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3804y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3804Y Vergi uçotu vә auditi
1 Vergitutma mәqsәdlәri üçün vergi siyasәti...

•

gәlir vә xәrclәrin müәyyәn edilmәsi, qәbulu, qiymәtlәndirilmәsi vә bölüşdürülmәsinin vergi ödәyicisi tәrәfindәn
vergi qanunvericiliyinә әsasәn seçilmiş üsulların (metodların) mәcmusudur
vergitutma mәqsәdlәri üçün maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin lazımı göstәricilәrinin vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergi
qanunvericiliyinә әsasәn seçilmiş üsulların (metodların) mәcmusudur
gәlir vә xәrclәrin müәyyәn edilmәsi, qәbulu, qiymәtlәndirilmәsi vә bölüşdürülmәsi, elәcә dә vergitutma
mәqsәdlәri üçün maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin lazımı göstәricilәrinin vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergi
qanunvericiliyinә әsasәn seçilmiş üsulların (metodların) mәcmusudur
gәlir vә xәrclәrin müәyyәn edilmәsi, qәbulunun, elәcә dә vergitutma mәqsәdlәri üçün maliyyәtәsәrrüfat
fәaliyyәtinin lazımı göstәricilәrinin vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergi qanunvericiliyinә әsasәn seçilmiş üsulların
(metodların) mәcmusudur
vergitutma mәqsәdlәri üçün maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin lazımı göstәricilәrinin, gәlir vә xәrclәrin müәyyәn
edilmәsinin vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergi qanunvericiliyinә әsasәn seçilmiş üsulların (metodların) mәcmusudur

2 Vergi uçotunun norma vә qaydalarının ardıcıllığı prinsipinә әsasәn...

•

mühasibat uçotunun norma vә qaydaları bir hesabat dövründәn digәrinә kimi ardıcıl olaraq tәtbiq olunmalıdır
vergi qanunvericiliyinin norma vә qaydaları bir hesabat dövründәn digәrinә kimi ardıcıl olaraq tәtbiq olunmalıdır
vergi uçotunun norma vә qaydaları bir hesabat dövründәn digәrinә kimi ardıcıl olaraq tәtbiq olunmalıdır
mühasibat vә vergi uçotunun norma vә qaydaları bir hesabat dövründәn digәrinә kimi ardıcıl olaraq tәtbiq
olunmalıdır
Vergi Mәcәllәsi vә mühasibat uçotunun norma vә qaydaları bir hesabat dövründәn digәrinә kimi ardıcıl olaraq
tәtbiq olunmalıdır

3 Vergi uçotunun aparılması prinsiplәri hansılardır?1) Pul vә natural ölçüsü prinsipi 2) Mühasibat uçotunun
norma vә qaydalarının ardıcıl tәtbiq edilmәsi prinsipi 3) Pul ölçüsü prinsipi 4) Müәssisә fәaliyyәtinin
fasilәsizliyi prinsipi 5) Tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının müvәqqәti müәyyәn edilmәsi prinsipi (hesablama
prinsipi) 6) Gәlir vә xәrclәrin bәrabәr ölçülәrlә qәbul edilmәsi prinsipi 7) Vergi uçotunun norma vә
qaydalarının ardıcıl tәtbiq edilmәsi prinsipi

•

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

4 Tәşkilatın fәaliyyәtinin fasilәsizliyi prinsipinә әsasәn...

•

müәssisәnin mülkiyyәti olan mallar (işlәr, xidmәtlәr) hәmin tәşkilatda onların istismara verildiyi andan satıldığı
anәdәk bütün tәsәrrüfat әmәliyyatları onun digәr әmlakı ilә birgә uçota alınır
müәssisәnin hüquqi şәxs kimi qeydiyyatdan keçdiyi anadan lәğv edildiyi anadәk olan bütün fәaliyyәti fasilәsiz
olaraq uçota alınmalıdır
müәssisәnin hüquqi şәxs kimi qeydiyyatdan keçdiyi anadan yenidәn tәşkil olunduğu, yaxud lәğv edildiyi anadәk
olan bütün fәaliyyәti fasilәsiz olaraq uçota alınmalıdır
müәssisәnin hüquqi şәxs kimi qeydiyyatdan keçdiyi anadan yenidәn tәşkil olunduğu anadәk olan bütün fәaliyyәti
fasilәsiz olaraq uçota alınmalıdır
müәssisәnin uçota alındığı anadan yenidәn tәşkil olunduğu, yaxud lәğv edildiyi anadәk olan bütün fәaliyyәti
fasilәsiz olaraq uçota alınmalıdır

5 Vergi uçotunun әmlak fәrdiliyi prinsipinә әsasәn...

•

әsas fәaliyyәtdәn (satışdan) olan gәlir, satılmış mallara (işlәrә, xidmәtlәrә) görә hesablaşmalarla әlaqәdar pul
formada daxil olmuş bütün vәsaitlәrә birgә uçota alınır müәyyәn edilir
müәssisәnin hüquqi şәxs kimi qeydiyyatdan keçdiyi anadan yenidәn tәşkil olunduğu, yaxud lәğv edildiyi anadәk
olan bütün fәaliyyәti fasilәsiz olaraq uçota alınmalıdır
müәssisәnin mülkiyyәti olan әmlak hәmin tәşkilatda olan digәr hüquqi şәxsin әmlakından ayrıca uçota alınır

1/126

22.12.2016

müәssisәnin mülkiyyәti olan mallar (işlәr, xidmәtlәr) hәmin tәşkilatda olan digәr hüquqi şәxsin әmlakı ilә birgә
uçota alınır
müәssisәnin uçota alındığı anadan yenidәn tәşkil olunduğu, yaxud lәğv edildiyi anadәk olan bütün fәaliyyәti
fasilәsiz olaraq uçota alınmalıdır

6 Vergi uçotunun pul ölçüsü prinsipinә әsasәn...

•

әsas fәaliyyәtdәn (satışdan) olan gәlir, satılmış mallara (işlәrә, xidmәtlәrә) görә hesablaşmalarla әlaqәdar pul vә ya
natural formada daxil olmuş bütün vәsaitlәrә әsasәn müәyyәn edilir
müәssisәnin mülkiyyәti olan әmlak hәmin tәşkilatda olan digәr hüquqi şәxsin әmlakından ayrıca uçota alınır
әsas fәaliyyәtdәn (satışdan) olan gәlir, satılmış mallara (işlәrә, xidmәtlәrә), yaxud әmlaka görә hesablaşmalarla
әlaqәdar pul vә ya natural formada daxil olmuş bütün vәsaitlәrә әsasәn müәyyәn edilir
әsas fәaliyyәtdәn (satışdan) olan gәlir, satılmış mallara (işlәrә, xidmәtlәrә), yaxud әmlaka görә hesablaşmalarla
әlaqәdar pul formada daxil olmuş bütün vәsaitlәrә әsasәn müәyyәn edilir
әsas fәaliyyәtdәn (satışdan) vә satışdankәnar gәlirlәri, satılmış mallara (işlәrә, xidmәtlәrә) görә hesablaşmalarla
әlaqәdar pul vә ya natural formada daxil olmuş bütün vәsaitlәrә әsasәn müәyyәn edilir

7 Aşağıdakılardan hansılar mühasibat (maliyyә) vә vergi uçotlarının fәrqli cәhәtlәrinә aid edilir? 1. әsas
vәsait obyektlәrinә amortizasiyanın hesablanması üsulu; 2. әsas vәsait obyektlәrinin tәmirinә çәkilәn
mәsrәflәrin uçotu qaydası; 3. idarәetmә (ümumtәsәrrüfat) xәrclәrinin uçota alınması (silinmәsi) qaydası; 4.
kommersiya xәrclәrinin uçota alınması (silinmәsi) qaydası; 5. bitmәmiş istehsalatın uçotda әks etdirilmәsi
qaydası.

•

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

8 Aşağıdakılardan hansılar mühasibat (maliyyә) vә vergi uçotlarının ümumi cәhәtlәrinә aid edilmir? 1.
istifadә olunan ölçü vahidlәri – pul (manat); 2. uçotun metoduları; 3. uçotun aparılmasının hüquqi әsaslarının
eyniliyi; 4. hesabatın dövrü olaraq tәrtib vә tәqdim edilmәsi; 5. hesabat (keçmiş) dövrlәri nәticәlәrinin әks
olunması.

•

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

9 Aşağıdakılardan hansılar mühasibat (maliyyә) vә vergi uçotlarının ümumi cәhәtlәrinә aid edilir? 1. uçotun
aparılmasının hüquqi әsaslarının eyniliyi; 2. istifadә olunan ölçü vahidlәri – pul (manat); 3. uçotun
metoduları; 4. hesabatın dövrü olaraq tәrtib vә tәqdim edilmәsi; 5. tәsәrrüfat әmәliyyatlarının sәnәdlәrlә
tәsdiq edilmәsinin mәcburiliyi; hesabat (keçmiş) dövrlәri nәticәlәrinin әks olunması; 6. daxili vә xarici
informasiya istifadәçilәrinin olması.

•

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

10 Vergi uçotu özündә aşağıdakı hansı mәlumatları әks etdirilmir? 1. gәlir vә xәrc mәblәğlәrinin
formalaşması qaydasını; 2. cari hesabat dövründә vergitutma mәqsәdlәri üçün uçota alınan gәlirlәrin xüsusi
çәkisinin müәyyәn edilmәsi qaydasını; 3. yaradılmış ehtiyat mәblәğinin formalaşması qaydasını; 4. növbәti
hesabat dövrlәrinin gәlirlәrindәn çıxılacaq xәrclәrin mәblәğini; 5. növbәti hesabat dövrlәrinin xәrclәrinә
daxil edilәcәk xәrclәrin qalıq mәblәğini mәnfәәt vergisi üzrә büdcәyә ödәnilmiş vergi mәblәğini.

•

1, 2, 3
1, 3, 5
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•

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

11 Vergi uçotu özündә aşağıdakı hansı mәlumatları әks etdirmәlidir? 1. cari hesabat dövründә vergitutma
mәqsәdlәri üçün uçota alınan gәlirlәrin xüsusi çәkisinin müәyyәn edilmәsi qaydasını; 2. gәlir vә xәrc
mәblәğlәrinin formalaşması qaydasını; 3. növbәti hesabat dövrlәrinin gәlirlәrindәn çıxılacaq xәrclәrin
mәblәğini; 4. cari hesabat dövründә vergitutma mәqsәdlәri üçün uçota alınan xәrclәrin (zәrәrin) xüsusi
çәkisinin müәyyәn edilmәsi qaydasını; 5. mәnfәәt vergisi üzrә büdcәyә ödәnilmiş vergi mәblәğini; 6. növbәti
hesabat dövrlәrinin xәrclәrinә daxil edilәcәk xәrclәrin qalıq mәblәğini; 7. yaradılmış ehtiyat mәblәğinin
formalaşması qaydasını; 8. mәnfәәt vergisi üzrә büdcәyә olan borc mәblәğini.

•

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

12 Vergi uçotu mәlumatlarının ümumilәşdirilmәsi üçün istifadә olunan sәnәd forması necә adlandir?

•

İlkin uçot sәnәdlәri
Uçot registrlәri
Vergitutma bazasının haqqhesabı
Analitik vergi uçotu registrlәri
Bәyannamә

13 Yalnız vergitutma mәqsәdlәri üçün tәtbiq olunan xüsusi sәnәdlәr necә adlanır?

•

Sintetik uçot registrlәri
Bәyannamә
Analitik vergi uçotu registrlәri
İlkin uçot sәnәdlәri
Vergitutma bazasının haqqhesabı

14 İqtisadi subyektin apardığı bütün tәsәrrüfat әmәliyyatlarının rәsmilәşdirildiyini tәsdiq edәn sәnәdlәr necә
adlandir?

•

Analitik vergi uçotu registrlәri
Uçot registrlәri
İlkin uçot sәnәdlәri
Vergitutma bazasının haqqhesabı
Vergi uçotu registrlәri

15 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar vergi uçotunun mәlumat mәnbәlәrinә aid edilir? 1. ilkin uçot sәnәdlәri;
2. mühasibat uçotu registrlәrinin әsasında formalaşdırılmış vergi uçotu registrlәri; 3. müstәqil analitik vergi
uçotu registrlәri; 4. cari vә gәlәcәk hesabat dövrlәri üçün mәnfәәt vergisi üzrә vergi bazasının haqqhesabı; 5.
cari hesabat dövrlәri üçün mәnfәәt vergisi üzrә vergi bazasının haqqhesabı; 6. mühasibat uçotu registrlәri; 7.
sintetik vergi uçotu registrlәri.

•

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

16 Vergi qanunvericiliyinә uyğun olaraq tәsәrrüfat subyektlәri vergitutulan gәlirlәrin (mәnfәәtin) dәqiq
müәyyәn edilmәsi üçün hansı hәrәkәtlәr etmәlidirlәr? 1. sәnәdlәşdirilmiş mәlumata әsasәn öz gәlir vә
xәrclәrinin uçotunu vaxtlıvaxtında aparmalıdir; 2. tәtbiq edilәn uçot metodundan asılı olaraq onları әldә
edildiyi vә çәkildiyi müvafiq hesabat (vergi) dövrlәrinә aid etmәlidi; 3. tәtbiq edilәn uçot metodundan asılı
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olmayaraq onları әldә edildiyi vә çәkildiyi müvafiq hesabat (vergi) dövrlәrinә aid etmәlidir; 4. mühasibat
uçotu mәlumatlarına әsasәn öz gәlir vә xәrclәrinin uçotunu vaxtlıvaxtında aparmalıdir; 5. tәtbiq edilәn uçot
metodundan asılı olaraq onları hesabat (vergi) dövrlәrinә aid etmәlidir.

•

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

17 Vergi uçotu sistemi hansı prinsip nәzәrә alınmaqla tәşkil olunduqda vergi uçotunun norma vә
qaydalarının bir hesabat dövründәn digәrinә ardıcıl olaraq tәtbiq edilmәsi tәmin olunur?

•

Xronolojilik
Tamlıq
Ardıcıllıq
Fasilәsizlik
Dürüstlük

18 Tәsәrrüfat subyektlәri tәrәfindәn tәşkil edilmiş vergi uçotu sistemi aşağıdakı әsas prinsiplәr nәzәrә
alınmaqla tәşkil olunmalıdır:

•

Әdalәtlilik, fasilәsizlik, tamlıq
Xronolojilik, tamlıq, әdalәtlilik
Ardıcıllıq, fasilәsizlik, tamlıq
Ardıcıllıq, dürüstlük, tamlıq
Ardıcıllıq vә tamlıq

19 Vergi vә digәr dövlәt orqanları vergi ödәyicilәri üçün vergi uçotu sәnәdlәrinin mәcburi formalarını
müәyyәn edә bilәrmi?

•

Bilmәz
Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hallarda bilәr
Bilәr
Vergi Mәcәllәsinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla bilәr
Yalnız Vergilәr nazirliyi müәyyәn edilmiş hallarda bilәr

20 Vergi uçotunun mәlumatları sәnәdlәrlә tәsdiqlәnmәli vә özündә aşağıdakı mәlumatları әks etdirmәlidir: 1.
gәlir vә xәrclәrin formalaşmasını; 2. gәlirlәrin formalaşmasını; 3. cari vergi (hesabat) dövründә uçota alınan
xәrclәrin vә növbәti hesabat dövrlәrinә aid edilәcәk xәrclәrin müәyyәn edilmәsi qaydasını; 4. vergi (hesabat)
dövründә uçota alınan gәlirlәrin vә növbәti hesabat dövrlәrinә aid edilәcәk xәrclәrin müәyyәn edilmәsi
qaydasını; 5. yaradılacaq ehtiyat mәblәğlәrinin formalaşması qaydasını; 6. mәnfәәt vergisi üzrә büdcәyә olan
borc mәblәğini.

•

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

21 Vergi ödәyicisinin yeni fәaliyyәt növünü hәyata keçirdiyi hallarda vergi siyasәtindә nә әks etdirmәlidir?

•

mühasibat uçotunun norma vә qaydaları nәzәrә alınmaqla vergilәrin hesablanması üzrә bütün әmәliyyatların
ardıcıl tәtbiq edilmәsi prinsipi
vergitutma mәqsәdlәri üçün bu fәaliyyәt növlәrinin әks olunması prinsip vә qaydaları
vergi uçotunun norma vә qaydalarının ardıcıl tәtbiq edilmәsi prinsipi
Vergi Mәcәllәsinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla ardıcıl tәtbiq edilmәsi prinsipi
kommersiya fәaliyyәti ilә bağlı olan bütün әmәliyyatların ardıcıl tәtbiq edilmәsi prinsipi
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22 Tәsәrrüfat subyektlәrinә vergi uçotunun aparılması qaydasına aşağıda göstәrilәn hansı hallarda dәyişiklik
etmәyә icazә verilir? 1. qanunvericilikdә dәyişiklik edildikdә; 2. tәtbiq edilәn uçot metodu dәyişildikdә; 3.
müәssisә yeni fәaliyyәt növünә başladıqda; 4. müәssisәnin fәaliyyәti dayandırıldıqda; 5. müәssisәnin vergi
öhdәliklәrinә xitam verildikdә.

•

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

23 Qәbul olunmuş uçot qaydası hansı prinsiplәr nәzәrә alınmaqla uzun müddәt әrzindә bir hesabat
dövründәn digәrinә kimi ardıcıllıqla tәtbiq olunmalıdır?

•

kommersiya fәaliyyәti ilә bağlı olan bütün әmәliyyatların başlanğıc, gedişat vә qurtarmasını müәyyәnlәşdirmәk
imkanını tәmin edilmәsi
kommersiya fәaliyyәti ilә bağlı olan bütün әmәliyyatların ardıcıl tәtbiq edilmәsi prinsipi
vergi uçotunun norma vә qaydalarının ardıcıl tәtbiq edilmәsi prinsipi
mühasibat uçotunun norma vә qaydaları nәzәrә alınmaqla vergilәrin hesablanması üzrә bütün әmәliyyatların
ardıcıl tәtbiq edilmәsi prinsipi
Vergi Mәcәllәsinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla vergilәrin hesablanması üzrә bütün әmәliyyatların ardıcıl tәtbiq
edilmәsi prinsipi

24 Vergitutma mәqsәdlәri üçün vergi uçotunun aparılması qaydası nәyә әsasәn müәyyәn edilir?

•

Vergilәr nazirliyinin vәzifәli şәxslәrinin qәrarına әsasәn tәsdiq edilmiş uçot siyasәtinә
Mülki Mәcәllәnin tәlәblәrinә әsasәn tәsdiq edilmiş uçot siyasәtinә
Nazirlәr Kabinetinin qәrarına әsasәn tәsdiq edilmiş uçot siyasәtinә
müәssisә rәhbәrinin әmrinә (sәrәncamına) әsasәn tәsdiq edilmiş uçot siyasәtinә
Vergilәr nazirliyinin qәrarına әsasәn tәsdiq edilmiş uçot siyasәtinә

25 Vergitutma mәqsәdlәri üçün tәsәrrüfat әmәliyyatlarının qruplaşdırılması vә uçotu qaydası mühasibat
uçotunun qaydalarından fәrqli olduğu hallarda, vergitutulan mәnfәәt mәblәği hansı mәlumatlara әsasәn
hesablayır?

•

vergi uçotunun mәlumatlarına әsasәn hesabat (vergi) dövrünün yekunlarına görә mühasibat uçotunun
mәlumatlarına
müvafiq düzәlişlәr edilmәk şәrti ilә hesabat (vergi) dövrünün yekunlarına görә mühasibat uçotunun mәlumatlarına
hesabat (vergi) dövrünün yekunlarına görә vergi uçotunun mәlumatlarına
mühasibat uçotunun mәlumatlarına әsasәn hesabat (vergi) dövrünün yekunlarına görә vergi uçotunun
mәlumatlarına
hesabat (vergi) dövrünün yekunlarına görә mühasibat uçotunun mәlumatlarına

26 Vergi bazasının müәyyәn edilmәsi üçün mühasibat uçotu registrlәrindә lazımı informasiya olmadıqda
vergi uçotu necә formalaşdıra bilәrlәr?

•

tәtbiq edilәn mühasibat uçotu registrlәrinә әlavә rekvizitlәr әlavә etmәklә
tәtbiq edilәn mühasibat uçotu registrlәrinә әlavә rekvizitlәr әlavә etmәklә, yaxud müstәqil vergi uçotu registrlәri
tәtbiq edilәn vergi uçotu registrlәrinә mühasibat uçotu mәlumatlarını әlavә etmәklә, yaxud müstәqil vergi uçotu
registrlәri
müstәqil mühasibat uçotu registrlәri tәrtib etmәklә
müstәqil vergi uçotu registrlәri tәrtib etmәklә

27 Әgәr başqa hallar nәzәrdә tutulmamışdırsa, vergitutulan gәlir hansı metodla hesablamalıdır?
qanunvericiliyin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla zәruri düzәlişlәr aparmaq şәrti ilә yalnız hesablama metodu ilә
qanunvericiliyin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla zәruri düzәlişlәr aparmamaq şәrti ilә yalnız kassa metodu ilә
vergi qanunvericiliyinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla vergi ödәyicisinin öz mühasibat uçotunda istifadә etdiyi
metodla
hüquq qanunvericiliyinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla zәruri düzәlişlәr aparmaq şәrti ilә yalnız kassa metodu ilә

•
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•

vergi qanunvericiliyinin tәlәblәri nәzәrә alınmaqla zәruri düzәlişlәr aparmaq şәrti ilә vergi ödәyicisinin öz
mühasibat uçotunda istifadә etdiyi metodla

28 Vergilәrin hesablanması üçün zәruri olan, vergi hesabatlarındakı mәlumatları әsaslandıran, şәrh edәn
arayış materialı rolunu oynayan sәnәdlәr necә adlanır?

•

Tәsdiqedici sәnәdlәr
Uçothesabat sәnәdlәri
Müşayiәtedici sәnәdlәr
Uçot registrlәrindә
Vergi sәnәdlәri

29 Vergi uçotunun tәşkili dedikdә...

•

müәyyәn edilmәsi üçün lazım olan gәlir vә xәrclәrin formalaşması qaydası haqqında tam vә dürüst informasiya
toplamaqdan ibarәtdir
vergi bazasının hәcminә birbaşa vә dolayı tәsir edәn bütün göstәricilәrin, onların vergi uçotu registrlәrindә
sistemlәşdirilmәsi kriteriyalarının, elәcә dә uçot obyektlәri haqqında mәlumatların registrlәrdә әks olunması,
formalaşması vә uçotu qaydasının müәyyәn edilmәsi nәzәrdә tutulur
hesablanmış mәnfәәt vergisinin düzgünlüyü, tam vә vaxtında büdcәyә köçürülmәsi üzәrindә nәzarәtin hәyata
keçirilmәsi üçün vergi orqanlarını hәmin informasiya ilә tәmin edilmәsi nәzәrdә tutulur qanunvericiliyindә
nәzәrdә tutulmuş qaydada hesabat dövrünün vergi bazasını
vergi bazasının hәcminә birbaşa tәsir edәn bütün göstәricilәrin, onların vergi uçotu registrlәrindә
sistemlәşdirilmәsi kriteriyalarının, elәcә dә uçot obyektlәri haqqında mәlumatların registrlәrdә әks olunması,
formalaşması vә uçotu qaydasının müәyyәn edilmәsi nәzәrdә tutulur
vergi bazasının hәcminә birbaşa tәsir edәn bütün göstәricilәrin mühasibat uçotu registrlәrindә sistemlәşdirilmәsi
kriteriyalarının registrlәrdә әks olunması, formalaşması vә uçotu qaydasının müәyyәn edilmәsi nәzәrdә tutulur

30 Vergi uçotunun әsas vәzifәsi...

•

hesablanmış mәnfәәt vergisinin düzgünlüyü, tam vә vaxtında büdcәyә köçürülmәsi üzәrindә nәzarәtin hәyata
keçirilmәsi üçün vergi orqanlarını hәmin informasiya ilә tәmin etmәkdәn ibarәtdir
hesablanmış vergilәrin düzgünlüyü, tam vә vaxtında büdcәyә köçürülmәsi üzәrindә nәzarәtin hәyata keçirilmәsi
üçün vergi orqanlarını informasiya ilә tәmin etmәk
qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hesabat dövrünün vergi bazasını müәyyәn edilmәsi üçün lazım olan
gәlir vә xәrclәrin formalaşması qaydası haqqında tam vә dürüst informasiya toplamaqdan ibarәtdir
hesablanmış mәnfәәt vergisinin düzgünlüyü, tam vә vaxtında büdcәyә köçürülmәsi üzәrindә nәzarәtin hәyata
keçirilmәsi üçün müәssisә rәhbәrliyini hәmin informasiya ilә tәmin etmәkdәn ibarәtdir
vergi qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş qaydada hesabat dövrünün vergi bazasını müәyyәn edilmәsi üçün
lazım olan gәlir vә xәrclәrin formalaşması qaydası haqqında tam vә dürüst informasiya toplamaqdan ibarәtdir

31 Vergi uçotunun qarşısında aşağıdakı vәzifәlәr hansılardır? 1) hesabat dövründә tәsәrrüfat subyektinin
vergi öhdәliklәri üzrә vergitutma bazasını müәyyәnlәşdirәn gәlir vә xәrclәrin formalaşması haqqında tam vә
dolğun informasiyanın tәmin edilmәsi; 2) vergitutma mәqsәdlәri üçün hesabat dövrü әrzindә vergi
ödәyicisinin apardığı tәsәrrüfat әmәliyyatlarının uçotu qaydası haqqında tam vә dolğun informasiyanın
formalaşması; 3) vergilәrin düzgün hesablanmasına, tam hәcmdә vә vaxtında büdcәyә ödәnilmәsinә nәzarәt
edilmәsi üçün daxili vә xarici istifadәçilәrin lazımi mәlumatlarla tәnin edilmәsi; 4) iqtisadi subyektlәrin
(sahibkarların) cari hesabat dövrü әrzindә hәyata keçirdiyi tәsәrrüfat әmәliyyatlarının vergiyә cәlb edilmәsi;
5) vergitutma mәqsәdlәri üçün tәsәrrüfat әmәliyyatlarının uçotu qaydası haqqında tam vә etibarlı
informasiyanın formalaşması; 6) verginin hesablanmasının düzgünlüyü, tam vә vaxtında büdcәyә
köçürülmәsinә nәzarәt edilmәsi üçün daxili vә kәnar istifadәçilәri lazımı informasiya ilә tәmin edilmәsi

•

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

32 Vergi uçotunun mәqsәdi aşağıdakılardan ibarәtdir: 1) iqtisadi subyektlәrin (sahibkarların) cari hesabat
dövrü әrzindә hәyata keçirdiyi tәsәrrüfat әmәliyyatlarının vergiyә cәlb edilmәsi; 2) vergitutma mәqsәdlәri
üçün tәsәrrüfat әmәliyyatlarının uçotu qaydası haqqında tam vә etibarlı informasiyanın formalaşması; 3)
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verginin hesablanmasının düzgünlüyü, tam vә vaxtında büdcәyә köçürülmәsinә nәzarәt edilmәsi üçün daxili
vә kәnar istifadәçilәri lazımı informasiya ilә tәmin edilmәsi 4) müәssisә vergi öhdәliklәri üzrә bütün
tәsәrrüfat әmәliyyatlarının mövcud standartlara, mühasibat uçotu hesablarında qarşılıqlı әlaqәdә ikili yazılış
üsulu ilә әks etdirmәk 5) hesabat dövrü әrzindә ayrıayrı tәsәrrüfat әmәliyyatları uçotda düzgün әks
etdirilmәk 6) keçәn dövr ilә müqayisәdә uçot siyasәtindәki dәyişikliklәrin mühasibat hesabatında izah etmәk

•

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

33 Vergi orqanları tәrәfindәn vergi ödәyicilәrinә tәqdim edilәn vә özündә ödәnilmәsi zәruri olan vergi
mәblәğini әks etdirәn sәnәd necә adlanır?

•

Ödәniş tәlәbnamәsi
Ödәniş tapşırığı
Bildiriş
Qәrar
Bildiriş vә mәhkәmәnin qәrarı

34 Vergi uçotunun aparılması üçün nәzәrdә tutulmuş ümumi registr vә ilkin uçot formaları hansı sәnәdlәrdir?

•

Vergi vә mühasibat uçotu registrlәri
Vergi uçotu registrlәri
Vergi bәyannamәlәri
Hesabfakturalar
Mühasibat uçotu registrlәri

35 Vergi uçotu registrlәri hansı sәnәdlәrdir?

•

özündә hesabat dövrü üçün bәyannamәlәrin tәrtib edilmәsi lazım olan informasiynı әks etdirәn sәnәddir
özündә vergi uçotunda әks olunması üçün zәruri olan informasiyanı әks etdirәn ilkin mühasibat uçotu sәnәdlәridir
özündә hesabat dövrü üçün bәyannamәlәrin tәrtib edilmәsi lazım olan informasiynı әks etdirәn registrdir
vergi uçotunun aparılması üçün nәzәrdә tutulmuş ümumi registr vә ilkin uçot formalarıdır
vergi uçotu lazım olan informasiynı ümumilәşdirәn vә sistemlәşdirәn mühasibat uçotu registridir

36 Müşayiәtedici sәnәdlәr hansı sәnәdlәrdir?

•

vergi hesabatlarındakı mәlumatları әsaslandıran vә şәrh edәn arayış materialı rolunu oynayan sәnәdlәrdir
vergilәrin hesablanması üçün zәruri olan, vergi hesabatlarındakı mәlumatları әsaslandıran, şәrh edәn arayış
materialı rolunu oynayan malsatanların tәqdim etdiklәri vergi elektron vergi hesabfakturaları
vergilәrin hesablanması üçün zәruri olan vergi elektron vergi hesabfakturaları
vergilәrin hesablanması üçün zәruri olan, vergi hesabatlarındakı mәlumatları әsaslandıran, malsatanların tәqdim
etdiklәri vergi elektron vergi hesabfakturaları
vergilәrin hesablanması üçün zәruri olan, vergi hesabatlarındakı mәlumatları әsaslandıran, şәrh edәn arayış
materialı rolunu oynayan sәnәdlәrdir

37 Uçothesabat sәnәdlәri hansı sәnәdlәrdir?

•

vergi ödәyicisinin büdcәyә olan borcunu әks etdirәn sәnәdlәr
vergilәrin hesablanması әks etdirәn sәnәdlәr
vergi öhdәliyinin mәblәğini әks etdirәn sәnәdlәr
vergilәrin hesablanması vә ödәnilmәsini әks etdirәn sәnәdlәr
vergilәrin hesablanması әks etdirәn registrlәr

38 Vergi sәnәdlәrinә aşağıdakılardan hansılar daxildir? 1. uçothesabat sәnәdlәri; 2. tәsdiqedici ilkin
sәnәdlәr; 3. müşayiәtedici sәnәdlәr; 4. mühasibat uçotu registrlәri; 5. vergi uçotu registrlәri; 6. vergilәrin
ödәnilmәsini; 7. tәsdiq edәn bank sәnәdlәri; 8. bildiriş.
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•

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

39 Xüsusi vergi sәnәdlәri...

•

vergilәrin hesablanmasını, vergi mәblәğini vә vergi öhdәliyinin hәcmini әks etdirәn uçot registrlәridir
vergi öhdәliyinin hәcmini әks etdirәn uçot registrlәridir
vergi uçotunun texniki üsuludur, vergilәrin hesablanmasını, vergi mәblәğini vә vergi öhdәliyinin hәcmini әks
etdirәn uçot registrlәridir
vergilәri öhdәliklәri mәblәğinin hesablanmasını әks etdirәn mühasibat uçot registrlәridir
mühasibat uçotunun texniki üsuludur, vergilәrin hesablanmasını, vergi mәblәğini vә vergi öhdәliyinin hәcmini
әks etdirәn vergi uçotu registrlәridir

40 Vergi diskontu nәdir?

•

mühasibat uçotu mәqsәdlәri üçün vergi ödәyicisinin әldә etdiyi gәlir vә çәkdiyi xәrclәrin tәnzimlәmәsidir
vergitutma mәqsәdlәri üçün vergi ödәyicisinin çәkdiyi xәrclәri artıran mәblәğdir
vergitutma mәqsәdlәri üçün vergi ödәyicisinin әldә etdiyi gәlir vә çәkdiyi xәrclәrin tәnzimlәmәsidir
vergitutma mәqsәdlәri üçün vergi ödәyicisinin әldә etdiyi gәlirlәri artıran mәblәğdir
vergitutma mәqsәdlәri üçün vergi ödәyicisinin әldә etdiyi balans mәnfәәtinin dәqiqlәşdirilmәsidir

41 Vergitutma bazasının formalaşması üsulunun müәyyәn edilmәsi...

•

gәlirlәrin әldә edilmәsi anın düzgün tәyin edilmәsi üçün lazımdır
gәlirlәrin әldә edilmәsi vә xәrclәrin çәkilmә vaxtının düzgün tәyin edilmәsi üçün lazımdır
vergi öhdәliyinin yarandığı anın düzgün tәyin edilmәsi üçün lazımdır
xәrclәrin çәkilmә vaxtının düzgün tәyin edilmәsi üçün lazımdır
mәhsulun maya dәyәrinin düzgün müәyyәn edilmәsi üçün lazımdır

42 Aşağıdakılarda göstәrilәnlәrin hansında “Vergi maya dәyәri” nin mәnası düzgün açıqlanmışdır?

•

“Vergi maya dәyәri” – maliyyә vә mühasibat uçotu göstәricilәrinin vergi uçotu mәqsәdlәri üçün müәyyәn
edilmәsidir
“Vergi maya dәyәri” – vergi uçotu göstәricisinin mühasibat uçotu metodikasından fәrqli qaydada müәyyәn
edilmәsidir
“Vergi maya dәyәri” – mühasibat vә vergi uçotu göstәricilәrinin vergi uçotu mәqsәdlәri üçün müәyyәn edilmәsidir
“Vergi maya dәyәri” – ilkin uçot göstәricisinin vergi vә mühasibat uçotu mәqsәdlәri üçün fәrqli qaydada müәyyәn
edilmәsidir
“Vergi maya dәyәri” – mühasibat uçotu göstәricisinin vergi uçotu metodikasından fәrqli qaydada müәyyәn
edilmәsidir

43 Vergi uçotu göstәricilәrinin müәyyәn edilmәsi...

•

vergi uçotunun mәlumatlarına әsasәn hәyata keçirilir vә yalnız vergitutma mәqsәdlәri üçün istifadә olunur
mühasibat uçotunun mәlumatlarına әsasәn hәyata keçirilir vә yalnız mühasibat uçotu mәqsәdlәri üçün istifadә
olunur
mühasibat uçotunun mәlumatlarına әsasәn hәyata keçirilir vә yalnız vergitutma mәqsәdlәri üçün istifadә olunur
mühasibat uçotunun mәlumatlarına әsasәn hәyata keçirilir mühasibat vә vergitutma mәqsәdlәri üçün istifadә
olunur
maliyyә uçotunun mәlumatlarına әsasәn hәyata keçirilir vә yalnız mühasibat uçotu mәqsәdlәri üçün istifadә
olunur

44 Vergi uçotunun qarşısında duran vәzifәlәri hәll etmәk üçün aşağıdakı handı metodlardan (üsullardan)
istifadә olunur? 1. vergi uçotu göstәricilәrinin müәyyәn edilmәsi; 2. “vergi maya dәyәrinin” hesablanması; 3.
faktiki maya dәyәrinin” hesablanması; 4. vergitutma bazasının formalaşması üsulunun müәyyәn edilmәsi; 5.
hesabat dövrünün müәyyәn edilmәsi; 6. vergi diskontunun müәyyәn edilmәsi; 7. vergi dövrünün müәyyәn
edilmәsi; 8. xüsusi vergi sәnәdlәrinin aparılması.
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•

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

45 Aşağıdakılarda göstәrilәnlәrin hansında vergi uçotunun predmetinin tәrifi düzgün verilmişdir?

•

Fiziki şәxslәein vergilәri hesablamaq vә ödәmәk öhdәliyi yaradan istehsal vә qeyriistehsal fәaliyyәti üzrә hәyata
keçirdiyi bütün tәsәrrüfat әmәliyyatları vergi uçotunun predmetini tәşkil edir
İqtisadi subyektin vergitutma ilә bağlı öhdәliyini yaradan istehsal vә qeyriistehsal fәaliyyәti üzrә hәyata
keçirdiyi bütün tәsәrrüfat әmәliyyatları vergi uçotunun predmetini (obyektdir) tәşkil edir
İqtisadi subyektin vergilәri hesablamaq öhdәliyi yaradan istehsal fәaliyyәti üzrә hәyata keçirdiyi bütün tәsәrrüfat
әmәliyyatları vergi uçotunun predmetini (obyektdir) tәşkil edir
İqtisadi subyektin vergilәri hesablamaq vә ödәmәk öhdәliyi yaradan istehsal vә qeyriistehsal fәaliyyәti üzrә
hәyata keçirdiyi bütün tәsәrrüfat әmәliyyatları vergi uçotunun predmetini (obyektdir) tәşkil edir
İqtisadi subyektin vergilәri ödәmәk öhdәliyi yaradan istehsal fәaliyyәti üzrә hәyata keçirdiyi bütün tәsәrrüfat
әmәliyyatları vergi uçotunun predmetini (obyektdir) tәşkil edir

46 Vergi uçotu әsasәn aşağıdakı funksiyaları yerinә yetirir: 1. tәsәrrüfat subyektinin (sahibkarın) vergi
öhdәliklәrinin düzgün müәyyәn edilmәsi üçün lazım olan ilkin informasiyanın toplanması vә qeyd edilmәsi;
2. tәsәrrüfat subyektinin (sahibkarın) mühasibat hesabatlarının düzgün tәrtib edilmәsi üçün lazım olan ilkin
informasiyanın toplanması vә qeyd edilmәsi; 3. ilkin vergi informasiyasının vergi (mühasibat) registrlәrindә
vә mühasibat uçotu hesablarında vaxtında әks etdirilmәsi; 4. ilkin uçot sәnәdlәrindәki informasiyasının
mühasibat registrlәrindә vә mühasibat uçotu hesablarında vaxtında әks etdirilmәsi; 5. müәssisәlәrin vergi
öhdәliklәrinin güzgün müәyyәn edilmәsi; 6. etibarlı vergi hesabatının (bәyannamәsinin) formalaşması; 7.
vergi informasiyasının formalaşması vә vergi hesabatının güzgün tәrtib olunması üzәrindә nәzarәtin tәşkili.

•

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

47 Aşağıdakılarda göstәrilәnlәrin hansında vergi uçotunun tәrifi düzgün verilmişdir?

•

Vergi uçotu – vergi ödәyicilәrinin vergilәrin tam vә düzgün hesablanması üçün zәruri olan informasiyanın
yığılması vә qeydә alınması sistemi olmaqla, vergitutma sahәsindә mühasibat uçotunun alternatividir
Vergi uçotu – mövcud qanunvericiliyә müvafiq olaraq qruplaşdırılmış sәnәdlәrә әsasәn mәnfәәt vergisi üzrә
vergitutma bazasının müәyyәn edilmәsi üçün lazım olan informasiyanın ümumilәşdirilmәsi sistemidir
Vergi uçotu – vergitutma bazasının düzgün müәyyәn edilmәsi mәqsәdilә müstәqil, yaxud mühasibat uçotu
mәlumatlarında korrektә xarakterli hesablamaların aparılması sistemidir
Vergi uçotu – tәsәrrüfat subyektinin vergi öhdәliklәrinin tam vә düzgün hesablanması üçün zәruri olan
informasiyanın yığılması vә qeydә alınması sistemi olmaqla, vergitutma sahәsindә mühasibat uçotunun
alternatividir
Vergi uçotu – obyektiv vergitutmanın tәmin vә vergi bәyannamәlәrinin düzgün tәrtib edilmәsi mәqsәdilә
vergilәrin uçotunu tәmin edәn informasiyasının toplanması sistemidir

48 Vergitutma mәqsәdlәri üçün ayrıayrı tәsәrrüfat әmәliyyatlarının qeyd edilmәsi әlavә ilkin sәnәdlәrin
tәrtib olunmasını tәlәb edirmi?

•

edir
mәcәllәdә nәzәrdә tutulmuş hallarda edir
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş hallarda edir
etmir
yalnız istisna hallarda edir

49 Әgәr qanunvericilik vergitutma mәqsәdlәri üçün ayrıayrı obyektlәrin uçotunun qismәn aparılmasını,
yaxud onların daha sonra uçota alınmasını müәyyәn edirsә, onda müvafiq düzәlişlәr nә vaxt edilir?
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•

ilkin sәnәdlәrdә deyil, modifikasiya edilmiş analitik vergi uçotu registrlәrindә informasiyanın formalaşması
mәrhәlәsindә edilir
ilkin sәnәdlәrdә deyil, modifikasiya edilmiş mühasibat uçotu registrlәrindә informasiyanın formalaşması
mәrhәlәsindә edilir
ilkin sәnәdlәrdә deyil, modifikasiya edilmiş mühasibat uçotu vә ya analitik vergi uçotu registrlәrindә
informasiyanın formalaşması mәrhәlәsindә edilir
ilkin uçot sәnәdlәrinә düzәlişlәr edilmәsi nәzәrdә tutulmamışdır
modifikasiya edilmiş mühasibat uçotu registrlәrindә informasiyanın formalaşması mәrhәlәsindә edilir

50 Hansı sәnәdlәr vahid informasiya massivini tәşkil edir?

•

Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının әks etdirilmәsi üçün istifadә olunan vә eyni uçot registrlәrindәn istifadә edilmәklә
işlәnmiş ilkin
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının әks etdirilmәsi üçün istifadә olunan vә eyni mühasibat prosedur üsullarından istifadә
edilmәklә işlәnmiş ilkin
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının әks etdirilmәsi üçün istifadә olunan vә fәrqli mühasibat prosedur üsullarından istifadә
edilmәklә işlәnmiş ilkin
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının әks etdirilmәsi üçün istifadә olunan vә eyni vergi prosedur üsullarından istifadә
edilmәklә işlәnmiş ilkin
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının әks etdirilmәsi üçün istifadә olunan vә eyni mühasibat prosedur üsullarından istifadә
edilmәklә işlәnmiş ilkin sәnәdlәr

51 Vergi uçotunun mәlumatlarını tәsdiq edәn әsas sәnәdlәrhansılardır?

•

ilkin uçot sәnәdlәri (mühasibat arayışı da daxil olmaqla), sintetik vә analitik mühasibat uçotu registrlәri, vergi
bәyannamәlәri
ilkin uçot sәnәdlәri (mühasibat arayışı da daxil olmaqla), sintetik mühasibat uçotu registrlәri vә vergi
bәyannamәlәri
ilkin uçot sәnәdlәri (mühasibat arayışı da daxil olmaqla), analitik mühasibat uçotu registrlәri vә vergi
bәyannamәlәri
ilkin uçot sәnәdlәri (mühasibat arayışı da daxil olmaqla), tәsdiqedici sәnәdlәr, analitik mühasibat uçotu registrlәri
ilkin uçot registrlәri, tәsdiqedici sәnәdlәr, analitik mühasibat uçotu registrlәri

52 Sadәlәşdirilmiş mühasibat uçotu formasında aşağıdakı registrlәr formaları tәtbiq olunur: 1. istehsal
xәrclәrinin uçotu cәdvәli (C 3 № li forma); 2. pul vәsaitlәri vә qiymәtli kağızların uçotu cәdvәli (C 4 №li
forma); 3. әsas vәsaitlәrin vә amortizasiya ayırmalarının uçotu cәdvәli (C1 №li forma); 4. istehsal
ehtiyatlarının (malların) vә hәmin qiymәtlilәr üzrә ödәnilmiş ӘDVnin uçotu cәdvәli (C 2 №li forma); 5.
istehsal mәsrәflәrinin uçotu cәdvәli (C 3 № li forma); 6. pul vәsaitlәrinin uçotu cәdvәli (C 4 №li forma); 7.
heablaşmaların vә sair әmәliyyatların uçotu cәdvәli (C 5№li forma).

•

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

53 Mühasibat uçotunun sadә formasını tәtbiq edәn müәsisәlәr işçilәrlә әmәyin ödәnişi üzrә hesablaşmaların
vә gәlir vergisi üzrә büdcә ilә hesablaşmaların uçotu hansı registrdә aparırllar?

•

K№ 1 formalı cәdvәldә
K№ 2 formalı cәdvәldә
V№ 2 formalı jurnalda
K№ 1 formalı kitabda
V№ 2 formalı cәdvәldә

54 Mühasibat uçotunun sadә formasını tәtbiq edәn müәsisәlәr bütün tәsәrrüfat әmәliyyatları hansı registrdә
aparırllar?

•

tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının uçotu jurnalında (K1№ li forma)
tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının uçotu kitabında (K2№ li forma)
tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının uçotu kitabında (K1№ li forma)
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tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının uçotu kitabında (V1№ li forma)
tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının uçotu kitabında (K3№ li forma)

55 Hansı müәssisәlәrdә mühasibat uçotunun sadә forması tәtbiq olunur?

•

material mәsrәflәri çox tәlәb edәn mәhsul istehsalı (işlәrin görülmәsi) ilә mәşğul olan, lakin azsaylı tәsәrrüfat
әmәliyyatları (bir qayda olaraq ayda otuzdan çox olmayan) hәyata keçirәn kiçik müәssislәrdә
material mәsrәflәri az tәlәb edәn mәhsul istehsalı (işlәrin görülmәsi) ilә mәşğul olan vә kassa metodu tәtbiq edәn
kiçik müәssislәrdә
material mәsrәflәri az tәlәb edәn mәhsul istehsalı (işlәrin görülmәsi) ilә mәşğul olan vә azsaylı tәsәrrüfat
әmәliyyatları (bir qayda olaraq ayda otuzdan çox olmayan) hәyata keçirәn kiçik müәssislәrdә
material mәsrәflәri az tәlәb edәn mәhsul istehsalı (işlәrin görülmәsi) ilә mәşğul olan vә çoxsaylı tәsәrrüfat
әmәliyyatları (bir qayda olaraq ayda otuzdan çox olmayan) hәyata keçirәn kiçik müәssislәrdә
әmәk mәsrәflәri az tәlәb edәn mәhsul istehsalı (işlәrin görülmәsi) ilә mәşğul olan vә azsaylı tәsәrrüfat
әmәliyyatları (bir qayda olaraq ayda otuzdan çox olmayan) hәyata keçirәn kiçik müәssislәrdә

56 Mühasibat (maliyyә) uçotu registrlәrinә әsasәn formalaşmış vergi uçotu mәlumatları hansı tәlәblәrә cavab
vermәlidir?

•

uçot obyektlәrinin (o cümlәdәn, nәticәlәri bir neçә hesabat dövründә uçota alınan, yaxud bir sıra illәrә keçirilәn
әmәliyyatların) xronoloji qaydada fasilәsiz olaraq әks etdirilmәsi tәlәblәrinә
vergitutma mәqsәdlәri üçün vergi bazasının (o cümlәdәn, nәticәlәri bir neçә hesabat dövründә uçota alınan, yaxud
bir sıra illәrә keçirilәn әmәliyyatların) xronoloji qaydada fasilәsiz olaraq әks etdirilmәsi tәlәblәrinә
vergitutma mәqsәdlәri üçün uçot obyektlәrinin (o cümlәdәn, nәticәlәri bir neçә hesabat dövründә uçota alınan,
yaxud bir sıra illәrә keçirilәn әmәliyyatların) xronoloji qaydada fasilәsiz olaraq әks etdirilmәsi tәlәblәrinә
vergitutma mәqsәdlәri üçün uçot obyektlәrinin xronoloji qaydada fasilәsiz olaraq әks etdirilmәsi tәlәblәrinә
vergitutma mәqsәdlәri üçün vergi bazasının xronoloji qaydada fasilәsiz olaraq әks etdirilmәsi tәlәblәrinә

57 Әgәr imkan daxilindә müstәqil vergi uçotu registrlәri sistemindәn imtina edilmәsi haqqında qәrar qәbul
edilәrsә, onda...

•

mövcud maliyyә uçotu registrlәri elә şәkildә modernlәşdirmәlidir ki, onlardakı mәlumatlarda heç bir düzәliş
etmәdәn vә asanlıqla hәm mühasibat (maliyyә), hәm dә vergi uçotu mәqsәdlәri üçün istifadә etmәk mümkün olsun
mövcud mühasibat uçotu registrlәri elә şәkildә modernlәşdirmәlidir ki, onlardakı mәlumatlarda heç bir düzәliş
etmәdәn vә asanlıqla hәm vergi uçotu mәqsәdlәri üçün istifadә etmәk mümkün olsun.
mövcud mühasibat uçotu registrlәri elә şәkildә modernlәşdirmәlidir ki, onlardakı mәlumatlarda heç bir düzәliş
etmәdәn vә asanlıqla hәm mühasibat (maliyyә), hәm dә vergi uçotu mәqsәdlәri üçün istifadә etmәk mümkün olsun
mövcud mühasibat uçotu registrlәri elә şәkildә modernlәşdirmәlidir ki, onlardakı mәlumatlarda müәyyәn
düzәlişlәr etmәklә vә asanlıqla hәm mühasibat (maliyyә), hәm dә vergi uçotu mәqsәdlәri üçün istifadә etmәk
mümkün olsun
mövcud vergi uçotu registrlәri elә şәkildә modernlәşdirmәlidir ki, onlardakı mәlumatlarda düzәliş etmәklәdәn hәm
vergi uçotu mәqsәdlәri üçün istifadә etmәk mümkün olsun

58 Әgәr mühasibat uçotu registrlәrindәki mövcud informasiya vergi bazasının müәyyәnlәşdirilmәsi üçün
kifayәt deyilsә, onda vergi ödәyicisi yeni vergi uçotu registri necә formalaşdıra bilәr?

•

mühasibat uçotu registrlәrinә müәyyәn rekvizitlәr әlavә etmәklә
Maliyyә Nazirliyinin müәyyәn etdiyi formalarda müstәqil uçot registrlәri tәrtib etmәklә
müstәqil olaraq tәtbiq olunan mühasibat uçotu registrlәrinә lazımi rekvizitlәr әlavә etmәklә
Vergilәr Nazirliyinin müәyyәn etdiyi formalarda müstәqil uçot registrlәri tәrtib etmәklә
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müәyyәn etdiyi formalarda müstәqil uçot registrlәri tәrtib etmәklә

59 Әgәr mühasibat (maliyyә) uçotunun mәlumatları vergi uçotunun aparılması üçün lazım olan tәlәblәri
ödәyirsә, onda hәmin registrlәr dәyişdirilmәlidir?

•

Dәyişdirilmәlidir
Unifikasiya edilmiş vergi uçotu tәrtib edilmәlidir
Dәyişdirilmәyә bilәr
Yeni uçot registrlәri tәrtib edilmәlidir
Yeni uçot sәnәdlәri tәrtib edilmәlidir
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60 Vergi Mәcәllәsinә uyğun olaraq istәnilәn tәsәrrüfat subyekti müstәqil olaraq vergi uçotu registrlәrini
formalaşdıra bilәrmi?

•

Bilmәz
Yalnız kassa metodu tәtbiq edәn müәssisәlәr bilәr
Bilәr
Yalnız hesablama metodu tәtbiq edәn müәssisәlәr bilәr
Yalnız yüklәmә üzrә metodu tәtbiq edәn müәssisәlәr bilәr

61 Analitik vergi uçotu registrlәri nәdir?

•

Vergitutma mәqsәdlәri üçün uçot obyektlәrinin (o cümlәdәn, nәticәlәri bir neçә hesabat ilindә uçota alınan, yaxud
bir neçә növbәti ilә keçirilәn әmәliyyatların) xronoloji qaydada fasilәsiz olaraq әks etdirilmәsi formalarıdır
Vergi uçotu registrlәri xüsusi formalar şәklindә işlәnib hazırlanmış kağız informasiya, EHM vә istәnilәn maşın
daşıyıcılarıdır
Mühasibat uçotu hesablarında әks etdirilmәdәn vergi qanunvericiliyinin tәlәblәrinә uyğun olaraq hesabat (vergi)
dövrü üçün mәnfәәt vergisinin vergitutma obyektlәri haqqında vergi uçotu mәlumatlarını qruplaşdıran vә
sistemlәşdirәn icmal sәnәd formalarıdır
Vergi bәyannamәsindә әks etdirmәk üçün lazım olan vergi uçotu göstәricilәri vә ilkin sәnәdlәrdәki mövcud
informasiyanın toplanması vә sistemlәşdirilmәsi üsuludur
Vergi uçotu registrlәri xüsusi formalar şәklindә vә istәnilәn maşın daşıyıcılarıdır

62 Unifikasiya edilmiş ilkin uçot sәnәd formaları özündә aşağıdakı mәcburi rekvizitlәri әks etdirmәlidir: 1.
sәnәdin adı; 2. sәnәdin tәrtib olunduğu tarix; 3. sәnәdi tәrtib edәn müәssisәnin adı; 4. tәsәrrüfat
әmәliyyatının mәzmunu; 5. ölçü vahidlәri (pul vә natural ifadәdә); 6. tәsәrrüfat әmәliyyatlarının aparılması
vә onun düzgün tәrtib edilmәsinә görә cavabdeh olan mәsul şәxslәrin adı; 7. cavabdeh vәzifәli şәxslәrin
imzası.

•

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

63 İlkin uçot sәnәd formaları hansı tәlәblәrә cavab vermәlidir? 1. әgәr müәssisәnin fәaliyyәti nisbәtәn
stabildirsә, ilkin uçot sәnәdlәrinin quruluşu uzun müddәt әrzindә dәyişmәz qalmalı; 2. ilkin uçot
sәnәdlәrindәki mövcud informasiyanın izahı ikili mәna kәsb etmәmәli; 3. icmal uçot sәnәdlәrindәki mövcud
informasiya mәlumatların lazımi dәrәcәdә dolğun olmasını tәmin etmәli; 4. informasiyanın tәhlükәsizliyinin
tәmin edilmәsi vә istifadәnin әlverişli olması üçün mәlumatlar kodlaşdırılmalı; 5. bir uçot sәnәdi digәrini
tәkrarlamalı vә tamamlamalıdır; 6. ilkin uçot sәnәdlәri vaxtlıvaxtında tәrtib edilmәli.

•

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

64 Bütün ilkin uçot sәnәdlәri hansı uçot çәrçivәsindә hüquqi qüvvәyә malikdir?

•

Mühasibat vә vergi uçotu
Mühasibat, vergi vә idarәetmә
Yalnız vergi uçotu
Yalnız mühasibat uçotu
Yalnız idarәetmә

65 Әgәr qanunvericilik vergitutma mәqsәdlәri üçün ayrıayrı obyektlәrin uçotunun qismәn aparılmasını,
yaxud onların daha sonra uçota alınmasını müәyyәn edirsә, düzәlişlәr hansı sәnәddә vә nә vaxt edilir?

•

ilkin sәnәdlәrdә informasiyanın formalaşması mәrhәlәsindә
yalnız analitik vergi uçotu registrlәrindә informasiyanın formalaşması mәrhәlәsindә
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•

modifikasiya edilmiş mühasibat uçotu vә ya analitik vergi uçotu registrlәrindә informasiyanın formalaşması
mәrhәlәsindә
mühasibat uçotu vә ya analitik vergi uçotu registrlәrindә informasiyanın formalaşması mәrhәlәsindә
icmal vә ilkin sәnәdlәrdә informasiyanın formalaşması mәrhәlәsindә

66 Vergi uçotunun mәlumatlarını tәsdiq edәn әsas ilkin uçot sәnәdlәri hansılardır?

•

sintetik mühasibat uçotu registrlәri vә vergi bәyannamәlәri (mühasibat arayışı da daxil olmaqla)
vergi hesabfakturaları vә vergi bәyannamәlәri
analitik mühasibat uçotu registrlәri vә vergi bәyannamәlәri (mühasibat arayışı da daxil olmaqla)
vergi hesabfakturaları vә vergi bәyannamәlәri (mühasibat arayışı da daxil olmaqla)
sintetik vergi uçotu registrlәri vә vergi bәyannamәlәri

67 Vergi uçotu registrlәri nәdir?

•

Tәsәrrüfat subyekti tәrәfindәn vergi uçotunun aparılması üçün tәtbiq edilәn icmal uçot formalarıdır
Tәsәrrüfat subyekti tәrәfindәn statistik uçotun mәlumatlarına әsasәn tәtbiq edilәn ilkin uçot formalarıdır
Tәsәrrüfat subyekti tәrәfindәn vergi uçotunun aparılması üçün tәtbiq edilәn ilkin uçot formalarıdır
Tәsәrrüfat subyekti tәrәfindәn mühasibat uçotunun mәlumatlarına әsasәn tәtbiq edilәn ilkin uçot formalarıdır
Vergi ödәyicilәri tәrәfindәn vergi uçotunun mәlumatlarına әsasәn tәtbiq edilәn ilkin uçot formalarıdır

68 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar hesablama metodunun tәtbiti zamanı gәlirin әldә edildiyi tarix hesab
olunur? 1. mülkiyyәt hüququnun yaranma tarixi; 2. faktiki alınıbalınmamağından asılı olaraq, müvafiq
hesabat dövrlәrindә vergi ödәyicisindә almaq hüququ yaranmış bütün mәblәğlәr onun gәliri hesab olunur; 3.
ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq müvafiq hesabat dövrlәrindә әmlak öhdәliklәrinin yaranma
tarixi; 4. digәr şәxslәrdәn nağd vә ya qeyrinağd, yaxud naturalәşyavi formada vәsaitlәrin vergi ödәyici
tәrәfindәn alındığı tarix; 5. nağd vә ya qeyrinağd formada vәsaitlәrin köçürüldüyü (ödәnildiyi), yaxud
naturalәşyavi formada malların (işlәrin, xidmәtlәrin) başqa şәxslәrә natural formada verildiyi tarix.

•

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

69 Vergi orqanları vә onların vәzifәli şәxslәri vergi ödәyicilәri haqqında mәlumatı ancaq aşağıdakı hallarda
digәr orqanlara qanunvericiliklә müәyyәn edilmiş qaydada verә bilәrlәr: 1) vergi orqanlarına vә onların
vәzifәli şәxslәrinә vergi orqanlarının vәzifәlәrinin hәyata keçirilmәsi mәqsәdi ilә; 2) vergi qanunvericiliyinin
cinayәt tәrkibli pozuntuları ilә әlaqәdar onların qarşısının alınması vә istintaq aparılması üçün müvafiq icra
hakimiyyәti orqanına; 3) inzibati xәtalar vә ya vergi qanunvericiliyinin cinayәt tәrkibli pozuntuları ilә bağlı
işlәrә baxılma ilә әlaqәdar müvafiq mәhkәmәlәrә; 4) Azәrbaycan Respublikasının tәrәfdar çıxdığı
beynәlxalq müqavilәlәrә uyğun olaraq digәr dövlәtlәrin müvafiq dövlәt hakimiyyәti orqanlarına; 5) sosial
müdafiә haqqında qanunların yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan hәdlәrdә dövlәt sosial müdafiә vә tibbi
sığorta fondlarına; 6) gömrük qanunvericiliyinin tәtbiq edilmәsi mәqsәdlәri üçün gömrük orqanlarına; 7)
cinayәt yolu ilә әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin vә ya digәr әmlakın leqallaşdırılması vә terrorçuluğun
maliyyәlәşdirilmәsinin qarşısının alınması mәqsәdi ilә maliyyә monitorinqi orqanına.

•

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

70 Aşağıdakı mәlumatlar istisna olmaqla vergi orqanı vә onun vәzifәli şәxslәri tәrәfindәn vergi ödәyicisi
barәdә әldә edilәn istәnilәn mәlumat kommersiya (vergi) sirri vә şәxsi hәyata dair mәlumat hesab olunur: 1)
vergi ödәyicisinin razılığı ilә aşkar edilәn; 2) vergi ödәyicisinin eynilәşdirmә nömrәsi haqqında; 3)
müәssisәnin Nizamnamә fondu (kapitalı) haqqında; 4) vergi qanunvericiliyinin pozulması vә ona görә
mәsuliyyәt tәdbirlәri haqqında; 5) vergi ödәnişlәri üzrә borclar; 6) hüquqi şәxslәrin dövlәt reyestrindәki
mәlumatlar
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•

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

71 19. Aşağıdakılar istisna olmaqla vergi, gömrük, hüquqmühafizә vә dövlәt büdcәdәnkәnar fond
orqanlarının vergi orqanları haqqında aldıqları istәnilәn mәlumat vergi sirri sayılır: 1) vergi ödәyicisinin
bankdakı hesab nömrәsi; 2) vergi orqanı tәrәfindәn vә ya onun icazәsi ilә yayılmış mәlumatlar 3) vergi
ödәyicisinin eynilәşdirmә nömrәsi; 4) vergi ödәyicisi tәrәfindәn vә ya onun icazәsi ilә yayılmış mәlumatlar;
5) vergi qanunvericiliyinin pozulması vә hәmin pozuntulara görә mәsuliyyәt tәdbirlәri haqqında mәlumatlar;
6) beynәlxalq müqavilәlәrә әsasәn digәr dövlәtlәrin vergi (gömrük) vә hüquqmühafizә orqanlarına tәqdim
edilmiş mәlumatlar

•

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

72 Cinayәtprosessual fәaliyyәt çәrçivәsindә sәnәdlәr hansı hallarda götürülә bilәr?

•

inzibati qanun pozuntuları barәdә işlәrin tәmin edilmәsi zamanı
İnzibati hüquq pozuntusu haqqında işlәr üzrә icrası çәrçivәsindә
CinayәtProsessual Mәcәllәdә nәzәrdә tutulmuş nәzәrdә tutulmuş istintaq hәrәkәtlәri zamanı
İnzibati Xәtalar Mәcәllәdә nәzәrdә tutulmuş nәzәrdә tutulmuş istintaq hәrәkәtlәri zamanı
vergi qanunvericiliyinin pozulması ilә әlaqәdar cinayәt әlamәtlәri göstәrәn lazımı mәlumatlara malik olduqda

73 Operativaxtarış fәaliyyәti çәrçivәsindә daxili işlәr orqanları hansı halda vergi ödәyicisi olan hüquqi vә
fiziki şәxslәrdә yoxlama keçirmә bilәr

•

yoxlamanın gedişatı zamanı istehsal vә istifadәsi üçün istifadә olunan digәr yerlәrә baxış zamanı әskikgәlmә aşkar
edildikdә
qanunvericiliyinin pozulması ilә әlaqәdar cinayәt әlamәtlәri göstәrәn lazımı mәlumatlara malik olduqda
vergi qanunvericiliyinin pozulması ilә әlaqәdar cinayәt әlamәtlәri göstәrәn lazımı mәlumatlara malik olduqda
vergi ödәyicisinin, maliyyә, tәsәrrüfat, sahibkarlıq vә ticarәt fәaliyyәtinin öyrәnilmәsi üçün sәnәd vә xammal,
mәhsul vә mal nümunә kimi götürüldükdә
vergi qanunvericiliyinin pozulması ilә әlaqәdar cinayәt әlamәtlәri göstәrәn lazımı mәlumatlara malik olmadıqda

74 Maliyyә nәzarәti çәrçivәsindә sәnәdlәri götürmәk hüququ kimlәrә verilmişdir?

•

yalnız tәftiş vә yoxlamalar keçirilәrkәn daxili işlәr orqanlarının әmәkdaşlarına
yalnız tәftiş vә yoxlamalar keçirilәrkәn vergi orqanlarının әmәkdaşlarına
yalnız tәftiş vә yoxlamalar keçirilәrkәn Hesablama palatasının müfәttişlәrinә
yalnız tәftiş vә yoxlamalar keçirilәrkәn Auditorlar palatasının auditorlarına
yalnız tәftiş vә yoxlamalar keçirilәrkәn mәcburi audit aparan müfәttişlәrә

75 Sәyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödәyicisi sәnәdlәri vermәdiyi halda, bu barәdә hansı sәnәd tәrtib
edilir?

•

etiraz aktı
etiraz protakolu
imtina aktı
imtina protakolu
vergi orqanının qәrarı

76 Sәnәdlәrin vә ya elektron faylların verilmәsi barәsindә tәlәb yönәldilәn şәxs hәmin sәnәdlәri hansı
müddәtindә vergi orqanına tәqdim etmәlidir?
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•

5 iş günü
25 iş günü
15 iş günü
20 iş günü
30 iş günü

77 Vergi nәzarәti çәrçivәsindә vergi orqanının vәzifәli şәxsi yoxlama üçün zәruri olan sәnәdlәri, habelә
elektron faylları vergi ödәyicisindәn hansı qaydada tәlәb edә bilәr?

•

kameral vergi yoxlaması keçirilәn vergi ödәyicisinә göndәrdiyi bildirişlә birlikdә müәyyәn edilmiş qaydada
sәyyar vergi yoxlaması keçirilәn vergi ödәyicisinә göndәrdiyi mәktubla birlikdә müәyyәn edilmiş qaydada
sәyyar vergi yoxlaması keçirilәn vergi ödәyicisinә göndәrdiyi bildirişlә birlikdә müәyyәn edilmiş qaydada
kameral vergi yoxlaması keçirilәn vergi ödәyicisinә göndәrdiyi mәktubla birlikdә müәyyәn edilmiş qaydada
sәyyar vergi yoxlaması keçirilәn vergi ödәyicisinә göndәrdiyi vergi orqanının qәrarı ilә birlikdә müәyyәn edilmiş
qaydada

78 . Uçot sәnәdlәrinin götürülmәsi aşağıdakı fәaliyyәt növlәri çәrçivәsindә mümkündür: 1) vergi nәzarәti; 2)
maliyyә nәzarәti; 3) әmәliyyataxtarış fәaliyyәti; 4) cinayәtprosessual fәaliyyәti; 5) inzibati hüquq
pozuntusu haqqında işlәr üzrә icra

•

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

79 Mövcud qanunvericiliyә әsasәn ilkin uçot sәnәdlәri aşağıdakı orqanlar tәrәfindәn götürülә bilәr: 1)
nәzarәt orqanları; 2) ilkin istintaq orqanları; 3) prokurorluq orqanları; 4) mәhkәmә; 5) vergi orqanları; 6)
daxili işlәr orqanları; 7) gömrük orqanları; 8) hüquqmühafizә orqanları;

•

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

80 . Vergi ödәyicisi olan hәr hansı şәxs aşağıdakı öhdәliklәrin yaranmasına sәbәb ola bilәn әmәliyyatları
sәnәdlәşdirmәyә borcludur: 1) vergi öhdәliklәrinin yaranmasına; 2) vergi tutulmasına dair öhdәliklәr
yaranmasına; 3) mәlumat vermәyә dair öhdәliklәr yaranmasına; 4) vergi borclarının yaranmasına; 5) gәlir vә
xәrclәrin yaranmasına; 6) debitor borclarının yaranmasına

•

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

81 Vergi bazasının haqqhesabı hansı mәqsәdlәr üçün aparılır?

•

öz funksiyalarına görә mühasibat uçotu registrlәrinin (mәsәlәn, Baş kitab, jurnalorderlәr) funksiyaları ilә eyni
olan sintetik vergi uçotu sәnәdidir
dәyişdirilmiş mühasibat uçotu, yaxud müstәqil şәkildә formalaşdırılan vә ikili yazılış aparılan vergi uçotu
sәnәdidir
mühasibat uçotu, yaxud müstәqil şәkildә formalaşdırılan vә ikili yazılış aparılmayan vergi uçotu sәnәdidir
öz funksiyalarına görә vergi uçotu registrlәrinin (mәsәlәn, Baş kitab, jurnalorderlәr) funksiyaları ilә eyni olan
analitik mühasibat uçotu registrlәri
dәyişdirilmiş mühasibat uçotu, yaxud müstәqil şәkildә formalaşdırılan vә ikili yazılış aparılmayan vergi uçotu
sәnәdidir

82 Hansı registrlәr analitik vergi uçotu registrlәri hesab olunur?
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•

dәyişdirilmiş mühasibat uçotu, yaxud müstәqil şәkildә formalaşdırılan vә ikili yazılış aparılan registrlәr
mühasibat uçotu, yaxud müstәqil şәkildә formalaşdırılan vә ikili yazılış aparılmayan registrlәr
dәyişdirilmiş mühasibat uçotu, yaxud müstәqil şәkildә formalaşdırılan vә ikili yazılış aparılmayan registrlәr
öz funksiyalarına görә mühasibat uçotu registrlәrinin (mәsәlәn, Baş kitab, jurnalorderlәr) funksiyaları ilә eyni
olan sintetik vergi uçotu registrlәri
öz funksiyalarına görә vergi uçotu registrlәrinin (mәsәlәn, Baş kitab, jurnalorderlәr) funksiyaları ilә eyni olan
analitik mühasibat uçotu registrlәri

83 Vergi uçotunun tәsdiqi olan ilkin uçot sәnәdlәri... әsas sayılır

•

mühasibat registrlәrindә ikili yazılış aparılması üçün
mühasibat uçotu registrlәrindә әmәliyyatların әks etdirilmәsi üçün
mühasibat uçotunun aparılması üçün
müstәqil şәkildә formalaşdırılan vergi uçotunun aparılması üçün
vergi uçotu registrlәrindә әmәliyyatların әks etdirilmәsi üçün

84 Vergi uçotu mәlumatlarını tәsdiq edәn sәnәdlәr bunlardır: 1) ilkin uçot sәnәdlәri (mühasibat arayışı da
daxil olmaqla); 2) analitik vergi uçotu registrlәri; 3) vergi bazasının haqqhesabı 4) ilkin uçot sәnәdlәri
(mühasibat registrlәri dә daxil olmaqla); 5) sintetik vergi uçotu registrlәri; 6) hesablamaödәniş sәnәdlәri;

•

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

85 Vergi uçotunun mәlumatları sәnәdlәrlә tәsdiqlәnmәli vә özündә aşağıdakı mәlumatları әks etdirmәlidir: 1)
vergilәr üzrә üzrә büdcәyә olan borc mәblәğini;. 2) vergitutma mәqsәdlәri üçün cari hesabat dövründә uçota
alınan xәrclәrin növbәti hesabat (vergi) dövrlәrinә düşәn payının (hissәsinin) müәyyәn edilmәsi qaydasını; 3)
vergitutma mәqsәdlәri üçün cari hesabat dövründә uçota alınan xәrclәrin hәmin hesabat dövrünә düşәn
payının (hissәsinin) müәyyәn edilmәsi qaydasını; 4) vergitutma mәqsәdlәri üçün cari hesabat dövründә uçota
alınan xәrclәrin hәmin hesabat dövrünә vә növbәti hesabat (vergi) dövrlәrinә düşәn payının (hissәsinin)
müәyyәn edilmәsi qaydasını; 5) vergitutma mәqsәdlәri üçün uçota alınan gәlir vә xәrclәrin formalaşması
qaydasını 6) yaradılacaq ehtiyat mәblәğlәrinin formalaşması qaydasını; 7) mәnfәәt vergisi üzrә büdcәyә olan
borc mәblәğini;

•

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

86 Sәnәdlәşdirmә sistemindә tamlıq prinsipi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

vergi uçotu norma vә qaydalarının bir neçә hesabat (vergi) dövründә tәtbiq edilmәsi
vergitutma mәqsәdlәri üçün uçot obyektlәrinin xronoloji qaydada fasilәsiz olaraq tam әks etdirilmәsi
analitik uçot mәlumatlarının vergitutma bazasının formalaşması qaydasını tam açıqlaması
mühasibat vә vergi uçotu norma vә qaydalarının bir neçә hesabat (vergi) dövründә tam tәtbiq edilmәsi
sintetik uçot mәlumatlarının vergitutma bazasının formalaşması qaydasını tam açıqlaması

87 Sәnәdlәşdirmә sistemindә fasilәsizlik prinsipi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

vergi uçotu norma vә qaydalarının bir neçә hesabat (vergi) dövründә tәtbiq edilmәsi
mühasibat vә vergi uçotu norma vә qaydalarının bir neçә hesabat (vergi) dövründә tәtbiq edilmәsi
vergitutma mәqsәdlәri üçün uçot obyektlәrinin xronoloji qaydada fasilәsiz olaraq әks etdirilmәsi
analitik uçot mәlumatlarının vergitutma bazasının formalaşması qaydasını xronoloji qaydada fasilәsiz açıqlaması
analitik uçot mәlumatlarının vergitutma bazasının formalaşması qaydasını tam açıqlaması

88 Sәnәdlәşdirmә sistemindә ardıcıllıq prinsipi dedikdә nә nәzәrdә tutulur?
16/126

22.12.2016

•

mühasibat vә vergi uçotu norma vә qaydalarının bir neçә hesabat (vergi) dövründә tәtbiq edilmәsi
analitik uçot mәlumatlarının vergitutma bazasının formalaşması qaydasını tam açıqlaması
vergi uçotu norma vә qaydalarının bir neçә hesabat (vergi) dövründә tәtbiq edilmәsi
vergitutma mәqsәdlәri üçün uçot obyektlәrinin xronoloji qaydada fasilәsiz olaraq әks etdirilmәsi
sintetik uçot mәlumatlarının vergitutma bazasının formalaşması qaydasını tam açıqlaması

89 Vergi uçotu sistemi aşağıdakı әsas prinsiplәr nәzәrә alınmaqla tәşkil olunmalıdır:

•

analitiklik, ardıcıllıq, fasilәsizlik, tamlıq
analitiklik, fasilәsizlik, tamlıq
ardıcıllıq, fasilәsizlik, sintetiklik
xronolojilik,fasilәsizlik, tamlıq
ardıcıllıq, dövrülük, tamlıq

90 Tövsiyә olunan hesabat mәlumatlarının formalaşdığı registrlәr kimi aşağıdakıları göstәrmәk olar: 1) Әsas
vәsaitlәrin amortizasiyasının uçotu registri. 2) Hesabat dövründә satılmış (silinmiş) malların dәyәrinin
hesablanması registri. 3) Cari dövrün sair xәrclәrinin uçotu registri. 4) Amortizasiya olunan әmlakın
satışından olan maliyyә nәticәlәrinin uçotu registri. 5) Sarılmış sair әmlakın dәyәrinin uçotu registri. 6)
Nәqliyyat xәrclәrinin qalığının uçotu registri. 7) Satışdankәnar xәrclәrin uçotu registri.

•

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

91 Hesabat mәlumatlarını formalaşdıran registrlәrdә hansı informasiya formalaşır?

•

bir neçә hesabat (vergi) dövründә istifadә olunan uçot obyekti göstәricilәrinin vәziyyәti haqqında informasiya
cari vә gәlәcәk hesabat dövrlәrindә vergi bazasının hәcminә tәsir edәn müәssisә tәrәfindәn hәyata keçirilәn
әmәliyyatlar haqqında sistemlәşdirilmiş informasiya
bilavasitә vergi bәyannamәsinin konkret sәtrinә köçürülmәsi üçün informasiya
konkret dövrdә vergi bazasının hәcminә tәsir edәn müәssisә tәrәfindәn hәyata keçirilәn әmәliyyatlar haqqında
informasiya
bir neçә hesabat (vergi) dövründә vergi bazasının hәcminә tәsir edәn әmәliyyatlar haqqında sistemlәşdirilmiş
informasiya

92 Tövsiyә olunan tәsәrrüfat әmәliyyatlarının uçotu registri kimi aşağıdakıları göstәrmәk olar: 1) Әmәyin
ödәnişi üzrә xәrclәrin uçotu registrlәri 2) Xәrclәrin tәrkibinә daxil olan vergilәrin hesablanmasının uçotu
registrlәri 3) Pul vәsaitlәrinin mәxaric olmasının uçotu registrlәri 4) Hesablanmış cәrimә sanksiyalarının
uçotu registrlәri 5) Uçot obyekti dәyәrinin formalaşması registri. 6) Qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyasının
uçotu registri.

•

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

93 Tövsiyә olunan tәsәrrüfat әmәliyyatlarının uçotu registri kimi aşağıdakıları göstәrmәk olar: 1) Әmlak, iş,
xidmәt vә hüquqların әldә edilmәsi üzrә әmәliyyatların uçotu registrlәri. 2) Pul vәsaitlәrinin mәdaxil
olmasının uçotu registrlәri 3) Әmlakın (iş, xidmәt vә hüquqların) çıxması üzrә әmәliyyatların uçotu
registrlәri. 4) LİFO (FİFO) metodu üzrә uçota alınan әldә edilmiş xammal vә material partiyaları haqqında
informasiya registri 5) LİFO (FİFO) metodu üzrә uçota alınan әldә edilmiş mal partiyaları haqqında
informasiya registri .

•

2,3,4
1,3,5
1,2,3
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3,4,5
2.4

94 Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının uçotu registrlәri...

•

yalnız әmlak hüququ obyektlәrinә görә mülkiyyәt hüququnun dәyişmәsi (onun әldә edilmәsi vә ya itirilmәsi)
faktı ilә bağlı tәsәrrüfat әmәliyyatları
yalnız müәssisәnin әmlakına görә mülkiyyәt hüququnun dәyişmәsi (onun әldә edilmәsi vә ya itirilmәsi) faktı ilә
bağlı tәsәrrüfat әmәliyyatları
konkret dövrdә vergi bazasının hәcminә tәsir edәn müәssisә tәrәfindәn hәyata keçirilәn әmәliyyatlar haqqında
sistemlәşdirilmiş informasiya mәnbәyidir
yalnız vergitutma obyektlәrinә görә mülkiyyәt hüququnun dәyişmәsi (onun әldә edilmәsi vә ya itirilmәsi) faktı ilә
bağlı tәsәrrüfat әmәliyyatları
yalnız müәssisәnin vergitutma obyektlәrinә görә mülkiyyәt hüququnun dәyişmәsi (onun әldә edilmәsi vә ya
itirilmәsi) faktı ilә bağlı tәsәrrüfat әmәliyyatları

95 Tövsiyә olunan vergi uçotu vahidinin vәziyyәtini uçota alan registrlәr kimi aşağıdakıları göstәrmәk olar:
1) Qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyasının uçotu registri. 2) LİFO (FİFO) metodu üzrә silinmiş xammal vә
materialların dәyәrinin hesablanması registri. 3) LİFO (FİFO) metodu üzrә silinmiş malların dәyәrinin
hesablanması registri. 4) Әsas vәsait obyektlәri haqqında informasiya registri 5) Qeyrimaddi aktiv
obyektlәri haqqında informasiya registri 6) LİFO (FİFO) metodu üzrә uçota alınan әldә edilmiş mal
partiyaları haqqında informasiya registri 7) LİFO (FİFO) metodu üzrә uçota alınan әldә edilmiş xammal vә
material partiyaları haqqında informasiya registri

•

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

96 Vergi uçotu (obyektinin) vahidinin vәziyyәtini uçota alan registrlәrdә hansı informasiya sistemlәşdirilir?

•

konkret dövrdә vergi bazasının hәcminә tәsir edәn müәssisә tәrәfindәn hәyata keçirilәn әmәliyyatlar haqqında
bir neçә hesabat (vergi) dövründә vergi bazasının hәcminә tәsir edәn әmәliyyatlar haqqında sistemlәşdirilmiş
informasiya mәnbәyidir
bir neçә hesabat (vergi) dövründә istifadә olunan uçot obyekti göstәricilәrinin vәziyyәti haqqında
cari vә gәlәcәk hesabat dövrlәrindә vergi bazasının hәcminә tәsir edәn müәssisә tәrәfindәn hәyata keçirilәn
әmәliyyatlar haqqında sistemlәşdirilmiş informasiya
hesabat (vergi) dövründә vergi bazasının hәcminә tәsir edәn әmәliyyatlar haqqında sistemlәşdirilmiş informasiya
mәnbәyidir

97 Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının uçotu registrlәri...

•

cari vә gәlәcәk hesabat dövrlәrindә vergi bazasının hәcminә tәsir edәn müәssisә tәrәfindәn hәyata keçirilәn
әmәliyyatlar haqqında sistemlәşdirilmiş informasiya mәnbәyidir
bir neçә hesabat (vergi) dövründә vergi bazasının hәcminә tәsir edәn әmәliyyatlar haqqında sistemlәşdirilmiş
informasiya mәnbәyidir
konkret dövrdә vergi bazasının hәcminә tәsir edәn müәssisә tәrәfindәn hәyata keçirilәn әmәliyyatlar haqqında
sistemlәşdirilmiş informasiya mәnbәyidir
bir neçә hesabat (vergi) dövründә istifadә olunan uçot obyekti göstәricilәrinin vәziyyәti haqqında informasiya
sistemlәşdirilir.
hesabat (vergi) dövründә vergi bazasının hәcminә tәsir edәn әmәliyyatlar haqqında sistemlәşdirilmiş informasiya
mәnbәyidir

98 Tövsiyә olunan aralıq haqqhesab registrlәri kimi aşağıdakıları göstәrmәk olar: 1) Cari vә sonrakı hesabat
dövründә tәmirә çәkilәn xәrclәrin hesablanması registri. 2) Gәlәcәk dövrlәrә aid edilәn tәlәb etmәk
hüququnun verilmәsi әmәliyyatları üzrә satışdankәnar xәrclәri uçotu registri. 3) Zәmanәtli tәmir üzrә xәrclәr
ehtiyatlarının hesablanması registri. 4) Debitor borclarının hәrәkәti üzrә әmәliyyatların uçotu registri 5)
Kreditor borclarının hәrәkәti üzrә әmәliyyatların uçotu registri 6) Ümidsiz borclar üzrә ehtiyatın hәrәkәti
registri
2,3,4
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•

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

99 Tövsiyә olunan aralıq haqqhesab registrlәri kimi aşağıdakıları göstәrmәk olar: 1) İşçilәrin könüllü
sığortası üzrә xәrclәrin uçotu registri. 2) Cari hesabat dövründә işçilәrin könüllü sığortası üzrә xәrclәrin
uçotu registri. 3) Cari hesabat dövründә tәmirә çәkilәn xәrclәrin hesablanması registri. 4) Debitor borclarının
hәrәkәti üzrә әmәliyyatların uçotu registri 5) Kreditor borclarının hәrәkәti üzrә әmәliyyatların uçotu registri
6) Büdcә ilә hesablaşmaların uçotu registri 7) Ümidsiz borclar üzrә ehtiyatın hәrәkәti registri

•

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

100 Tövsiyә olunan aralıq haqqhesab registrlәri kimi aşağıdakıları göstәrmәk olar: 1) Uçot obyekti
dәyәrinin formalaşması registri. 2) Qeyrimaddi aktivlәrin amortizasiyasının uçotu registri. 3) LİFO (FİFO)
metodu üzrә silinmiş xammal vә materialların dәyәrinin hesablanması registri. 4) LİFO (FİFO) metodu üzrә
silinmiş malların dәyәrinin hesablanması registri. 5) Hesabat dövründә silinmiş xammal vә materialların
dәyәrinin hesablanması registri 6) LİFO (FİFO) metodu üzrә uçota alınan әldә edilmiş mal partiyaları
haqqında informasiya registri 7) LİFO (FİFO) metodu üzrә uçota alınan әldә edilmiş xammal vә material
partiyaları haqqında informasiya registri 8) Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәrinin uçotu registri

•

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

101 Aralıq haqqhesab registrlәri nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergitutulan mәnfәәtin formalaşması üçün lazım olan aralıq haqqhesabların aparılması
qaydası haqqında informasiyanın әks etdirilmәsi vә saxlanması üçün
vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergitutulan gәlirlәrin formalaşması üçün lazım olan aralıq haqqhesabların aparılması
qaydası haqqında informasiyanın әks etdirilmәsi vә saxlanması üçün
vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergitutulan gәlir vә xәrclәrin formalaşması üçün lazım olan aralıq haqqhesabların
aparılması qaydası haqqında informasiyanın әks etdirilmәsi vә saxlanması üçün
vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergitutulan gәlirlәr üzrә vergitutma bazasının formalaşması üçün lazım olan aralıq
haqqhesabların aparılması qaydası haqqında informasiyanın әks etdirilmәsi vә saxlanması üçün
vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergitutulan mәnfәәtin formalaşması üçün lazım olan aralıq haqqhesabların aparılması
üçün

102 Vergi uçotu registrlәri şәrti olaraq aşağıdakı qruplara bölünür:1) Aralıq hesablama (haqqhesab)
registrlәri 2) Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının uçotu registrlәri 3) Vergi uçotu vahidinin vәziyyәtini uçota alan
registrlәr 4) Hesabat mәlumatlarının formalaşdığı registrlәr 5) Qeyrikommersiya tәşkilatlarının mәqsәdli
vәsaitlәrinin uçotu registrlәri

•

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

103 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar kassa metodunun tәtbiqi zamanı gәlirin әldә edildiyi tarix hesab
olunur?

•

mülkiyyәt hüququnun yaranma tarixi
ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq müvafiq hesabat dövrlәrindә әmlak öhdәliklәrinin yaranma tarixi
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•

digәr şәxslәrdәn nağd vә ya qeyrinağd, yaxud naturalәşyavi formada vәsaitlәrin vergi ödәyici tәrәfindәn alındığı
tarix
faktiki alınıbalınmamağından asılı olaraq, müvafiq hesabat dövrlәrindә vergi ödәyicisindә almaq hüququ
yaranmış bütün mәblәğlәr onun gәliri hesab olunur
digәr şәxslәrdәn qeyrinağd formada vәsaitlәrin vergi ödәyici tәrәfindәn alındığı tarix

104 Vergi ödәyicisi vergi ili әrzindә gәlir vә xәrclәrin uçotu metodunu (kassa vә ya hesablama metodu) neçә
dәfә dәyişә bilәr?

•

istәnilәn qәdәr
rübdә bir dәfә
vergi ili әrzindә dәyişә bilmәz
2 dәfә
yalnız bir dәfә

105 Hansı uçot metodu ilә uçot aparan vergi ödәyicisi gәliri әldә edәndә vә ya gәlir onun sәrәncamına
verilәndә, bu gәliri nәzәrә almalı vә gәlirdәn öz xәrclәrini yalnız bu xәrclәri çәkdiyi zaman çıxmalıdır?

•

kassa vә hesablamalar metodu ilә
heç bir uçot metodu ilә
yalnız kassa metodu ilә
yalnız hesablamalar metodu ilә
istәnilәn metodla

106 Vergi uçotu mәqsәdlәri üçün kassa metodu tәtbiq edildikdә borc öhdәliyinin vә ya icarә müqavilәsinin
müddәti bir neçә hesabat dövrünü әhatә edirsә, hansı hallarda hesabat ilindә gәlirdәn çıxılmalı olan vә faktiki
ödәnilәn faizlәrin (icarә haqqının) mәblәği hәmin il üçün hesablanan faizlәrin (icarә haqqının) mәblәği kimi
qәbul edilir?

•

yalnız borc öhdәliklәri üzrә faizlәr ödәnilәrkәn
heç bir halda
borc öhdәliklәri üzrә faizlәr ödәnilәrkәn vә ya әmlakın icarәyә götürülmәsi müqabilindә ödәmә hәyata
keçirilәrkәn
yalnız әmlakın icarәyә götürülmәsi müqabilindә ödәmә hәyata keçirilәrkәn
borc öhdәliklәri üzrә faizlәr hesablanarkәn vә ya әmlakın icarәyә verilmәsi müqabilindә ödәmә hәyata
keçirilәrkәn

107 Kassa metodunun tәtbiqi zamanı gәlirlәr aşağıdakı hallarda uçota alınır: 1. nağd pul vәsaiti kassaya daxil
olduqda vә ya vergi ödәyicisinin vәkil etdiyi şәxsә tәhvil verildikdә; 2. pul vәsaiti bank hesabına daxil
olduqda; 3. pul vәsaiti vergi ödәyicisinin sәrbәst şәkildә sәrәncam verә bilәcәyi hәr hansı digәr hesaba daxil
olduqda; 4. vergi ödәyicisinin maliyyә öhdәliyinin lәğv edildiyi vә ödәnildiyi halda.

•

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

108 Kassa metodunun tәtbiqi zamanı qarşılıqlı hesablaşmalar zamanı vergi ödәyicisinin maliyyә öhdәliyinin
lәğv edildiyi (ödәnildiyi) hallarda gәlir nә vaxt әldә edilmiş sayılır?

•

nağd pul vәsaiti kassaya daxil olduqda vә ya vergi ödәyicisinin vәkil etdiyi şәxsә tәhvil verildiyi gün
vergi ödәyicisinin maliyyә öhdәliyinin lәğv edildiyi vә ödәnildiyi gün
maliyyә öhdәliyin lәğv edildiyi gün
pul vәsaiti vergi ödәyicisinin sәrbәst şәkildә sәrәncam verә bilәcәyi hәr hansı digәr hesaba daxil olduqda
pul vәsaitlәri banka daxil olduqda vә ya vergi ödәyicisinin vәkil etdiyi şәxsә tәhvil verildiyi gün

109 Kassa metodunun tәtbiqi zamanı, satılmış mallara (işlәrә, xidmәtlәrә) görә gәlirlәrin әldә olunma tarixi
nә vaxt hesab olunur?
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•

pul vәsaitlәrinin müәssisәnin bankdakı hesablaşma hesabına (kassasına) daxil olduğu, elәcә dә digәr debitor
borclarının başqa üsullarla ödәnildiyi gün
әmlak vә әmlak hüququnun vergi ödәyicisinin sәrәncamına daxil olduğu, elәcә dә digәr debitor borclarının başqa
üsullarla ödәnildiyi gün
pul vәsaitlәrinin (әmlak vә әmlak hüququnun) müәssisәnin bankdakı hesablaşma hesabına (kassasına) daxil
olduğu, elәcә dә digәr debitor borclarının başqa üsullarla ödәnildiyi gün
pul vәsaitlәrinin (әmlak vә әmlak hüququnun) müәssisәnin bankdakı hesablaşma hesabına (kassasına) daxil
olduğu gün
pul vәsaitlәrinin müәssisәnin bankdakı hesablaşma hesabına daxil olduğu, elәcә dә digәr kreditor borclarının
ödәnildiyi gün

110 Kassa metodu ilә gәlirin vә xәrcin uçotu prinsiplәri necәdir?

•

vergi ödәyicisi gәliri әldә edәndә, bu gәliri nәzәrә almalı vә gәlirdәn öz xәrclәrini yalnız bu xәrclәri çәkdiyi
zaman çıxmalıdır
vergi ödәyicisi gәliri әldә edәndә vә ya gәlir onun sәrәncamına verilәndә, bu gәliri nәzәrә almalı vә gәlirdәn öz
xәrclәrini yalnız bu xәrclәri çәkmәk öhdәliyinin yarandığı an çıxmalıdır
vergi ödәyicisi gәliri әldә edәndә vә ya gәlir onun sәrәncamına verilәndә, bu gәliri nәzәrә almalı vә gәlirdәn öz
xәrclәrini yalnız bu xәrclәri çәkdiyi zaman çıxmalıdır
gәlir vergi ödәyicisinin sәrәncamına verilәndә, bu gәliri nәzәrә almalı vә gәlirdәn öz xәrclәrini yalnız bu xәrclәri
çәkdiyi zaman çıxmalıdır
gәlir vergi ödәyicisinin hesabına daxil olanda vә gәlirdәn öz xәrclәrini yalnız bu xәrclәri faktiki çәkdiyi zaman
çıxmalıdır

111 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı, xarici valyuta ilә ifadә olunmuş öhdәliklәr (maliyyә tәlәblәri) vә
valyuta qiymәtlilәri şәklindә olan әmlak necә uçota alınır?

•

müvafiq xәrcin qәbul (müәyyәn) edildiyi tarixә Mәrkәzi Bankın rәsmi mәzәnnәsi üzrә manata çevrilir
onların hesablanma qaydasına uyğun olaraq müvafiq hesabat dövrlәri üzrә bәrabәr ölçülәrlә bölüşdürülür
hәmin әmәliyyatlar aparılarkәn mülkiyyәt hüququnun keçdiyi, öhdәliyin (tәlәblәrin) isә ödәnildiyi
(dayandırıldığı) tarixdә uçota alınır
hesablaşmaların aparılması üçün xidmәt edәn sәnәdlәrin vergi ödәyicisinә tәqdim edilmә tarixdә milli valyutada
uçota alınır
hәmin tarixdә alınmış hesab olunur vә müvafiq hesabat dövrlәrinә aid edilir

112 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı, xarici valyutada ifadә olunmuş xәrclәr necә uçota alınır?

•

әvvәllәr nә baş vermәsindәn asılı olaraq hesabat dövrünün sonuncu gününә Milli Bankın rәsmi mәzәnnәsi üzrә
manatla hesablanılır
onların hesablanma qaydasına uyğun olaraq müvafiq hesabat dövrlәri üzrә bәrabәr ölçülәrlә bölüşdürülür
müvafiq xәrcin qәbul (müәyyәn) edildiyi tarixә Mәrkәzi Bankın rәsmi mәzәnnәsi üzrә manata çevrilir
hesablaşmaların aparılması üçün xidmәt edәn sәnәdlәrin vergi ödәyicisinә tәqdim edilmә tarixdә milli valyutada
uçota alınır
hәmin tarixdә alınmış hesab olunur vә müvafiq hesabat dövrlәrinә aid edilir

113 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı, hesabat dövrünün sonuna qәdәr müqavilәlәrin qüvvәdәn düşdüyü
(borc öhdәliyinin ödәnildiyi) hallarda xәrclәr necә uçota alınır?

•

onların hesablanma qaydasına uyğun olaraq müvafiq hesabat dövrlәri üzrә bәrabәr ölçülәrlә bölüşdürülür
müvafiq olaraq xәrci ödәmәk öhdәliyinin yarandığı anda uçota alınır
xәrclәr hәmin tarixdә çәkilmiş hesab olunur vә müvafiq hesabat dövrünün xәrclәrinә aid edilir
müvafiq hesabat dövrünün sonuna çәkilmiş hesab olunur vә xәrclәrin tәrkibinә hәmin vaxt daxil edilir
hәmin tarixdә alınmış hesab olunur vә müvafiq hesabat dövrlәrinә aid edilir

114 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı, qüvvәdә olma müddәti bir neçә hesabat dövrünü әhatә edәn borc
müqavilәlәri (qiymәtli kağızlar üzrә müqavilәlәr daxil olmaqla) üzrә xәrclәr necә uçota alınır?

•

onların hesablanma qaydasına uyğun olaraq müvafiq hesabat dövrlәri üzrә bәrabәr ölçülәrlә bölüşdürülür
müvafiq olaraq xәrci ödәmәk öhdәliyinin yarandığı anda uçota alınır
müvafiq hesabat dövrünün sonuna çәkilmiş hesab olunur vә xәrclәrin tәrkibinә hәmin vaxt daxil edilir
xәrclәr hәmin tarixdә çәkilmiş hesab olunur vә müvafiq hesabat dövrünün xәrclәrinә aid edilir
hәmin tarixdә alınmış hesab olunur vә müvafiq hesabat dövrlәrinә aid edilir
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115 Hesablama metodunun tәtbiti zamanı, әgәr borc öhdәliyi (icarә müqavilәsi) üzrә faizlәrin (icarә
haqqının) verilmәsi bir neçә hesabat dövrünü әhatә edәrsә, onda xәrclәr necә uçota alınır?

•

müvafiq hesabat dövrünün sonuna çәkilmiş hesab olunur vә xәrclәrin tәrkibinә hәmin vaxt daxil edilir
müvafiq olaraq xәrci ödәmәk öhdәliyinin yarandığı anda uçota alınır
onların hesablanma qaydasına uyğun olaraq müvafiq hesabat dövrlәri üzrә bәrabәr ölçülәrlә bölüşdürülür
xәrclәr hәmin tarixdә çәkilmiş hesab olunur vә müvafiq hesabat dövrünün xәrclәrinә aid edilir
gәlirlәr hәmin tarixdә alınmış hesab olunur vә müvafiq hesabat dövrlәrinә aid edilir

116 Vergi uçotunun hesablama metodundan istifadә zamanı müqavilә üzrә xәrclәrin çәkilmә vaxtı aşağıdakı
şәrtlәrin yerinә yetirildiyi gün hesab olunur: 1. vergi ödәyicisi birmәnalı olaraq bütün maliyyә öhdәliklәrini
qәbul edir; 2. maliyyә öhdәliklәrinin mәblәği dәqiq müәyyәn edilir; 3. saziş iştirakçıları müqavilә üzrә bütün
öhdәliklәri yerinә yetirilir, yaxud müvafiq mәblәğlәr qeyrişәrtsiz ödәnilir; 4. müvafiq mәblәğ vergi
ödәyicisinә qeyrişәrtsiz ödәnilibsә, yaxud nağd vә ya müqavilә üzrә bütün öhdәliklәri yerinә yetirmәlidirsә,
onda hәmin vaxt gәliri almaq hüququ әldә edilmiş sayılır; 5. müvafiq mәblәğ vergi ödәyicisinә qeyrişәrtsiz
ödәnmәlidirsә, yaxud nağd vә ya müqavilә üzrә bütün öhdәliklәri yerinә yetirmişdirsә, onda hәmin vaxt
gәliri almaq hüququ әldә edilmiş sayılır.

•

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

117 Hesablama metodunun tәtbiti zamanı, xarici valyutanın satışından (alışından) olan satışdankәnar xәrclәr
nә vaxt çәkilmiş hesab olunur?

•

Hesablaşmaların aparılması üçün xidmәt edәn sәnәdlәrin vergi ödәyicisinә tәqdim edilmә tarixi
Xarici valyutanın Mәrkәzi Bankın rәsmi mәzәnnәsi üzrә milli valyutaya çevrildiyi tarix
Valyutaya görә mülkiyyәt hüququnun keçdiyi tarix
Pul vәsaitlәrinin hesablaşma hesabından (kassadan) köçürüldüyü tarix
Hesablaşmaların aparılması üçün xidmәt edәn sәnәdlәrin malsatanlara tәqdim edilmә tarix

118 Hesablama metodunun tәtbiti zamanı, ezamiyyәt xәrclәri, xidmәti nәqliyyatın saxlanılmasına çәkilәn
satışdankәnar xәrclәr nә vaxt çәkilmiş hesab olunur?

•

Hesablaşmaların aparılması üçün xidmәt edәn sәnәdlәrin vergi ödәyicisinә tәqdim edilmә tarixi
Çәkilmiş xәrclәrin hesablanmış mәblәği nәzәrә alınmaqla, hәr ay
Avans hesabatının tәsdiq olunduğu tarix
Pul vәsaitlәrinin hesablaşma hesabından (kassadan) köçürüldüyü tarix
Hesablaşmaların aparılması üçün xidmәt edәn sәnәdlәrin malsatanlara tәqdim edilmә tarix

119 Hesablama metodunun tәtbiti zamanı, xidmәti mәqsәdlәr üçün şәxsi minik avtomobillәrindәn istifadәyә
görә ödәnilәn kompensasiyalar vә yol xәrclәri kimi satışdankәnar xәrclәr nә vaxt çәkilmiş hesab olunur?

•

Hesablaşmaların aparılması üçün xidmәt edәn sәnәdlәrin vergi ödәyicisinә tәqdim edilmә tarixi
Onların hesablanma tarixi
Pul vәsaitlәrinin hesablaşma hesabından (kassadan) köçürüldüyü tarix
Çәkilmiş xәrclәrin hesablanmış mәblәği nәzәrә alınmaqla, hәr ay
Hesablaşmaların aparılması üçün xidmәt edәn sәnәdlәrin malsatanlara tәqdim edilmә tarixi

120 Hesablama metodunun tәtbiti zamanı, icarәyә götürülmüş әmlaka görә icarә haqları şәklindә olan
satışdankәnar xәrclәr nә vaxt çәkilmiş hesab olunur?

•

Çәkilmiş xәrclәrin hesablanmış mәblәği nәzәrә alınmaqla, hәr ay
Hesablaşmaların aparılması üçün xidmәt edәn sәnәdlәrin malsatanlara tәqdim edilmә tarixi
Onların hesablanma tarixi
Hesablaşmaların aparılması üçün xidmәt edәn sәnәdlәrin vergi ödәyicisinә tәqdim edilmә tarixi
Pul vәsaitlәrinin hesablaşma hesabından (kassadan) köçürüldüyü tarix
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121 Hesablama metodunun tәtbiti zamanı, ehtiyatlara edilәn ayırmaların mәblәği şәklindә olan satışdankәnar
xәrclәr nә vaxt çәkilmiş hesab olunur?

•

Pul vәsaitlәrinin hesablaşma hesabından (kassadan) köçürüldüyü tarix
Ayırmaların mәblәği hesablandığı tarix
Onların hesablanma tarixi
Çәkilmiş xәrclәrin hesablanmış mәblәği nәzәrә alınmaqla, hәr ay
Pul vәsaitlәrinin hesablaşma hesabına daxil olduğu tarix

122 Hesablama metodunun tәtbiti zamanı, sığorta müqavilәlәri üzrә xәrclәr nә vaxt çәkilmiş hesab olunur?

•

sığorta ödәnişlәrinin alınması üçün vәsaitlәrin köçürüldüyü (kassadan ödәnildiyi) hesabat dövründә qәbul edilir
müqavilәnin qüvvәdә olduğu dövr әrzindә xәrclәr qәbul olunur
sığorta ödәnişlәrinin ödәnilmәsi üçün vәsaitlәrin köçürüldüyü (kassadan ödәnildiyi) hesabat dövründә qәbul
edilir
çәkilmiş xәrclәrin hesablanmış mәblәği nәzәrә alınmaqla, hәr ay
sığorta ödәnişlәrinin alınması üçün vәsaitlәrin köçürüldüyü hesabat dövründә qәbul edilir

123 Hesablama metodunun tәtbiti zamanı, әsas vәsaitlәrin tәmirinә çәkilәn xәrclәr nә vaxt çәkilmiş hesab
olunur?

•

Hesablanmış amortizasiya mәblәği nәzәrә alınmaqla hәr ay xәrc kimi qәbul edilir
Xәrclәrin ödәnilmәsindәn asılı olmayaraq hesabat dövründә qәbul edilir
Xәrclәrin ödәnilmәsindәn asılı olmayaraq, onların hәyata keçirildiyi hesabat dövründә qәbul edilir
Çәkilmiş xәrclәrin hesablanmış mәblәği nәzәrә alınmaqla, hәr ay
Xәrclәrin ödәnilmәsindәn asılı olaraq hesabat dövründә qәbul edilir

124 Hesablama metodunun tәtbiti zamanı, әmәyin ödәnişi üzrә xәrclәr nә vaxt çәkilmiş hesab olunur?

•

Hesablanmış amortizasiya mәblәği nәzәrә alınmaqla hәr ay xәrc kimi qәbul edilir
Xәrclәrin ödәnilmәsindәn asılı olmayaraq hesabat dövründә qәbul edilir
Çәkilmiş xәrclәrin hesablanmış mәblәği nәzәrә alınmaqla, hәr ay
Xәrclәrin ödәnilmәsindәn asılı olmayaraq, onların hәyata keçirildiyi hesabat dövründә qәbul edilir
Xәrclәrin ödәnilmәsindәn asılı olaraq, onların hәyata keçirildiyi hesabat dövründә qәbul edilir

125 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı, amortizasiya ayırmaları üzrә xәrclәr nә vaxt çәkilmiş hesab
olunur?

•

Çәkilmiş xәrclәrin hesablanmış mәblәği nәzәrә alınmaqla, hәr ay
Xәrclәrin ödәnilmәsindәn asılı olmayaraq hesabat dövründә qәbul edilir
Hesablanmış amortizasiya mәblәği nәzәrә alınmaqla hәr ay xәrc kimi qәbul edilir
Xәrclәrin ödәnilmәsindәn asılı olmayaraq, onların hәyata keçirildiyi hesabat dövründә qәbul edilir
Xәrclәrin ödәnilmәsindәn asılı olaraq, onların hәyata keçirildiyi hesabat dövründә qәbul edilir

126 Hesablama metodunun tәtbiti zamanı, istehsal xarakterli iş vә xidmәtlәr üçün xidmәtlәrin (işlәrin) tәhvil
verilmәsi üzrә xәrclәr nә vaxt çәkilmiş hesab olunur?

•

Çәkilmiş xәrclәrin hesablanmış mәblәği nәzәrә alınmaqla, hәr ay
Xammal vә materialların istehsala verilmә tarixi
Ödәyici tәrәfindәn qәbul aktının imzalandığı tarix
Hәr ay xәrc kimi qәbul edilir
Birbaşa xәrclәrin faktiki çәkildiyi tarix

127 Hesablama metodunun tәtbiti zamanı, malların (işlәrin xidmәtlәrin) istehsalına sәrf edilmiş xammal vә
materiallar üzrә xәrclәr nә vaxt çәkilmiş hesab olunur?

•

Ödәyici tәrәfindәn qәbul aktının imzalandığı tarix
Çәkilmiş xәrclәrin hesablanmış mәblәği nәzәrә alınmaqla, hәr ay
Xammal vә materialların istehsala verilmә tarixi
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Hәr ay xәrc kimi qәbul edilir
Birbaşa xәrclәrin faktiki çәkildiyi tarix

128 Hesablama metodunun tәtbiti zamanı, xәrclәrin konkret olaraq hәr hansı fәaliyyәt növü üzrә çәkilmiş
mәsrәflәrә bilavasitә aid edilmәsi mümkün olmadığı hallarda, xәrclәr necә bölüşdürülür?

•

gәlir vә xәrclәrin bәrabәr ölçülәrlә müәyyәn edilmәsi prinsipi üzrә
xәrclәrin bәrabәr ölçülәrlә müәyyәn edilmәsi prinsipi üzrә
onların vergi ödәyicisinin bütün xәrclәrinin ümumi hәcmindәki xüsusi çәkisinә mütәnasib olaraq
xәrclәrin bәrabәr hesabat dövrlәri üzrә bәrabәr ölçülәrlә müәyyәn edilmәsi prinsipi üzrә
vergi ödәyicisinin bütün gәlirlәrinin ümumi hәcmindәki xüsusi çәkisinә mütәnasib olaraq

129 Әgәr müqavilәdә bir neçә hesabat dövrü әrzindә gәlir әldә edilmәsi vә malların (işlәrin, xidmәtlәrin)
mәrhәlәlәrlә verilmәsi nәzәrdә tutulmuşdursa, onda hesablama metodunun tәtbiti zamanı xәrclәr necә
bölüşdürülür?

•

müqavilәnin qüvvәdә olduğu dövr әrzindә xәrclәr bәrabәr ölçülәrlә
onların vergi ödәyicisinin bütün xәrclәrinin ümumi hәcmindәki xüsusi çәkisinә mütәnasib olaraq
gәlir vә xәrclәrin bәrabәr ölçülәrlә müәyyәn edilmәsi prinsipi üzrә
xәrclәrin bәrabәr ölçülәrlә müәyyәn edilmәsi prinsipi üzrә
vergi ödәyicisinin bütün gәlirlәrinin ümumi hәcmindәki xüsusi çәkisinә mütәnasib olaraq

130 Hesablama metodunun tәtbiti zamanı xәrclәr konkret icra müddәti göstәrilmiş müqavilәnin şәrtlәri,
hәmçinin gәlir vә xәrclәrin bәrabәr ölçülәrlә, proporsional formalaşdırılması prinsipi nәzәrә alınmaqla nә
vaxt müәyyәn edilir?

•

faktiki ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olaraq, müvafiq hesabat dövrlәrindә
pul vәsaitlәrinin ödәyicinin bankdakı hesabına vә ya kassasına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix
onların meydana çıxdığı hesabat dövründә
ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq onların aid olduqları hesabat (vergi) dövründә
Pul vәsaitlәrinin sifarişçinin bankdakı hesabına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix

131 Hesablama metodunun tәtbiti zamanı xәrclәr nә vaxt müәyyәn edilir?

•

nağd vә ya qeyrinağd formada vәsaitlәrin köçürüldüyü (ödәnildiyi), yaxud naturalәşyavi formada malların
(işlәrin, xidmәtlәrin) başqa şәxslәrә natural formada verildiyi tarix
ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq onların aid olduqları hesabat (vergi) dövründә
pul vәsaitlәrinin (digәr ödәniş formasının) faktiki ödәnilmәsi vaxtından asılı olmayaraq onların aid olduqları
hesabat (vergi) dövründә
faktiki ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olaraq, müvafiq hesabat dövrlәrindә vergi ödәyicisindә almaq hüququ
yaranmış bütün mәblәğlәr onun gәliri hesab olunur
qeyrinağd formada vәsaitlәrin köçürüldüyü (ödәnildiyi), yaxud naturalәşyavi formada malların başqa şәxslәrdәn
natural formada alındığı tarix

132 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı qüvvәdә olan müddәti bir neçә hesabat dövrünә aid olan borc
müqavilәlәri (qiymәtli kağızlarda daxil olmaqla) üzrә әldә edilәn gәlirlәrin müәyyәn edilmә tarixi nә
vaxtdır?

•

Bu öhdәliyin (tәlәbin) başqasına verildiyi, vә ya onun icra olunduğu sonrakı gün
Tәlәb etmәk hüququnun verilmәsi haqqında tәrtib edilmiş aktın tәrәflәr tәrәfindәn imzalandığı gün alınmış hesab
olunur vә müvafiq gәlirlәrin tәrkibinә daxil edilir
Gәlir müvafiq hesabat dövrünün sonunda alınmış hesab olunur vә müvafiq gәlirlәrin tәrkibinә daxil edilir
Bu öhdәliyin (tәlәbin) başqasına verildiyi, vә ya onun icra olunduğu sonncu gün
Pul vәsaitlәrinin alıcılardan daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix

133 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı xarici valyutanın satışından (alışından) olan gәlirlәrin müәyyәn
edilmә tarixi nә vaxtdır?

•

Gәlirin aşkar edildiyi tarix
Xarici valyutanın Mәrkәzi Bankın rәsmi mәzәnnәsi üzrәmilli valyutaya çevrildiyi tarix
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•

Xarici valyutaya görә mülkiyyәt hüququnun keçdiyi tarix
Pul vәsaitlәrinin ödәyicinin bankdakı hesabına vә ya kassasına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix
Pul vәsaitlәrinin alıcılardan daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix

134 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı amortizasiya olunan istismardan çıxan әmlakın lәğv edilmәsi
zamanı alınan materialların dәyәrindәn olan gәlirlәrin müәyyәn edilmә tarixi nә vaxtdır?

•

Pul vәsaitlәrinin ödәyicinin bankdakı hesabına vә ya kassasına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix
Gәlirin aşkar edildiyi tarix
Amortizasiya olunan әmlakın lәğv edilmәsi haqqında aktın tәrtib olunma tarixi
Alınan materialların dәyәrindәn olan gәlirlәrin ödәyicinin bankdakı hesabına vә ya kassasına daxil olduğu
(ödәnildiyi) tarix
Pul vәsaitlәrinin sifarişçinin bankdakı hesabına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix

135 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı keçmiş illәrin gәlirlәrinin müәyyәn (qәbul) edilmә tarixi nә
vaxtdır?

•

Pul vәsaitlәrinin sifarişçinin bankdakı hesabına daxil olduğu (ödәnildiyi) gün
Pul vәsaitlәrinin ödәyicinin bankdakı hesabına vә ya kassasına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix
Gәlirin aşkar edildiyi tarix
Borclunun etiraf etdiyi, yaxud mәhkәmәnin qanunu qәrarının qüvvәyә mindiyi gün
Hesabat (vergi) dövrünün sonuncu günü

136 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı bәrpa edilmiş ehtiyatların mәblәği vә digәr analoji gәlirlәrin
müәyyәn (qәbul) edilmә tarixi nә vaxtdır?

•

Әmlakın (işlәrin, xidmәtlәrin) tәhviltәslim aktının tәrәflәr tәrәfindәn imzalandığı tarix
Pul vәsaitlәrinin ödәyicinin bankdakı hesabına vә ya kassasına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix
Hesabat (vergi) dövrünün sonuncu günü
Borclunun etiraf etdiyi, yaxud mәhkәmәnin qanunu qәrarının qüvvәyә mindiyi gün
Pul vәsaitlәrinin sifarişçinin bankdakı hesabına daxil olduğu (ödәnildiyi) gün

137 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı müqavilә vә borc öhdәliklәrinin pozulmasına görә vergi
ödәyicisinә ödәnilmiş cәrimә, peniya, maliyyә sanksiyaları vә zәrәrlәrin (ziyanın) mәblәğlәrinin müәyyәn
(qәbul) edilmә tarixi nә vaxtdır?

•

Bağlanmış müqavilәnin şәrtlәrinә uyğun olaraq cәrimә, peniya, maliyyә sanksiyaları vә zәrәrlәrin ödәnilmәsi
barәdә sәnәdlәrin banka tәqdim edildiyi tarix
Pul vәsaitlәrinin sifarişçinin bankdakı hesabına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix
Әmlakın (işlәrin, xidmәtlәrin) tәhviltәslim aktının tәrәflәr tәrәfindәn imzalandığı tarix
Borclunun etiraf etdiyi, yaxud mәhkәmәnin qanunu qәrarının qüvvәyә mindiyi gün
Pul vәsaitlәrinin ödәyicinin bankdakı hesabına vә ya kassasına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix

138 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı әmlakın icarәyә verilmәsindәn, intellektual mülkiyyәt
obyektlәrindәn istifadәyә görә lisenziya ödәnişlәri şәklindә әldә edilәn gәlirlәr müәyyәn (qәbul) edilmә
tarixi nә vaxtdır?

•

Әmlakın (işlәrin, xidmәtlәrin) tәhviltәslim aktının tәrәflәr tәrәfindәn imzalandığı tarix
Pul vәsaitlәrinin ödәyicinin bankdakı hesabına vә ya kassasına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix
Bağlanmış müqavilәnin şәrtlәrinә uyğun olaraq sәnәdlәrin ödәyici tәrәfindәn banka tәqdim edildiyi vә ya
hesablaşmaların aparıldığı tarix
İcarә haqqının, lisenziya ödәnişlәrinin ödәnilmәsi barәdә bağlanmış müqavilәdә gösrәtilәn tarix
Pul vәsaitlәrinin sifarişçinin bankdakı hesabına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix

139 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı başqa müәssisәlәrin fәaliyyәtindәki iştirak payından olan
dividentlәrin müәyyәn (qәbul) edilmә tarixi nә vaxtdır?

•

Pul vәsaitlәrinin ödәyicinin bankdakı hesabına vә ya kassasına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix
Dividentlәrin ödәnilmәsi barәdә bağlanmış müqavilәdә gösrәtilәn tarix
Әmlakın (işlәrin, xidmәtlәrin) tәhviltәslim aktının tәrәflәr tәrәfindәn imzalandığı tarix
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Pul vәsaitlәrinin sifarişçinin bankdakı hesabına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix
Malların (işlәrin, xidmәtlәrin) dәyәrinin ödәnildiyi tarix

140 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı әvәzsiz olaraq alınmış әmlak (iş, xidmәt) şәklindә olan
satışdankәnar gәlirlәrin müәyyәn (qәbul) edilmә tarixi nә vaxtdır?

•

Әmlakın (işlәrin, xidmәtlәrin) tәhviltәslim aktının tәrәflәr tәrәfindәn imzalandığı tarix
Malların (işlәrin, xidmәtlәrin), әmlak hüququnun satılma (verilmә) tarixi
Pul vәsaitlәrinin ödәyicinin bankdakı hesabına vә ya kassasına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix
Pul vәsaitlәrinin sifarişçinin bankdakı hesabına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix
Malların (işlәrin, xidmәtlәrin) dәyәrinin ödәnildiyi tarix

141 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı satışdankәnar gәlirlәrin müәyyәn (qәbul) edilmә tarixi nә vaxtdır?

•

Әmlakın (işlәrin, xidmәtlәrin) tәhviltәslim aktının tәrәflәr tәrәfindәn imzalandığı tarix
Malların (işlәrin, xidmәtlәrin), әmlak hüququnun satılma (verilmә) tarixi
Pul vәsaitlәrinin ödәyicinin bankdakı hesabına vә ya kassasına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix
Pul vәsaitlәrinin sifarişçinin bankdakı hesabına vә ya kassasına daxil olduğu (ödәnildiyi) tarix
Malların (işlәrin, xidmәtlәrin) dәyәrinin ödәnildiyi tarix

142 Komitent vergi ödәyicisi komissiya (agent) müqavilәsi üzrә satış hәyat keçirdikdә gәlirin müәyyәn
(qәbul) edilmә tarixi nә vaxtdır?

•

Malların (işlәrin, xidmәtlәrin), әmlak hüququnun satılma (verilmә) tarixi
Pul vәsaitlәrinin komissionerlәrin (agentliklәrin) ödәyicinin bankdakı hesabına vә ya kassasına daxil olduğu
(ödәnildiyi) tarix
Komissionerlәrin (agentlik) hesabatında göstәrilәn tarix
Malların (işlәrin, xidmәtlәrin) dәyәrinin komissionerlәrә (agentlәrә) ödәnildiyi tarix
Malların (işlәrin, xidmәtlәrin) dәyәrinin komissionerlәrdәn (agentlәrdәn) alındığı tarix

143 Borc öhdәliliklәri vә ya icarә müqavilәsi üzrә ödәnişlәrin müddәti bir neçә hesabat dövrünü әhatә etdiyi
hallarda hesablama qaydasına müvafiq olaraq gәlir necә bölüşdürülür?

•

icarә müqavilәlәri üzrә borcların ödәnildiyi dövrlәr üzrә
hesabat dövrlәri üzrә
müvafiq hesabat dövrlәri üzrә
cari ilin vergi dövrlәri üzrә
icarә müqavilәlәri üzrә borcların etiraf edildiyi dövrlәr üzrә

144 Әgәr vergi ödәyicisi gәlir әldә edirsә, yaxud faizlәrdәn vә ya әmlakın icarәyә verilmәsindәn gәlir әldә
etmәk hüququna malikdirsә, onda gәlir әldә etmәk hüququnun müәyyәn olunma vaxtı nә hesab olunur?

•

icarә müqavilәlәri üzrә borcların ödәmә müddәtinin qurtarma tarixi
icarә müqavilәlәri üzrә borcların ödәnilmәdiyi son tarix
icarә müqavilәlәri üzrә borcların ödәmә müddәtinin tәyin edildiyi gün
icarә müqavilәlәri üzrә borcların etiraf edildiyi gün
icarә müqavilәlәri üzrә borcların ödәnildiyi gün

145 Borc öhdәliklәri üzrә faizlәr vә ya әmlaka görә icarә haqqı ödәnilәrkәn, borc öhdәliyi (icarә müqavilәsi)
üzrә ödәnişin müddәti bir neçә hesabat dövrünü әhatә edirsә onda xәrc necә bölüşdürülür?

•

hәmin hesabat dövrlәri üzrә qeyribәrabәr olaraq
әvvәlki hesabat dövrü üzrә hesablama qaydasına müvafiq surәtdә
cari hesabat dövrü üzrә hesablama qaydasına müvafiq surәtdә
hәmin hesabat dövrlәri üzrә hesablama qaydasına müvafiq surәtdә
hәmin hesabat dövrlәri üzrә proporsional olaraq

146 Hesablama metodunda gәlirin әldә edilmәsi vaxtı aşağıdakı kimi müәyyәnlәşdirilir: 1. müvafiq mәblәğ
vergi ödәyicisinә qeyrişәrtsiz ödәnmәlidirsә, yaxud nağd vә ya müqavilә üzrә bütün öhdәliklәri yerinә
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yetirmişdirsә, onda hәmin vaxt gәliri almaq hüququ әldә edilmiş sayılır; 2. müvafiq mәblәğ vergi ödәyicisinә
qeyrişәrtsiz ödәnilibsә, yaxud nağd vә ya müqavilә üzrә bütün öhdәliklәri yerinә yetirmәlidirsә, onda hәmin
vaxt gәliri almaq hüququ әldә edilmiş sayılır; 3. vergi ödәyicisi müqavilә üzrә iş görürsә vә ya xidmәt
göstәrirsә  gәlir müqavilәdә nәzәrdә tutulan işlәrin görülmәsinin (xidmәt göstәrmәsinin) tam başa çatdığı
vaxtda әldә edilmiş sayılır; 4. vergi ödәyicisi gәlir әldә edәcәksә vә ya onun faiz gәliri, yaxud әmlakın
icarәyә verilmәsindәn gәlir әldә etmәk hüququ yaranacaqsa, onda borc öhdәliklәrinin vә ya icarә müqavilәsi
üzrә ödәmә müddәtinin qurtardığı vaxt, gәlir almaq hüququnun әldә edildiyi vaxt sayılır; 5. vergi ödәyicisi
birmәnalı olaraq maliyyә öhdәliklәrini qәbul edir; 6. müqavilәdә iştirak edәn bütün tәrәflәr müqavilә üzrә
özlәrinin bütün öhdәliklәrini yerinә yetirir.

•

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

147 Hansı uçot metodunun tәtbiqi zamanı vergi ödәyicisi birmәnalı olaraq maliyyә öhdәliklәrini qәbul edir?

•

Hesablama metodu
Kassa Kassa metodu
“Ödәmә üzrә”
İstәnilәn metodu
“Yüklәmә üzrә”

148 Hansı uçot metodunun tәtbiqi zamanı müvafiq mәblәğ vergi ödәyicisinә qeyrişәrtsiz ödәnmәlidirsә,
yaxud nağd vә ya müqavilә üzrә bütün öhdәliklәri yerinә yetirmişdirsә a hәmin vaxt gәliri almaq hüququ
әldә edilmiş sayılır?

•

“Ödәmә üzrә”
Kassa Kassa metodu
İstәnilәn metodu
“Yüklәmә üzrә”
Hesablama metodu

149 Hansı halda gәlir vә xәrclәrin bәrabәr ölçülәrdә qәbul edilmәsi prinsipi nәzәrә alınmaqla gәlirlәr vergi
ödәyicisi tәrәfindәn müstәqil olaraq bölüşdürülür?

•

Әgәr vә xәrclәr arasındakı әlaqәni dәqiq müәyyәnlәşdirmәk mümkün deyilsә (dolayı yolla müәyyәn edilirsә)
Әgәr vә xәrclәr arasındakı әlaqәni uçot mәlumatlarına әsasәn müәyyәnlәşdirmәk mümkün deyilsә
Әgәr әldә edilmiş gәlir cari hesabat dövrünә aid edilmәzsә
Әgәr әldә edilmiş gәlir әvvәlki hesabat dövrünә aid edilәrsә
Әgәr әldә edilmiş gәlir gәlәcәk hesabat dövrünә aid edilәrsә

150 Hansı halda gәlir vә xәrclәrin bәrabәr ölçülәrdә qәbul edilmәsi prinsipi nәzәrә alınmaqla gәlirlәr vergi
ödәyicisi tәrәfindәn müstәqil olaraq bölüşdürülür?

•

Әgәr әldә edilmiş gәlir cari hesabat dövrünә aid edilәrsә
Әgәr әldә edilmiş gәlir iki hesabat dövrünә aid edilәrsә
Әgәr әldә edilmiş gәlir әvvәlki hesabat dövrünә aid edilәrsә
Әgәr әldә edilmiş gәlir gәlәcәk hesabat dövrünә aid edilәrsә
Әgәr әldә edilmiş gәlir bir neçә hesabat dövrünә aid edilәrsә

151 Әgәr әldә edilmiş gәlir bir neçә hesabat dövrünә aid edilәrsә, yaxud gәlir vә xәrclәr arasındakı әlaqәni
dәqiq müәyyәnlәşdirmәk mümkün deyilsә (dolayı yolla müәyyәn edilirsә), onda hansı prinsip nәzәrә
alınmaqla gәlirlәr vergi ödәyicisi tәrәfindәn müstәqil olaraq bölüşdürülür?
gәlirlәrin bәrabәr ölçülәrdә qәbul edilmәsi
gәlir vә xәrclәrin bәrabәr ölçülәrdә qәbul edilmәmәsi
gәlir vә xәrclәrin hesabat dövrlәri üzrә qәbul edilmәsi
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•

xәrclәrin әldә edilmiş gәlirlәr üzrә bәrabәr ölçülәrdә qәbul edilmәsi
gәlir vә xәrclәrin bәrabәr ölçülәrdә qәbul edilmәsi

152 Hansı vergi uçotu metotu aparan müәssisәlәr gәlirin (zәrәrin) faktiki әldә edilmәsi (çәkilmәsi) vaxtından
asılı olmayaraq, özünün gәlir vә xәrclәrini müvafiq olaraq gәlir almaq hüququnun әldә edildiyi vә ya xәrcin
çәkilmәsi öhdәliyinin yarandığı andan (vaxtdan) uçota alınmalıdır?

•

“Yüklәmә üzrә”
Kassa metodu
İstәnilәn metodu
“Ödәmә üzrә”
Hesablama metodu

153 Hesablama metodu ilә vergi uçotu aparan müәssisәlәr nәdәn asılı olmayaraq, özünün gәlir vә xәrclәrini
müvafiq olaraq gәlir almaq hüququnun әldә edildiyi vә ya xәrcin çәkilmәsi öhdәliyinin yarandığı andan
(vaxtdan) uçota alınmalıdır?

•

gәlirin (zәrәrin) faktiki әldә edilmәsi vә xәrcin çәkilmәsi öhdәliyinin yaranıbyaranmamasından
pul vәsaitlәrinin, әmlakın (işlәrin, xidmәtlәrin) vә ya әmlak hüququnun faktiki daxil olubolmamasından
gәlir almaq hüququnun әldә edilibedilmәmәsindәn vә ya xәrcin çәkilmәsi öhdәliyinin yaranıbyaranmamasından
qeyrinağd formada vәsaitlәrin vergi ödәyici tәrәfindәn almasından
gәlirin (zәrәrin) faktiki әldә edilmәsi (çәkilmәsi) vaxtından

154 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar kassa metodunun tәtbiqi zamanı xәrclәrin çәkildiyi (qәbul edildiyi)
vaxt hesab olunur?

•

ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq müvafiq hesabat dövrlәrindә әmlak öhdәliklәrinin yaranma tarixi
digәr şәxslәrdәn qeyrinağd formada vәsaitlәrin vergi ödәyici tәrәfindәn alındığı tarix
mülkiyyәt hüququnun yaranma tarixi
digәr şәxslәrdәn nağd vә ya qeyrinağd, yaxud naturalәşyavi formada vәsaitlәrin vergi ödәyici tәrәfindәn alındığı
tarix
faktiki alınıbalınmamağından asılı olaraq, müvafiq hesabat dövrlәrindә vergi ödәyicisindә almaq hüququ
yaranmış bütün mәblәğlәr onun gәliri hesab olunur

155 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar hesablama metodunun tәtbiqi zamanı gәlirin әldә edildiyi tarix hesab
olunmur? 1. mülkiyyәt hüququnun yaranma tarixi; 2. faktiki alınıbalınmamağından asılı olaraq, müvafiq
hesabat dövrlәrindә vergi ödәyicisindә almaq hüququ yaranmış bütün mәblәğlәr onun gәliri hesab olunur; 3.
ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq müvafiq hesabat dövrlәrindә әmlak öhdәliklәrinin yaranma
tarixi; 4. digәr şәxslәrdәn nağd vә ya qeyrinağd, yaxud naturalәşyavi formada vәsaitlәrin vergi ödәyici
tәrәfindәn alındığı tarix; 5. nağd vә ya qeyrinağd formada vәsaitlәrin köçürüldüyü (ödәnildiyi), yaxud
naturalәşyavi formada malların (işlәrin, xidmәtlәrin) başqa şәxslәrә natural formada verildiyi tarix.

•

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

156 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansılar hesablama metodunun tәtbiti zamanı xәrclәrin çәkildiyi (qәbul
edildiyi) vaxt hesab olunur?

•

digәr şәxslәrdәn nağd vә ya qeyrinağd, yaxud naturalәşyavi formada vәsaitlәrin vergi ödәyici tәrәfindәn alındığı
tarix
digәr şәxslәrdәn qeyrinağd formada vәsaitlәrin vergi ödәyici tәrәfindәn alındığı tarix
mülkiyyәt hüququnun yaranma tarixi
ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq müvafiq hesabat dövrlәrindә әmlak öhdәliklәrinin yaranma tarixi
faktiki alınıbalınmamağından asılı olaraq, müvafiq hesabat dövrlәrindә vergi ödәyicisindә almaq hüququ
yaranmış bütün mәblәğlәr onun gәliri hesab olunur
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157 Әmlak әmәliyyatlarından olan gәlirlәrә aşağıdakılar daxildir: 1. alınmış cәrimә, peniya vә dәbbәlәmә
mәblәğlәri; 2. ümidsiz borcların daxil olmasından gәlirlәr; 3. keçmiş illәrin gәlirlәri; 4. tara
әmәliyyatlarından olan gәlirlәr; 5. qiymәt fәrqindәn olan gәlirlәr; 6. malmaterial qiymәtlilәrinin artıq
gәlmәsindәn olan gәlirlәr.

•

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

158 Alınası faiz gәlirlәrinә aşağıdakılar daxildir: 1. başqa müәssisәlәrә verilәn kreditlәrdәn (borclardan); 2.
veksellәrdәn; 3. icarәyә verilmiş vәsaitlәrdәn; 4. kommersiya kreditlәrindәn (kreditә satılmış mallara görә);
5. sәhmlәrdәn; 6. istiqrazlardan.

•

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

159 Maliyyә әmәliyyatlarından olan gәlirlәr aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 1. alınası faizlәr; 2. qiymәtli
kağızlardan әldә edilәn gәlirlәr; 3. valyuta hesablarının mәzәnnә fәrqi vә xarici valyuta әmәliyyatlarından
olan gәlirlәr; 4. xarici valyutaların satışından olan gәlirlәr; 5. başqa müәssisәlәrdә pay iştirakından olan
gәlirlәr.

•

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

160 Müәssisәlәrin satışdankәnar әmәliyyatlardan әldә edilәn gәlirlәri ümumilikdә aşağıdakı kimi
qruplaşdırılır: 1. ümidsiz borcların daxil olmasından gәlirlәr; 2. maliyyә әmәliyyatlarından olan gәlirlәr; 3.
veksellәrdәn olan gәlirlәr; 4. әmlak әmәliyyatlarından olan gәlirlәr; 5. icarәyә verilmiş vәsaitlәrdәn olan
gәlirlәr; 6. sair gәlirlәr.

•

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

161 Satışdankәnar әmәliyyatlardan әldә edilәn gәlirlәr...

•

mәhsul satışı әmәliyyatları üzrә çәkilmiş xәrclәrin mәblәği qәdәr azaldılmış mәnfәәtdәn ibarәtdir
material qiymәtlilәrinin satışı әmәliyyatları üzrә çәkilmiş xәrclәrin mәblәği qәdәr azaldılmış mәnfәәtdәn ibarәtdir
hәmin әmәliyyatlar üzrә çәkilmiş xәrclәrin mәblәği qәdәr azaldılmış mәnfәәtdәn ibarәtdir
müәssisәnin әsas fәaliyyәti üzrә çәkilmiş xәrclәrin mәblәği qәdәr azaldılmış mәnfәәtdәn ibarәtdir
әsas vәsaitlәrin satışı әmәliyyatları üzrә çәkilmiş xәrclәrin mәblәği qәdәr azaldılmış mәnfәәtdәn ibarәtdir

162 Hansı gәlirlәr satışdankәnar adlanır?

•

Müәssisәnin bilavasitә әsas vәsaitlәrin satışı ilә bağlı olmayan gәlirlәri
Müәssisәnin әsas vәsaitlәrin satışı ilә bağlı olan gәlirlәri
Müәssisәnin material qiymәtlilәrinin satışı ilә bağlı olan gәlirlәri
Müәssisәnin bilavasitә әsas fәaliyyәti ilә bağlı olmayan gәlirlәri
Müәssisәnin әsas fәaliyyәti ilә bağlı olan gәlirlәri
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163 Bölüçdürülmәmiş mәnfәәt necә istifadә oluna bilәr?

•

müәssisә rәhbәrinin sәrәncamına әsasәn istәnilәn mәqsәdlәr üçün istifadә oluna bilәr
yalnız tәsisedici sәnәdlәrә uyğun olaraq ehtiyat, yığım, istehlak vә digәr xüsusi tәyinatlı fondların yaradılmasına
yönәldilә bilәr
müәssisәnin nizamnamәsinә vә tәsisedici sәnәdlәrә uyğun olaraq ehtiyat, yığım, istehlak vә digәr xüsusi tәyinatlı
fondlara yönәldilә bilәr
yalnız müәssisәnin nizamnamәsinә yönәldilә bilәr
yalnız tәsisedici sәnәdlәrә uyğun olaraq xüsusi tәyinatlı fondların yaradılmasına yönәldilә bilәr

164 Müәssisәnin sәrәncamında qalan xalis mәnfәәt necә müәyyәn olunur?

•

ümumi mәnfәәti vә onun hesabına ödәnilәn vergi mәblәği arasındakı fәrq kimi
bölüçdürülmәmiş mәnfәәt vә onun hesabına ödәnilәn vergi mәblәği arasındakı fәrq kimi
balans mәnfәәti vә onun hesabına ödәnilәn vergi mәblәği arasındakı fәrq kimi
müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt vә onun hesabına ödәnilәn vergi mәblәği arasındakı fәrq kimi
xalis mәnfәәt vә onun hesabına ödәnilәn vergi mәblәği arasındakı fәrq kimi

165 Hesabat dövründә faktiki alınmış zәrәr müәssisә balansının hansı hissәsindә әks olunur?

•

passivindә
kreditindә
aktivindә
debetindә
eyni zamanda hәm aktivindә, hәm dә passivindә

166 Balans mәnfәәti nәdir?

•

mәhsulun (işlәrin, xidmәtlәrin), material qiymәtlilәrinin vә digәr aktivlәrin satışından vә satışdankәnar
әmәliyyatlardan olan mәnfәәt
mәhsulun (işlәrin, xidmәtlәrin), әsas vәsaitlәrin, material qiymәtlilәrinin vә digәr aktivlәrin satışından olan
mәnfәәt
mәhsulun (işlәrin, xidmәtlәrin), әsas vәsaitlәrin, material qiymәtlilәrinin vә digәr aktivlәrin satışından vә
satışdankәnar әmәliyyatlardan olan mәnfәәt
mәhsulun (işlәrin, xidmәtlәrin), material qiymәtlilәrinin vә digәr aktivlәrin satışından vә satışdankәnar
әmәliyyatlardan olan gәlir
әsas vәsaitlәrin, material qiymәtlilәrinin vә digәr aktivlәrin satışından olan mәnfәәt

167 Hesabat dövründә әldә edilmiş, lakın növbәti hesabat dövrlәrinә aid olan gәlirlәr hansı dövrün gәlirlәri
kimi uçota alınır?

•

hesabat ilindәn sonrakı dövrün
hesabat ilinin
gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri kimi
cari hesabat dövrünün
növbәti hesabat dövrünün

168 Keçmiş illәrә aid olan, lakin cari ildә aşkar edilmiş mәnfәәt (zәrәr) hansı dövrün maliyyә nәticәlәrinә
aid edilir?

•

hesabat ilindәn sonrakı dövrün
hesabat rübünün
hesabat ilinin
gәlәcәk dövrlәrin
növbәti hesabat dövrünün

169 Material qiymәtlilәri vә digәr aktivlәrin satışından olan mәnfәәt (zәrәr) mәblәği necә hesablanılır?
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan gәlirlәrdәn onların ilkin dәyәrini, kommersiya xәrclәrini vә ӘDV mәblәğini
çıxmaq lazımdır
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•

hәmin qiymәtlilәrin satışından olan gәlirlәrdәn onların qalıq dәyәrindәn, onların әldә edilmәsinә, satışına çәkilmiş
mәsrәflәr vә dolayı vergilәr (ӘDV, aksizlәr) vә kommersiya xәrclәrini çıxmaq lazımdır
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan (buraxılış qiymәti ilә) pul vәsaitlәri ilә hәmin qiymәtlilәrin әldә edilmәsinә,
satışına çәkilmiş mәsrәflәr vә dolayı vergilәr (ӘDV, aksizlәr) arasındakı fәrq kimi
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan gәlirlәrdәn onların qalıq dәyәrini, kommersiya xәrclәrini vә ӘDV mәblәğini
çıxmaq lazımdır
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan gәlirlәrdәn onların ilkin dәyәrindәn, onların әldә edilmәsinә, satışına çәkilmiş
mәsrәflәr vә kommersiya xәrclәrini çıxmaq lazımdır

170 Dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin (әsas vәsaitlәrin, qeyrimaddi aktivlәrin) satışından әldә edilәn mәnfәәt
(zәrәr) mәblәği necә hesablanılır?

•

hәmin qiymәtlilәrin satışından olan gәlirlәrdәn onların ilkin dәyәrini, kommersiya xәrclәrini vә ӘDV mәblәğini
çıxmaq lazımdır
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan (buraxılış qiymәti ilә) pul vәsaitlәri ilә hәmin qiymәtlilәrin әldә edilmәsinә,
satışına çәkilmiş mәsrәflәr vә dolayı vergilәr (ӘDV, aksizlәr) arasındakı fәrq kimi
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan gәlirlәrdәn onların qalıq dәyәrini, kommersiya xәrclәrini vә ӘDV mәblәğini
çıxmaq lazımdır
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan gәlirlәrdәn onların qalıq dәyәrindәn, onların әldә edilmәsinә, satışına çәkilmiş
mәsrәflәr vә dolayı vergilәr (ӘDV, aksizlәr) vә kommersiya xәrclәrini çıxmaq lazımdır
hәmin qiymәtlilәrin satışından olan (uçot qiymәti ilә) pul vәsaitlәri ilә hәmin qiymәtlilәrin әldә edilmәsinә,
satışına çәkilmiş mәsrәflәr arasındakı fәrq kimi

171 Әmәliyyat gәlirlәrinә aşağıdakılar daxildir: 1. material qiymәtlilәrinin satışından olan gәlirlәr; 2.
müәssisә aktivlәrinin ödәnişlә müvәqqәti istifadәyә tәqdim edilmәsindәn alınan gәlirlәr; 3. ixtiraya görә
patentin, sәnaye nümunәlәri vә digәr intellektual mülkiyyәt nümunәlәrinә görә hüququn tәqdim
edilmәsindәn olan gәlirlәr (royalti); 4. digәr müәssisәlәrin nizamnamә kapitalında iştirakdan olan gәlirlәr
(qiymәtli kağızlar üzrә faiz gәlirlәri dә daxil olmaqla); 5. birgә fәaliyyәtdәn olan mәnfәәt vә müәssisәnin pul
vәsaitlәrinin istifadәyә verilmәsindәn alınmış faizlәr.

•

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

172 Hansı gәlirlәr әmәliyyat gәlirlәri adlanır?

•

Qiymәtli kağızların satışından olan gәlirlәr
Satışdankәnar әmәliyyatlardan olan gәlirlәr
Әmlak satışından olan gәlirlәr
Material qiymәtlilәrinin satışından olan gәlirlәr
Әmәliyyat gәlirlәri

173 Mәhsulların satışından olan mәnfәәt nәdir?

•

mәhsulların faktiki qiymәtlәri ilә (ӘDV vә aksiz xaric) mәhsul satışından әldә edilmiş pul vәsaitlәri vә onun
istehsalına (satışına) çәkilmiş mәsrәflәr (onların maya dәyәri) arasındakı fәrqdәn ibarәtdir
mәhsulların tam maya dәyәri ilә (ӘDV vә aksiz xaric) mәhsul satışından әldә edilmiş pul vәsaitlәri vә onun
istehsalına (satışına) çәkilmiş mәsrәflәr (onların maya dәyәri) arasındakı fәrqdәn ibarәtdir
mövcud bazar qiymәtlәri ilә (ӘDV vә aksiz xaric) mәhsul satışından әldә edilmiş pul vәsaitlәri vә onun istehsalına
(satışına) çәkilmiş mәsrәflәr (onların maya dәyәri) arasındakı fәrqdәn ibarәtdir
mәhsulların faktiki maya dәyәri ilә (ӘDV vә aksiz xaric) mәhsul satışından әldә edilmiş pul vәsaitlәri vә onun
istehsalına (satışına) çәkilmiş mәsrәflәr (onların maya dәyәri) arasındakı fәrqdәn ibarәtdir
mәhsulların plan maya dәyәri ilә (ӘDV vә aksiz xaric) mәhsul satışından әldә edilmiş pul vәsaitlәri vә onun
istehsalına (satışına) çәkilmiş mәsrәflәr (onların maya dәyәri) arasındakı fәrqdәn ibarәtdir

174 Müәssisәnin son maliyyә nәticәlәri nәdәn formalaşır? 1. Mәhsulların satışından olan maliyyә nәticәlәri;
2. Әsas vәsaitlәrin vә digәr әmlakın satışından olan maliyyә nәticәlәri; 3. Qeyri maddi aktivlәrin satışından
olan maliyyә nәticәlәri; 4. Satışdankәnar әmәliyyatlardan olan vә bu әmәliyyatlar üzrә xәrclәrin mәblәği
qәdәr azaldılmış maliyyә nәticәlәri; 5. Әsas fәaliyyәtdәn olan maliyyә nәticәlәri; 6. Maliyyә
әmәliyyatlarından olan maliyyә nәticәlәri.
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•

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

175 Ödәmә müddәti başa çatmış vә zәmanәtlә tәmin olunmamış debitor borcları şübhәli borclar hesab
olunurmu?

•

Olunmur
Yalnız kassa metodunun tәtbiqi zamanı olunur
Olunur
Yalnız “ödәmә üzrә” metodunun tәtbiqi zamanı olunur
Yalnız hesablama metodunun tәtbiqi zamanı malikdirlәr

176 Şübhәli borclar üzrә ehtiyat gәlirdәn çıxılan xәrclәrә aid edilirmi?

•

Qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş hәddә edilir
Edilmir
Edilir
Yalnız müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt hesabına yaradıla bilәr
Yalnız müstәsna hallarda

177 Satış pulunun “yüklәmә üzrә” (hesablama) metodu ilә uçota alındığı hallarda müәssisәlәr şübhәli borclar
üzrә ehtiyat yaratmaq hüququna malikdirlәr?

•

Malik deyillәr
Hәr iki metodun tәtbiqi zamanı malikdirlәr
Malikdirlәr
Yalnız “ödәmә üzrә” (kassa) metodunun tәtbiqi zamanı malikdirlәr
Yalnız hesablama metodunun tәtbiqi zamanı malikdirlәr

178 Әgәr müәssisә satışdan olan gәlirlәri mәhsulların yüklәnmәsi, işlәrin görülmәsi vә xidmәtlәrin
göstәrilmәsi faktı üzrә müәyyәn edәrsә, onda bu halda vergilәrin ödәnilmәsi üzrә öhdәlik nәdәn asılı
olmayaraq yaranır?

•

alıcıların (debitorların) pul vәsaitlәrini ödәmәk öhdәliyinin yaranması faktı
malların yüklәnmәsi, işlәrin yerinә yetirilmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi faktı
alıcılardan (debitorlardan) pul vәsaitlәrinin alınması faktından
yüklәnmiş malların, yerinә yetirilmiş işlәrin vә göstәrilmiş xidmәtlәrin dәyәrinin ödәnişi faktı
malların yüklәnmәsi, işlәrin yerinә yetirilmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi öhdәliyi

179 Tikinti müәssisәlәrindә, elmitәdqiqat vә sınaqkonstruksiya işlәri ilә mәşğul olan sahәlәrdә yerinә
yetirilmiş işlәr bir neçә mәrhәlәdәn ibarәt olduğu üçün satış pulu kimi nә qәbul edilir?

•

malların yüklәnmәsinin hәr bir mәrhәlә üzrә yerinә yetirilmiş işlәrin ödәnişi üzrә
malların yüklәnmәsi, işlәrin yerinә yetirilmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi faktı
hәr bir mәrhәlә üzrә yerinә yetirilmiş işin ödәnişi
yüklәnmiş malların, yerinә yetirilmiş işlәrin vә göstәrilmiş xidmәtlәrin dәyәrinin ödәnişi faktı
malların yüklәnmәsi, işlәrin yerinә yetirilmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi öhdәliyi

180 Әksәr müәssisәlәr hesablama metodunu (“yüklәmә üzrә”) tәtbiq edirsә, onda mәhsulların satışından
olan gәlirlәr hansı fakt üzrә uçota alırlar?

•

malların yüklәnmәsinin hәr bir mәrhәlә üzrә yerinә yetirilmiş işlәrin ödәnişi üzrә
yüklәnmiş malların, yerinә yetirilmiş işlәrin vә göstәrilmiş xidmәtlәrin dәyәrinin ödәnişi faktı üzrә
malların yüklәnmәsi, işlәrin yerinә yetirilmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi faktı üzrә
işlәrin yerinә yetirilmәsinin hәr bir mәrhәlә üzrә ödәnişi üzrә
satılmış malların, yerinә yetirilmiş işlәrin vә göstәrilmiş xidmәtlәrin dәyәrinin ödәnişi faktı üzrә
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181 Hansı halda әmlak (mal, mәhsul, iş, xidmәt) vә әmlak hüququ әvәzsiz olaraq alınmış hesab olunur?

•

hәmin әmlakın alınması onu alan tәrәfdә onu geri satmaq vә ya onun dәyәrini ödәmәk, yaxud onu verәn tәrәf üçün
iş görmәk (xidmәt göstәrmәk) öhdәliyi yaratmasın
hәmin әmlakın alınması onu alan tәrәfdә onu geri qaytarmaq vә ya onun dәyәrini ödәmәk, yaxud onu alan tәrәf
üçün iş görmәk (xidmәt göstәrmәk) öhdәliyi yaratmasın
hәmin әmlakın alınması onu alan tәrәfdә onu geri qaytarmaq vә ya onun dәyәrini ödәmәk, yaxud onu verәn tәrәf
üçün iş görmәk (xidmәt göstәrmәk) öhdәliyi yaratmasın
hәmin әmlakın alınması onu alan tәrәfdә onu geri qaytarmaq vә ya onun dәyәrini almaq, yaxud onu verәn tәrәf
üçün iş görmәk (xidmәt göstәrmәk) öhdәliyi yaratmasın
hәmin әmlakın stılması onu alan tәrәfdә onu geri qaytarmaq vә ya onun dәyәrini ödәmәk öhdәliyi yaratsın

182 Vergi qanunvericiliyinә әsasәn hansı әmәliyyatlar mal, iş vә xidmәtlәrin satışı kimi qiymәtlәndirilir?

•

әvәzi ödәnilmәklә mallara görә mülkiyyәt hüququnun bir şәxs tәrәfindәn digәrinә verilmәsi, bir şәxs tәrәfindәn
digәrinә işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi (o cümlәdәn mal, iş vә xidmәtlәrin mübadilәsi)
әvәzi ödәnilmәklә vә ya әvәzsiz olaraq mallara görә sәnәdlәrin bir şәxs tәrәfindәn digәrinә verilmәsi, bir şәxs
tәrәfindәn digәrinә işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi (o cümlәdәn mal, iş vә xidmәtlәrin mübadilәsi)
әvәzi ödәnilmәklә vә ya әvәzsiz olaraq mallara görә mülkiyyәt hüququnun bir şәxs tәrәfindәn digәrinә verilmәsi,
bir şәxs tәrәfindәn digәrinә işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi (o cümlәdәn mal, iş vә xidmәtlәrin
mübadilәsi)
әvәzi ödәnilmәklә vә ya әvәzsiz olaraq mallara görә sәnәdlәrin bir şәxs tәrәfindәn digәrinә verilmәsi vә әvәzindә
işlәrin görülmәsi vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi (o cümlәdәn mal, iş vә xidmәtlәrin mübadilәsi)
әvәzsiz olaraq mallara görә sәnәdlәrin bir şәxs tәrәfindәn digәrinә verilmәsi vә әvәzindә işlәrin görülmәsi vә ya
xidmәtlәrin göstәrilmәsi

183 Satışdan olan gәlirlәr hansı gәlirlәrdәn formalaşır?

•

satılmış mәhsullara (mallara) görә alıcılardan daxil olmuş pul vәsaitlәrindәn
materialların, azqiymәtli vә tezköhnәlәn әşyaların satışından olan vәsaitlәrindәn
satılmış mәhsullara (mallara, işlәrә, xidmәtlәrә) görә alıcılardan (sifarişçilәrdәn) daxil olmuş pul vәsaitlәrindәn
qiymәtli kağızların satışından vә satılmış mәhsullara (mallara) görә alıcılardan daxil olmuş pul vәsaitlәrindәn
әsas vәsaitlәrin, qeyrimaddi vә digәr aktivlәrin satışından olan vәsaitlәrindәn

184 Әsas fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr hansı gәlirlәrdәn formalaşır?

•

mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin), dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin (әsas vәsaitlәrin, qeyrimaddi aktivlәrin) satışından
olan gәlirlәrdәn
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin (әsas vәsaitlәrin, qeyrimaddi aktivlәrin) vә digәr aktivlәrin satışından olan
gәlirlәrdәn
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin), dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin (әsas vәsaitlәrin, qeyrimaddi aktivlәrin) vә digәr
aktivlәrin satışından olan gәlirlәrdәn
mәhsulların, dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin satışından olan gәlirlәrdәn vә satışdankәnar gәlirlәrdәn
әsas vәsaitlәrin, qeyrimaddi vә digәr aktivlәrin satışından olan gәlirlәrdәn

185 Hansı gәlirlәr әsas fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr adlanır?

•

Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından olan gәlirlәr
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından olan gәlirlәr vә әmәliyyat gәlirlәri
Bilavasitә müәssisә fәaliyyәtinin sahәvi xüsusiyyәti ilә bağlı olan mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından
olan gәlirlәr
Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından olan gәlirlәr vә satışdankәnar gәlirlәr
Bilavasitә müәssisә fәaliyyәtinin sahәvi xüsusiyyәti ilә bağlı olmayan mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından
olan gәlirlәr

186 Formalaşma dövrünә görә gәlirlәr necә qruplaşdırılır?

•

hesabat ilindә әldә edilәn gәlirlәr hesabat rübündә әldә edilәn gәlirlәr, hesabat ayında әldә edilәn gәlirlәr
әvvәlki dövrün gәlirlәri, cari dövrün gәlirlәri, proqnozlaşdırılan gәlirlәr
әvvәlki dövrün gәlirlәri, hesabat dövrünün gәlirlәri vә planlaşdırılmış dövrün gәlirlәri (planlaşdırılan gәlir)
әvvәlki dövrün gәlirlәri, hesabat rübündә әldә edilәn gәlirlәr, satışdankәnar gәlirlәr
gәlәcәk dövrün gәlirlәri, hesabat dövrünün gәlirlәri vә planlaşdırılmış dövrün gәlirlәri (planlaşdırılan gәlir)
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187 Vergiyә cәlb olunma xarakterinә görә gәlirlәr neçә cür olur?

•

vergiyә cәlb olunmayanlar vә mәhsulların satış qiymәtinә daxil edilәnlәr
vergiyә cәlb olunanlar vә vergiyә cәlb olunmayanlar
satış pulu hesabına ödәnilәnlәr vә vergiyә cәlb olunmayanlar
vergiyә cәlb olunanlar vә maliyyә nәticәlәrinә aid edilәnlәr
vergiyә cәlb olunanlar vә mәhsulların satış qiymәtinә daxil edilәnlәr

188 Satışdankәnar gәlirlәrә aşağıdakılar aiddir: 1. müәssisәyә dәymiş zәrәrin ödәnişi kimi daxil olmuş
ödәmәlәr; 2. pul vәsaitlәri (xarici valyutadan başqa) vә mәhsullar istisna olmaqla, әsas vәsaitlәr vә digәr
aktivlәrin satışından olan gәlirlәr; 3. iddia müddәti başa çatmış kreditor vә deponent borcları; 4. müәssisә
aktivlәrinin ödәnişli әsaslarla müvәqqәti istifadәyә verilmәsindәn olan gәlirlәr; 5. aktivlәrin yenidәn
qiymәtlәndirilmәsindәn olan gәlirlәr (dövriyyәdәnkәnar aktivlәr istisna olmaqla); 6. birgә fәaliyyәtdәn olan
gәlirlәr (sadә yoldaşlıq müqavilәsi üzrә).

•

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

189 Әmәliyyat gәlirinә aşağıdakılar daxildir: 1. müәssisә aktivlәrinin ödәnişli әsaslarla müvәqqәti istifadәyә
verilmәsindәn olan gәlirlәr; 2. ödәnişli әsaslarla ixtira, müәssisә nümunәsi görә patent vә digәr intellektual
mülkiyyәtә görә hüququn verilmәsindәn olan daxilolmalar; 3. birgә fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr (sadә yoldaşlıq
müqavilәsi üzrә); 4. mәzәnnә fәrqlәri; 5. müqavilә şәrtlәrinin pozulmasına görә daxil olmuş cәrimә, peniya
vә dәbbә mәblәğlәri; 6. hesabat ilindә aşkar edilmiş keçmiş illәrin gәlirlәri.

•

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

190 Sair daxilolmalar hansı gәlirlәrdәn formalaşır?

•

mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından olan gәlirlәr, sair daxilolmalar, fövqәladә gәlirlәr
müәssisәnin pul vәsaitlәrinin istifadәyә verilmәsindәn olan gәlirlәr, әmәliyyat gәlirlәri, satışdankәnar gәlirlәr
әmәliyyat gәlirlәri, satışdankәnar gәlirlәr, fövqәladә gәlirlәr
әsas vәsaitlәrin satışından olan gәlirlәr, digәr aktivlәrin satışından olan gәlirlәr, fövqәladә gәlirlәr
әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin satışından olan gәlirlәr

191 Әmәlәgәlmә mәnbәyinә görә gәlirlәr necә qruplaşdırılır? 1. mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından
olan gәlirlәr; 2. sair daxilolmalar; 3. әmәliyyat gәliri; 4. satışdankәnar gәlirlәr; 5. fövqәladә gәlirlәr.

•

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

192 Maliyyә fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr hansı mәnbәdәn formalaşır?

•

mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından daxil olan pul vәsaitlәrindәn
qismәn әmәliyyat gәlirlәrlәrdәn, qismәn isә әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin satışından olan gәlirlәr
kәnar maliyyәlәşmә mәnbәlәri ilә tәmin edilmәsinә yönәldilmiş pul axınından, әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin
satışından olan gәlirlәr
birgә fәaliyyәtdәn vә satışdankәnar әmәliyyatlardan olan gәlirlәr
әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin satışından olan gәlirlәr
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193 İnvestisiya fәaliyyәtindәn olan gәlirılәr hansı mәnbәdәn formalaşır?

•

kәnar maliyyәlәşmә mәnbәlәri ilә tәmin edilmәsinә yönәldilmiş pul axınından, әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin
satışından olan gәlirlәr
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından daxil olan pul vәsaitlәrindәn
qismәn әmәliyyat gәlirlәrlәrdәn, qismәn isә әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin satışından olan gәlirlәr
birgә fәaliyyәtdәn vә satışdankәnar әmәliyyatlardan olan gәlirlәr
sas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin satışından olan gәlirlәr

194 Әsas fәaliyyәtdәn olan gәlirılәr hansı mәnbәdәn formalaşır?

•

qismәn әmәliyyat gәlirlәrlәrdәn, qismәn isә әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin satışından olan gәlirlәr
birgә fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr
mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından daxil olan pul vәsaitlәrindәn
kәnar maliyyәlәşmә mәnbәlәri ilә tәmin edilmәsinә yönәldilmiş pul axınından, әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin
satışından olan gәlirlәr
әsas vәsaitlәrin vә digәr aktivlәrin satışından olan gәlirlәr

195 Fәaliyyәt növlәrinә görә gәlirlәr aşağıdakı mәnbәlәrdәn daxil olur: 1. investisiya fәaliyyәtdәn olan
gәlirlәr; 2. әsas fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr; 3. maliyyә fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr; 4. ticarәt fәaliyyәtindәn olan
gәlirlәr; 5. xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn olan gәlirlәr; 6. istehsalat fәaliyyәtindәn olan gәlirlәr.

•

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

196 Fәaliyyәt sahәlәrinә görә gәlirlәr aşağıdakı kimi qruplaşdırılır: 1. istehsalat fәaliyyәtindәn olan gәlirlәr;
2. investisiya fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr; 3. ticarәt fәaliyyәtindәn olan gәlirlәr; 4. әsas fәaliyyәtdәn olan
gәlirlәr; 5. xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn olan gәlirlәr; 6. maliyyә fәaliyyәtdәn olan gәlirlәr.

•

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

197 Müәssisәnin gәlirlәri nәdәn asılı olaraq müxtәlif әlamәtlәr üzrә tәsniflәşdirilir?

•

müәssisәdә idarәçilik vә vergitutma sisteminin effektivliyindәn
maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin nәticәlәrindәn
müәssisә fәaliyyәtinin istiqamәtindәn (әsas, investisiya, maliyyә)
gәlirlәrin әldә edilmә mәnbәlәrindәn
kommersiya fәaliyyәtinin nәticәlәrindәn

198 Vergitutma bazası hesablanarkәn nәzәrә alınmayan xәrclәr hansılardır? 1. әsas vәsaitlәrin alınması vә
quraşdırılmasına çәkilәn xәrclәr (kapital xarakterli digәr xәrclәr); 2. qeyrikommersiya fәaliyyәti ilә bağlı
olan xәrclәr; 3. kommersiya fәaliyyәti ilә bağlı olan xәrclәr; 4. ehtiyat fondlarına ayırmaların mәblәği; 5.
әylәncә vә yemәk xәrclәri, elәcә dә işçilәrin mәnzil vә digәr sosial xarakterli xәrclәri; 6. faktiki ezamiyyә
xәrclәrinin normadan az olan hissәsi; 7. vergilәrin vaxtında ödәnilmәmәsinә görә hesablanmış pensiya,
cәrimә, faiz vә maliyyә sanksiyaları; 8. hesablanmış dividentlәrin mәblәği.

•

1, 2, 4, 5, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1, 3, 5, 6, 8
3, 4, 5, 6, 7, 8
2, 3, 4, 5, 6, 7
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199 Müәssisәnin bilavasitә istehsal vә satışla bağlı olmayan fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsinә çәkdiyi
әsaslandırılmış mәsrәflәri necә adlanır?

•

istehsalatdan kәnar xәrclәr
tәdavül xәrclәri
kommersiya xәrclәri
satışdankәnar xәrclәr
ümumtәsәrrüfat xәrclәri

200 Amortizasiya olunmayan әsas vәsaitlәrin tәmirinә çәkilәn xәrclәr...

•

gәlirdәn çıxılır vә onlar hәmin obyektlәrin balans dәyәrinә әlavә edilir
gәlirdәn çıxılır vә onlar hәmin obyektlәrin balans qalıq dәyәrinә әlavә edilir
gәlirdәn çıxılmır vә onlar hәmin obyektlәrin balans dәyәrinә әlavә edilir
gәlirdәn çıxılmır vә onlar hәmin obyektlәrin balans dәyәrinә әlavә edilir
gәlirdәn çıxılmır vә maliyyә nәticәlәri hesabına silinir

201 Әsas vәsaitlәrin tәmir xәrclәrinin müәyyәn edilmiş normadan artıq olan hissәsi...

•

әsas vәsaitlәrin cari vergi ilinin sonuna olan qalıq dәyәrinә әlavә edilir
әsas vәsaitlәrin әvvәlki vergi ilinin sonuna olan qalıq dәyәrinә әlavә edilir
növbәti tәqvim illәrindә tәmir xәrclәrinin gәlirdәn çıxılan mәblәğindәn çıxılır
maliyyә nәticәlәri hesabına silinir
cari vergi ilindә müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt hesabına silinir

202 Әsas vәsaitlәrin tәmir xәrclәrinin faktiki mәblәği müәyyәn edilmiş normadan az olduqda, gәlirdәn hansı
mәblәği çıxılır?

•

tәmir xәrclәrinin gәlirdәn çıxılan mәblәği
növbәti tәqvim illәrindә tәmir xәrclәrinin gәlirdәn çıxılan mәblәği
yalnız tәmir xәrclәrinin faktiki mәblәği
gәlirdәn çıxılan istifadә olunmamış limit qalığının mәblәği
gәlirdәn çıxılmayan istifadә olunmamış limit qalığının mәblәği

203 Köhnәlmә (amortizasiya) hesablanmayan әsas vәsaitlәr üzrә tәmirlә bağlı xәrclәr neçә faiz müәyyәn
edilmişdir?

•

0.0
0.02
0.03
0.05
0.1

204 Digәr әsas vәsaitlәr üzrә tәmirlә bağlı xәrclәr neçә faiz müәyyәn edilmişdir?

•

0.02
0.03
0.05
0.1
0.0

205 Maşın, avadanlıq vә hesablama texnikasının tәmirlә bağlı xәrclәr neçә faiz müәyyәn edilmişdir?

•

0.0
0.05
0.03
0.1
0.02
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206 Binalar, tikililәr vә qurğular üzrә tәmirlә bağlı xәrclәr neçә faiz müәyyәn edilmişdir?

•

0.0
0.1
0.03
0.02
0.05

207 Hәr il üçün gәlirdәn çıxılmalı olan tәmir xәrclәrinin mәblәği әsas vәsaitlәrin hansı dәyәrinә әsasәn
müәyyәn edilir?

•

әsas vәsaitlәrin әvvәlki ilin sonuna olan qalıq dәyәrinә
әsas vәsaitlәrin bәrpa dәyәrinә
әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәrinә
әsas vәsaitlәrin bazar qiymәti ilә dәyәrinә
әsas vәsaitlәrin balans dәyәrinә

208 “Sair xәrclәr” elementinә daxil edilәn әsas mәsrәflәr aşağıdakılardır: 1. borca görә ödәnilmiş faizlәr vә
onunla bağlı olan xәrclәr; 2. ümidsiz vә şübhәli borclar üzrә ehtiyatın mәblәği; 3. elmitәdqiqat, layihә
axtarış vә tәcrübәkonstruksiya işlәrinә çәkilmiş xәrclәrin mәblәği; 4. hәyat sığortası müqavilәsi üzrә sığorta
ödәmәlәrinin mәblәği; 5. tәqdim (lәğv) edilmiş әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәri; 6. qeyrimaddi aktivlәrә çәkilәn
xәrclәr; 7. әmlakın tәqdim edilmәsindәn yaranmış zәrәr; 8. qalıq dәyәri 200 manatdan az olan әsas
vәsaitlәrin dәyәri; 9. sığorta, bank vә kredit tәşkilatlarında ehtiyat yığım fonduna ayırmaların mәblәği.

•

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

209 Aşağıdakı amortizasiya olunan әmlak növlәri amortizasiyaya mәruz qalmır: 1. torpaq, elәcә dә digәr
torpaqdan istifadә obyektlәri; 2. incәsәnәt әsәrlәri, nadir tarixi vә memarlıq abidәlәri olan binalar, qurğular
(tikililәr); 3. büdcә tәşkilatlarının әmlakı; 4. istismar vaxtı çatmayan çoxillik әkililәr; 5. konservasiya edilmiş
әsas vәsaitlәr; 6. tam amortizasiya olunmuş әsas vәsaitlәr (istismara yararlı olduğu hallarda); 7. tam
amortizasiya olunmuş әsas vәsaitlәr (istismara yararlı olmadığı hallarda).

•

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

210 “Amortizasiya ayırmaları” elementindә hansı mәsrәflәr әks olunur?

•

istehsal fondlarının tam bәrpası üçün hesablanmış amortizasiya ayırmalarının mәblәği
azqiymәtli vә tezköhnәlәn әşyalar üzrә hesablanmış amortizasiya ayırmalarının mәblәği
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin bәrpası üçün hesablanmış amortizasiya ayırmalarının mәblәği
azqiymәtli aktivlәrinin bәrpası üçün hesablanmış amortizasiya ayırmalarının mәblәği
dövriyyә aktivlәrinin bәrpası üçün hesablanmış amortizasiya ayırmalarının mәblәği

211 İşçilәrin әmәk haqqından 3% hәcmindә mәcburi qaydada pensiya fonduna tutulan pul vәsaitlәri
mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmi?

•

Edilmir
Vergi qanunvericiliyindә müәyyәn edilmiş hәddә edilir
Edilir
Müstәsna hallarda edilir
Vergi qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş hallarda edilir
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212 “Sosial ehtiyaclara ayırmalar” xәrc elementinә hanmәsrәflәr daxil edilir?

•

işçilәrin әmәk haqqından tutulan icbari tutulmalar
qanunla müәyyәn edilmiş normalar üzrә әmәyin ödәnişinә çәkilәn mәblәğdәn sosial sığorta orqanlarına
hesablanmış mәcburi ödәmәlәr
dövlәt büdcәsinә köçürülәn sığorta ödәmәlәri
gәlir vergisi
sosial sığortaya ayırmalar

213 Natural vә pul formasında olan aşağıdakı ödәnişlәr mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmir: 1. ilin
yekunlarına görә verilmiş mükafatlar; 2. baş vermiş tәbii fәlakәt, әmlakın oğurlanması vә dәfn ilә әlaqәdar
işçilәrә verilmiş maddi yardımlar; 3. tәqaüdә çıxması ilә әlaqәdar işçiyә verilәn birdәfәlik müavinәt; 4.
sәhmlәr üzrә gәlirlәr (dividentlәr), pay iştirakı üzrә ödәmәlәr.

•

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

214 Әmәyin ödәnişi üzrә mәsrәflәrә daxil edilәn xәrclәri ümumilikdә aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar? 1.
Pul vә natural formada işçilәrә hesablanmış istәnilәn ödәmә; 2. Stimullaşdırıcı hesablama vә әlavәlәr; 3. İş
rejimi vә әmәk şәraiti ilә әlaqәdar kompensasiya hesablamaları; 4. Mükafat vә birdәfәlik hәvәslәndirici
hesablamalar; 5. İşçilәrin saxlanması ilә bağlı әmәk müqavilәsindә nәzәrdә tutulmuş xәrclәr; 6. Kollektiv
müqavilәdә nәzәrdә tutulmuş işçilәrin saxlanması ilә әlaqәdar xәrclәr.

•

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

215 Mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq material resurslarına çәkilәn mәsrәflәrdәn nәyin dәyәri çıxılır?

•

zay mәhsulun istehsalı üçün istifadә olunmuş materialların
tәbii fәlakәt nәticәsindә xarab olmuş vә yararsız hala düşmüş materialların
geri qaytarılan tullantıların
çatışmayan vә oğurlanmış
yararsız hala düşmüş materialların

216 Hesabat dövrünün material mәsrәflәrinin mәblәği hansı malmaterial qiymәtlilәrinin dәyәri qәdәr
azaldılır?

•

stehsalata verilmiş, lakin istifadә olunmamış
istehsalat qalığına düşәn
istehsalata verilmiş, lakin ayın sonuna istifadә olunmamış
zay mәhsulun istehsalı üçün istifadә olunmuş
ay әrzindә istifadә olunmuş

217 Әgәr ödәyici xammal, ehtiyat hissәsi, komplektlәşdirici mәmulatlar, yarımfabrikat vә digәr material
xәrclәri kimi öz istehsal mәhsullarından istifadә etdiyi halda onların qiymәtlәndirilmәsi hansı qaydasına
әsasәn hәyata keçirilir?

•

ehtiyatların vahidinin dәyәri üzrә qiymәtlәndirmә metoduna
orta dәyәr üzrә qiymәtlәndirmә metoduna
faktiki maya dәyәrinә
hazır mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) qiymәtlәndirilmәsi qaydasına әsasәn
tam maya dәyәrinә
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218 Vergitutma mәqsәdlәri üçün müәssisәnin uçot siyasәtindә qәbul edilmiş metoda uyğun olaraq xammal
vә materiallar istehsalata aşağıdakı qiymәtlәndirmә metodlarından biri ilә silinir: 1. ehtiyatların vahidinin
dәyәri üzrә qiymәtlәndirmә metodu; 2. orta dәyәr üzrә qiymәtlәndirmә metodu; 3. әldә edilmә vaxtına görә
birinci alınmış partiyanın dәyәri üzrә qiymәtlәndirmә metodu (FİFO);4. әldә edilmә vaxtına görә axırıncı
alınmış partiyanın dәyәri üzrә qiymәtlәndirmә üsulu (LİFO); 5. faktiki maya dәyәri; 6. ilkin dәyәri; 7. qalıq
dәyәri.

•

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

219 Material xәrclәrinә daxil edilәn material resurslarının dәyәri onların alış qiymәti (dolayı vergilәr xaric)
vә aşağıdakı tәrkib elementlәrindәn formalaşır: 1. ticarәt әlavәsi; 2. vasitәçi tәşkilatların komissiyon
mükafatlandırılması; 3. idxal gömrük rüsum vә yığımları; 4. әmtәә birjaları xidmәtlәrinin (broker xidmәtlәri
dә daxil olmaqla) dәyәri; 5. kommersiya xәrclәri.

•

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

220 İstehsal prosesindә istifadә olunan hansı aktivlәrin dәyәri amortizasiya mexanizmi vasitәsilә mәsrәflәrә
keçirilir?

•

dövriyyә vә saitlәri vә әsas vәsaitlәrin dәyәri
qeyrimaddi aktivlәrin dәyәri
dövriyyәdәnkәnar aktivlәrin dәyәri
azqiymәtli vә tezköhnәlәn әşyaların dәyәri
dövriyyә vәsaitlәrinin dәyәri

221 İstehsal proseslәrinin idarә edilmәsi ilә bağlı mәsrәflәrә aşağıdakılar daxil edilir: 1. әmәliyyat xәrclәri;
2. satışdankәnar xәrclәr; 3. adi fәaliyyәt növlәri üzrә xәrclәr; 4. inzibatiidarәetmә xәrclәri; 5. icarә haqqı; 6.
ezamiyyә xәrclәri; 7. xidmәti avtomaşınların saxlanması üzrә xәrclәr; 8. kömәkçi istehsalat sexlәrinin
xәrclәri.

•

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

222 Uçot әlamәtinә görә mәsrәflәr aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir: 1. adi fәaliyyәt növlәri üzrә xәrclәr; 2.
kommersiya fәaliyyәti, yәni mәnfәәtin әldә edilmәsi ilә bağlı olan xәrclәr (istehsalı vә satış ilә bağlı olan
xәrclәr); 3. әmәliyyat xәrclәri; 4. kommersiya fәaliyyәti ilә bağlı olmayan satışdankәnar xәrclәr; 5.
satışdankәnar xәrclәr; 6. müәssisә mәsrәflәrini formalaşdırmayan (vergitutulan gәlirdәn çıxılmayan) xәrclәr.

•

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

223 Xәrclәr onların xarakterindәn, hәyata keçirilmәsi şәrtindәn vә müәssisә fәaliyyәtinin istiqamәtindәn asılı
olaraq aşağıdakı әlamәtlәr üzrә qruplaşdırılır: 1. kommersiya fәaliyyәti, yәni mәnfәәtin әldә edilmәsi ilә
bağlı olan xәrclәr (istehsalı vә satış ilә bağlı olan xәrclәr); 2. kommersiya fәaliyyәti ilә bağlı olmayan
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satışdankәnar xәrclәr; 3. müәssisә mәsrәflәrini formalaşdırmayan (vergitutulan gәlirdәn çıxılmayan) xәrclәr;
4. adi fәaliyyәt növlәri üzrә xәrclәr; 5. әmәliyyat xәrclәri; 6. satışdankәnar xәrclәr.

•

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

224 Hansı mәsrәflәr qeyrimüstәqim xәrclәr adlanır?

•

Mәhsulların istehsalı üzrә xәrclәr
Konkret mәhsul növünün istehsalı üzrә xәrclәr
Mәhsul satışının hәcminin dәyişmәsindәn asılı olaraq dәyişәn mәsrәflәr
Yaranma anında konkret mәmulatın maya dәyәrinә aid edilmәsi mümkün olmayan mәsrәflәr
İstehsalın hәcminin dәyişmәsindәn asılı olan xәrclәr

225 Hansı mәsrәflәr ümumtәsәrrüfat xәrclәri adlanır?

•

İstehsalın hәcminin dәyişmәsindәn asılı olaraq dәyişmәyәn vә ya cüzi dәyişәn mәsrәflәr
Mәhsul satışının hәcminin dәyişmәsindәn asılı olaraq dәyişmәyәn vә ya cüzi dәyişәn mәsrәflәr
Mәhsul satış dövriyyәsinin dәyişmәsindәn asılı olaraq dәyişәn vә ya cüzi dәyişәn mәsrәflәr
İstehsalın hәcminin dәyişmәsindәn asılı olmayaraq dәyişmәyәn vә ya cüzi dәyişәn mәsrәflәr
Mәhsul satış dövriyyәsinin dәyişmәsindәn asılı olmayaraq dәyişәn vә dәyişmәyәn mәsrәflәr

226 İstehsalın hәcminә münasibәtdә mәsrәflәri necә qruplaşdırılır?

•

müstәqim vә qeyrimüstәqim
daimi vә qeyrimüstәqim (dolayı)
birbaşa vә dolayı
daimi vә dәyişәn
әmәliyyat vә satışdankәnar

227 Aşağıdakılardan hansılar kalkulyasiya maddәlәrinә daxildir? 1. ümumixtehsalat xәrclәri; 2.
ümumtәsәrrüfat xәrclәri; 3. sosial ehtiyaclara ayırmalar; 4. satın alınmış yarımfabrikatlar; 5. İstehsalat
fәhlәlәrinin әlavә әmәk haqqı; 6. mаterial mәsrәflәri; 7. sosial ehtiyaclara ayırmalar; 8. amortizasiya
ayırmaları.

•

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

228 Mәhsulların maya dәyәrinә daxil edilәn mәsrәflәrin tәrkibi haqqında qaydaya uyğun olaraq bütün
müәssisәlәr üçün hansı vahid xәrc elementlәri müәyyәn edilmişdir? 1. ümumixtehsalat xәrclәri; 2.
ümumtәsәrrüfat xәrclәri; 3. sosial ehtiyaclara ayırmalar; 4. әmәyin ödәnişi üzrә mәsrәflәr; 5. mаterial
mәsrәflәri; 6. sosial ehtiyaclara ayırmalar; 7. amortizasiya ayırmaları; 8. sair mәsrәflәr

•

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

229 Hansı mәsrәflәr xәrc elementlәri adlanır?
Kapital qoyuluşuna çәkilәn eyni növdәn olan vә tәrkib hissәlәrinә ayrılmayan mәsrәflәr
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•

Malmaterial qiymәtlilәrinin istehsalı vә satışına çәkilәn eyni növdәn olan vә tәrkib hissәlәrinә ayrılmayan
mәsrәflәr
müәssisәnin kommersiya fәaliyyәtindәn irәli gәlәn qaçılmaz olan mәhsuldar xәrclәr
Mәhsul istehsalı vә satışına çәkilәn eyni növdәn olan vә tәrkib hissәlәrinә ayrılan mәsrәflәr
Mәhsul istehsalı vә satışına çәkilәn eyni növdәn olan vә tәrkib hissәlәrinә ayrılmayan mәsrәflәr

230 Hansı xәrclәrә planlaşdırılan mәsrәflәr deyilir?

•

müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә әsaslandırılan qaçılmaz olan mәhsuldar xәrclәrә
müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә әsaslandırılan vә istehsal mәsrәflәrinin smetasında nәzәrdә tutulan mәhsuldar
xәrclәrә
müәssisәnin kommersiya fәaliyyәtindәn irәli gәlәn qaçılmaz olan mәhsuldar xәrclәrә
müәssisәnin normal tәsәrrüfat fәaliyyәtindәn irәli gәlәn smetasında nәzәrdә tutulan qaçılmaz olan qeyrimәhsuldar
müәssisәnin normal tәsәrrüfat fәaliyyәtindәn irәli gәlәn vә qaçılmaz olan qeyrimәhsuldar xәrclәrә

231 Hansı xәrclәrә planlaşdırılan mәsrәflәr deyilir?

•

müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә әsaslandırılan qaçılmaz olan mәhsuldar xәrclәrә
müәssisәnin normal tәsәrrüfat fәaliyyәtindәn irәli gәlәn vә qaçılmaz olan qeyrimәhsuldar xәrclәrә
müәssisәnin kommersiya fәaliyyәtindәn irәli gәlәn qaçılmaz olan mәhsuldar xәrclәrә
müәssisәnin normal tәsәrrüfat fәaliyyәtindәn irәli gәlәn smetasında nәzәrdә tutulan qaçılmaz olan qeyrimәhsuldar
xәrclәrә
müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәti ilә әsaslandırılan vә istehsal mәsrәflәrinin smetasında nәzәrdә tutulan mәhsuldar
xәrclәrә

232 Qәbul edilәn qәrarların xüsusiyyәtindәn asılı olaraq mәsrәflәr necә qruplaşdırılır?

•

Sәrfәli vә sәrfәsiz
Relevant (әsaslı, әhәmiyyәtli) vә qeyrirelevant
Planlaşdırılan vә planlaşdırılmayan
Birbaşa vә dolayı
Real vә alternativ

233 Cari mәnfәәt vergisi (vergi zәrәri)...

•

gәlәcәk hesabat dövrünün şәrti xәrcin (gәlirin) hәcminә әsasәn hesablanmış vә vergitutma mәqsәdlәri üçün
vergitutulan mәnfәәtin daimi vergi öhdәliyi, tәxirә salınmış vergi aktiv vә öhdәliyinin mәblәği qәdәr korrektә
olunmuş vergi mәblәğidir
hesabat dövrünün şәrti xәrcin (gәlirin) hәcminә әsasәn hesablanmış vә vergitutma mәqsәdlәri üçün vergitutulan
mәnfәәtin daimi vergi öhdәliyinin mәblәği qәdәr korrektә olunmuş vergi mәblәğidir
hesabat dövrünün şәrti xәrcin (gәlirin) hәcminә әsasәn hesablanmış vә vergitutma mәqsәdlәri üçün vergitutulan
mәnfәәtin daimi vergi öhdәliyi, tәxirә salınmış vergi aktiv vә öhdәliyinin mәblәği qәdәr korrektә olunmuş vergi
mәblәğidir
cari vә gәlәcәk hesabat dövrünün şәrti xәrcin (gәlirin) hәcminә әsasәn hesablanmış vә vergitutma mәqsәdlәri üçün
vergitutulan mәnfәәtin daimi vergi öhdәliyi, tәxirә salınmış vergi aktiv vә öhdәliyinin mәblәği qәdәr korrektә
olunmuş vergi mәblәğidir
hesabat dövrünün şәrti xәrcin (gәlirin) hәcminә әsasәn hesablanmış vә vergitutma mәqsәdlәri üçün vergitutulan
mәnfәәtin tәxirә salınmış vergi aktiv vә öhdәliyinin mәblәği qәdәr korrektә olunmuş vergi mәblәğidir

234 Hesabat dövrü üçün mәnfәәt vergisi üzrә hesablanmış şәrti xәrcin mәblәği mühasibat uçotunda
aşağıdakı kimi әks olunur:

•

Dt 161 “Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr (gәlirlәr)” Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 901 “Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr (gәlirlәr)” Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 901 “Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr (gәlirlәr)”
Dt 421 “Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr (gәlirlәr)” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 901 “Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr (gәlirlәr)” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”

235 Mәnfәәt vergisi üzrә şәrti xәrc (gәlir) necә müәyyәn edilir?
cari vә gәlәcәk hesabat dövrlәrindә formalaşmış mühasibat mәnfәәtinin vergi dәrәcәsinә olan hasili kimi

•
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•

hesabat dövründә formalaşmış mühasibat mәnfәәtinin vergi dәrәcәsinә olan hasili kimi
hesabat dövründә formalaşmış balans mәnfәәtinin vergi dәrәcәsinә olan hasili kimi
hesabat dövründә formalaşmış vergitutulan gәlirlәrin vergi dәrәcәsinә olan hasili kimi
hesabat dövründә formalaşmış vergitutulan mәnfәәtin vergi dәrәcәsinә olan hasili kimi

236 Vergiyә cәlb olunan mәnfәәt (zәrәr) mәblәğindәn asılı olmayaraq... mәnfәәt vergisi üzrә şәrti xәrc (gәlir)
hesab olunur.

•

vergitutulan mәnfәәtinә әsasәn hesablanmış vergi mәblәği
mühasibat gәlirlәrinә әsasәn hesablanmış vergi mәblәği
vergitutulan gәlirlәrә әsasәn hesablanmış vergi mәblәği
mühasibat mәnfәәtinә әsasәn hesablanmış vergi mәblәği
vergitutulan balans mәnfәәtinә әsasәn hesablanmış vergi mәblәği

237 Hesabat dövründә vergitutulan mәnfәәt mühasibat mәnfәәtindәn az olduqda vergi mәblәği azaldıqda
mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılış tәrtib etmәklә әks olunur:

•

Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri”
Dt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri” Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”

238 Hesabat dövründә vergitutulan mәnfәәt mühasibat mәnfәәtindәn çox olduqda әlavә vergi hesablandıqda
mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılış tәrtib etmәklә әks olunur:

•

Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
Dt 801 “Vergi öhdәliklәri” Kt 161 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 442 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”

239 Hesabat dövründә mühasibat mәnfәәtindәn vergi hesablandıqda mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılış
tәrtib etmәklә әks olunur:

•

Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 161 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 161 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 442 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”

240 Tәxirә salınmış vergi aktiv vә öhdәliklәrinin saldolaşdırılmış mәblәğlәrinin mühasibat balansında әks
etdirilmәsi üçün aşağıdakı şәrtlәrin yerinә yetirilmәsi lazımdır: 1) müәssisәdә tәxirә salınmış vergi aktiv vә
öhdәliklәri faktiki mövcud olmalıdır; 2) tәxirә salınmış vergi aktiv vә öhdәliklәri mәnfәәt vergisi
hesablanarkәn nәzәrә alınmalıdır. 3) müәssisәdә tәxirә salınmış vergi aktivlәri faktiki mövcud olmalıdır; 4)
müәssisәdә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri faktiki mövcud olmalıdır; 5) tәxirә salınmış vergi aktiv vә
öhdәliklәri vergisi hesablanarkәn nәzәrә alınmamalıdır; 6) tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri vergisi
hesablanarkәn nәzәrә alınmalıdır

•

1.2
3.4
2.3
5.6
4.5

241 Cari hesabat dövründә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәrinin azalmış (tam ödәnilmiş) mәblәği, mühasibat
uçotunda aşağıdakı kimi әks olunur:

•

Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri”
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•
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
Dt 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri” Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri”
Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”

242 Tәxirә salınan vergi öhdәliklәri mühasibat uçotunda aşağıdakı kimi әks olunur: 1) vergiyә cәlb edilәn
bütün müvәqqәti fәrqlәr nәzәrә alınmaqla; 2) ayrıca olaraq tәxirә salınan vergi öhdәliklәrini uçota alan
sintetik hesabda; 3) 521 “Vergi öhdәliklәri”hesabı ilә müxabirlәşmәklә 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә
salınmış vergi öhdәliklәri” krediti üzrә; 4) 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri” hesabı
ilә müxabirlәşmәklә 521 “Vergi öhdәliklәri” krediti üzrә 5) vergiyә cәlb edilmәyәn bütün müvәqqәti fәrqlәr
nәzәrә alınmaqla; 6) ayrıca olaraq tәxirә salınan vergi aktivlәrini uçota alan sintetik hesabda.

•

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

243 Tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri hansı hesabda uçota alınır?

•

521 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri”
161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri”
421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri”
261 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri”
321 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri”

244 Tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri... kimi müәyyәn edilir

•

cari vә gәlәcәk hesabat dövründә yaranmış vergiyә cәlb edilәn müvәqqәti fәrqlәrin mәnfәәt vergisinin hesabat
tarixinә olan dәrәcәsinә olan hasili
cari vә gәlәcәk hesabat dövrlәrindә yaranmış vergiyә cәlb edilmәyәn müvәqqәti fәrqlәrin vergi dәrәcәsinә olan
hasili
hesabat dövründә yaranmış vergiyә cәlb edilmәyәn daimi fәrqlәrin vergi dәrәcәsinә olan hasili
hesabat dövründә yaranmış vergiyә cәlb edilәn müvәqqәti fәrqlәrin, mәnfәәt vergisinin hesabat tarixinә olan
dәrәcәsinә olan hasili
hesabat dövründә yaranmış vergiyә cәlb edilәn daimi fәrqlәrin vergi dәrәcәsinә olan hasili

245 Tәxirә salınmış vergi öhdәliyi...

•

hesabat dövründә büdcәyә ödәnilәcәk mәnfәәt vergisinin hәcminә tәsir edәn mәblәğdir
hesabat dövründә mәnfәәt vergisi üzrә ödәnişlәrin mәblәğini artıran, büdcәyә ödәnilәcәk mәnfәәt vergisinin
hәcminә tәsir edәn mәblәğdir
cari hesabat dövründәn sonrakı hesabat dövründә (dövrlәrindә) büdcәyә ödәnilәcәk mәnfәәt vergisinin hәcminә
tәsir edәn mәblәğdir
cari hesabat dövründәn sonrakı hesabat dövründә (dövrlәrindә) büdcәyә ödәnilәcәk mәnfәәt vergisinin hәcmini
artıran mәblәğdir
hesabat dövründәn sonrakı hesabat dövründә (dövrlәrindә) büdcәyә ödәnilәcәk mәnfәәt vergisinin hәcmini
azaldan mәblәğdir

246 Mühasibat uçotu sistemindә daimi vergi öhdәliklәri aşağıdakı mühasibat yazılışı tәrtib etmәklә uçota
alınır:

•

Dt 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri” Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)” hesabın “Daimi vergi öhdәliklәri” subhesabı Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”,
“Mәnfәәt vergisi üzrә hesablaşmalar”
Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri”

247 Daimi vergi öhdәliklәri...
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•

hesabat dövründә mәnfәәt vergisi üzrә ödәnişlәrin mәblәğini azaldan, lakin daimi fәrqin yarandığı müvafiq
hesabat dövrünә aid edilәn vergi mәblәğidir
hesabat dövründә mәnfәәt vergisi üzrә ödәnişlәrin mәblәğini artıran, lakin daimi öhdәlik yarandığı müvafiq
hesabat dövrünә aid edilәn vergi mәblәğidir
hesabat dövründә mәnfәәt vergisi üzrә ödәnişlәrin mәblәğini artıran, lakin daimi fәrqin yarandığı müvafiq hesabat
dövrünә aid edilәn vergi mәblәğidir
gәlәcәk hesabat dövründә mәnfәәt vergisi üzrә ödәnişlәrin mәblәğini artıran, lakin daimi fәrqin yarandığı müvafiq
hesabat dövrünә aid edilәn vergi mәblәğidir
hesabat dövründә mәnfәәt vergisi üzrә ödәnişlәrin mәblәğini azaldan, lakin daimi öhdәlik yarandığı müvafiq
hesabat dövrünә aid edilәn vergi mәblәğidir

248 Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri cari gәlirlә qәbul edildikdә aşağıdakı mühasibat yazılışı tәrtib edilir:

•

Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri”
Dt 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri” Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”
Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 261 “Vergi öhdәliklәri” Kt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”

249 Mühasibat mәnfәәti üzrә hesablanmış vergi tәxirә salınmış aktivlәrin silinmәsi hesabına azaldıqda
aşağıdakı mühasibat yazılışı tәrtib edilir:

•

Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri”
Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 261 “Vergi öhdәliklәri” Kt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”

250 Gәlәcәk dövrlәrdә zәrәr alınarsa, onda tәxirә salınmış vergi aktivlәrinin vә gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәrinin
hәcmi, aşağıdakı mühasibat yazılışı tәrtib etmәklә, müvafiq mәblәğ qәdәr azaldılır:

•

Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri”
Dt 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri” Kt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 261 “Vergi öhdәliklәri” Kt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”

251 Tәxirә salınmış vergi aktivlәri mәblәğindә gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri mühasibat uçotunda aşağıdakı kimi
әks olunur:

•

Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri” Kt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 442 “Gәlәcәk hesabat dövrlәrinin gәlirlәri”
Dt 261 “Vergi öhdәliklәri” Kt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”

252 Çıxılan müvәqqәti fәrqlәr üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri әks olunduqda mühasibat uçotunda
aşağıdakı yazılışı edilir:

•

Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınmış vergi öhdәliklәri
Dt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 261 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
Dt 261 “Vergi öhdәliklәri” Kt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”

253 Әgәr hesabat dövründә tәxirә salınmış vergi aktivlәri yaranarsa, onda onların mәblәği mühasibat
uçotunda aşağıdakı kimi әks olunur:

•

Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
Dt 261 “Vergi öhdәliklәri” Kt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
44/126

22.12.2016

•

Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 261 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 261 “Vergi öhdәliklәri”

254 Cari hesabat dövründә tәxirә salınmış vergi aktivlәrinin azalmış (tam ödәnilmiş) mәblәği mühasibat
uçotunda aşağıdakı kimi әks olunur:

•

Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 521 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 261 “Vergi öhdәliklәri” Kt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri” Kt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
Dt 421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 261 “Vergi öhdәliklәri”
Dt 161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri” Kt 261 “Vergi öhdәliklәri”

255 Tәxirә salınmış vergi aktivlәri mühasibat uçotunda aşağıdakı qaydada әks olunur: 1) vergiyә cәlb
edilmәyәn bütün müvәqqәti fәrqlәr nәzәrә alınmaqla (sonrakı hesabat dövrlәrindә onların azalmaması vә ya
tam ödәnilmәmәsi ehtimalının olmaması şәrti ilә); 2) tәxirә salınmış aktivlәrin uçota alan sintetik hesabda; 3)
521 hesabı ilә müxabirlәşmәklә 161 hesabın debeti üzrә; 4) 161 hesabı ilә müxabirlәşmәklә 521 hesabın
debeti üzrә; 5) vergiyә cәlb edilәn bütün müvәqqәti fәrqlәr nәzәrә alınmaqla (sonrakı hesabat dövrlәrindә
onların azalmaması vә ya tam ödәnilmәmәsi ehtimalının olmaması şәrti ilә); 6) vergiyә cәlb edilәn bütün
müvәqqәti fәrqlәr nәzәrә alınmaqla (sonrakı hesabat dövrlәrindә onların azalması vә ya tam ödәnilmәsi
ehtimalının olmaması şәrti ilә);

•

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

256 Tәxirә salınmış vergi aktivlәri hansı hesabda uçota alınır?

•

521 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
261 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
161 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
421 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”
801 “Mәnfәәt vergisi üzrә tәxirә salınan vergi aktivlәri”

257 Tәxirә salınmış vergi aktivlәri necә müәyyәn edilir?

•

hesabat dövründә yaranmış vergiyә cәlb edilәn müvәqqәti fәrqlәrin vergi dәrәcәsinә olan hasili kimi
hesabat dövründә yaranmış vergiyә cәlb edilәn daimi fәrqlәrin vergi dәrәcәsinә olan hasili kimi
hesabat dövründә yaranmış vergiyә cәlb edilmәyәn müvәqqәti fәrqlәrin vergi dәrәcәsinә olan hasili kimi
hesabat dövründә yaranmış vergiyә cәlb edilmәyәn daimi fәrqlәrin vergi dәrәcәsinә olan hasili kimi
cari vә gәlәcәk hesabat dövrlәrindә yaranmış vergiyә cәlb edilmәyәn müvәqqәti fәrqlәrin vergi dәrәcәsinә olan
hasili kimi

258 Tәxirә salınmış vergi aktivlәri dedikdә...

•

mәnfәәt vergisinin cari hesabat dövründәn sonrakı dövrdә (dövrlәrdә) büdcәyә ödәnilәcәk mәblәğinin artmassına
sәbәb ola bilәcәk hissәsi başa düşülür
mәnfәәt vergisinin sonrakı dövrdә (dövrlәrdә) büdcәyә ödәnilәcәk mәblәğinin artmasına sәbәb ola bilәcәk hissәsi
başa düşülür
mәnfәәt vergisinin cari hesabat dövründәn sonrakı dövrdә (dövrlәrdә) büdcәyә ödәnilәcәk mәblәğinin azalmasına
sәbәb ola bilәcәk hissәsi başa düşülür
mәnfәәt vergisinin sonrakı dövrdә (dövrlәrdә) büdcәyә ödәnilәcәk mәblәğinin azalmasına sәbәb ola bilәcәk
hissәsi başa düşülür
mәnfәәt vergisinin gәlәcәk hesabat dövrlәrindә büdcәyә ödәnilәcәk mәblәğinin azalmasına sәbәb ola bilәcәk
hissәsi başa düşülür

259 Vergiyә cәlb edilәn müvәqqәti fәrqlәr aşağıdakı hallarda yaranır: 1) mühasibat uçotun vә vergitutma
mәqsәdlәri üçün amortizasiya hesablanması üçün müxtәlif üsullardan istifadә edildikdә; 2) mәhsulların
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(işlәrin, xidmәtlәrin) satışından olan pul vәsaitlәrinin hesabat dövrünün әsas fәaliyyәtdәn olan gәlirlәri kimi
qәbul edilmәsi; 3) faiz gәlirlәrinin mühasibat uçotu mәqsәdlәri üçün tәsәrrüfat fәaliyyәti faktlarının
müvәqqәti müәyyәn edilmәsi prinsipi üzrә (hesablama metodu), vergitutma mәqsәdlәri üçün isә kassa
metodu ilә uçota alınması; 4) mәnfәәt vergisi üzrә möhlәt verildikdә; 5) müvәqqәti istifadә üçün alınmış pul
vәsaitlәrinә görә ödәnilәn faizlәrin mühasibat uçotu vә vergitutma mәqsәdlәri üçün fәrqli qaydada әks
etdirildikdә; 6) mühasibat uçotu vә vergitutma mәqsәdlәri üçün hesabat dövründә kommersiya vә idarәetmә
xәrclәrinin malların (mәhsulların, işlәrin, xidmәtlәrin) maya dәyәrinә daxil edilmәsi vә mәnfәәt vergisinin
hesablanması üzrә müxtәlif üsulların tәtbiq olunması; 7) artıq ödәnilmiş vergi mәblәğinin müәssisәyә geri
qaytarılmayıb, növbәti hesabat dövründә (dövrlәrindә) vergitutulan mәnfәәt formalaşarkәn әvәzlәşdirilmәsi;

•

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

260 Vergiyә cәlb edilәn müvәqqәti fәrqlәr yaranarkәn sonrakı hesabat dövrlәrindә büdcәyә ödәnilmәli olan
mәnfәәt vergisinin mәblәği...

•

tәxirә salınmış vergi öhdәliyinin mәblәği qәdәr azalır
tәxirә salınmış vergi aktivinin mәblәği qәdәr azalır
tәxirә salınmış vergi öhdәliyinin mәblәği qәdәr artırılır
tәxirә salınmış vergi aktivinin mәblәği qәdәr artırılır
daimi vergi aktivinin mәblәği qәdәr artırılır

261 Vergiyә cәlb edilәn müvәqqәti fәrqlәr...

•

vergitutulan gәlir formalaşarkәn tәxirә salınmış vergi öhdәliyi yaradır
vergitutulan gәlir vә xәrclәr formalaşarkәn tәxirә salınmış vergi öhdәliyi yaradır
vergitutulan mәnfәәt formalaşarkәn tәxirә salınmış vergi öhdәliyi yaradır
vergitutulan mәnfәәt formalaşarkәn müvәqqәti vergi öhdәliyi yaradır
vergitutulan gәlir vә xәrclәr formalaşarkәn tәxirә salınmış müvәqqәti fәrqlәr yaradır

262 . Vergiyә cәlb edilmәyәn müvәqqәti fәrqlәr aşağıdakı hallarda vә sәbәblәrdәn yaranır: 1) mühasibat
uçotu vә vergitutma mәqsәdlәri üçün amortizasiya hesablanması üçün müxtәlif üsullardan istifadә edildikdә;
2) mühasibat uçotu vә vergitutma mәqsәdlәri üçün hesabat dövründә kommersiya vә idarәetmә xәrclәrinin
malların (mәhsulların, işlәrin, xidmәtlәrin) maya dәyәrinә daxil edilmәsi vә mәnfәәt vergisinin hesablanması
üzrә müxtәlif üsulların tәtbiq olunması; 3) artıq ödәnilmiş vergi mәblәğinin müәssisәyә geri qaytarılmayıb,
növbәti hesabat dövründә (dövrlәrindә) vergitutulan mәnfәәt formalaşarkәn әvәzlәşdirilmәsi; 4) әmlakın
digәr tәşkilatın nizamnamә (yığım) kapitalına verilmәsi zamanı, onun qiymәtlәndirilәn vә әmlakı verәn
tәrәfin mühasibat balansında әks olunan dәyәrlәri arasında fәrqin yaranması ilә bağlı zәrәrin vergitutma
mәqsәdlәri üçün nәzәrә alınmaması; 5) mühasibat mәnfәәti (zәrәri) formalaşarkәn nәzәrә alınan xәrclәrin,
vergitutma mәqsәdlәri üçün qәbul edilmiş mәhdudlaşdırılan xәrclәrdәn çox olması әvәzsiz olaraq verilmiş
әmlakın (malların, işlәrin, xidmәtlәrin) dәyәri vә onun verilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәrin vergitutma mәqsәdlәri
üçün nәzәrә alınmaması; 6) cari vә sonrakı hesabat dövrlәrindә vergitutma mәqsәdlәri üçün nәzәrә
alınmayan vә gәlәcәk dövrlәrә keçirilәn zәrәr;

•

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

263 Vergiyә cәlb edilmәyәn müvәqqәti fәrqlәr...

•

vergitutulan gәlirlәr formalaşarkәn tәxirә salınmış mәnfәәt vergisinin yaranmasına sәbәb olmaqla vә sonrakı
hesabat dövrlәrindә büdcәyә ödәnilәcәk mәnfәәt vergisinin mәblәğini azaldır
vergitutulan mәnfәәt formalaşarkәn tәxirә salınmış mәnfәәt vergisinin yaranmasına sәbәb olmaqla vә sonrakı
hesabat dövrlәrindә büdcәyә ödәnilәcәk mәnfәәt vergisinin mәblәğini artırır
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•

vergitutulan mәnfәәt formalaşarkәn tәxirә salınmış mәnfәәt vergisinin yaranmasına sәbәb olmaqla vә sonrakı
hesabat dövrlәrindә büdcәyә ödәnilәcәk mәnfәәt vergisinin mәblәğini azaldır
vergitutulan mәnfәәt formalaşarkәn tәxirә salınmış vergi öhdәliyinin yaranmasına sәbәb olmaqla vә sonrakı
hesabat dövrlәrindә büdcәyә ödәnilәcәk mәnfәәt vergisinin mәblәğini azaldır
vergitutulan mәnfәәt formalaşarkәn tәxirә salınmış mәnfәәt vergisinin yaranmasına sәbәb olmaqla cari hesabat
dövründә büdcәyә ödәnilәcәk mәnfәәt vergisinin mәblәğini azaldır

264 Vergitutulan mәnfәәtә tәsiri xarakterindәn asılı olaraq müvәqqәti fәrqlәr necә qruplaşdırılır?

•

vergiyә cәlb edilәn daimi fәrqlәr vә vergiyә cәlb edilmәyәn müvәqqәti fәrqlәr
vergiyә cәlb edilәn vә vergiyә cәlb edilmәyәn daimi fәrqlәr
vergiyә cәlb edilәn müvәqqәti fәrqlәr vә vergiyә cәlb edilmәyәn müvәqqәti fәrqlәr
vergiyә cәlb edilәn vә cәlb edilmәyәn müvәqqәti fәrqlәr
vergiyә cәlb edilәn vә vergiyә cәlb edilmәyәn daimi vә müvәqqәti fәrqlәr

265 Müvәqqәti fәrqlәrin yaranma sәbәblәri kimi aşağıdakıları qeyd etmәk olar: 1) mühasibat mәnfәәti
(zәrәri) formalaşarkәn nәzәrә alınan xәrclәrin, vergitutma mәqsәdlәri üçün qәbul edilmiş mәhdudlaşdırılan
xәrclәrdәn çox olması. 2) әmlakın digәr tәşkilatın nizamnamә (yığım) kapitalına verilmәsi zamanı, onun
qiymәtlәndirilәn vә әmlakı verәn tәrәfin mühasibat balansında әks olunan dәyәrlәri arasında fәrqin
yaranması ilә bağlı zәrәrin vergitutma mәqsәdlәri üçün nәzәrә alınmaması; 3) әvәzsiz olaraq verilmiş
әmlakın (malların, işlәrin, xidmәtlәrin) dәyәri vә onun verilmәsi ilә әlaqәdar xәrclәrin vergitutma mәqsәdlәri
üçün nәzәrә alınmaması; 4) cari vә sonrakı hesabat dövrlәrindә vergitutma mәqsәdlәri üçün nәzәrә
alınmayan vә gәlәcәk dövrlәrә keçirilәn zәrәr; 5) mühasibat uçotu vә vergitutma mәqsәdlәri üçün
amortizasiya hesablanması üçün müxtәlif üsullardan istifadә edildikdә; 6) mühasibat uçotu vә vergitutma
mәqsәdlәri üçün hesabat dövründә kommersiya vә idarәetmә xәrclәrinin malların (mәhsulların, işlәrin,
xidmәtlәrin) maya dәyәrinә daxil edilmәsi vә mәnfәәt vergisinin hesablanması üzrә müxtәlif üsulların tәtbiq
olunması; 7) artıq ödәnilmiş vergi mәblәğinin müәssisәyә geri qaytarılmayıb, növbәti hesabat dövründә
(dövrlәrindә) vergitutulan mәnfәәt formalaşarkәn әvәzlәşdirilmәsi;

•

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

266 Müvәqqәti fәrqlәr...

•

cari hesabat dövründә mühasibat mәnfәәtini (zәrәrini), digәr hesabat dövründә (dövrlәrindә) isә vergi bazasını
formalaşdıran gәlir vә xәrclәrdir.
bir hesabat dövründә mühasibat mәnfәәtini (zәrәrini), digәr hesabat dövründә (dövrlәrindә) isә mәnfәәt vergisi
üzrә vergi bazasını formalaşdıran gәlirlәrdir
bir hesabat dövründә mühasibat mәnfәәtini (zәrәrini), digәr hesabat dövründә (dövrlәrindә) isә mәnfәәt vergisi
üzrә vergi bazasını formalaşdıran gәlir vә xәrclәrdir
bir hesabat dövründә mühasibat mәnfәәtini (zәrәrini), digәr hesabat dövründә (dövrlәrindә) isә mәnfәәt vergi
bazasını formalaşdıran gәlir vә xәrclәrdir
bir hesabat dövründә mühasibat mәnfәәtini (zәrәrini), digәr hesabat dövründә (dövrlәrindә) isә mәnfәәt vergisi
üzrә vergi bazasını formalaşdıran xәrclәrdir.

267 Mühasibat vә vergitutulan mәnfәәt arasındakı daimi fәrq mәblәğini müәyyәn etmәk üçün...

•

vergi bazasının tәrkibinә daxil edilәn vә edilmәyәn gәlir vә xәrclәrin ayrıca uçotu tәşkil olunmalıdır
vergitutulan mәnfәәtin tәrkibinә daxil edilәn gәlir vә xәrclәrin ayrıca uçotu tәşkil olunmalıdır
vergitutulan mәnfәәtin tәrkibinә daxil edilәn vә edilmәyәn gәlir vә xәrclәrin ayrıca uçotu tәşkil olunmalıdır
vergitutulan mәnfәәtin tәrkibinә daxil edilәn vә edilmәyәn gәlirlәrin ayrıca uçotu tәşkil olunmalıdır
vergi bazasının tәrkibinә daxil edilәn gәlir vә xәrclәrin ayrıca uçotu tәşkil olunmalıdır

268 Hesabat dövrünün daimi fәrqi mühasibat uçotunda necә uçota alınır?

•

onların ilkin dәyәrindә aktiv vә öhdәliklәri uçota alan hesabların analitik uçotunda
onların yaranma dәyәrindә öhdәliklәri uçota alan hesabların analitik uçotunda
onların yaranma dәyәrindә aktiv vә öhdәliklәri uçota alan hesabların analitik uçotunda
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•

onların yaranma dәyәrindә aktivlәri uçota alan hesabların analitik uçotunda
onların qalıq dәyәrindә aktiv vә öhdәliklәri uçota alan hesabların analitik uçotunda

269 Daimi fәrqlәr haqqında informasiya hansı qaydada formalaşa bilәr?

•

analitik vergi uçotu registrlәrinә, yaxud müәssisәlәr tәrәfindәn müәyyәn edilmiş qaydada
ilkin uçot sәnәdlәrinә, vergi bәyannamәsinә, mühasibat uçotu registrlәrinә
ilkin uçot sәnәdlәrinә, mühasibat uçotu registrlәrinә, yaxud müәssisәlәr tәrәfindәn müәyyәn edilmiş qaydada
vergi uçotu registrlәrinә, yaxud müәssisәlәr tәrәfindәn müәyyәn edilmiş qaydada
baş kitaba, mühasibat uçotu registrlәrinә vә vergi bәyannamәsinә

270 Daimi fәrq hansı halda yaranır?

•

mühasibat vә vergi uçotlarında vergitutulan gәlirlәrin müәyyәn edilmәsi qaydası eyni olduqda
mühasibat vә vergi uçotlarında gәlir vә xәrclәrin müәyyәn edilmәsi qaydası eyni olmadıqda
mühasibat vә vergi uçotlarında mәnfәәtin müәyyәn edilmәsi qaydası eyni olduqda
mühasibat vә vergi uçotlarında gәlir vә xәrclәrin müәyyәn edilmәsi qaydası eyni olduqda
mühasibat vә vergi uçotlarında mәnfәәtin müәyyәn edilmәsi qaydası eyni olmadıqda

271 Daimi fәrq dedikdә...nәzәrdә tutulur

•

hesabat dövrünün mühasibat mәnfәәtini (zәrәrini) formalaşdıran, lakin hesabat vә sonrakı hesabat dövrlәrindә
mәnfәәt vergisi üzrә vergitutma bazasından çıxılan gәlir vә xәrclәr
cari vә növbәti hesabat dövrlәrinin mühasibat mәnfәәtini (zәrәrini) formalaşdıran, lakin hesabat vә sonrakı hesabat
dövrlәrindә mәnfәәt vergisi üzrә vergitutma bazasından çıxılan gәlir vә xәrclәr
hesabat dövrünün vergitutulan mәnfәәtini (zәrәrini) formalaşdıran, lakin hesabat vә sonrakı hesabat dövrlәrindә
mәnfәәt vergisi üzrә vergitutma bazasından çıxılan gәlir vә xәrclәr
hesabat dövrünün gәlir vә xәrclәrini formalaşdıran, lakin hesabat vә sonrakı hesabat dövrlәrindә mәnfәәt vergisi
üzrә vergitutma bazasından çıxılan gәlir vә xәrclәr
cari vә növbәti hesabat dövrlәrinin vergitututlan mәnfәәtini (zәrәrini) formalaşdıran, lakin hesabat vә sonrakı
hesabat dövrlәrindә mәnfәәt vergisi üzrә vergitutma bazasından çıxılan gәlir vә xәrclәr

272 Mühasibat mәnfәәt (zәrәri) vә vergitutulan mәnfәәt (zәrәr) arasında yaranan fәrq neçә cür olur?

•

daimi vә müvәqqәti
müvәqqәti
daimi
sabit
dәyişәn

273 Ehtiyat fondu hansı vәsaitlәr hesabına yaradılır? 1. müәssisәnin sәrәncamında qalan faktiki mәnfәәt
mәblәğindәn rüblük ayırmalar; 2. sәhmlәrin onların nominal dәyәrindәn yuxarı qiymәtә satışından әldә
edilmiş emissiya gәliri; 3. balans mәnfәәtindәn ayırmalar; 4. tәsisçilәrin ödәmәlәri; 5. könüllü ianәlәr.

•

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

274 Müәssisәlәrdә onların fәaliyyәtinin dayandığı hallarda kreditor borclarının ödәnilmәsi, müәssisәnin xalis
mәnfәәti çatışmadığı hallarda istiqraz sahiblәrinә müәssisәnin istiqrazları üzrә faizlәrin vә qanunvericilikdә
müәyyәn edilmiş hallarda tәsәrrüfat fәaliyyәtinin zәrәrlәrinin ödәnilmәsi mәqsәdlәri üçün nәzәrdә tutulmuş
vәsaitlәr necә adlanır?

•

yığım fondu
sosialsfera fondu
ehtiyat fondu
istehlak fondu
tәmir fondu
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275 İstehlak fondunun vәsaitlәri hansı mәqsәdlәr üçün istifadә olunur? 1. sosial inkişaf tәdbirlәrinin (kapital
qoyuluşundan başqa) hәyata keçirilmәsi; 2. müәssisә kollektivinin maddi hәvәslәndirilmәsi
(mükafatlandırılması); 3. müәssisәdә yeni әmlakın yaradılması ilә nәticәlәnmәyәn digәr analoji tәdbirlәrin
(işlәrin) hәyata keçirilmәsi; 4. müәssisәdә istehsalın genişlәnmәsi; 5. tәsis sәnәdlәrindә nәzәrdә tutulmuş
analoji mәqsәdlәrә (yeni müәssisә әmlakının yaradılması).

•

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

276 Sosial inkişaf tәdbirlәrinin (kapital qoyuluşundan başqa) hәyata keçirilmәsi, müәssisә kollektivinin
maddi hәvәslәndirilmәsi (mükafatlandırılması) vә müәssisәdә yeni әmlakın yaradılması ilә nәticәlәnmәyәn
digәr analoji tәdbirlәrin (işlәrin) hәyata keçirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş vәsaitlәr necә adlanır?

•

ehtiyat fondu
sosialsfera fondu
istehlak fondu
yığım fondu
tәmir fondu

277 Yığım fondunun vәsaitlәri hansı mәqsәdlәrә yönәldilir?

•

sosial inkişaf tәdbirlәrinin (kapital qoyuluşundan başqa) hәyata keçirilmәsinә
müәssisәlәrdә onların fәaliyyәtinin dayandığı hallarda kreditor borclarının ödәnilmәsinә
müәssisәdә istehsalın genişlәnmәsinә vә tәsis sәnәdlәrindә nәzәrdә tutulmuş analoji mәqsәdlәrә (yeni müәssisә
әmlakının yaradılmasına)
müәssisә kollektivinin maddi hәvәslәndirilmәsinә (mükafatlandırılmasına)
Müәssisәnin beynәlxalq tәdbirlәrdә iştirakının tәmin olunmasına

278 Müәssisәdә istehsalın genişlәnmәsinә vә tәsis sәnәdlәrindә nәzәrdә tutulmuş analoji mәqsәdlәrә (yeni
müәssisә әmlakının yaradılmasına) yönәldilmiş vәsaitlәr necә adlanır?

•

ehtiyat fondu
sosialsfera fondu
yığım fondu
istehlak fondu
tәmirtikinti fondu

279 Müәssisәlәr qanunvericiliyә vә tәsis sәnәdlәrinә uyğun olaraq sәrәncamında qalan xalis mәnfәәt
hesabına hansı fondlar yarada bilәrlәr?

•

yalnız yığım fondu
yalnız sosialsfera fondu
yığım, istehlak, sosialsfera vә digәr xüsusi tәyinatlı fondlar (ehtiyatlar)
yalnız istehlak fondu
tәmirtikinti fondu

280 İlin sonunda illik balans tәrtib edilәrkәn müәssisәnin әldә etdiyi ümumi mәnfәәt mәblәği hansı
mәblәğdә azaldılır?

•

istifadә olunmuş mәnfәәt mәblәği qәdәr
ödәnilmiş maliyyә sanksiyaları, peniya vә cәrimәlәrin mәblәği qәdәr
istifadә olunmamuş mәnfәәt mәblәği qәdәr
ödәnilmiş avans vergi ödәmәlәrinin mәblәği qәdәr
ödәnilmiş cari vergi ödәmәlәrinin mәblәği qәdәr
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281 Әgәr yüklәnmiş mәhsulların uçot qiymәtlәri ilә uçota alınarsa, onda faktiki istehsalat maya dәyәrinin
planda kәnarlaşması mühasibat hesablarında necә әks olunur?

•

Dt 205 “İstehlakçılara yüklәnmiş mәhsullun maya dәyәri”  Kt 370 “Mәhsulların ( işlәrin, xidmәtlәrin ) buraxılışı
Dt 370 “Mәhsulların ( işlәrin, xidmәtlәrin ) buraxılışı  Kt 205 “İstehlakçılara yüklәnmiş mәhsullun maya dәyәri”
Dt 601 “Satış”  Kt 370 “Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) buraxılışı”
Dt 370 “Mәhsulların ( işlәrin, xidmәtlәrin ) buraxılışı”  Kt 601 "Satış”
Dt 601 “Satış”  Kt 205 “İstehlakçılara yüklәnmiş mәhsullun maya dәyәri”

282 Kassa metodunun tәtbiqi zamanı yüklәnmiş mәhsulların dәyәri alıcılar (sifarişçilәr) tәrәfindәn
ödәnildikdәn sonra, onların faktiki istehsalat maya dәyәrinin silinmәsi mühasibat hesablarında necә әks
olunur?

•

Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 222 "Bank"(221,224)
Dt 222 "Bank" Kt 205 “İstehlakçılara yüklәnmiş mәhsullun maya dәyәri”
Dt 601 “Satış”  Kt 205 “İstehlakçılara yüklәnmiş mәhsullun maya dәyәri”
Dt 222 "Bank" (221,224) Kt 601 “Satış”
Dt 222 "Bank" Kt 205 “İstehlakçılara yüklәnmiş mәhsullun maya dәyәri”

283 Kassa metodunun tәtbiqi zamanı alıcılar tәrәfindәn ödәnilmiş nәqliyyat xәrclәrinin mәblәği mühasibat
hesablarında necә әks olunur?

•

Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 222 "Bank"(221,224)
Dt 601 "Satış”  Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 "Bank"(221,224)  Kt 205 “İstehlakçılara yüklәnmiş mәhsullun maya dәyәri”
Dt 222 "Bank" (221,224) Kt 601 “Satış”
Dt 224 "Valyuta vә cari hesab" Kt 601 “Satış”

284 Kassa metodunun (“Ödәmә üzrә”) tәtbiqi zamanı mәhsul satışından әldә edilәn pul vәsaitlәri mühasibat
hesablarında necә әks olunur?

•

Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 222 "Bank"(221,224)
Dt 601 "Satış”  Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 "Bank"  Kt 46 “Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışı”
Dt 601 “Satış”  Kt 222 “Bank”
Dt 222 "Bank"  Kt 205 “İstehlakçılara yüklәnmiş mәhsullun maya dәyәri”

285 Mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq mәhsulun satılma vaxtı neçә metod üzrә müәyyәn edilә bilәr?

•

1.0
istәnilәn sayda
2.0
3.0
4.0

286 Alıcılar (sifarişçilәr) tәrәfindәn müqavilә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәmәsinә görә hesablanmış vә
tutulması mümkün olmayan cәrimә sanksiyalarının silinmәsindәn olan zәrәr uçotda necә әks olunur?

•

Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 222 “Bank”
Dt 222 "Bank" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 63 “İddialar üzrә hesablaşmalar”
Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri" Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 222 "Bank"

287 Valyuta hesabları vә xarici valyuta әmәliyyatları üzrә mәnfi mәzәnnә fәrqi uçotda necә әks olunur?

•

Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 222 “Bank”
Dt 222 "Bank" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 224 “Valyuta hesabı”
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Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri" Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 224 "Valyuta vә cari hesab" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"

288 İlin sonunda valyuta mәzәnnәsinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar yaranmış mәnfi mәzәnnә fәrqindәn yaranan
zәrәr uçotda necә әks olunur?

•

Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 442 “Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri”
Dt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)" Kt 322 “Qiymәtlәndirilәcәk ehtiyatlar”
Dt 231 “Qiymәtlәndirilәcәk ehtiyatlar”  Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"

289 Alıcılardan (sifarişçilәrdәn) alınmamış borcların ödәnilmәsi üçün yaradılmış ümidsiz borclar üzrә
ehtiyat fonduna ayırmaların mәblәği uçotda necә әks olunur?

•

Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 341 “Qiymәtlәndirilәcәk ehtiyatlar”  Kt 801“Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 820 “Qiymәtlәndirilәcәk ehtiyatlar”
Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri" Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"

290 Mәhkәmә vә arbitraj xәrclәri uçotda necә әks olunur?

•

Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 "Bank" Kt 801“Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 222 “Bank”
Dt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"
Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 901 "Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr"

291 Tara әmәliyyatlarından olan zәrәrlәr uçotda necә әks olunur?

•

Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 "Bank" Kt 801“Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 222 “Bank”
Dt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"
Dt 224 "Valyuta vә cari hesab" Kt 801 "Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)"

292 Vergi ili әrzindә mәnfәәt vergisi üzrә büdcәyә ödәnilәcәk cari vergi ödәmәlәrinin hesablanması uçotda
necә әks olunur?

•

Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 521“Vergi öhdәliklәri”
Dt 521 “Vergi öhdәliklәri”  Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 901 "Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr"  Kt 521“Büdcә ilә hesablaşmalar”
Dt 521“Vergi öhdәliklәri”  Kt 901 "Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 221 “Kassa

293 Hesablama (yüklәmә üzrә) metodunun tәtbiqi zamanı yüklәnmiş mәhsullara görә alıcıların borcu daxil
olduqda hansı hansı mühasibat yazılışı tәrtib edilir?

•

Dt 222 "Bank"(221)  Kt 601 "Satış"
Dt 222 "Bank"(221,224)  Kt 171 “Alıcılar vә sifarişçilәrlә hesablaşmalar”
Dt 171 “Alıcılar vә sifarişçilәrlә hesablaşmalar”  Kt 222 "Bank"(221)
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 221 “Kassa
Dt 450 “Yüklәnmiş mallar”  Kt 204 “Hazır mәhsul”

294 Hesablama (yüklәmә üzrә) metodunun tәtbiqi zamanı satılmış mәhsullara düşәn kommersiya xәrclәrinin
silinmәsi uçotda necә әks olunur?
Dt 450 “Yüklәnmiş mallar”  Kt 204 “Hazır mәhsul”
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•

Dt 171 “Alıcılar vә sifarişçilәrlә hesablaşmalar”  Kt 204 “Hazır mәhsul”
Dt 601 "Satış”  Kt 204 “Hazır mәhsul”
Dt 204 “Hazır mәhsul”  Kt 450 “Yüklәnmiş mallar”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 221 “Kassa

295 “Yüklәmә üzrә” (hesablama) metodu ilә mәhsul satışı zamanı yüklәnmiş mәhsulların faktiki maya
dәyәrinin silinmәsi uçotda necә әks olunur?

•

Dt 171 “Alıcılar vә sifarişçilәrlә hesablaşmalar”  Kt 204 “Hazır mәhsul”
Dt 450 “Yüklәnmiş mallar”  Kt 601 "Satış"
Dt 601 “Satış”  Kt 204 “Hazır mәhsul
Dt 204 “Hazır mәhsul”  Kt 171 “Alıcılar vә sifarişçilәrlә hesablaşmalar”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 221 “Kassa

296 “Yüklәmә üzrә” (hesablama) metodu ilә mәhsul satışı zamanı yüklәnmiş hazır mәhsullara görә alıcıların
borcu uçotda necә әks olunur?

•

Dt 204 “Hazır mәhsul”  Kt 62 “Alıcılar vә sifarişçilәrlә hesablaşmalar”
Dt 601“Satış”  Kt 204 “Hazır mәhsul”
Dt 171 “Alıcılar vә sifarişçilәrlә hesablaşmalar”  Kt 204 “Hazır mәhsul”
Dt 450 “Yüklәnmiş mallar”  Kt 601 "Satış"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 221 “Kassa

297 Satış pulunun “yüklәmә üzrә” metodunda mәhsullar nә vaxt satılmış hesab olunur?

•

onlara görә pul vәsaitlәrinin alıcılardan daxil andan
onlara görә pul vәsaitlәrinin alıcılardan daxil olduğu vә hesablaşma sәnәdlәrinin alıcılara tәqdim edildiyi andan
onların anbardan buraxıldığı vә ödәniş tapşırığının alıcılara tәqdim edildiyi andan
hesablaşma sәnәdlәrinin alıcılara tәqdim edildiyi andan
onların yüklәndiyi vә hesablaşma sәnәdlәrinin alıcılara tәqdim edildiyi andan

298 “Ödәmә üzrә” (kassa) metodunun tәtbiqi zamanı hansı sәnәdlәrә әsasәn satışdan әldә edilәn pul
vәsaitlәri mühasibat hesablarında necә әks olunur?

•

ilkin uçot sәnәdlәrinә
bank çıxarışlarına
bank çıxarışlarına, kassa mәdaxil orderlәrinә vә digәr pul sәnәdlәrinә
vergi uçotu registrlәrinә
ödәniş tapşırığına

299 Hesablama metodunun tәtbiqi zamanı mәhsul nә vaxt satılmış hesab edilir?

•

yüklәnmiş mallara görә pul vәsaitlәri hesablaşma hesabına daxil olduğu andan
onun dәyәrinin alıcılar tәrәfindәn ödәnildiyi vә hәmin mallara görә mülkiyyәt hüququnun onlara keçdiyi andan
onun dәyәrinin alıcılar tәrәfindәn ödәmilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq yüklәndiyi vә hesablaşma
sәnәdlәrinin alıcıya tәqdim edildiyi (hәmin mallara görә mülkiyyәt hüququnun keçdiyi) andan
onun dәyәrinin alıcılar tәrәfindәn ödәnildiyi vә hesablaşma sәnәdlәrinin alıcıya tәqdim edildiyi andan
hesablaşma sәnәdlәrinin sifarişçiyә tәqdim edildiyi andan

300 Kassa metodunun tәtbiqi zamanı mәhsul nә vaxt satılmış hesab edilir?

•

onun dәyәrinin alıcılar tәrәfindәn ödәmilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq yüklәndiyi vә hesablaşma
sәnәdlәrinin alıcıya tәqdim edildiyi (hәmin mallara görә mülkiyyәt hüququnun keçdiyi) andan
onun dәyәrinin alıcılar tәrәfindәn ödәnildiyi vә hәmin mallara görә mülkiyyәt hüququnun onlara keçdiyi andan
yüklәnmiş mallara görә pul vәsaitlәri hesablaşma hesabına daxil olduğu andan
onun dәyәrinin alıcılar tәrәfindәn ödәnildiyi vә hesablaşma sәnәdlәrinin alıcıya tәqdim edildiyi andan
hesablaşma sәnәdlәrinin alıcıya tәqdim edildiyi andan

301 Mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq mәhsulun satılma vaxtı hansı metod üzrә müәyyәn edilә bilәr?
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•

Kassa metodu
“Ödәmә üzrә”
Kassa vә ya hesablama metodu
Hesablama metodu
“Yüklәmә üzrә”

302 Hansı halda müәssisә hesabat ilindә mәnfәәt әldә etmiş olur?

•

801 saylı hesabın debet dövriyyәsi kredit dövriyyәsindәn çox olduqda
601 saylı hesabın debet dövriyyәsi kredit dövriyyәsindәn çox olduqda
801 saylı hesabın kredit dövriyyәsi debet dövriyyәsindәn çox olduqda
601 saylı hesabın kredit dövriyyәsi debet dövriyyәsindәn çox olduqda
901 saylı hesabın debet dövriyyәsi kredit dövriyyәsindәn çox olduqda

303 Müәssisә işinin sonuna olan maliyyә nәticәsi (mәnfәәt vә ya zәrәr) hansı hesab üzrә vә necә müәyyәn
olunur?

•

601 saylı hesabın debet vә kredit dövriyyәlәri arasındakı fәrq kimi
601,611, 612 saylı hesabın debet vә kredit dövriyyәlәri arasındakı fәrq kimi
801 saylı hesabın debet vә kredit dövriyyәlәri arasındakı fәrq kimi
611 saylı hesabın debet vә kredit dövriyyәlәri arasındakı fәrq kimi
801, 901 saylı hesabların debet vә kredit dövriyyәlәri arasındakı fәrq kimi

304 Satışdankәnar әmәliyyatlardan olan son nәticә necә müәyyәn edilir?

•

Satışdan olan gәlirlәrdәn satışdankәnar xәrclәrin çıxılması yolu ilә
Material qiymәtlilәrinin satışından olan gәlirlәrdәn satışdankәnar xәrclәrin çıxılması yolu ilә
Satışdankәnar gәlirlәrdәn satışdankәnar xәrclәrin çıxılması yolu ilә
Әsas vәsaitlәrin satışından olan gәlirlәrdәn satışdankәnar xәrclәrin çıxılması yolu ilә
Satışdankәnar gәlirlәrdәn xәrclәrin çıxılması yolu ilә

305 İddia müddәti ötmüş debitor borclarının silinmәsindәn olan itkilәr uçotda necә әks olunur?

•

Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 "Bank" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 222 “Bank”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 221 “Kassa"

306 Hesabat ilindә aşkar edilmiş keçmiş illәrin zәrәri uçotda necә әks olunur?

•

Dt 224 "Valyuta vә cari hesab" Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 "Bank" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 222 “Bank”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 442 “Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 221 “Kassa"

307 Lәğv edilmiş istehsalat sifarişlәri vә mәhsul vermәyәn istehsal üzrә mәsrәflәr uçotda necә әks olunur?

•

Dt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 202 “İstehsalat xәrclәri”
Dt 711 “Kommersiya xәrclәri”  Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 711 "Kommersiya xәrclәri" Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 221 “Kassa"
Dt 201 "İstehsalat xәrclәri"  Kt 801“Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"

308 Valyuta hesabı vә valyuta әmәliyyatları üzrә müsbәt mәzәnnә fәrqi uçotda necә әks olunur?

•

Dt 222 “Bank”  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
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Dt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 51 “Hesablaşma hesabı”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 221 “Kassa"
Dt 222 "Bank" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"

309 İnventarizasiya zamanı artıq gәlmiş pul vәsaitlәrinin mәdaxil edilmәsi uçotda necә әks olunur?

•

Dt 221 “Kassa”  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 "Bank" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 221 “Kassa"
Dt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 51 “Hesablaşma hesabı”
Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"

310 Әvәzsiz olaraq vәsaitlәrin daxil olması uçotda necә әks olunur?

•

Dt 221 "Kassa" Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 “Bank”  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 222 “Bank”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 221 “Kassa"

311 Digәr müәssisәlәrdә pay iştirakından gәlirlәrin daxil olması uçotda necә әks olunur?

•

Dt 221 "Kassa" Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 “Bank”  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 222 “Bank”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 221 “Kassa"

312 Valyuta satışından müsbәt mәzәnnә fәrqi daxil olmuşdur uçotda necә әks olunur?

•

Dt 221 "Kassa" Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 “Bank”  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 222 “Bank”
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 221 “Kassa"

313 Әvvәllәr silinmiş ümidsiz borcların daxil olması uçotda necә әks olunur?

•

Dt 221 "Kassa" Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 “Bank”  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 222 “Bank”
Dt 222 "Bank" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"

314 İlin sonunda ümidsiz borclar üzrә yaradılmış ehtiyat fondunun istifadә olunmamış hissәsinin cari ilin
mәnfәәtinә silinmәsi uçotda necә әks olunur?

•

Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri" Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 82 “Qiymәtlәndirilәcәk ehtiyatlar”  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 442 “Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri”
Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 442 “Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri”

315 Gәlәcәk dövlәrin gәlirlәrinin cari hesabat dövrlәrinin maliyyә nәticәlәrinә aid edilәn hissәsinin silinmәsi
uçotda necә әks olunur?

•

Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 "Bank" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri" Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
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Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 442 “Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri”
Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 442 “Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri”

316 İlin sonunda valyuta mәzәnnәsinin dәyişmәsi ilә әlaqәdar yaranmış müsbәt mәzәnnә fәrqinin silinmәsi
uçotda necә әks olunur?

•

Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 "Bank" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri" Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 442 “Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri”
Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 442 “Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri”

317 Uzunmüddәtli icarәdәn olan gәlirlәrin cari hesabat dövrünә aid olan hissәsinin silinmәsi uçotda necә әks
olunur?

•

Dt 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 "Bank" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri"  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 442 “Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri”
Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 442 “Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri”

318 Әmlakın qısamüddәtli icarәyә verilmәsindәn olan gәlirlәr hesablandıqda hansı mühasibat yazılışı tәrtib
olunur?

•

Dt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 222 "Bank" Kt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"
Dt 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 222 "Bank" Kt 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 442 “Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri”

319 İddia müddәti keçmiş kreditor (deponent) borclarının silinmәsindәn olan gәlirlәr uçotda necә әks
olunur?

•

Dt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"  Kt 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”
Dt 442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri" Kt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"
Dt 217 “Digәr qısamüddәtli debitor borcları”  Kt 801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 341 "Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)"
Dt 217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"  Kt 442 “Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri”

320 Satışdankәnar gәlir vә xәrclәr (itkilәr) müvafiq hesablarla müxabirlәşmәklә hansı hesabda әks olunur?

•

901 "Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr"
442 "Gәlәcәk dövrlәrin gәlirlәri"
801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
341 "Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)"
217 "Digәr qısamüddәtli debitor borcları"

321 611 saylı hesabın krediti üzrә nәlәr әks olunur? 1. satılmış әmlakın balans dәyәr; 2. әmlakın satışı ilә
әlaqәdar xәrclәr vә ӘDV mәblәği; 3. maddi aktivlәrin satışından olan mәnfәәt; 4. maddi aktivlәr, azqiymәtli
vә tezköhnәlәn әşyalar üzrә köhnәlmә mәblәği; 5. maddi qiymәtlilәrin satışından olan pul vәsaiti; 6. maddi
qiymәtlilәrin satışından olan zәrәr.

•

1, 2, 3
2, 4, 6
4, 5, 6
2, 3, 4
1, 3, 5
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322 611 saylı hesabın debeti üzrә nәlәr әks olunur? 1. satılmış әmlakın balans dәyәr; 2. әmlakın satışı ilә
әlaqәdar xәrclәr vә ӘDV mәblәği; 3. maddi aktivlәrin satışından olan mәnfәәt; 4. maddi aktivlәr, azqiymәtli
vә tezköhnәlәn әşyalar üzrә köhnәlmә mәblәği; 5. maddi qiymәtlilәrin satışından olan pul vәsaiti; 6. maddi
qiymәtlilәrin satışından olan zәrәr.

•

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

323 Azqiymәtli tezköhnәlәn әşyalar satışından olan maliyyә nәticәlәri necә müәyyәn edilir?

•

onların satış qiymәtlәri vә ilkin dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satış qiymәtlәri vә orta illik qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satış qiymәtlәri vә qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satış qiymәtlәri vә balans dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların alış qiymәtlәri vә qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi

324 Malmaterial qiymәtlilәrinin satışından olan maliyyә nәticәlәri necә müәyyәn edilir?

•

onların satış qiymәtlәri vә balans dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satış qiymәtlәri vә qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satış qiymәtlәri vә ilkin dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satış qiymәtlәri vә orta illik qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların alış qiymәtlәri vә qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi

325 Qeyrimaddi aktivlәr satışından olan maliyyә nәticәlәri necә müәyyәn edilir?

•

onların satış qiymәtlәri vә balans dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satış qiymәtlәri vә ilkin dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satış qiymәtlәri vә qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satış qiymәtlәri vә orta illik qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların alış qiymәtlәri vә qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi

326 Sair әmlakın satışından olan maliyyә nәticәlәri necә müәyyәn edilir?

•

onların satış qiymәtlәri vә balans dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satış qiymәtlәri vә uçot dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satış qiymәtlәri vә ilkin (qalıq) dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satış qiymәtlәri vә orta illik qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların alış qiymәtlәri vә qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi

327 Debet dövriyyәsinin kredit dövriyyәsindәn artıq olan hissәsinә necә mühasibat yazılışı tәrtib olunur?

•

Dt 801  Kt 611
Dt 341  Kt 611
Dt 611  Kt 801
Dt 611  Kt 341
Dt 601  Kt 801

328 611 hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn artıq olan hissәsinә hansı mühasibat yazılışı
tәrtib olunur?

•

Dt 611  Kt 801
Dt 341  Kt 611
Dt 801  Kt 611
Dt 611  Kt 341
Dt 601  Kt 801
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329 Hansı hesab üzrә vә hansı halda müәssisә әsas vәsaitlәrin satışından zәrәr etmiş olur?

•

801 saylı hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn çox olduğu halda
611 saylı hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn çox olduğu halda
611 saylı hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn az olduğu halda
801 saylı hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn az olduğu halda
601 saylı hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn az olduğu halda

330 Hansı hesab üzrә vә hansı halda müәssisә әsas vәsaitlәrin satışından mәnfәәt etmiş olur?

•

801 saylı hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn çox olduğu halda
611 saylı hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn az olduğu halda
611 saylı hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn çox olduğu halda
801 saylı hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn az olduğu halda
601 saylı hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn az olduğu halda

331 Әsas vәsaitlәrin satışından olan maliyyә nәticәlәri hansı hecab üzrә vә necә müәyyәn edilir?

•

611 saylı hesabın debet dövriyyәsindәn kredit dövriyyәsini çıxmaqla
801 saylı debet dövriyyәsindәn kredit dövriyyәsini çıxmaqla
611 saylı hesabın debet dövriyyәsini kredit dövriyyәsi ilә tutuşdurmaqla
801 saylı hesabın debet dövriyyәsini kredit dövriyyәsi ilә tutuşdurmaqla
601 saylı debet dövriyyәsindәn kredit dövriyyәsini çıxmaqla

332 Әsas vәsaitlәrin satışından olan mәnfәәt necә müәyyәn edilir?

•

onların satış qiymәtinin bazar qiymәtlәrindәn artıq olan hissәsi
onların satış qiymәtinin alış qiymәtlәrindәn artıq olan hissәsi
onların satış qiymәtinin qalıq qiymәtlәrindәn artıq olan hissәsi
onların satış qiymәtinin ilkin dәyәrindәn artıq olan hissәsi
onların alış qiymәtinin qalıq qiymәtlәrindәn artıq olan hissәsi

333 611 saylı hesabın krediti üzrә nәlәr әks olunur? 1. çıxmış әsa vәsaitlәrin ilkin dәyәri; 2. çıxmış әsa
vәsaitlәrin qalıq dәyәri; 3. çıxmış әsas vәsaitlәr üzrә köhnәlmә mәblәği; 4. çıxmış әsas vәsaitlәrlә bağlı olan
xәrclәr; 5. әsas vәsaitlәrin satışından olan pul vәsaitlәri vә onların lәğv olunması zamanı alınmış
materialların dәyәri 6. satılmış vә әvәzsiz olaraq verilmiş әsas vәsaitlәr üzrә ӘDV 7. әsas vәsaitlәrin
satışından olan zәrәr 8. әsas vәsaitlәrin satışından olan mәnfәәt.

•

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

334 611 saylı hesabın debeti üzrә nәlәr әks olunur? 1. çıxmış әsa vәsaitlәrin ilkin dәyәri; 2. çıxmış әsa
vәsaitlәrin qalıq dәyәri; 3. çıxmış әsas vәsaitlәr üzrә köhnәlmә mәblәği; 4. çıxmış әsas vәsaitlәrlә bağlı olan
xәrclәr; 5. әsas vәsaitlәrin satışından olan pul vәsaitlәri vә onların lәğv olunması zamanı alınmış
materialların dәyәri; 6. satılmış vә әvәzsiz olaraq verilmiş әsas vәsaitlәr üzrә ӘDV; 7. әsas vәsaitlәrin
satışından olan zәrәr; 8. әsas vәsaitlәrin satışından olan mәnfәәt.

•

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

335 Әsas vәsaitlәrin әvәzsiz olaraq verilmәsindәn olan maliyyә nәticәlәri uçotda necә әks olunur?
Dt 801  Kt 611
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•

Dt 611  Kt 341
Dt 341  Kt 611
Dt 611  Kt 801
Dt 901  Kt 601

336 Mәhsulların satışından olan mәnfәәt mәblәği mühasibat uçotunda necә әks olunur?

•

Dt 801  Kt 601
Dt 341  Kt 601
Dt 601  Kt 801
Dt 601  Kt 341
Dt 901  Kt 601

337 Hansı hesab üzrә vә hansı halda müәssisә mәhsulların satışından mәnfәәt etmiş olur?

•

801 saylı hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn çox olduğu halda
601 saylı hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn az olduğu halda
601 saylı hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn çox olduğu halda
801 saylı hesabın kredit dövriyyәsinin debet dövriyyәsindәn az olduğu halda
341 "Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)"

338 Mәhsulların satışından olan maliyyә nәticәlәri hansı hecab üzrә vә necә müәyyәn edilir?

•

601 saylı hesabın debet dövriyyәsindәn kredit dövriyyәsini çıxmaqla
801 saylı debet dövriyyәsindәn kredit dövriyyәsini çıxmaqla
601 saylı hesabın debet dövriyyәsini kredit dövriyyәsi ilә tutuşdurmaqla
801 saylı hesabın debet dövriyyәsini kredit dövriyyәsi ilә tutuşdurmaqla
901 saylı debet dövriyyәsindәn kredit dövriyyәsini çıxmaqla

339 601 saylı hesabın krediti üzrә aşağıdakılar әks olunur: 1. satılmış mәhsullara görә alıcılardan
(sifarişçilәrdәn) daxil olmuş pul vәsaiti; 2. mәhsulların satışından әldә edilәn mәnfәәt; 3. mәhsulların
satışından әldә edilәn zәrәr; 4. satılmış mәhsulların faktiki maya dәyәri; 5. satılmış mәhsullara aid edilәn
kommersiya xәrclәri; 6. satılmış aksizli mәhsullar üzrә hesablanmış aksiz mәblәği; 7. satılmış mәhsullar üzrә
ӘDV mәblәği.

•

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

340 601 saylı hesabın debeti üzrә aşağıdakılar әks olunur: 1. satılmış mәhsulların istehsalat maya dәyәri; 2.
satılmış mәhsulların faktiki istehsalat maya dәyәri; 3. satılmış mәhsullara aid edilәn kommersiya xәrclәri; 4.
satılmış aksizli mәhsullar üzrә hesablanmış aksiz mәblәği; 5. satılmış mәhsullar üzrә ӘDV mәblәği; 6.
mәhsulların satışından әldә edilәn mәnfәәt; 7. mәhsulların satışından әldә edilәn zәrәr.

•

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

341 Mәhsulların satışından olan maliyyә nәticәlәri hansı uçot mәlumatlarına әsasәn müәyyәn edilir?

•

Analitik uçot mәlumatlarına
Bank çıxarışı vә kassa mәdaxil orderlәrinin
Satış prosesinin cari uçot mәlumatlarına
Uçot registrlәrinin mәlumatlarına
İlkin uçot sәnәdlәrinә
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342 Müәssisәnin maliyyә nәticәlәrindәn әldә etdiyi zәrәr satış hesabları ilә müxabirlәşmәklә hansı hesaba
silinir?

•

801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)" hesabın kreditinә
341 "Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)" hesabın kreditinә
801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)" hesabın debetinә
341 "Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)" hesabın debetinә
601 "Satış"

343 Müәssisәnin maliyyә nәticәlәrindәn әldә etdiyi mәnfәәt satış hesabları ilә müxabirlәşmәklә hansı hesaba
silinir?

•

801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)" hesabın kreditinә
341 "Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)" hesabın kreditinә
801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)" hesabın debetinә
341 "Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)" hesabın debetinә
601 "Satış"

344 Aşkar edilmiş maliyyә nәticәlәri satış hesablarından hansı hesaba silinir?

•

901 "Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr"
341 "Hesabat dövrünün xalis mәnfәәti (zәrәri)"
801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
542 “Gәlәcәk dövrün gәlirlәri”
601 "Satış"

345 Satışdankәnar әmәliyyatlardan olan gәlirlәr hansı hesabda әks olunur? 1. 601 № li "Satış”; 2. 611№ li
“Sair әmәliyyat gәlirlәri”; 3. 612 № li “Sair aktivlәrin satışı”; 4. 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”.

•

1,2,3,4
2,3,4
4.0
1,2,3
1.0

346 Müәssisә әmlakın satışından olan maliyyә nәticәlәri hansı hesabda müәyyәn edilir? 1. 601 № li “Satış”;
2. 611 № li “Sair әmәliyyat gәlirlәri”; 3. 612 № li “Sair aktivlәrin satışı”; 4. 801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)”.

•

1, 2, 3, 4
4.0
1, 2, 3
2, 3, 4
1.0

347 Müәssisәnin hesabat ilindәki fәaliyyәtinin maliyyә nәticәlәri haqqında informasiyanı ümumilәşdirmәk
üçün mühasibat uçotunun hesablar planında hansı hesab nәzәrdә tutulmuşdur?

•

601 "Satış"
612 “Sair aktivlәrin satışı”
801 № li “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
611 "Sair әmәliyyaat gәliri"
901“Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr”

348 Anbardan buraxılmış mәhsulların faktiki istehsalat maya dәyәrinә hansı mühasibat yazılışı tәrtib edilir?

•

Dt 204 “Hazır mәhsul”  Kt 202 "İstehsalat xәrclәri”
Dt 202 “İstehsalat xәrclәri”  Kt 204 “Hazır mәhsul”
Dt 601 “Satış"  Kt 202 “İstehsalat xәrclәri”
Dt 601 “Satış”  Kt 230 “Kömәkçi istehsalat”
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Dt 601 “Satış"  Kt 204 “Hazır mәhsul”

349 Ayın axırında hansı hesabın debet dövriyyәsinә әsasәn hazır mәhsulların faktiki istehsalat maya dәyәri
müәyyәn edilir?

•

723 “İnzibati xәrclәr”
230 “Kömәkçi istehsalat”
711 “Kommersiya xәrclәri”
202 “İstehsalat xәrclәri”
712 “Kommersiya xәrclәri”

350 Mәsrәflәrin uçotunun kalkulyasiya variantında qeyrimüstәqim mәsrәflәr әvvәlcә hansı hesablarda uçota
alınır?

•

202 “İstehsalat xәrclәri”
711 “Kommersiya xәrclәri”
722 “İnzibati xәrclәr”
230 “Kömәkçi istehsalat”
711 “Kommersiya xәrclәri”

351 Mәsrәflәrin uçotunun kalkulyasiya variantında müstәqim mәsrәflәr müvafiq hesabların kreditlәri ilә
müxabirlәşmәklә hansı hesaba silinir?

•

721 “İnzibati xәrclәr”
721 “İnzibati xәrclәr”
202 “İstehsalat xәrclәri”
204 “Hazır mәhsul”
230 “Kömәkçi istehsalat”

352 Mәsrәflәrin uçotunun kalkulyasiya variantı nәyi nәzәrdә tutur?

•

müstәqim mәsrәflәr üzrә mәhsulun tam maya dәyәrinin hesablanmasını
qeyrimüstәqim mәsrәflәr üzrә mәhsulun tam maya dәyәrinin hesablanmasını
mәsrәflәrin müstәqim vә qeyrimüstәqim olaraq iki yerә bölünmәsini vә mәhsulun tam maya dәyәrinin
hesablanmasını
mәsrәflәrin müstәqim vә qeyrimüstәqim olaraq iki yerә bölünmәsini vә mәhsulun mәhdud maya dәyәrinin
hesablanmasını
mәsrәflәrin dәyişәn vә qismәn dәyişәn olaraq iki yerә bölünmәsini vә mәhsulun tam maya dәyәrinin
hesablanmasını

353 Mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilәn mәsrәflәrin tamlığından asılı olaraq mәsrәflәrin uçotunu necә
tәşkil edilә bilәr?

•

tam vә mәhdud maya dәyәrlәri (marjinal metodu) üzrә
mәrhәlә vә sifariş metodları
faktiki, normativ vә plan (proqnoz) maya dәyәri
faktiki maya dәyәrlәri üzrә
mәrhәlә, faktiki, tam maya dәyәrlәri üzrә

354 Texnoloji proseslәrә münasibәtdә mәsrәflәr hansı metodla uçota alınır?

•

mәrhәlә vә sifariş metodları
tam vә mәhdud maya dәyәrlәri (marjinal metodu) üzrә
faktiki, normativ vә plan (proqnoz) maya dәyәri
faktiki maya dәyәrlәri üzrә
mәrhәlә, faktiki, tam maya dәyәrlәri üzrә

355 Mәsrәflәrin qiymәtlәndirmә üsuluna görә mәsrәflәr hansı metodla uçota alınır?

•

mәrhәlә, faktiki, tam maya dәyәrlәri üzrә
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•

faktiki, normativ vә plan (proqnoz) maya dәyәri
mәrhәlә vә sifariş metodları
tam vә mәhdud maya dәyәrlәri (marjinal metodu) üzrә
faktiki maya dәyәrlәri üzrә

356 Kommersiya müәssisәlәrindә mәsrәflәr hansı әlamәtlәr üzrә tәsniflәşdirilir? 1. mәsrәflәrin
qiymәtlәndirilmәsi üsuluna görә; 2. mәsrәflәrin istehsalın texnoloji proseslәrinә münasibәtinә görә; 3.
mәsrәflәrin mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmәsinin tamlığına görә; 4. faktiki maya dәyәrinә görә; 5.
normativ maya dәyәrinә görә.

•

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

357 Mәsrәflәrin uçotunun әsas vәzifәlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün mәsrәflәrin uçotu hansı әsas prinsiplәr
nәzәrә alınmaqla tәşkil edilmәlidir? 1. әsas maddәlәr üzrә faktiki mәsrәflәrin vaxtlıvaxtında vә düzgün әks
etdirilmәsi; 2. istehsal resurslarından düzgün istifadә edilmәsinә operativ nәzarәt vә onların mövcud norma,
normativ vә smetalarla müqayisә edilmәsi üçün informasiyanın tәmin edilmәsi; 3. maya dәyәrinin aşağı
salınması ehtiyatlarının aşkar edilmәsi, qeyriistehsal xәrclәr vә itkilәrin qarşısının alınması; 4. müәssisәnin
struktur bölmәlәri üzrә istehsalatdaxili tәsәrrüfat hesabının nәticәlәrini müәyyәn etmәk; 5. mәsrәflәrin uçot
göstәricilәrinin plan göstәricilәrinә uyğunlaşdırılması; 6. mәsrәflәrin mövcud normalar vә onlardan
kәnarlaşmalar üzrә ayrıca әks etdirilmәsinin tәmin edilmәsi; 7. hesabat dövründә mәhsul istehsalı üzrә bütün
mәsrәflәrin maya dәyәrinә daxil edilmәsi; 8. mәsrәflәrin uçot obyektlәrinin kalkulyasiya obyektlәrinә
uyğunlaşdırılması.

•

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

358 Mәsrәflәrin uçotunun әsas vәzifәlәri aşağıdakılardır: 1. әsas maddәlәr üzrә faktiki mәsrәflәrin vaxtlı
vaxtında vә düzgün әks etdirilmәsi; 2. istehsal resurslarından düzgün istifadә edilmәsinә operativ nәzarәt vә
onların mövcud norma, normativ vә smetalarla müqayisә edilmәsi üçün informasiyanın tәmin edilmәsi; 3.
maya dәyәrinin aşağı salınması ehtiyatlarının aşkar edilmәsi, qeyriistehsal xәrclәr vә itkilәrin qarşısının
alınması; 4. müәssisәnin struktur bölmәlәri üzrә istehsalatdaxili tәsәrrüfat hesabının nәticәlәrini müәyyәn
etmәk; 5. mәsrәflәrin uçot göstәricilәrinin plan göstәricilәrinә uyğunlaşdırılması; 6. mәsrәflәrin mövcud
normalar vә onlardan kәnarlaşmalar üzrә ayrıca әks etdirilmәsinin tәmin edilmәsi; 7. hesabat dövründә
mәhsul istehsalı üzrә bütün mәsrәflәrin maya dәyәrinә daxil edilmәsi.

•

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

359 Bilavasitә mәhsulun maya dәyәrinә aid edilmәsi mümkün olmayan mәsrәflәr әvvәlcә onların әmәlә
gәldiyi mәsuliyyәt mәrkәzlәri üzrә bölüşdürüldükdәn sonra nәyә әsasәn maya dәyәrinә daxil edilir?

•

istehsalat fәhlәlәrinin әmәk haqqı mütәnasib olaraq
istehsalat maya dәyәrinә mütәnasib olaraq
seçilmiş bazaya (istehsalat fәhlәlәrinin әmәk haqqı, istehsalat maya dәyәri) mütәnasib olaraq
birbaşa mәsrәflin hәcminә mütәnasib olaraq
әmәk mәsrәflәrinin hәcminә mütәnasib olaraq

360 Mәsrәflәrin tam maya dәyәri üzrә uçotu zamanı müәssisәnin hansı mәsrәflәri mәhsulun maya dәyәrinә
daxil edilir?

•
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•

bütün mәsrәflәri (daimi vә dәyişәn, müstәqim vә qeyrimüstәqim)
ümumistesalat vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri
ümumistesalat vә kommersiya xәrclәri
yalnız daimi vә dәyişәn mәsrәflәr
yalnız müstәqim vә qeyrimüstәqim mәsrәflәr

361 Mәrhәlә metodunda mәsrәflәrin uçotu necә aparılır?

•

kalkulyasiya maddәlәri vә mәhsul növlәri üzrә
mәrhәlәlәr (proseslәr), onların daxilindә isә xәrc maddәlәri üzrә
mәrhәlәlәr (proseslәr), onların daxilindә isә kalkulyasiya maddәlәri vә mәhsul növlәri üzrә
kalkulyasiya maddәlәri vә xәrc elementlәri üzrә
mәrhәlәlәr (proseslәr), onların daxilindә isә xәrc maddәlәri vә mәhsul növlәri üzrә

362 Mәsrәflәrin plan (proqnoz) maya dәyәri ilә uçotu zamanı nәlәr nәzәrә alınmaqla, mәhsul (mәmulat)
vahidinә düşәn mәsrәflәrin әsas götürülmәsi mәqsәdәuyğun hesab olunur?

•

material, әmәk haqqı vә digәr mәsrәflәrin proqressiv mәsrәf normaları (istehsalın tәşkili vә texnologiyanın
qabaqcıl tәcrübә) әsas götürülmәklә
material, әmәk haqqı vә digәr mәsrәflәrin reqressiv mәsrәf normaları (istehsalın tәşkili vә texnologiyanın qabaqcıl
tәcrübә) әsas götürülmәklә
material, yanacaq, enerji, әmәk haqqı vә digәr mәsrәflәrin reqresiv mәsrәf normaları әsas götürülmәklә
material, yanacaq, enerji, әmәk haqqı vә digәr mәsrәflәrin proqressiv mәsrәf normaları (istehsalın tәşkili vә
texnologiyanın qabaqcıl tәcrübә) әsas götürülmәklә
material, yanacaq, enerji, әmәk haqqı vә digәr mәsrәflәrin smeta mәsrәf normaları (istehsalın tәşkili vә
texnologiyanın qabaqcıl tәcrübә) әsas götürülmәklә

363 Normativ metodunda mәsrәflәrin uçotu zamanı mәhsulun faktiki maya dәyәri necә müәyyәn edilir?

•

normativ maya dәyәrinә hәr bir maddә üzrә normadan kәnarlaşmaların әlavә etmәk
normativ maya dәyәrinә material xәrclәri maddәsi üzrә normadan kәnarlaşmaların әlavә etmәk vә ya çıxmaqla
normativ maya dәyәrinә normadan kәnarlaşmaların әlavә etmәk vә ya çıxmaqla
plan maya dәyәrinә material vә әmәyin ödәnişi maddәlәri üzrә normadan kәnarlaşmaların әlavә etmәk vә ya
çıxmaqla
normativ maya dәyәrinә material vә әmәyin ödәnişi maddәlәri üzrә normadan kәnarlaşmaların әlavә etmәk vә ya
çıxmaqla

364 Normativ metodunda mәsrәflәrin uçotu necә aparılır?

•

mәhsulun plan maya dәyәri vә ondan kәnarlaşmalar çәrçivәsindә
müәyyәn edilmiş normalar vә ondan kәnarlaşmalar çәrçivәsindә
mәhsulun faktiki maya dәyәri vә ondan kәnarlaşmalar çәrçivәsindә
mәhsulun istehsalat maya dәyәri vә ondan kәnarlaşmalar çәrçivәsindә
cari (qüvvәdә olan) mәsrәf normaları çәrçivәsindә

365 Normativ metodu dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

istehsal prosesindәki dәyişikliklәrә әsasәn aparılmış düzәlişlәr nәzәrә alınmaqla cari (qüvvәdә olan) mәsrәf
normaları
texnologiyadakı dәyişikliklәrә әsasәn aparılmış düzәlişlәr nәzәrә alınmaqla cari (qüvvәdә olan) mәsrәf normaları
istehsalın hәcmindәki dәyişikliklәrә әsasәn aparılmış düzәlişlәr nәzәrә alınmaqla cari (qüvvәdә olan) mәsrәf
normaları
istehsalın hәcmindәki dәyişikliklәrә әsasәn aparılmış düzәlişlәr nәzәrә alınmamaqla mәsrәf normaları
istehsalın sәviyyәsindәki dәyişikliklәrә әsasәn aparılmış düzәlişlәr nәzәrә alınmaqla cari (qüvvәdә olan) mәsrәf
normaları

366 Mәnfәәtin hәcmi vә rentabelliyin sәviyyәsi nәdәn asılıdır?

•

bilavasitә birbaşa mәsrәflәrdәn
bilavasitә mal dövriyyәsindәn
bilavasitә dolayı mәsrәflәrdәn
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•

bilavasitә maya dәyәrindәn
bilavasitә istehsalın hәcmindәn

367 Kalkulyasiya nәdir?

•

maya dәyәri haqqında hesabat
mәhsul istehsalı ilә bağlı xәrclәrin hesablanması
maya dәyәri haqqında arayış
mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması
vergi maya dәyәri haqqında hesabat

368 Kalkulyasiya etmә nәdir?

•

maya dәyәri haqqında hesabat
mәhsul istehsalı ilә bağlı xәrclәrin hesablanması
mәhsulun maya dәyәrinin hesablanması
vergi maya dәyәri haqqında hesabat
maya dәyәri haqqında arayış

369 Kalkulyasiyanın mәqsәdi...

•

mәhsul (iş, xidmәt) vahidinin maya dәyәrinin hesablanmasından ibarәtdir
vaxtlıvaxtında vә keyfiyyәtli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün müәssisә rәhbәrini vә vergi orqanlarına
lazımi informasiyanın tәqdim edilmәsindәn ibarәtdir
vaxtlıvaxtında vә keyfiyyәtli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün müәssisә rәhbәrinә lazımi
informasiyanın tәqdim edilmәsindәn ibarәtdir
keyfiyyәtli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün müәssisә rәhbәrinә lazımi informasiyanın tәqdim
edilmәsindәn ibarәtdir
keyfiyyәtli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün müәssisә rәhbәrinә lazımi informasiyanın tәqdim
edilmәsindәn ibarәtdir

370 Mәsrәflәrin uçot mәqsәdi...

•

mәhsul (iş, xidmәt) vahidinin maya dәyәrinin hesablanmasından ibarәtdir
keyfiyyәtli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün müәssisә rәhbәrinә lazımi informasiyanın tәqdim
edilmәsindәn ibarәtdir
vaxtlıvaxtında vә keyfiyyәtli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün müәssisә rәhbәrinә lazımi
informasiyanın tәqdim edilmәsindәn ibarәtdir
vaxtlıvaxtında vә keyfiyyәtli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün müәssisә rәhbәrini vә vergi orqanlarına
lazımi informasiyanın tәqdim edilmәsindәn ibarәtdir
keyfiyyәtli idarәetmә qәrarlarının qәbul edilmәsi üçün müәssisә rәhbәrini vә maliyyә orqanlarına lazımi
informasiyanın tәqdim edilmәsindәn ibarәtdir

371 Aşağdakılardan hansılar maya dәyәrinin aşağı salınması yollarından hesab olunur? 1. istehsal
mәsrәflәrinin sintetik vә analitik uçotunun düzgün tәşkili; 2. vergi mәblәğlәrinin maya dәyәrinә düzgün daxil
edilmәsi; 3. mәhsulun maya dәyәrinin formalaşması prosesinin idarә edilmәsi; 4. bütün istehsal mәsrәflәrinin
ciddi uçota alınması; 5. bütün resurslardan (material, әmәk, pul) qәnaәtlә vә sәmәrәli istifadә olunması
üzәrindә operativ nәzarәt; 6. tәsәrrüfatsızlıq vә mәsrәfçiliklә mübarizәnin güclәndirilmәsi.

•

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

372 Hәhsul bilavasitә istehsalat binasından alıcıya satıldıqda mәhsulların faktiki istehsalat maya dәyәrinә
hansı mühasibat yazılışı tәrtib edilir?

•

Dt 202 “İstehsalat xәrclәri”  Kt 204 “Hazır mәhsul”
Dt 204 “Hazır mәhsul”  Kt 202 “İstehsalat xәrclәri”
Dt 601 “Satış”  Kt 202 “İstehsalat xәrclәri”
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•

Dt 601 “Satış”  Kt 204 “Hazır mәhsul”
Dt 601 “Satış”  Kt 230 “Kömәkçi istehsalat”

373 Mәsrәflәrin uçotunun kalkulyasiya variantı nәyi nәzәrdә tutur?

•

müstәqim mәsrәflәr üzrә mәhsulun tam maya dәyәrinin hesablanmasını
qeyrimüstәqim mәsrәflәr üzrә mәhsulun tam maya dәyәrinin hesablanmasını
mәsrәflәrin müstәqim vә qeyrimüstәqim olaraq iki yerә bölünmәsini vә mәhsulun tam maya dәyәrinin
hesablanmasını
mәsrәflәrin müstәqim vә qeyrimüstәqim olaraq iki yerә bölünmәsini vә mәhsulun mәhdud maya dәyәrinin
hesablanmasını
mәsrәflәrin müstәqim vә qeyrimüstәqim olaraq iki yerә bölünmәsini vә mәhsulun faktiki maya dәyәrinin
hesablanmasını

374 Mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilәn mәsrәflәrin tamlığından asılı olaraq mәsrәflәrin uçotunu necә
tәşkil edilә bilәr?

•

faktiki maya dәyәrlәri üzrә
tam vә mәhdud maya dәyәrlәri (marjinal metodu) üzrә
mәrhәlә vә sifariş metodları
mәrhәlә, faktiki, tam maya dәyәrlәri üzrә
faktiki, normativ vә plan (proqnoz) maya dәyәri

375 Texnoloji proseslәrә münasibәtdә mәsrәflәr hansı metodla uçota alınır?

•

mәrhәlә, faktiki, tam maya dәyәrlәri üzrә
mәrhәlә vә sifariş metodları
faktiki, normativ vә plan (proqnoz) maya dәyәri
tam vә mәhdud maya dәyәrlәri (marjinal metodu) üzrә
faktiki maya dәyәrlәri üzrә

376 Mәsrәflәrin qiymәtlәndirmә üsuluna görә mәsrәflәr hansı metodla uçota alınır?

•

mәrhәlә vә sifariş metodları
tam vә mәhdud maya dәyәrlәri (marjinal metodu) üzrә
faktiki, normativ vә plan (proqnoz) maya dәyәri
mәrhәlә, faktiki, tam maya dәyәrlәri üzrә
faktiki maya dәyәrlәri üzrә

377 Kommersiya müәssisәlәrindә mәsrәflәr hansı әlamәtlәr üzrә tәsniflәşdirilir? 1. mәsrәflәrin
qiymәtlәndirilmәsi üsuluna görә; 2. mәsrәflәrin istehsalın texnoloji proseslәrinә münasibәtinә görә; 3.
mәsrәflәrin mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmәsinin tamlığına görә; 4. faktiki maya dәyәrinә görә;5.
normativ maya dәyәrinә görә.

•

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

378 Mәsrәflәrin uçotunun әsas vәzifәlәrinin hәyata keçirilmәsi üçün mәsrәflәrin uçotu hansı әsas prinsiplәr
nәzәrә alınmaqla tәşkil edilmәlidir? 1. әsas maddәlәr üzrә faktiki mәsrәflәrin vaxtlıvaxtında vә düzgün әks
etdirilmәsi; 2. istehsal resurslarından düzgün istifadә edilmәsinә operativ nәzarәt vә onların mövcud norma,
normativ vә smetalarla müqayisә edilmәsi üçün informasiyanın tәmin edilmәsi; 3. maya dәyәrinin aşağı
salınması ehtiyatlarının aşkar edilmәsi, qeyriistehsal xәrclәr vә itkilәrin qarşısının alınması; 4. müәssisәnin
struktur bölmәlәri üzrә istehsalatdaxili tәsәrrüfat hesabının nәticәlәrini müәyyәn etmәk; 5. mәsrәflәrin uçot
göstәricilәrinin plan göstәricilәrinә uyğunlaşdırılması; mәsrәflәrin mövcud normalar vә onlardan
kәnarlaşmalar üzrә ayrıca әks etdirilmәsinin tәmin edilmәsi; 6. hesabat dövründә mәhsul istehsalı üzrә bütün
mәsrәflәrin maya dәyәrinә daxil edilmәsi; 7. mәsrәflәrin uçot obyektlәrinin kalkulyasiya obyektlәrinә
uyğunlaşdırılması.
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•

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

379 Mәsrәflәrin uçotunun әsas vәzifәlәri aşağıdakılardır: 1. әsas maddәlәr üzrә faktiki mәsrәflәrin vaxtlı
vaxtında vә düzgün әks etdirilmәsi; 2. istehsal resurslarından düzgün istifadә edilmәsinә operativ nәzarәt vә
onların mövcud norma, normativ vә smetalarla müqayisә edilmәsi üçün informasiyanın tәmin edilmәsi; 3.
maya dәyәrinin aşağı salınması ehtiyatlarının aşkar edilmәsi, qeyriistehsal xәrclәr vә itkilәrin qarşısının
alınması; 4. müәssisәnin struktur bölmәlәri üzrә istehsalatdaxili tәsәrrüfat hesabının nәticәlәrini müәyyәn
etmәk; 5. mәsrәflәrin uçot göstәricilәrinin plan göstәricilәrinә uyğunlaşdırılması; 6. mәsrәflәrin mövcud
normalar vә onlardan kәnarlaşmalar üzrә ayrıca әks etdirilmәsinin tәmin edilmәsi;7. hesabat dövründә
mәhsul istehsalı üzrә bütün mәsrәflәrin maya dәyәrinә daxil edilmәsi.

•

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

380 Faktiki nәzarәt zamanı yoxlanılan obyektin kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәri hansı üsullarla müәyyәn
edilir?

•

baxış keçirmә
baxış keçirmә, ekspertiza vә digәr tәdqiqat üsulları
baxış keçirmә, ölçmә, yenidәn hesablama, ekspertiza vә digәr tәdqiqat üsulları
ölçmә vә yenidәn hesablama
ölçmә, yenidәn hesablama

381 Sәnәdli nәzarәt zamanı yoxlanılan obyektin mәzmununun onun tәyinatına uyğunluğu necә
müәyyәnlәşdirilir?

•

operativtexniki vә mühasibat mәlumatlarının müqayisә edilmәsi yolu ilә
statistik vә mühasibat mәlumatlarının müqayisә edilmәsi yolu ilә
sәnәdlәrdә әks olunmuş plan vә hesabat mәlumatlarının müqayisә edilmәsi yolu ilә
normativlәr vә mühasibat mәlumatlarının müqayisә edilmәsi yolu ilә
normativlәr vә mühasibat mәlumatlarının müqayisә edilmәsi yolu ilә

382 Dövri nәzarәtin hәyata keçirilmәsi üçün әsas informasiya mәnbәyi kimi nәdәn istifadә olunur?

•

plan, operativtexniki, statistik vә mühasibat mәlumatlarından
smeta, normativlәr vә mühasibat mәlumatlarından
plan, smeta, normativlәr, ilkin sәnәdlәr, hesabatlar, uçot registrlәri vә digәr mәnbәlәrdәki mәlumatlara
operativtexniki, hesabatlar, uçot registrlәri vә digәr mәnbәlәrdәki mәlumatlara
uçot registrlәri vә digәr mәnbәlәrdәki mәlumatlara

383 Vergi qanunvericiliyinin tәlәblәrinә әmәl edilmәsi, vergilәrin tam vә vaxtında ödәnilmәsinin
müәyyәnlәşdirilmәsi, yoxlanılan obyektin fәaliyyәtindәki çatışmamazlıq vә qanun pozuntularının aşkar
edilmәsi vә vә onların aradan qaldırılması üçün tәdbirlәr görülmәsi hansı nәzarәt formasının әsas mәqsәdini
tәşkil edir?

•

operativ nәzarәtin
sәnәdli nәzarәtin
dövri nәzarәtin
kompleks nәzarәtin
ardıcıl nәzarәtin
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384 Operativ nәzarәtin hәyata keçirilmәsi üçün әsas informasiya mәnbәyi kimi nәdәn istifadә olunur?

•

plan, smeta, normativlәr, ilkin sәnәdlәr, hesabatlar, uçot registrlәri vә digәr mәnbәlәrdәki mәlumatlara
smeta, normativlәr vә mühasibat mәlumatlarından
plan, operativtexniki, statistik vә mühasibat mәlumatlarından
operativtexniki, hesabatlar, uçot registrlәri vә digәr mәnbәlәrdәki mәlumatlara
hesabatlar, uçot registrlәri vә digәr mәnbәlәrdәki mәlumatlara

385 Hesabat dövrü daxilindә nәzarәtdә saxlanılan әmәliyyatların kәmiyyәt vә keyfiyyәt sәciyyәlәrinә uyğun
olaraq hәyata keçirilәn nәzarәt forması necә adlanır?

•

cari
faktiki
operativ
seçmә
kompleks

386 Aparılma mәnbәyinә görә vergi auditi necә tәsniflәşdirilir?

•

operativ vә dövri
kompleks vә seçmә
sәnәdli vә faktiki
cari vә sonrakı
cari vә vә faktiki

387 Aparılma müddәtinә görә vergi auditi necә tәsniflәşdirilir?

•

cari vә sonrakı
sәnәdli vә faktiki
operativ vә dövri
kompleks vә seçmә
cari vә vә faktiki

388 Mütәxәssislәr cәlb edilmәklә ekspertiza formasında yoxlamalar hansı hallarda aparılır?

•

Vergi müfәttişinin yoxlama nәticәlәrinin әsaslandırılmasında çәtinlik çәkdiyi hallarda
konkret istehsal prosesinin tәşkili vә texnologiyası sahәsindә lazımı biliklәrin olduğu hallarda
Vergi qanun pozuntusu faktlarının sübut edilmәsini vә onların kәmiyyәtcә müәyyәnlәşdirmәsini tәlәb edәn
mürәkkәb hallarda
Yoxlama nәticәlәrinin әsaslandırılması, qarışıq iqtisadi vә hüquq sahәsindә xüsusi biliklәrin olduğu hallarda
qarışıq iqtisadi vә hüquq sahәsindә xüsusi biliklәrin olduğu hallarda

389 Faktiki nәzarәtin tәdqiqat forması hansı üsullarla hәyata keçirilir?

•

sayma, ölçmә, çәkmә vә digәr analoji dәqiqlәşdirmә formaları
faktiki mal qalığının müәyyәn edilmәsi vә aktlaşdırılması
materialların istehsala buraxılmasının sınaq yolu ilә yoxlanması, xronometraj
vergi auditindә gәlir vә digәr vergitutma obyektlәrinin gizlәdilmәsi faktlarının yoxlanması
vergitutma obyektlәrinin gizlәdilmәsi faktlarının yoxlanması

390 Faktiki nәzarәtin tәdqiqat üsulu hansı formada hәyata keçirilir?

•

sayma, ölçmә, çәkmә vә vergi ödәmәlәrinin düzgün hesablanması üçün lazım olan kәmiyyәt göstәricilәrinin digәr
analoji dәqiqlәşdirmә formaları tәtbiq olunması
faktiki mal qalığının müәyyәn edilmәsi vә aktlaşdırılması
vergitutma obyektlәrinin aşkara çıxarılması mәqsәdilә istehsal sahәlәrinin nәzәrdәn keçirilmәsi, vergi ödәyicilәri
vә digәr şәxslәrin sorğuya cәlb edilmәsi
vergi auditindә gәlir vә digәr vergitutma obyektlәrinin gizlәdilmәsi faktlarının yoxlanması, müәssisәnin vergi
borclarının vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi
vergi ödәyicilәri vә digәr şәxslәrin sorğuya cәlb edilmәsi
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391 Aşağıdakılardan hansılar faktiki nәzarәtin metodlarına aid edilir?

•

ölçmә, çәkmә vә tәdqiqat
analiz, sayma vә inventarlaşdırma
inventarlaşdırma, tәdqiqat vә ekspertiza
sayma, ölçmә vә ekspertiza
riyazi hesablama vә mәntiqi yoxlama

392 Müәssisә fәaliyyәtinin hәrtәrәfli öyrәnilmәsi, ilkin sәnәdlәrin mükәmmәlliyi vә onlardakı mәlumatların
düzgünlüyü hansı nәzarәt formasının üsulları ilә müәyyәn edilir?

•

tematik nәzarәtin xüsusi üsulları
kompleks nәzarәtin xüsusi üsulları
faktiki nәzarәtin xüsusi üsulları
planlı nәzarәtin xüsusi üsulları
sәnәdli nәzarәtin xüsusi üsulları

393 Vergi praktikasına sәnәdlәrin öyrәnilmәsinin hansı üsulları tәtbiq edilir? 1. ilkin sәnәdlәrdәn uçot
göstәricilәrinә (analitikdәn sintetik uçota), daha sonra isә mühasibat hesabatı göstәricilәrinә doğru; 2. iqtisadi
tәhlil; 3. hesabat göstәricilәrindәn uçot registrlәrinә, daha sonra isә ilkin sәnәdlәrә doğru; 4. ilkin sәnәdlәrdә
göstәrilәn mәlumatların mühasibat yazılışlarında düzgün әks etdirilibetdirilmәmә aydınlaşdırılması; 5.
sәnәdlәrin formal, mәntiqi vә riyazi yoxlanması.

•

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

394 Sәnәdli yoxlama aşağıdakı üsullarla hәyata keçirilir: 1. ilkin sәnәdlәrdәn uçot göstәricilәrin (analitikdәn
sintetik uçota) yoxlanması; 2. mühasibat hesabatı göstәricilәrinin yoxlanması; 3. sәnәdlәrin formal, mәntiqi
vә riyazi yoxlanması; 4. sәnәdlәrdә әks etdirilmiş tәsәrrüfat әmәliyyatlarının hüquqi cәhәtdәn
qiymәtlәndirilmәsi; 5. qarşılıqlı yoxlama (sәnәdlәrdә әks etdirilmiş әmәliyyatların kontragent müәssisәnin
analoji sәnәdlәrdә vә ya bu әmәliyyatın digәr sәnәd vә uçot registrlәrindә әks etdirilmәsinin
aydınlaşdırılması); 6. ilkin sәnәdlәrdә göstәrilәn mәlumatların mühasibat yazılışlarında düzgün әks etdirilib
etdirilmәmә aydınlaşdırılması; 7. iqtisadi tәhlil.

•

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

395 İnformasiya tәminatının müxtәlifliyi baxımından vergi auditi necә tәsniflәşdirilir?

•

tam, qismәn (tematik) vә mәqsәdli
kompleks vә seçmә
sәnәdli vә faktiki
ilkin (qabaqcadan), cari vә sonrakı
cari vә sonrakı

396 Tam (kompleks) yoxlama bütün ilkin sәnәdlәrin, sintetik vә analitik uçot registrlәrindәki yazılışların
yoxlanmasını nәzәrdә tututan yoxlama necә adlanır?

•

tematik)
sonrakı
kompleks
planlı
cari
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397 Aparılması üsuluna görә vergi auditi necә tәsniflәşdirilir?

•

tam, qismәn (tematik) vә mәqsәdli
ilkin (qabaqcadan), cari vә sonrakı
kompleks vә seçmә
planlı vә plandankәnar (növbәdәnkәnar)
qismәn (tematik) vә seçmә

398 Müәyyәn hesabat dövrü bitdikdәn sonra hәyata keçirilәn nәzarәt forması hansıdır?

•

mәqsәdli
kompleks
sonrakı
planlı
cari

399 Optimal qәrarların qәbul edilmәsi üçün vergi auditinin planlaşdırılması mәrhәlәsindә hansı nәzarәt
formasından istifadә olunur?

•

mәqsәdli
seçmә
ilkin
cari
planlı

400 Xәbәrdarlıq xarakteri daşıyan vә maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin başlanmazdan әvvәl hәyata keçirilәn
nәzarәt necә adlanır?

•

mәqsәdli
ilkin
cari
seçmә
planlı

401 Aparılma vaxtına görә nәzarәt tәdbirlәri necә tәsniflәşdirilir?

•

tam, qismәn (tematik) vә mәqsәdli
kompleks vә seçmә
ilkin (qabaqcadan), cari vә sonrakı
planlı vә plandankәnar (növbәdәnkәnar)
cari vә planlı

402 Növbәdәnkәnar (plandankәnar) yoxlamalar aşağıdakı hallarda aparılır: 1. hüquqi şәxslәrin lәğv edilmәsi
barәdә vergi orqanının qәrarına әsasәn; 2. vergi ödәyicilәri tәrәfindәn ardıcıl olaraq altı ay müddәtindә
fәaliyyәtlәrinin olmamağı barәdә mәlumatlar (vergi hesabatları, haqqhesablar) tәqdim edildikdә; 3.
mühasibat hesabatlarında, bәyannamәlәrdә, vergi haqqhesablarında vә vergi orqanlarına tәqdim olunmuş
digәr sәnәdlәrdә olan uyğunsuzluqların araşdırılması sәnәdli yoxlama aparılmadan mümkün olmadıqda; 4.
uçotdan yayınan vergi ödәyicilәri aşkar edildikdә; 5. vergi qanunvericiliyi vә dövlәt qiymәt intizamına aid
qanun pozuntuları barәdә anonim olmayan әrizә, şikayәt vә mәlumatlar daxil olduqda; 6. hüquqi şәxslәrin
lәğv edilmәsi barәdә mәhkәmә orqanının qәrarı vә ya vergi ödәyicisinin rәsmi әrizәsinә әsasәn; 7. vergi
ödәyicilәri tәrәfindәn ardıcıl olaraq altı ay müddәtindә fәaliyyәtlәrinin olmamağı barәdә mәlumatlar (vergi
hesabatları, haqqhesablar) tәqdim edilmәdikdә; 8. qanunvericiliklә nәzәrdә tutulmuş digәr hallarda.

•

1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 3, 5, 6, 7, 8
3, 4, 5, 6, 7, 8
2, 3, 4, 5, 6, 7
4, 5, 6, 7, 8
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403 Planlaşdırma (tәşkili) üsuluna görә vergi auditi necә tәsniflәşdirilir?

•

tam, qismәn (tematik) vә mәqsәdli
kompleks vә seçmә
planlı vә plandankәnar (növbәdәnkәnar)
ilkin (qabaqcadan), cari vә sonrakı
kompleks vә mәqsәdli

404 Hüquqmühafizә orqanlarının tәlәbinә әsasәn aparılan mәqsәdli yoxlamalar hansı mәsәlәlәrinin
araşdırılması ilә mәhdudlaşır?

•

maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş konkret mәsәlәlәrin
bütün tәsәrrüfat әmәliyyatlarının mühasibat uçotunda әks etdirilmәsinin düzgünlüyü
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin ayrıayrı istiqamәtlәri üzrә vә ya konkret tәsәrrüfat әmәliyyatını keçirilmәsi zamanı vergi
qanunvericiliyinә әmәl edilmәsi
maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş kompleks mәsәlәlәrin
bәzi tәsәrrüfat әmәliyyatlarının mühasibat uçotunda әks etdirilmәsinin düzgünlüyü

405 Hüquqmühafizә orqanlarının tәlәbinә әsasәn aparılan tematik yoxlamalar hansı mәsәlәlәrinin
araşdırılması ilә mәhdudlaşır?

•

maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş kompleks mәsәlәlәrin
bütün tәsәrrüfat әmәliyyatlarının mühasibat uçotunda әks etdirilmәsinin düzgünlüyü
maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin әvvәlcәdәn müәyyәn edilmiş konkret mәsәlәlәrin
müәssisәlәr tәrәfindәn ödәnilәn bütün vergilәrin hesablanması vә ödәnilmәsinin düzgünlüyü
bәzi tәsәrrüfat әmәliyyatlarının mühasibat uçotunda әks etdirilmәsinin düzgünlüyü

406 Tematik yoxlamalar nәyә әsasәn aparılır?

•

hüquqmühafizә orqanlarından daxil olmuş operativ informasiyaya
mәhkәmә orqanlarından daxil olmuş xüsusi qәrara әsasәn
hüquqmühafizә orqanlarından daxil olmuş operativ informasiyaya, yaxud yuxarı vergi orqanlarının qәrarına
әsasәn
yuxarı vergi orqanlarının qәrarına әsasәn
vergi ödәyicisinin tәlәbinә qәrara әsasәn

407 Tematik yoxlamalar dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

vergi ödәyicisinin ödәmәli olduğu bütün vergilәrin hesablanması, vaxtında vә ödәnilmәsinin düzgünlüyü
yoxlanılması
tәsәrrüfat subyektinin yoxlanılan dövr әrzindәki tәsәrrüfatkommersiya fәaliyyәtinin hәrtәrәfli öyrәnilmәsini
ayrıayrı mәsәlәlәr üzrә vergi ödәyicisinin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin yoxlanması
vergi ödәyicisinin tәsәrrüfat (kommersiya) fәaliyyәtinin ayrıayrı istiqamәtlәri üzrә vә ya konkret tәsәrrüfat
әmәliyyatını keçirilmәsi zamanı vergi qanunvericiliyinә әmәl edilmәsinin yoxlanması
vergi ödәyicisinin konkret tәsәrrüfat әmәliyyatını keçirilmәsi zamanı vergi qanunvericiliyinә әmәl edilmәsinin
yoxlanması

408 Kompleks vergi yoxlaması dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

tәsәrrüfat subyektinin yoxlanılan dövr әrzindәki tәsәrrüfatkommersiya fәaliyyәtinin hәrtәrәfli öyrәnilmәsini
vergi ödәyicisinin tәsәrrüfat (kommersiya) fәaliyyәtinin ayrıayrı istiqamәtlәri üzrә vә ya konkret tәsәrrüfat
әmәliyyatını keçirilmәsi zamanı vergi qanunvericiliyinә әmәl edilmәsinin yoxlanması
vergi ödәyicisinin ödәmәli olduğu bütün vergilәrin hesablanması, vaxtında vә ödәnilmәsinin düzgünlüyü
yoxlanılması
tәsәrrüfat subyektinin haqqında bütün informasiyanın hәrtәrәfli öyrәnilmәsini
vergi ödәyicisinin konkret tәsәrrüfat әmәliyyatını keçirilmәsi zamanı vergi qanunvericiliyinә әmәl edilmәsinin
yoxlanması

409 Yoxlanılan mәsәlәlәrin hәcminә görә vergi auditi necә tәsniflәşdirilir?
planlı vә plandankәnar (qәflәti)
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•

kompleks vә seçmә
tam, qismәn (tematik) vә mәqsәdli
ilkin (qabaqcadan), cari vә sonrakı
sәnәdli vә sәnәdsiz

410 Vergi auditi obyektinin seçilmәsi üçün aşağıdakı meyarlardan istifadә oluna bilәr: 1. Tәqdim edilmiş
hesabatların vizual olaraq nәzәrdәn keçirilmәsi; 2. Yoxlanılan müәssisәnin ödәdiyi ödәnişlәrin müvafiq
әrazidә dövlәt büdcәsinә daxil olmuş ümumi vergi daxilolmalarındakı payının qiymәtlәndirilmәsi; 3.
Sorğular, digәr vergi orqanlarının mәlumatı, hüquqmühafizә orqanlarının informasiyası vә digәr
materialların öyrәnilmәsi; 4. Azad edilmiş işçilәrdәn daxil olmuş siqnallar vә kütlәvi informasiya
vasitәlәrindә dәrc olunmuş materialların tәhlil edilmәsi; 5. Yoxlanılan müәssisә ilә qarşılıqlı işgüzar
münasibәtlәrdә olan digәr müәssisәlәrdә aparılmış qarşılıqlı yoxlamaların nәticәlәrinin tәhlili; 6. Kәnar
şәxslәrdәn alınmış informasiya tәhlil edilmәsi; 7. Yoxlanılan müәssisәnin ödәdiyi ödәnişlәrin müvafiq
әrazidә dövlәt büdcәsinә daxil olmuş ümumi vergi daxilolmalarındakı payının qiymәtlәndirilmәsi.

•

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

411 Vergi auditinin hazırlıq mәrhәlәsindә aşağıdakı prosedurlar hәyata keçirilir: 1. mühasibat uçotu
göstәricilәrindә baş vermiş dәyişikliklәrin tәhlili aparılır; 2. kәnar informasiya mәnbәlәrindәn alınmış
materiallar dәqiqlәşdirilir; 3. әvvәlki hesabat dövrlәrinin analoji göstәricilәrin dinamikası ilә müqayisәdә
ödәyicilәrin vergi bәyannamәlәri vә şәxsi hesablarının öyrәnilmәsi; 4. daxili mәlumatlar kәnar informasiya
mәnbәlәrindәn alınmış materiallarla müqayisә edilir; 5. iqtisadi subyektin inkişaf tempi analoji müәssisәlәrin
inkişaf tempi ilә müqayisә edilmәklә qiymәtlәndirilir; 6. balans göstәricilәrinin vә yoxlanılan dövrdә onlarda
baş vermiş dәyişikliklәrin vә onların әvvәlki hesabat dövrünün göstәricilәri ilә müqayisәli tәhlili aparılır.

•

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

412 Sәnәdli yoxlama aşağıdakı mәrhәlәlәr üzrә aparılır: 1. bankdan alınmış informasiya tәhlil edilmәsi; 2.
yoxlama obyektinin seçilmәsi üçün meyarların müәyyәn edilmәsi; 3. aktın imzalanması vә onu ödәyiciyә
tәqdim edilmәsi; 4. yoxlamaya hazırlıq; 5. yoxlama materiallarına baxılması vә müvafiq qәrarın qәbul
edilmәsi; 6. yoxlama materiallarının realizә edilmәsi; 7. yoxlama nәticәlәrinin rәsmilәşdirilmәsi; 8.
yoxlamanın aparılması.

•

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

413 Kameral yoxlama zamanı әsasәn aşağıdakıların qiymәtlәndirilmәsinә imkan verәn vizual vә analitik
nәzarәt metodları tәtbiq edilir: 1. hesabat dövrü әrzindә konkret vergi ödәyicisinin ödәmәli olduğu vergi
mәblәğlәrinin düzgünlüyünü; 2. sintetik vә analitik uçot göstәricilәri arasındakı uyğunluğunu; 3. balans vә
vergi bәyannamәlәri göstәricilәri arasındakı uyğunluğunu; 4. başa çatmış hesabat dövrü әrzindә konkret
vergi ödәyicisinin ödәmәli olduğu vergi mәblәğlәrinin düzgünlüyünü; 5. güzәştlәrinin tәtbiqinin
düzgünlüyünü; 6. hesablanmış vergilәrin tamlığını; 7. mühasibat vә vergi hesabatlarının vaxtında tәqdim
edilibedilmәmәyini.

•

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

414 Vergi auditi müxtәlif әlamәtlәri üzrә әsasәn aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir: 1. aparılması yerinә görә; 2.
yoxlanılan mәsәlәlәrin hәcminә görә; 3. planlaşdırma (tәyinat) üsuluna görә; 4. aparılma vaxtına görә; 5.
aparılması üsuluna görә; 6. aparılma mәnbәyinә vә keçirilmәsi müddәtinә görә; 7. tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
növünә görә; 8. informasiya tәminatına görә.

•

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

415 Tәsәrrüfat subyektinin vergitutma sisteminin ilkin qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı proseduralardan
ibarәtdir: 1. müәssisәnin vergitutma sisteminin ümumi tәhlili vә onun elementlәrinin nәzәrdәn keçirilmәsi; 2.
vergi ödәyicilәrinә tәsir edәn әsas amillәrin müәyyәn edilmәsi; 3. vergi ödәmәlәrinin hesablanması
metodikasının yoxlanması; 4. mövcud tәsәrrüfat münasibәtlәri sisteminin hüquqi vә vergi ekspertizası; 5.
vergilәrin hesablanması vә ödәnilmәsinә görә mәsul olan xidmәtlәrin funksiya vә sәlahiyyәtlәrinin
öyrәnilmәsi vә sәnәd dövriyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi; 6. iqtisadi subyektin vergi göstәricilәrinin ilkin
hesablanması.

•

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

416 Büdcә ilә hesablaşmaların auditindә yoxlama metodunun әsasını hansı üsullar tәşkil edir?

•

seçmә vә qarşılıqlı yoxlama
baxış keçirmә, ekspertiza vә qarşılıqlı
seçmә vә tam (başdanbaşa) üzlәşdirmә
üzlәşdirmә vә qarşılıqlı yoxlama
riyazi hesablama vә mәntiqi

417 Vergi öhdәliklәrinin auditi zamanı yoxlamaya mәruz qalacaq prinsipial mәsәlәlәr aşağıdakılardır: 1.
vergi orqanları tәrәfindәn müәssisәdә aparılmış yoxlamaların vә müәssisәnin vergi müfәttişliyi ilә apardığı
yazışmaların nәticәlәri üzrә aktlarla tanışlıq; 2. vergilәr üzrә hesablaşmalarla tanışlıq. Bu hesablaşmalarda
göstәrilәn bütün mәblәğlәrin mühasibat uçotunun mәlumatlarına uyğunluğunun yoxlanması; 3. ӘDV,
aksizlәr vә digәr vergilәr üzrә әvәzlәşdirilmәnin düzgün aparılması; 4. sadәlәşdirilmiş verginin düzgün tәtbiq
edilmәsi; 5. vergi tutulan dövriyyәnin tam vә düzgün müәyyәn edilmәsinin yoxlanması; 6. mühasibat vә
vergi uçotunun tamlığının qiymәtlәndirilmәsi.

•

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

418 Auditor yoxlamanın gedişatı zamanı müәssisәnin ayrıayrı vergi öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsini
hüquqi baxımdan qiymәtlәndirәrkәn nәlәrә xüsusi diqqәt yetirmәlidir?

•

tәsәrrüfat subyektlәrindә mühasibat uçotu ilә vergi uçotu arasında fәrqlәrin olmasına
büdcә qarşısında olan vergi öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi vә hesablaşmaların vәziyyәtinin
qiymәtlәndirilmәsinә
vergilәrin vergi mәcәllәsinә müvafiq düzgün hesablanması, tutulması vә vaxtında tәyinatı üzrә köçürülmәsinә
vergi orqanlarına tәqdim edilmiş vergi bәyannamәlәrindә şәffaflığın tәmin edilmәsinә
büdcә qarşısında olan vergi öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsi vәziyyәtinin qiymәtlәndirilmәsinә
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419 Vergi auditinin proqramı әsasәn aşağıdakı prinsipial mәsәlәni әhatә etmәlidir: 1. büdcә ilә hesablaşma
hesablaşmalara dair vergi işlәrinin vәziyyәti; 2. büdcә ilә hesablaşmaların normativhüquqi bazasının
yoxlanması vә qiymәtlәndirilmәsi; 3. büdcә ilә hesablaşma әmәliyyatlarının yoxlanması vә
qiymәtlәndirilmәsi metodikası; 4. büdcә ilә hesablaşma hesablaşmalara dair uçothesabat işlәrinin vәziyyәti;
5. büdcә ilә hesablaşma әmәliyyatları auditinin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi vә rәsmilәşdirilmәsi.

•

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

420 Vergi auditinin vergi ödәyicisinә heç bir zәrәr vurmamaq prinsipinә әsasәn...

•

vergi orqanları nәzarәt hәrәkәtlәrini (fәaliyyәtini) qanunvericiliyin müәyyәn etdiyi sәlahiyyәtlәr çәrçivәsindә
hәyata keçirmәlidirlәr
vergi auditi iqtisadi siyasәtin sosial siyasәtlә qarşılıqlı әlaqәsini maksimum tәmin etmәklә hәyata keçirilmәlidir
vergi auditi vergi siyasәtinin fiskal vә iqtisadyönümlü qarşılıqlı әlaqәsini maksimum tәmin etmәklә hәyata
keçirilmәlidir
bütün vergi növlәri vә vergi ödәyicilәri istisnasız olaraq, onlar tәrәfindәn büdcәyә daxil olan vergilәrin
hәcmindәn asılı olmayaraq nәzarәt sisteminә daxil edilmәlidir
vergi auditi sosialiqtisadi siyasәtin maliyyә siyasәti ilә qarşılıqlı әlaqәsini maksimum tәmin etmәklә hәyata
keçirilmәlidir

421 Vergi auditinin tam nәzarәtin hәrәtrәfli tәmin edilmәsi prinsipinә әsasәn...

•

vergi orqanları nәzarәt hәrәkәtlәrini (fәaliyyәtini) qanunvericiliyin müәyyәn etdiyi sәlahiyyәtlәr çәrçivәsindә
hәyata keçirmәlidirlәr
vergi auditi iqtisadi siyasәtin sosial siyasәtlә qarşılıqlı әlaqәsini maksimum tәmin etmәklә hәyata keçirilmәlidir
bütün vergi növlәri vә vergi ödәyicilәri istisnasız olaraq, onlar tәrәfindәn büdcәyә daxil olan vergilәrin
hәcmindәn asılı olmayaraq nәzarәt sisteminә daxil edilmәlidir
vergi auditi vergi siyasәtinin fiskal vә iqtisadyönümlü qarşılıqlı әlaqәsini maksimum tәmin etmәklә hәyata
keçirilmәlidir
vergi auditi sosialiqtisadi siyasәtin maliyyә siyasәti ilә qarşılıqlı әlaqәsini maksimum tәmin etmәklә hәyata
keçirilmәlidir

422 Vergi auditinin tam sәlahiyyәtlilik prinsipinә әsasәn...

•

bütün vergi növlәri vә vergi ödәyicilәri istisnasız olaraq, onlar tәrәfindәn büdcәyә daxil olan vergilәrin
hәcmindәn asılı olmayaraq nәzarәt sisteminә daxil edilmәlidir
vergi auditi iqtisadi siyasәtin sosial siyasәtlә qarşılıqlı әlaqәsini maksimum tәmin etmәklә hәyata keçirilmәlidir
vergi orqanları nәzarәt hәrәkәtlәrini (fәaliyyәtini) qanunvericiliyin müәyyәn etdiyi sәlahiyyәtlәr çәrçivәsindә
hәyata keçirmәlidirlәr
vergi auditi vergi siyasәtinin fiskal vә iqtisadyönümlü qarşılıqlı әlaqәsini maksimum tәmin etmәklә hәyata
keçirilmәlidir
vergi auditi sosialiqtisadi siyasәtin maliyyә siyasәti ilә qarşılıqlı әlaqәsini maksimum tәmin etmәklә hәyata
keçirilmәlidir

423 Vergi auditinin tәşkili prinsiplәrinә aşağıdakıları aid etmәk olar: 1. tam sәlahiyyәtlilik prinsiplәri; 2. tam
nәzarәtin hәrәtrәfli tәmin edilmәsi prinsiplәri; 3. vergi ödәyicisinә heç bir zәrәr vurmamaq prinsipi; 4. vergi
orqanlarının nәzarәt hәrәkәtlәrinin vә işinin әlaqәlәndirilmәsi prinsiplәri; 5. qismәn nәzarәtin hәrәtrәfli tәmin
edilmәsi prinsiplәri; 6. mәhdud sәlahiyyәtlilik prinsiplәri.

•

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

424 Büdcә ilә hesablaşmaların auditi aşağıdakı sәviyyәlәrdә aparıla bilәr: 1. müәssisәnin mühasibat
xidmәtinin yoxlaması; 2. daxili auditor yoxlaması; 3. müstәqil auditorlar tәrәfindәn aparılan yoxlama; 4.
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bilavasitә dövlәt vergi orqanları tәrәfindәn aparılan yoxlama.

•

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

425 Vergilәr üzrә hesablaşmaların auditinin aparılması zamanı auditor tәrәfindәn yerinә yetirilmәli olan әsas
vәzifәlәr hansılardır? 1. hesablanmış vergilәrin mühasibat uçotunda mövcud vergi qanunvericiliyinә uyğun
şәkildә әks etdirildiyinә, vergi dәrәcәlәrinin düzgün tәtbiq edildiyinә әmin olmaq; 2. daha çox әhәmiyyәtli
olan vergi öhdәliklәri üzrә nәzarәt testlәri hazırlamaq vә keçirmәk; 3. әmlak vergisinin düzgün
hesablanmasını yoxlayarkәn әsas vәsaitlәrin vә qeyrimaddi aktivlәrin auditi bölmәsindә әldә edilmiş
mәlumatlardan istifadә etmәk; 4. vergi orqanları tәrәfindәn tәtbiq edilmiş maliyyә sanksiyalarının vә
hesablanmış faizlәrin mühasibat uçotunda düzgün әks etdirildiyini yoxlamaq; 5. torpaq vergisinin düzgün
hesablanmasını yoxlayarkәn әsas vәsaitlәrin vә qeyrimaddi aktivlәrin auditi bölmәsindә әldә edilmiş
mәlumatlardan istifadә etmәk; 6. vergilәr ödәnildikdәn sonra tәtbiq edilәn güzәştlәrin mövcud
qanunvericiliyә әsasәn hәyata keçirildiyinә әmin olmaq.

•

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

426 Vergilәr üzrә hesablaşmaların auditinin aparılması zamanı auditor tәrәfindәn yerinә yetirilmәli olan әsas
vәzifә hansıdır?

•

mәnfәәt vergisi üzrә tәqdim edilmiş vә ya alınmış vergi hesabfakturalarının mühasibat uçotunda vaxtında vә
düzgün әks etdirildiyini, aylıq bәyannamәlәrin vaxtında vә düzgün tәrtib edilәrәk tәqdim edildiyini yoxlamaq
vergilәr ödәnildikdәn sonra tәtbiq edilәn güzәştlәrin mövcud qanunvericiliyә әsasәn hәyata keçirildiyinә әmin
olmaq
tәsәrrüfat subyektinin fәaliyyәt sferasından asılı olaraq hesablanan vә ödәnilәn vergilәr barәdә mәlumat almaq,
bütün vergi öhdәliklәrinin hesabatlarda tam әks etdirildiyinә vә hәr bir vergi üzrә analitik uçotun aparıldığına
әmin olmaq
satış әmәliyyatlarının auditi zamanı tәtbiq edilmiş audit prosedurlarının nәticәlәrindәn әmlak vә torpaq vergisinin
auditi zamanı istifadә etmәk
iqtisadi subyektlәrin fәaliyyәt sferasından asılı olaraq hesablanan vә ödәnilәn vergilәr barәdә mәlumat almaq vә
hәr bir vergi üzrә analitik uçotun aparıldığına әmin olmaq

427 Vergi auditinin aşağıdakı әsas vәzifәlәri müәyyәn edilmişdir: 1. vergi qanunvericiliyinә riayәt
olunmasının yoxlanması; 2. vergi vә digәr mәcburi ödәmәlәrin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması;
3. vergitutma obyektlәrindә mühasibat uçotunun qurulması vә aparılmasının keyfiyyәtinin yoxlanması; 4.
ödәnilәcәk vergi mәblәqlәrinin büdcәyә tam vә vaxtında ödәnilmәsinin tәmin edilmәsi; 5. vergi qanun
pozuntularının profilaktikası; 6. vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә günahkarlara tәtbiq edilmiş
maliyyә vә inzibati sanksiyaların yaranması sәbәblәrini; 7. vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә
günahkarlara tәtbiq edilmiş maliyyә vә inzibati sanksiyaların ödәnilmәmәsi sәbәblәrini.

•

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

428 Vergi auditinin aşağıdakı әsas vәzifәlәri müәyyәn edilmişdir: 1. vergi borcunun hesablaşmalara aid
edilmәsinin nә dәrәcәdә әsaslı olması vә düzgünlüyünün yoxlanılması; 2. vergi mәblәğlәrinin büdcә ilә
hesablaşmalara aid edilmәsinin nә dәrәcәdә әsaslı olması vә düzgünlüyünün yoxlanılması; 3. vergitutma
bazasının formalaşmasının düzgünlüyünün vә uçotunun sistemliliyinin yoxlanması; 4. tәtbiq edilmiş vergi
dәrәcәlәri vә güzәştlәrinin düzgünlüyünün yoxlanması;5. tәtbiq edilmiş vergi bәyannamәlәrinin
düzgünlüyünün vә onların vergi orqanlarına vaxtında tәqdim edilmәsinin yoxlanmsı; 6. üfiqi vә maili
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istiqamәtdә informasiyalar daxil olarkәn nәzarәt sәviyyәsinin müәyyәn edilmәsi; 7. vergi qanunvericiliyindә
baş verәn cari dәyişikliklәr haqqında vergi hesablamalarına görә cavabdeh olan әmәkdaşların informasiyaya
malik olması dәrәcәsinin vә normativhüquqi aktların onlar tәrәfindәn düzgün edilibedlimәmәsinin
yoxlanması.

•

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

429 Vergi auditinin mәqsәdi aşağıdakılardan hansıdır? 1. vergitutma bazalarının müәyyәn edilmәsinin vә
vergi bәyannamәlәri tәrtib edilәrkәn büdcәyә ödәnilәcәk vergi mәblәğlәrinin dәqiq hesablanmasının tәyin
edilmәsi; 2. qeyrikommersiya әmәliyyatlarının qüvvәdә olan vergi qanunvericiliyinә uyğunluğunun tәsdiq
edilmәsi; 3. maliyyәtәsәrrüfat әmәliyyatlarının qüvvәdә olan vergi qanunvericiliyinә uyğunluğunun tәsdiq
edilmәsi; 4. qiymәtli kağızlarla әmәliyyatları qnüvvәdә olan vergi qanunvericiliyinә uyğunluğunun tәsdiq
edilmәsi; 5. vergitutma obyektinin müәyyәn edilmәsinin vә vergi uçotu tәrtib edilәrkәn büdcәyә ödәnilәcәk
vergi mәblәğlәrinin dәqiq hesablanmasının tәyin edilmәsi.

•

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

430 Vergi qanunvericiliyinә әmәl olunması üzәrindә nәzarәtin sәmәrәlәşdirilmәsi prosesi hansı әsas
istiqamәt üzrә hәyata keçirilir? 1. vergi qanunlarının keyfiyyәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; 2. vergi
orqanlarının fәaliyyәtinin optimallaşdırılması; 3. vergi auditinin obyekt vә subyektlәri arasındakı qarşılıqlı
әlaqәni daha yaxşı tәnzimlәmәk imkanı verәn vergi qanunlarının keyfiyyәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; 4.
vergi orqanlarının fәaliyyәtinin optimallaşdırılması; 5. vergi ödәyicilәrinin vergiyә cәlb edilmәsinin
optimallaşdırılması.

•

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

431 Vergi auditinin qarşısında duran vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün onun hansı әsas prinsiplәri
gözlәnilmәlidir? 1. Vergi auditinin obyektiv olması; 2. Vergi ödәyicisinә zәrәr yetirilmәsinә әmәl olunması;
3. Qanunçuluq; 4. Vergi auditinin hәrtәrәfli vә tam olması; 5. Vergi ödәyicisinә zәrәr yetirilmәmәsinә әmәl
olunması; 6. Vergi orqanlarının gündәlik işi ilә onların nәzarәt fәaliyyәtlәrinin uzlaşdırılması; 7. Vergi
qanunlarının keyfiyyәt sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; 8. Vergi orqanlarının fәaliyyәtinin optimallaşdırılması.

•

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

432 Müәssisәlәr tәrәfindәn vergilәrin (yığımların) hesablanması vә büdcәyә (büdcәdәnkәnar fondlara)
köçürülmәsinin düzgünlüyünün yoxlanması vә tәsdiq edilmәsi mәrhәlәsi hansı mәsәlәlәr üzrә aparıla bilәr?

•

vergi ödәyicisinin uçot siyasәtinin qiymәtlәndirilmәsi, bütövlükdә vergilәr, hәm dә onların ayrıayrı vergi növlәri,
elәcә dә vergitutma ilә bağlı digәr mәsәlәlәr
vergi ödәmәlәrinin hesablanması metodikasının yoxlanması, elәcә dә vergitutma ilә bağlı digәr mәsәlәlәr
hәm bütövlükdә vergilәr, hәm dә onların ayrıayrı vergi növlәri, elәcә dә vergitutma ilә bağlı digәr mәsәlәlәr
vergi ödәyicisinin vergitutma sisteminin qiymәtlәndirilmәsi, bütövlükdә vergilәr, hәm dә onların ayrıayrı vergi
növlәri, elәcә dә vergitutma ilә bağlı digәr mәsәlәlәr
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ayrıayrı vergi növlәri vә vergitutma ilә bağlı digәr mәsәlәlәr

433 Tәsәrrüfat subyektinin vergitutma sisteminin ilkin qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı proseduralardan
ibarәtdir: 1. vergi ödәyicisinin uçot siyasәtinin qiymәtlәndirilmәsi; 2. vergi ödәyicisinin vergitutma
sisteminin qiymәtlәndirilmәsi; 3. müәssisәnin vergitutma sisteminin ümumi tәhlili vә onun elementlәrinin
nәzәrdәn keçirilmәsi; 4. vergi ödәyicilәrinә tәsir edәn әsas amillәrin müәyyәn edilmәsi; 5. vergi
ödәmәlәrinin hesablanması metodikasının yoxlanması; 6. mövcud tәsәrrüfat münasibәtlәri sisteminin hüquqi
vә vergi ekspertizası; 7. vergilәrin hesablanması vә ödәnilmәsinә görә mәsul olan xidmәtlәrin funksiya vә
sәlahiyyәtlәrinin öyrәnilmәsi vә sәnәd dövriyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi; 8. iqtisadi subyektin vergi
göstәricilәrinin ilkin hesablanması.

•

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

434 Vergi auditi üzrә işlәrin yerinә yetirilmәsi aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir: 1. vergi ödәyicisinin
vergitutma sisteminin qiymәtlәndirilmәsi; 2. müәssisәlәr tәrәfindәn büdcәyә (büdcәdәnkәnar fondlara)
ödәnilәcәk vergilәrin (yığım vә ayırmaların) hesablanması vә ödәnilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanması vә
tәsdiq edilmәsi; 3. fiziki şәxslәr tәrәfindәn büdcәyә (büdcәdәnkәnar fondlara) ödәnilәcәk vergilәrin (yığım
vә ayırmaların) hesablanması vә ödәnilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanması vә tәsdiq edilmәsi; 4. vergi
ödәyicisinin vergitutma sisteminin qurulmasının tәşkili; 5. vergi ödәyicisinin uçot siyasәtinin
qiymәtlәndirilmәsi.

•

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

435 Vergi auditinin qarşısında duran vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün dövlәt vergi orqanlarına hansı
sәlahiyyәtlәr vә nәzarәt tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi verilmişdir? 1. yoxlama üçün zәruri olan әşyaları
tәlәb etmәk; 2. sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün istifadә edilәn әrazi vә binalara daxil olmaq;
3. vergi ödәyicisinin әrazi, bina, sәnәd vә әşyalarının baxışını keçirmәk; 4. sәnәd vә nümunә kimi әşyaları
götürmәk; 5. zәruri hallarda ekspertiza tәyin etmәk, tәrcümәçi vә müşahidәçi dәvәt etmәk; 6. vergi
yoxlamasının keçirilmәsinә kömәklik göstәrilmәsi üçün mütәxxәsislәr dәvәt etmәk;7. inventarizasiya
keçirmәk; 8. xronometraj keçirmәk; 9. vergi yoxlamasının keçirilmәsinә kömәklik göstәrilmәsi üçün hüquq
mühafizә orqanlarını dәvәt etmәk.

•

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

436 Vergi auditinin әsas mәqsәdi...

•

aparılmış vergi hesablamalarının düzgünlüyünü, vergilәrin tam vә vaxtında dövlәt büdcәsinә köçürülmәsindәn
ibarәtdir
vergilәrin tam vә vaxtında dövlәt büdcәsinә köçürülmәsi vә maliyyәtәsәrrüfat әmәliyyatlarının qüvvәdә
qanunvericiliyinә uyğunluğunun tәsdiq edilmәsindәn ibarәtdir
vergi hesablamalarının düzgünlüyünü, vergilәrin tam vә vaxtında dövlәt büdcәsinә köçürülmәsi vә maliyyә
tәsәrrüfat әmәliyyatlarının qüvvәdә qanunvericiliyinә uyğunluğunun tәsdiq edilmәsindәn ibarәtdir
aparılmış vergi hesablamalarının düzgünlüyünündәn vә maliyyәtәsәrrüfat әmәliyyatlarının qüvvәdә
qanunvericiliyinә uyğunluğunun tәsdiq edilmәsindәn ibarәtdir
vergi hesablamalarının düzgünlüyünü, vergilәrin tam vә vaxtında dövlәt büdcәsinә köçürülmәsinin
düzgünlüyünün tәsdiq edilmәsindәn ibarәtdir

437 Aşağıdakılardan hansında vergi auditinin tәrifi düzgün verilmişdir?
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•

Vergi auditi – iqtisadi subyektlәrin mühasibat, ödәmәlәrin vә müәssisәlәrin maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin
ümumi vәziyyәtinin yoxlanılmasından, onların aktiv vә passivlәrinin qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir
Vergi auditi – iqtisadi subyektlәrin (sifarişçinin) mühasibat vә vergi hesabatlarının, ödәmәlәrin vә müәssisәlәrin
maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin ümumi vәziyyәtinin yoxlanılmasından ibarәtdir
Vergi auditi – iqtisadi subyektlәrin (sifarişçinin) mühasibat vә vergi hesabatlarının, ödәmәlәrin vә müәssisәlәrin
maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin ümumi vәziyyәtinin yoxlanılmasından, onların aktiv vә passivlәrinin
qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir
Vergi auditi – iqtisadi subyektlәrin (sifarişçinin) vergi hesabatlarının, ödәmәlәrin vә müәssisәlәrin maliyyә
tәsәrrüfat fәaliyyәtinin ümumi vәziyyәtinin yoxlanılmasından, onların aktiv vә passivlәrinin
qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir
Vergi auditi – müәssisәlәrin (sifarişçinin) vergi hesabatlarının vә maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәtinin ümumi
vәziyyәtinin yoxlanılmasından, onların aktiv vә passivlәrinin qiymәtlәndirilmәsindәn ibarәtdir

438 Vergi auditi obyektinin seçilmәsi üçün aşağıdakı meyarlardan istifadә oluna bilәr: 1. Tәqdim edilmiş
hesabatların vizual olaraq nәzәrdәn keçirilmәsi; 2. Yoxlanılan müәssisәnin ödәdiyi ödәnişlәrin müvafiq
әrazidә dövlәt büdcәsinә daxil olmuş ümumi vergi daxilolmalarındakı payının qiymәtlәndirilmәsi; 3.
Sorğular, digәr vergi orqanlarının mәlumatı, hüquqmühafizә orqanlarının informasiyası vә digәr
materialların öyrәnilmәsi; 4. Azad edilmiş işçilәrdәn daxil olmuş siqnallar vә kütlәvi informasiya
vasitәlәrindә dәrc olunmuş materialların tәhlil edilmәsi; 5. Yoxlanılan müәssisә ilә qarşılıqlı işgüzar
münasibәtlәrdә olan digәr müәssisәlәrdә aparılmış qarşılıqlı yoxlamaların nәticәlәrinin tәhlili; 6. Kәnar
şәxslәrdәn alınmış informasiya tәhlil edilmәsi; 7. Yoxlanılan müәssisәnin ödәdiyi ödәnişlәrin müvafiq
әrazidә dövlәt büdcәsinә daxil olmuş ümumi vergi daxilolmalarındakı payının qiymәtlәndirilmәsi.

•

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

439 Vergi auditinin hazırlıq mәrhәlәsindә aşağıdakı prosedurlar hәyata keçirilir: 1. mühasibat uçotu
göstәricilәrindә baş vermiş dәyişikliklәrin tәhlili aparılır; 2. kәnar informasiya mәnbәlәrindәn alınmış
materiallar dәqiqlәşdirilir; 3. әvvәlki hesabat dövrlәrinin analoji göstәricilәrin dinamikası ilә müqayisәdә
ödәyicilәrin vergi bәyannamәlәri vә şәxsi hesablarının öyrәnilmәsi; 4. daxili mәlumatlar kәnar informasiya
mәnbәlәrindәn alınmış materiallarla müqayisә edilir; 5. iqtisadi subyektin inkişaf tempi analoji müәssisәlәrin
inkişaf tempi ilә müqayisә edilmәklә qiymәtlәndirilir; 6. balans göstәricilәrinin vә yoxlanılan dövrdә onlarda
baş vermiş dәyişikliklәrin vә onların әvvәlki hesabat dövrünün göstәricilәri ilә müqayisәli tәhlili aparılır.

•

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

440 Sәnәdli yoxlama aşağıdakı mәrhәlәlәr üzrә aparılır: 1. bankdan alınmış informasiya tәhlil edilmәsi; 2.
yoxlama obyektinin seçilmәsi üçün meyarların müәyyәn edilmәsi; 3. aktın imzalanması vә onu ödәyiciyә
tәqdim edilmәsi; 4. yoxlamaya hazırlıq; 5. yoxlama materiallarına baxılması vә müvafiq qәrarın qәbul
edilmәsi; 6. yoxlama materiallarının realizә edilmәsi; 7. yoxlama nәticәlәrinin rәsmilәşdirilmәsi; 8.
yoxlamanın aparılması.

•

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

441 Kameral yoxlama zamanı әsasәn aşağıdakıların qiymәtlәndirilmәsinә imkan verәn vizual vә analitik
nәzarәt metodları tәtbiq edilir: 1. hesabat dövrü әrzindә konkret vergi ödәyicisinin ödәmәli olduğu vergi
mәblәğlәrinin düzgünlüyünü; 2. sintetik vә analitik uçot göstәricilәri arasındakı uyğunluğunu; 3. balans vә
vergi bәyannamәlәri göstәricilәri arasındakı uyğunluğunu 4. başa çatmış hesabat dövrü әrzindә konkret vergi
ödәyicisinin ödәmәli olduğu 5. vergi mәblәğlәrinin düzgünlüyünü; 6. güzәştlәrinin tәtbiqinin düzgünlüyünü;
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7. hesablanmış vergilәrin tamlığını; 8. mühasibat vә vergi hesabatlarının vaxtında tәqdim edilib
edilmәmәyini.

•

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

442 Vergi auditi müxtәlif әlamәtlәri üzrә әsasәn aşağıdakı kimi tәsniflәşdirilir: 1. aparılması yerinә görә; 2.
yoxlanılan mәsәlәlәrin hәcminә görә; 3. planlaşdırma (tәyinat) üsuluna görә; 4. aparılma vaxtına görә; 5.
aparılması üsuluna görә; 6. aparılma mәnbәyinә vә keçirilmәsi müddәtinә görә; 7. tәsәrrüfat fәaliyyәtinin
növünә görә; 8. informasiya tәminatına görә.

•

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

443 Tәsәrrüfat subyektinin vergitutma sisteminin ilkin qiymәtlәndirilmәsi aşağıdakı proseduralardan
ibarәtdir: 1. müәssisәnin vergitutma sisteminin ümumi tәhlili vә onun elementlәrinin nәzәrdәn keçirilmәsi; 2.
vergi ödәyicilәrinә tәsir edәn әsas amillәrin müәyyәn edilmәsi; 3. vergi ödәmәlәrinin hesablanması
metodikasının yoxlanması;4. mövcud tәsәrrüfat münasibәtlәri sisteminin hüquqi vә vergi ekspertizası; 5.
vergilәrin hesablanması vә ödәnilmәsinә görә mәsul olan xidmәtlәrin funksiya vә sәlahiyyәtlәrinin
öyrәnilmәsi vә sәnәd dövriyyәsinin qiymәtlәndirilmәsi; 6. iqtisadi subyektin vergi göstәricilәrinin ilkin
hesablanması.

•

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

444 Yuxarıda sadalanan vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsi üçün dövlәt vergi orqanlarına aşağıdakı nәzarәt
tәdbirlәrinin hәyata keçirilmәsi sәlahiyyәti verilmişdir? 1. sahibkarlıq fәaliyyәtinin hәyata keçirilmәsi üçün
istifadә edilәn әrazi vә binalara daxil olmaq; 2. vergi ödәyicisinin әrazi, bina, sәnәd vә әşyalarının baxışını
keçirmәk; 3. yoxlama üçün zәruri olan sәnәdlәri tәlәb etmәk; 4. sәnәd vә nümunә kimi әşyaları götürmәk; 5.
zәruri hallarda ekspertiza tәyin etmәk, tәrcümәçi vә müşahidәçi dәvәt etmәk; 6. vergi yoxlamasının
keçirilmәsinә kömәklik göstәrilmәsi üçün mütәxxәsislәr dәvәt etmәk; 7. inventarizasiya keçirmәk; 8.
xronometraj keçirmәk.

•

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

445 Vergi auditinin әsas mәqsәd vә vәzifәlәri aşağıdakılardan ibarәtdir: 1. vergi qanunvericiliyinә әmәl
olunması; 2. vergi vә digәr mәcburi ödәnişlәrin hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması; 3. uçotun
sistemliliyinin vә vergitutma bazalarının formalaşmasının düzgünlüyünün yoxlanması; 4. tәtbiq edilmiş vergi
dәrәcәlәri vә güzәştlәrinin düzgünlüyünün yoxlanması; 5. tәtbiq edilmiş vergi bәyannamәlәrinin
düzgünlüyünün yoxlanması vә onların vergi orqanlarına vaxtında tәqdim edilmәsi; 6. vergitutma
obyektlәrinin mühasibat uçotunun qurulması vә aparılmasının keyfiyyәtinin yoxlanması; 7. ödәnilmәli olan
vergi mәblәğlәrinin büdcәyә tam vә vaxtında köçürülmәsinin tәmin edilmәsi.
3, 4, 5, 6, 7
2, 3, 4, 5, 6, 7
2, 4, 6
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•

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

446 Әldә edilmiş (alınmış) malmaterial qiymәtlilәrinә, işlәrә, xidmәtlәrә vә mülkiyyәt hüququna görә
malsatanlara (podratçılara) ödәnilmiş ӘDV әvәzlәşdirilәcәk vergi mәblәği kimi uçota alındıqda uçotda necә
yazılış tәrtib olunur?

•

Dt 601 – Kt 521
Dt 521– Kt 241
Dt 205 – Kt 521
Dt 241 – Kt 521
Dt 521– Kt 601

447 Müәssisәnin mәnfәәtindәn ödәnilәn vergilәrin (mәnfәәt vergisi, sadәlәşmiş vergi) mәblәği uçotda necә
әks olunur?

•

Dt 341 – Kt 521
Dt 521– Kt 341
Dt 801 – Kt 521
Dt 901– Kt 521
Dt 521– Kt 801

448 Başqa müssisәlәrin nizamnamә kapitalında pay iştirakından әldә edilәn gәlirlәrdәn hesablanmış vergi
mәblәği uçotda necә әks olunur?

•

Dt 521– Kt 711
Dt 521– Kt 534
Dt 521– Kt 217
Dt 534 – Kt 521
Dt 711 – Kt 521

449 Kommersiya xәrclәrinin tәrkibinә daxil edilәn vergilәrin mәblәği uçotda necә әks olunur?

•

Dt 204 – Kt 521
Dt 603 – Kt 521
Dt 711 – Kt 521
Dt 711 – Kt 521
Dt 521– Kt 711

450 Satışa aid edilәn vergilәrin (mәdәn vergisi, aksiz vergisi, әlavә dәyәr vergisi) mәblәği uçotda necә әks
olunur?

•

Dt 244 – Kt 521
Dt 533– Kt 521
Dt 601, 611 – Kt 521
Dt 533– Kt 521
Dt 521– Kt 601,611

451 521 “Vergi öhdәliklәri” hesabının sintetik vә analitik uçotu ödәnişlәrin növü üzrә hansı registrdә
aparılır?

•

8 №li jurnalorderdә
8 №li cәdvәldә
6 №li jurnalorderdә
10 №li cәdvәldә
10 №li jurnalorderdә

452 521 saylı hesaba hәr bir vergi növü üzrә subhesab hansı mәqsәdlә açılır?

•
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•

Büdcә ilә hesablaşmaların analitik uçotu aparmaq vә büdcәyә ödәnilәn hәr bir vergi növü üzrә informasiya almaq
üçün
Büdcә ilә hesablaşmaların sintetik uçotunu dәqiq tәşkil etmәk üçün
Büdcә ilә hesablaşmaların operativ uçotunu aparmaq üçün
Büdcә ilә hesablaşmaların analitik uçotu aparmaq üçün
Büdcә ilә hesablaşmaların sintetik uçotunu aparmaq vә büdcәyә ödәnilәn hәr bir vergi növü üzrә informasiya
almaq üçün

453 Balans tәrtib edilәrkәn 521 saylı hesabın qalığı balansın hansı tәrәfindә әks olunur?

•

debet qalığı balansın passivindә, kredit qalığı isә aktivindә әks olunur
debet qalığı balansın aktivindә, kredit qalığı isә passivindә әks olunur
yalnız debet qalığı olur vә balansın passivindә әks olunur
yalnız kredit qalığı olur vә balansın aktivindә әks olunur
yalnız kredit qalığı olur vә balansın passivindә әks olunur

454 Hesablar planı vә onun tәtbiqinә dair tәlimata görә 521 saylı hesabın hesabat dövrünün sonuna qalığı ola
bilәr?

•

Müstәsna hallarda kredit qalığı ola bilәr
Yalnız kredit qalığı ola bilәr
Eyni zamanda hәm debet, hәm dә kredit qalığı ola bilәr
Bilmәz
Yalnız debet qalığı ola bilәr

455 521 saylı hesabın debet vә kredit dövriyyәlәri üzrә nә әks olunur?

•

Krediti üzrә büdcәdәn әvәzlәşdirilәcәk, debeti üzrә isә faktiki olaraq büdcәyә köçürülmüş (ödәnilmiş) vergi
mәblәği
Krediti üzrә büdcәyә ödәnilmiş, debeti üzrә isә büdcәyә ödәnilmәli olan vergi mәblәği
Krediti üzrә büdcәnin müәssisәyә olan borcu, debeti üzrә isә faktiki olaraq büdcәyә köçürülmüş (ödәnilmiş) vergi
mәblәği, yaxud (әvәzlәşdirilәcәk vergi mәblәği)
Krediti üzrә faktiki olaraq büdcәyә köçürülmüş (ödәnilmiş) vergi mәblәği, debeti üzrә isә büdcәyә ödәnilәcәk,
yaxud büdcәnin müәssisәyә olan borcu (әvәzlәşdirilәcәk vergi mәblәği)
Krediti üzrә büdcәyә ödәnilәcәk, debeti üzrә isә faktiki olaraq büdcәyә köçürülmüş (ödәnilmiş) vergi mәblәği,
yaxud büdcәnin müәssisәyә olan borcu (әvәzlәşdirilәcәk vergi mәblәği)

456 Vergilәr üzrә büdcә ilә hesablaşmalar haqqında mәlumatları ümumilәşdirmәk üçün mühasibat uçotunun
hesablar planında hansı hesab nәzәrdә tutulmuşdur?

•

801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
241 “Әvәzlәşdirilәn ӘDV”
901 “Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr”
521“Vergi öhdәliklәri”
901 "Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr"

457 İqtisadi sanksiyalar üzrә büdcәyә olan borclar hesablandırda uçotda necә yazılış tәrtib olunur?

•

Dt 901– Kt 521
Dt 521– Kt 801
Dt 801 – Kt 521
Dt 431 – Kt 521
Dt 341 – Kt 521

458 Hüquqi şәxslәrin mәnfәәt vergisi hesablandırda uçotda necә yazılış tәrtib olunur?
Dt 801 – Kt 521
Dt 431 – Kt 521
Dt 521– Kt 801
Dt 341 – Kt 521

•
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•

Dt 901– Kt 521

459 Hüquqi şәxslәrin әmlak vergisi hesablandırda uçotda necә yazılış tәrtib olunur?

•

Dt 521– Kt 801
Dt 222 – Kt 521
Dt 801 – Kt 521
Dt 341 – Kt 521
Dt 901 – Kt 521

460 Başqa müәssisәlәrin nizamnamә kapitalında iştirakdan әldә edilәn gәlirdәn vergilәr hesablandıqda
uçotda necә yazılış tәrtib olunur?

•

Dt 302 – Kt 521
Dt 521– Kt 534
Dt 801 – Kt 521
Dt 534 – Kt 521
Dt 341 – Kt 521

461 Kömәkşi istehsalatda mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilәn vergilәr hesablandıqda uçotda necә yazılış
tәrtib olunur?

•

Dt 204 – Kt 521
Dt 250– Kt 521
Dt 202 – Kt 521
Dt 721 – Kt 521
Dt 207– Kt 521

462 Vergi, rüsum vә maliyyә sanksiyalarına görә yaranmış borclar büdcәyә müәssisәnin bankdakı valyuta
hesabında xarici valyuta ilә ödәnildikdә uçotda necә yazılış tәrtib olunur?

•

Dt 224 – Kt 521
Dt 521– Kt 224
Dt 222 – Kt 521
Dt 305 – Kt 521
Dt 521– Kt 501

463 Vergilәr üzrә büdcә qarşısında olan borc bank kreditlәri hesabına ödәnildikdә uçotda necә yazılış tәrtib
olunur?

•

Dt 501 – Kt 521
Dt 521– Kt 501
Dt 521– Kt 501
Dt 521– Kt 906
Dt 222 – Kt 521

464 Әldә edilmiş (alınmış) malmaterial qiymәtlilәrinә, işlәrә, xidmәtlәrә vә mülkiyyәt hüququna görә
malsatanlara (podratçılara) ödәnilmiş ӘDV әvәzlәşdirilәcәk vergi mәblәği kimi uçota alındıqda uçotda necә
yazılış tәrtib olunur?

•

Dt 601 – Kt 521
Dt 202 – Kt 521
Dt 521– Kt 601
Dt 521– Kt 241
Dt 241 – Kt 521

465 Müәssisәnin mәnfәәtindәn ödәnilәn vergilәrin (mәnfәәt vergisi, sadәlәşmiş vergi) mәblәği uçotda necә
әks olunur?

•
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•

Dt 901 – Kt 521
Dt 801 – Kt 521
Dt 521– Kt 801
Dt 217 – Kt 521
Dt 341 – Kt 521

466 Maliyyә nәticәlәri hesabına ödәnilәn vergilәr (әmlak vergisi, torpaq vergisi uçotda necә әks olunur?

•

Dt 521– Kt 534
Dt 521– Kt 801
Dt 801 – Kt 521
Dt 341 – Kt 521
Dt 521– Kt 901

467 Ticarәt, ictimai iaşә vә tәdarük müәssisәlәrindә tәdavül vәrclәrinin tәrkibinә daxil edilәn vergilәrin
mәblәği uçotda necә әks olunur?

•

Dt 603 – Kt 521
Dt 521– Kt 711
Dt 711 – Kt 521
Dt 711 – Kt 521
Dt 521– Kt 601

468 Satışa aid edilәn vergilәrin (mәdәn vergisi, aksiz vergisi, әlavә dәyәr vergisi) mәblәği uçotda necә әks
olunur?

•

Dt 533– Kt 521
Dt 521  Kt 601,611,612
Dt 601,611 – Kt 521
Dt 533– Kt 521
Dt 533– Kt 217

469 Mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilәn vergi vә ödәnişlәrin mәblәği uçotda necә әks olunur?

•

Dt 521  Kt 202, 721
Dt 521  Kt 601,611,612
Dt 202, 721  Kt 521
Dt 601, 611  Kt 521
Dt 521 Kt 711,205

470 Mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq müәssisәlәrin vergiyә cәlb edilmәsi aşağıdakıları nәzәrdә tutur: 1.
bәyannamә göstәricilәrinә әsasәn formalaşmış vergitutma bazası vә müәyyәn edilmiş vergi dәrәcәsinә әsasәn
büdcәyә ödәnilәsi vergi mәblәğinin hesablanması; 2. vergitutma obyektinin hәcminin müәyyәn edilmәsi; 3.
uçot göstәricilәrinә әsasәn formalaşmış vergitutma bazası vә müәyyәn edilmiş vergi dәrәcәsinә әsasәn
büdcәyә ödәnilәsi vergi mәblәğinin hesablanması; 4. hesablanmış vergi ödәnişlәri üzrә büdcә ilә
hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi; 5. vergi bәyannamәlәrinin tәrtib vә vergi orqanlarına tәqdim edilmәsi.

•

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

471 Büdcә ilә hesablaşmaların mәqsәd vә vәzifәlәri kimi aşağıdakıları göstәrmәk olar: 1. pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti vә hesablaşmalar üzrә әmәliyyatların vaxtında vә düzgün sәnәdlәşdirilmәsi; 2. büdcә ilә
hesablaşmaların tamlığı, düzgünlüyü vә vaxtında hәyata keçirilmәsi üzәrindә nәzarәt edilmәsi; 3. büdcә ilә
hesablaşmaların müәyyәn edilmiş formalarına riayәt edilmәsi üzәrindә nәzarәt edilmәısi; 4. vaxtı keçmiş
borcların olması mәqsәdilә büdcә ilә hesablaşmaların vaxtında yoxlanılması; 5. vergi bazasının tam vә
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düzgün müәyyәn edilmәsi; 6. vergitutma obyektinin tam vә düzgün müәyyәn edilmәsi; 7. 19 hesabı üzrә
sintetik vә analitik hesabın düzgün aparılması.

•

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

472 Qeyrimaddi aktivlәrin satışından әlavә dәyәr vergisi hesablandıqda uçotda necә yazılış tәrtib olunur?

•

Dt 601– Kt 521
Dt 521 – Kt 601
Dt 612 – Kt 521
Dt 611 – Kt 521
Dt 521 – Kt 217

473 Әsas vәsaitlәrin satışından әlavә dәyәr vergisi hesablandıqda uçotda necә yazılış tәrtib olunur?

•

Dt 601– Kt 521
Dt 521 – Kt 601
Dt 611 – Kt 521
Dt 612 – Kt 521
Dt 521 – Kt 217

474 Istehsal müәssisәlәrindә mәhsul satışından әlavә dәyәr vergisi vә aksiz vergisi hesablanmasına uçotda
necә yazılış tәrtib olunur?

•

Dt 611 – Kt 521
Dt 521 – Kt 601
Dt 601– Kt 521
Dt 612 – Kt 521
Dt 521 – Kt 217

475 521 “Büdcә ilә hesablamalar” hesabının sintetik vә analitik uçotu ödәnişlәrin növü üzrә hansı registrdә
aparılır?

•

8 №li cәdvәldә
10 №li cәdvәldә
8 №li jurnalorderdә
10 №li jurnalorderdә
2 №li jurnalorderdә

476 521 saylı hesaba hәr bir vergi növü üzrә subhesab hansı mәqsәdlә açılır?

•

Büdcә ilә hesablaşmaların sintetik uçotunu dәqiq tәşkil etmәk üçün
Büdcә ilә hesablaşmaların analitik uçotu aparmaq üçün
Büdcә ilә hesablaşmaların analitik uçotu aparmaq vә büdcәyә ödәnilәn hәr bir vergi növü üzrә informasiya almaq
üçün
Büdcә ilә hesablaşmaların sintetik uçotunu aparmaq vә büdcәyә ödәnilәn hәr bir vergi növü üzrә informasiya
almaq üçün
Büdcә ilә hesablaşmaların operativ uçotunu aparmaq üçün

477 Balans tәrtib edilәrkәn 521 saylı hesabın qalığı balansın hansı tәrәfindә әks olunur?

•

debet qalığı balansın passivindә, kredit qalığı isә aktivindә әks olunur
yalnız kredit qalığı olur vә balansın aktivindә әks olunur
debet qalığı balansın aktivindә, kredit qalığı isә passivindә әks olunur
yalnız debet qalığı olur vә balansın passivindә olunur
eyni zamanda hәm aktiv, hәm dә passivindә
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478 Hesablar planı vә onun tәtbiqinә dair tәlimata görә 521 saylı hesabın hesabat dövrünün sonuna qalığı ola
bilәr?

•

Bilmәz
Yalnız debet qalığı ola bilәr
Eyni zamanda hәm debet, hәm dә kredit qalığı ola bilәr
Yalnız kredit qalığı ola bilәr
Qalıq ola bilmәz

479 521 saylı hesabın debet vә kredit dövriyyәlәri üzrә nә әks olunur?

•

Krediti üzrә faktiki olaraq büdcәyә köçürülmüş (ödәnilmiş) vergi mәblәği, debeti üzrә isә büdcәyә ödәnilәcәk,
yaxud büdcәnin müәssisәyә olan borcu (әvәzlәşdirilәcәk vergi mәblәği)
Krediti üzrә büdcәnin müәssisәyә olan borcu, debeti üzrә isә faktiki olaraq büdcәyә köçürülmüş (ödәnilmiş) vergi
mәblәği, yaxud (әvәzlәşdirilәcәk vergi mәblәği)
Krediti üzrә büdcәyә ödәnilәcәk, debeti üzrә isә faktiki olaraq büdcәyә köçürülmüş (ödәnilmiş) vergi mәblәği,
yaxud büdcәnin müәssisәyә olan borcu (әvәzlәşdirilәcәk vergi mәblәği)
Krediti üzrә büdcәdәn әvәzlәşdirilәcәk, debeti üzrә isә faktiki olaraq büdcәyә köçürülmüş (ödәnilmiş) vergi
mәblәği
Krediti üzrә büdcәdәn әvәzlәşdirilәcәk, debeti üzrә isә faktiki olaraq büdcәyә köçürülmüş (ödәnilmiş) vergi
mәblәği

480 Vergilәr üzrә büdcә ilә hesablaşmalar haqqında mәlumatları ümumilәşdirmәk üçün mühasibat uçotunun
hesablar planında hansı hesab nәzәrdә tutulmuşdur?

•

241 “Әvәzlәşdirilәn ӘDV”
801 “Ümumi mәnfәәt (zәrәr)"
521 “Vergi öhdәliklәri”
901 “Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr”
901 "Cari mәnfәәt vergisi üzrә xәrclәr"

481 Mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq müәssisәlәrin vergiyә cәlb edilmәsi aşağıdakıları nәzәrdә tutur: 1.
bәyannamә göstәricilәrinә әsasәn formalaşmış vergitutma bazası vә müәyyәn edilmiş vergi dәrәcәsinә әsasәn
büdcәyә ödәnilәsi vergi mәblәğinin hesablanması; 2. vergitutma obyektinin hәcminin müәyyәn edilmәsi; 3.
uçot göstәricilәrinә әsasәn formalaşmış vergitutma bazası vә müәyyәn edilmiş vergi dәrәcәsinә әsasәn
büdcәyә ödәnilәsi vergi mәblәğinin hesablanması; 4. hesablanmış vergi ödәnişlәri üzrә büdcә ilә
hesablaşmaların hәyata keçirilmәsi; 5. vergi bәyannamәlәrinin tәrtib vә vergi orqanlarına tәqdim edilmәsi.

•

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

482 Büdcә ilә hesablaşmaların mәqsәd vә vәzifәlәri kimi aşağıdakıları göstәrmәk olar: 1. pul vәsaitlәrinin
hәrәkәti vә hesablaşmalar üzrә әmәliyyatların vaxtında vә düzgün sәnәdlәşdirilmәsi; 2. büdcә ilә
hesablaşmaların tamlığı, düzgünlüyü vә vaxtında hәyata keçirilmәsi üzәrindә nәzarәt edilmәsi; 3. büdcә ilә
hesablaşmaların müәyyәn edilmiş formalarına riayәt edilmәsi üzәrindә nәzarәt edilmәsi; 4. vaxtı keçmiş
borcların olması mәqsәdilә büdcә ilә hesablaşmaların vaxtında yoxlanılması; 5. vergi bazasının tam vә
düzgün müәyyәn edilmәsi; 6. vergitutma obyektinin tam vә düzgün müәyyәn edilmәsi; 7. 19 hesabı üzrә
sintetik vә analitik hesabın düzgün aparılması.

•

2, 3, 4, 5, 6
1, 3, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5
3, 4, 5, 6, 7
1, 3, 5, 7
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483 Әvәzsiz olaraq alınmış әsas vәsaitlәr, materiallar vә digәr aktivlәrin dәyәri әvvәlcә hansı hesabda uçota
alınır?

•

801 saylı hesabda
201, 202 saylı hesablarda
542 saylı hesabda
111,101, 204, 205 saylı hesablarda
204,205 hesablarda

484 Barter әmәliyyatları üzrә qarşı tәrәflәrin birbirinә olan borcu aşağıdakı mühasibat yazılışı tәrtib etmәklә
әvәzlәşdirilir:

•

Dt 531 – Kt 601
Dt 222 – Kt 531
Dt 531 – Kt 171
Dt 222 – Kt 171
Dt 443 – Kt 531

485 Müәssisәlәr mәhsul satışının “yüklәmә üzrә” (hesablama) metodunu tәtbiq etdiyi hallarda malsatan
maldәyişmә әmәliyyatları hesabına alıcılara yüklәnmiş malmaterial qiymәtlilәrinin faktiki maya dәyәrini
uçotda necә әks etdirir?

•

Dt 171 (217)  Kt 111,101, 204, 205
Dt 601,611, 612  Kt 531 vә ya 217
Dt 601,611 Kt 111,101, 204, 205
Dt 111,101, 204, 205  Kt 601,611, 612
Dt 62 (217)  Kt 601,611, 612

486 Dt 531 (217)  Kt 601,611 mühasibat yazılışının açıqlaması necәdir?

•

alınmış qiymәtlilәrә görә malsatanların alıcılara olan borcunun artıb
satılmış qiymәtlilәrә görә malsatanların alıcılara olan borcunun azalıb
alınmış qiymәtlilәrә görә malsatanların alıcılara olan borcu azalıb
satılmış qiymәtlilәrә görә malsatanların alıcılara olan borcunun artıb
alınmış qiymәtlilәrә görә malsatanların alıcılara olan borcu dәyişmәyib

487 İlin sonunda valyutanın satış vә balansda әks etdirilmiş mәzәnnә fәrqlәri arasındakı mәnfi fәrqә hansı
yazılış tәrtib edlir?

•

Dt 542  Kt 801
Dt 204Kt 801
Dt 801  Kt 542
Dt 222Kt 801
Dt 106  Kt 801

488 Valyutanın müvәkkil banklar tәrәfindәn sәrbәst satışı zamanı valyutanın satış vә balansda әks etdirilmiş
mәzәnnә fәrqlәri arasındakı fәrq (müsbәt vә ya mәnfi) mәblәğlәri hansı hesabda uçota alınır?

•

801 saylı
204 saylı
583 saylı
222 saylı
206 saylı

489 Valyutanın mütlәq satışını hәyata keçirәn müәssisәlәr әldә edilәn gәliri hansı hesabın krediti üzrә bank
müәssisәsinin sәnәdlәri ilә tәsdiqlәnәn manat ekvivalenti ilә әks etdirirlәr?

•

221 №li hesabın
204 №li hesabın
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•

601 №li hesabın
222 №li hesabın
106 №li hesabın

490 Yoxlama zamanı yarımfabrikatların kәnara satılıbsatılmaması faktını müәyyәn etmәk üçün auditor
hansı hәrәkәt etmәlidir?

•

seçmә üsulu ilә alıcı müәssisәlәr tәrәfindәn dәyәri ödәnilmiş yarımfabrikatların mәblәği, malsatanın 46 № li
hesabının kreditindә әks olunmuş mәblәğlә müqayisә edilmәlidir
seçmә üsulu ilә alıcı müәssisәlәr tәrәfindәn dәyәri ödәnilmәmiş yarımfabrikatların mәblәği, malsatanın 46 № li
hesabının kreditindә әks olunmuş mәblәğlә müqayisә edilmәlidir
seçmә üsulu ilә alıcı müәssisәlәr tәrәfindәn dәyәri ödәnilmiş yarımfabrikatların mәblәği, malsatanın 601 № li
hesabının kreditindә әks olunmuş mәblәğlә müqayisә edilmәlidir
kompleks qaydada üsulu ilә alıcı müәssisәlәr tәrәfindәn dәyәri ödәnilmiş yarımfabrikatların mәblәği, malsatanın
46 № li hesabının kreditindә әks olunmuş mәblәğlә müqayisә edilmәlidir
seçmә üsulu ilә alıcı müәssisәlәr tәrәfindәn dәyәri ödәnilmiş yarımfabrikatların mәblәği, malsatanın 45№ li
hesabının kreditindә әks olunmuş mәblәğlә müqayisә edilmәlidir

491 Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışı üzrә әmәliyyatları uçota almaq üçün hansı uçot registrlәri
nәzәrdә tutulmuşdur?

•

16 a, 16 (yüklәmә) № li jurnalorderlәr vә 11 №li cәdvәl
16 a, 16 (yüklәmә) № li cәdvәllәr vә 1,2№ li jurnalorderlәr
16 a, 16 (yüklәmә) № li cәdvәllәr vә 11 №li jurnalorder
10, 10a № li jurnalorder vә 11 №li cәdvәl
Yalnız 11 №li cәdvәl

492 Mәhsulların yüklәnmәsini rәsmilәşdirәn ilkin sәnәdlәr hansılardır? 1. hazır mәhsul anbarının mәxaric
orderlәri; 2. әmtәәnәqliyyat qaimәlәri; 3. nәqliyyat qәbzlәri; 4. mәhsulların müәssisә әrazisindәn çıxarılması
üçün buraxılışlar; 5. hazır mәhsul anbarının mәdaxil orderlәri; 6. ödәniş tapşırıqları.

•

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

493 Maliyyә nәticәlәri auditinin gedişatı zamanı mühasibat registrlәri birbiri ilә әlaqәdar olduğu üçün
onlarda aşağıdakı hansı mәqamları yoxlamaq lazımdır? 1. alınmış mәhsulların maya dәyәrinin vә onların
satışından olan gәlirlәrin tam vә vaxtında әks olunması; 2. satışdankәnar xәrclәrin әsaslı olması vә
düzgünlüyü; 3. yüklәnmiş mәhsulların maya dәyәrinin vә onların satışından olan gәlirlәrin tam vә vaxtında
әks olunması; 4. realizә olunmuş mәhsulun maya dәyәrinin silinmәsinin düzgünlüyü; 5. kommersiya
xәrclәrinin әsaslı olması vә düzgünlüyü; 6. silinmiş ticarәt әlavәlәrinin güzgünlüyü; 7. mәhsulların (işlәrin,
xidmәtlәrin) satışından olan maliyyә nәticәlәrinin düzgünlüyü.

•

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

494 Satış pulunun müәyyәn edilmәsinin “ödәmә üzrә” (kassa) metodunun tәtbiqi zamanı, mәhsullar (işlәr,
xidmәtlәr) nә vaxt satılmış hesab olunur?

•

Mәhsullar yüklәndiyi vә onlara görә tәrtib olunmuş hesablaşma sәnәdlәrinin alıcılara tәqdim edildiyi andan
(onların dәyәrinin alıcılar tәrәfindәn ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq)
Mәhsulların dәyәri alıcılar (sifarişçilәr) tәrәfindәn müәssisәnin bankdakı hesablaşma daxil olduğu vә elektron
vergi hesabfakturasının tәqdim edildiyi andan
Onların dәyәri alıcılar (sifarişçilәr) tәrәfindәn müәssisәnin bankdakı hesablaşma, valyuta vә digәr hesabına daxil
olduğu vә ya müәssisәnin kassasına nağd ödәnildiyi andan
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Mәhsulların dәyәri alıcılar (sifarişçilәr) tәrәfindәn müәssisәnin bankdakı hesablaşma hesabına daxil olduğu vә
onlara görә tәrtib olunmuş hesablaşma sәnәdlәrinin alıcılara tәqdim edildiyi andan
Onların dәyәri alıcılar (sifarişçilәr) tәrәfindәn yalnız müәssisәnin kassasına ödәnildiyi andan

495 Ölkә hüdudlarından kәnarda rezident vergi ödәyicisinin ölkә әrazisindә әldә etdiyi faktiki mәnfәәtә görә
dövlәt büdcәsinә ödәmәli olduğu mәnfәәt vergisi hansı mәblәğ qәdәr azaldılır?

•

onun xarici ölkәlәrdә ödәdiyi maliyyә sanksiyaları vә faizlәrin mәblәği qәdәr
hәr hansı mәblәğ qәdәr azaldılması qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmamışdır
onun xarici ölkәlәrdә ödәdiyi mәnfәәt vergisinin mәblәği qәdәr
onun xarici ölkәlәrdә ödәdiyi cari vergi ödәmәlәrinin mәblәği qәdәr
onun xarici ölkәlәrdә ödәdiyi ӘDVnin mәblәği qәdәr

496 Әgәr gәlirdәn çıxılan tәmirlә bağlı xәrclәrin faktiki mәblәği vergi qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş
normadan artıq olması faktı aşkar edilәrsә, onda...

•

hәmin fәrq hesabat dövrünün vergitutma bazasına daxil edilәrәk vergidәn yayındırılmış gәlir mәblәği müәyyәn
edilir
yaranmış fәrq müvafiq hesabat dövrünün tәmir xәrclәrinin gәlirdәn çıxılan mәblәğinә әlavә edilir
hәmin fәrq müvafiq hesabat dövrünün vergitutma bazasına daxil edilәrәk vergidәn yayındırılmış gәlir mәblәği
müәyyәn edilir
yaranmış fәrq cari hesabat ilindә tәmir xәrclәrinin gәlirdәn çıxılan mәblәğinә әlavә edilir
hәmin fәrq müvafiq hesabat dövrünün ümumi xәrclәrinә daxil edilәrәk gәlirdәn çıxılmalara aid edilir

497 Auditor vergitutulan mәnfәәtdәn çıxılan xәrclәrin tәrkibini tәhlil edәrkәn nәlәrә xüsusi diqqәt
yetirmәlidir? 1. gәlirdәn faizlәr üzrә çıxılan xәrclәrin mәhdudlaşdırılan norma çәrçivәsinә olmasına; 2.
ehtiyat sığorta fondlarına ayırmaların müәyyәn edilmiş normalara uyğunluğuna; 3. elmitәdqiqat, layihә
axtarış vә tәcrübәkonstruktor işlәrinә çәkilәn xәrclәrin (әsas vәsaitlәrin alınması vә quraşdırılması ilә bağlı
xәrclәr, hәmçinin kapital qoyuluşu xarakterli digәr xәrclәr istisna olmaqla) gәlirdәn güzgün çıxılmasına; 4.
әsas vәsaitlәrin alınması vә quraşdırılmasına çәkilәn xәrclәr dәqiqliyinә; 5. qeyrikommersiya fәaliyyәti ilә
bağlı olan xәrclәrin silinmә mәnbәlәrinә.

•

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

498 Vergiyә cәlb olunan mәnfәәt yoxlanarkәn hansı üsül vә prosedurlardan istifadә olunur?

•

Müqayisә, üzlәşdirmә
Normativhüquqi tәnzimlәmә, hesablama, müqayisә, üzlәşdirmә
Sәnәdli araşdırma, normativhüquqi tәnzimlәmә, hesablama, müqayisә, tәdqiq etmәk
Sәnәdli araşdırma
Mәlumatların analizi vә sintezi

499 Mәnfәәt vergisi üzrә güzәştlәr yoxlanarkәn hansı informasiya bazasından istifadә olunur?

•

Maliyyә nәticәlәri haqqında 2 №li hesabat forması, 61,611,801 vә digәr hesablar üzrә tәsәrrüfat әmәliyyatları
Müәssisәnin tәsis sәnәrlәri vә nizamnamәsi, fәaliyyәt növlәri üzrә mәsrәflәrin uçot jurnal
Vergi Mәcәllәsi, mәnfәәt vergisi üzrә bәyannamә
Avans ödәnişlәri üzrә ödәniş sәnәdlәri, 901,222,521 saylı hesablar üzrә әmәliyyatlar
Operativ uçot mәlumatları

500 Hesabat dövrünün mәnfәәti yoxlanarkәn hansı üsül vә prosedurlardan istifadә olunur?

•

Sәnәdli araşdırma
Hesablama, müqayisә, tәdqiq etmәk
Müqayisә, üzlәşdirmә
Normativhüquqi tәnzimlәmә
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Ümumilәşdirmә

501 Hesabat dövrünün mәnfәәti yoxlanarkәn hansı informasiya bazasından istifadә olunur?

•

601,611, 801 vә digәr hesablar üzrә tәsәrrüfat әmәliyyatları
Müәssisәnin tәsis sәnәrlәri vә nizamnamәsi, fәaliyyәt növlәri üzrә mәsrәflәrin uçot jurnal
Maliyyә nәticәlәri haqqında 2 №li hesabat forması
Avans ödәnişlәri üzrә ödәniş sәnәdlәri, 901,222,521 saylı hesablar üzrә әmәliyyatlar
Analitik uçot cәdvәllәri

502 Maliyyә nәticәlәrinin auditi prosesini aşağıdakı obyektlәrә bölmәk olar: 1. hesabat dövrünün
mәnfәәtinin (zәrәrinin) auditi; 2. vergitutulan mәnfәәtin auditi; 3. xalis mәnfәәtin auditi; 4. satılmış mallara
görә nağd pul vәsaitlәrinin auditi; 5. satılmış әmlaka görә nağd pul vәsaitlәrinin auditi.

•

2, 3, 4
1, 3, 5
1, 2, 3
A) 3, 4, 5
2, 3, 5

503 Mәhsul satışından daxil olan faktiki pul vәsaitlәrinin yoxlanması üçün aşağıdakı informasiya bazasından
istifadә olunur: 1. alınmış mәhsulların ödәnişi üçün yazılmış ödәniş tәlәbnamәlәri; 2. alınmış mәhsulların
ödәnişinә aid olan digәr ödәniş sәnәdlәri, qiymәtli kağızlar, mәktublar; 3. anbardan hazır mәhsulların
buraxılması haqqında ilkin sәnәdlәr; 4. hesablaşma hesabında pul vәsaitlәrinin hәrәkәti haqqında bank
çıxarışı; 5. satılmış mallara görә nağd pul vәsaitlәrinin kassaya ödәnilmәsini tәsdiq edәn kassa mәdaxil
orderlәri; 6. hazır mәhsulun müәssisәnin әrazisindәn çıxarılması üçün tәrtib edilmiş buraxılış vәrәqәlәri.

•

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

504 Maliyyә nәticәlәrini auditi zamanı yoxlamaya mәruz qalan mәsәlәlәr hansılardır? 1. qanunvericilikdә
müәyyәn edilmiş normalardan artıq mәsrәflәrin istehsal (tәdavül) xәrclәrinә aid edilmәsi; 2. mәsrәflәrin
tәrkibi haqqında qaydada nәzәrdә tutulmamış mәsrәflәrin istehsal (tәdavül) xәrclәrinә aid edilmәsi; 3.
satılmış mәhsulun istehsalına çәkilәn faktiki mәsrәflәrin hesabatda әks etdirilmәsi; 4. mәhsulların (işlәrin,
xidmәtlәrin) satışından olan faktiki satış pulunun (ümumi gәlirin) hesabatda әks etdirilmәsi; 5. sair satışdan
olan mәnfәәtin hesabatda әks etdirilmәsi; 6. satışdankәnar gәlirlәrin hesabatda әks etdirilmәsi; 7.әsas
fәaliyyәtlә mәşğul olan işçi heyәtinin әmәyinin ödәnişinә çәkilәn xәrclәrin onların normalaşdırılmış
hәcmindәn artıq olubolmaması.

•

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

505 Müqavilәdә göstәrilәn faiz dәrәcәsi, faizlәrin ödәnişi kimi daxil olmuş pul vәsaitlәrinin mәblәğini
verilmiş borc mәblәğinә bölmәk yolu ilә alınmış faiz dәrәcәsinә uyğun gәlmәdikdә, auditor nәyi müәyyәn
etmәlidir?

•

alınmış borclara görә faktiki daxil olmalı gәlirin azaldılmış mәblәğini
verilmiş borclara görә faktiki daxil olmuş gәlirin azaldılmış mәblәğini
verilmiş borclara görә faktiki daxil olmalı olan gәlirin azaldılmış mәblәğini
verilmiş borclara görә daxil olan gәlirin azaldılmış mәblәğini
verilmiş borclara görә faktiki ödәnilmiş gәlirin azaldılmış mәblәğini

506 Verilmiş borclar üzrә gәlirlәrin vaxtında alınmaması aşkar edildikdә auditor nәyi müәyyәn etmәlidir?
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•

onun 801 saylı hesabın debeti üzrә әks olunduğu dövr vә müqavilә öhdәliklәrinә riayәt olunmamasının
sәbәblәrini vә borcluya tәtbiq edilәn sanksiyanın tamlığını
onun 542 saylı hesabın krediti üzrә әks olunduğu dövr vә müqavilә öhdәliklәrinә riayәt olunmamasının
sәbәblәrini vә vәsaitlәrdәn istifadәyә görә alınmış gәlir mәblәğini
onun 801 saylı hesabın krediti üzrә әks olunduğu dövr vә müqavilә öhdәliklәrinә riayәt olunmamasının
sәbәblәrini vә borcluya tәtbiq edilәn sanksiyanın tamlığını
onun 542 saylı hesabın debeti üzrә әks olunduğu dövr vә müqavilә öhdәliklәrinә riayәt olunmamasının
sәbәblәrini vә borcludan alınmış sanksiya mәblәğinin tamlığını
onun 901 saylı hesabın krediti üzrә әks olunduğu dövr vә müqavilә öhdәliklәrinә riayәt olunmamasının
sәbәblәrini vә vәsaitlәrdәn istifadәyә görә alınmış gәlir mәblәğini

507 Sәhmlәr üzrә divident formasında müәssisәnin xeyrinә daxil olmuş xarici valyuta mәblәği uçotda necә
әks etdirilir?

•

Dt 217 – Kt 222
Dt 222 – Kt 442
Dt 222 – Kt 217
Dt 222 – Kt 801
Dt 217 – Kt 801

508 Digәr müәssisәlәrin qiymәtli kağızlarına, dövlәt istiqrazlarına maliyyә qoyuluşu etmiş müәssisәlәr,
hәmin qiymәtli kağızlar üzrә alacaqları divident vә faizlәri uçotda necә әks etdirirlәr?

•

Dt 801 – Kt 217
Dt 801 – Kt 442
Dt 442 – Kt 801
Dt 217 – Kt 801
Dt 217 – Kt 222

509 Satışdankәnar gәlir vә xәrclәrin әks olunmasının düzgünlüyünün yoxlanması hansı qaydada hәyata
keçirilir?

•

2№li “Maliyyә nәticәlәri vә ondan istifadә olunması haqında” formada “Satışdankәnar gәlir vә xәrclәr” maddәsi
üzrә әks olunmuş mәlumatlar Baş kitabda 601,611,612 saylı hesabların krediti üzrә әks olunmuş mәlumatlarla
tutuşdurulur
2№li “Maliyyә nәticәlәri vә ondan istifadә olunması haqında” formada “Satışdankәnar gәlir vә xәrclәr” maddәsi
üzrә әks olunmuş mәlumatlar Baş kitabda 83 saylı hesabların krediti üzrә әks olunmuş mәlumatlarla tutuşdurulur
2№li “Maliyyә nәticәlәri vә ondan istifadә olunması haqında” formada “Satışdankәnar gәlir vә xәrclәr” maddәsi
üzrә әks olunmuş mәlumatlar, Baş kitabda 801 saylı hesabın debet vә krediti üzrә әks olunmuş mәlumatlarla
tutuşdurulur
2№li “Maliyyә nәticәlәri vә ondan istifadә olunması haqında” formada “Satışdankәnar gәlir vә xәrclәr” maddәsi
üzrә әks olunmuş mәlumatlar Baş kitabda 601 saylı hesabların krediti üzrә әks olunmuş mәlumatlarla tutuşdurulur
1№li “Maliyyә nәticәlәri vә ondan istifadә olunması haqında” formada “Satışdankәnar gәlir vә xәrclәr” maddәsi
üzrә әks olunmuş mәlumatlar Baş kitabda 80 saylı hesabların krediti üzrә әks olunmuş mәlumatlarla tutuşdurulur

510 Satışdankәnar maliyyә nәticәlәrinin yoxlaması zamanı auditor informasiya mәnbәyi kimi
aşağıdakılardan istifadә edir? 1. Kassa kitabı; 2. Baş kitab (dövriyyә balansı); 3. 2№li “Maliyyә nәticәlәri vә
onlardan istifadә olunması haqqında” hesabat forması; 4. hesablaşma hesabında pul vәsaitlәrinin hәrәkatı
haqqında bank çıxarışları; 5. tәsәrrüfat müqavilәlәri; 6. әsasında 80 saylı hesabın debet vә krediti üzrә
mühasibat yazılışlarının aparıldığı ilkin sәnәdlәr.

•

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

511 Maliyyә nәticәlәrinin auditi zamanı 2 № li “Maliyyә nәticәlәri vә onlardan istifadә olunması haqqında”
hesabat tormasının “Sair satışdan olan nәticәlәr” maddәsindә (şifrә kodu 060) әks olunmuş mәlumatlar hansı
uçot registrdәki mәblәğlә tutuşdurulur?
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•

Baş kitabda 612 saylı hesabın debeti üzrә әks olunmuş mәblәğlә tutuşdurulur
Baş kitabda 601 saylı hesabın debeti üzrә әks olunmuş mәblәğlә tutuşdurulur
Baş kitabda 612 saylı hesabın krediti üzrә әks olunmuş mәblәğlә tutuşdurulur
Baş kitabda 601 saylı hesabın krediti üzrә әks olunmuş mәblәğlә tutuşdurulur
Baş kitabda 611 saylı hesabın debeti üzrә әks olunmuş mәblәğlә tutuşdurulur

512 Müәssisәnin malik olduğu malmaterial qiymәtlilәrinin, qiymәtli kağızların, qeyrimaddi aktivlәrin
satışından olan maliyyә nәticәlәri hansı hesabda әks olunur?

•

601 saylı hesabda
801 saylı hesabda
612 saylı hesabda
611 saylı hesabda
901 saylı hesabda

513 Әsas vәsaitlәrin başqa müәssisәlәrә, hәmçinin özünün hesablaşma (valyuta) hesabı vә müstәqil balansa
malik olan struktur bölmәlәrinә әvәzsiz olaraq verilmәsi faktiki aşkar edildiyi hallarda, auditor nәyi müәyyәn
etmәlidir?

•

bu әmәliyyatdan olan maliyyә nәticәlәrinin satışdan olan nәticәlәrә aid edilibedilmәdiyini müәyyәn etmәlidir
bu әmәliyyatdan olan maliyyә nәticәlәrinin vergitutulan gәlirlәrә aid edilibedilmәdiyini müәyyәn etmәlidir
bu әmәliyyatdan olan maliyyә nәticәlәrinin sair satışdan olan nәticәlәrә aid edilibedilmәdiyini müәyyәn
etmәlidir
bu әmәliyyatdan olan maliyyә nәticәlәrinin satışdankәnar nәticәlәrә aid edilibedilmәdiyini müәyyәn etmәlidir
bu әmәliyyatdan olan maliyyә nәticәlәrinin vergitutulan gәlirlәrdәn çıxılan xәrclәrә aid edilibedilmәdiyini
müәyyәn etmәlidir

514 Tәhviltәslim aktlarında (ӘV1№li forma) vә әsas vәsaitlәrin uçot kartlarında (ӘV6 vә ӘV7 №li
forma) göstәrilәn mәblәğlәr mәnfi fәrq aşkar edildiyi zaman, vergitutmadan yayınma halının olub
olmamağını müәyyәn etmәk mәqsәdilә auditor hansı hәrәkәt etmәlidir?

•

ilkin dәyәri ilә başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilibverilmәdiyini)
araşdırmalıdır
qalıq dәyәrindәn aşağı başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilib
verilmәdiyini) araşdırmalıdır
yaranmış zәrәrin qanunauyğun olubolmadığını müәyyәn etmәlidir
qalıq dәyәri ilә başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilibverilmәdiyini)
araşdırmalıdır
qalıq dәyәrindәn yuxarı başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilib
verilmәdiyini) araşdırmalıdır

515 Tәhviltәslim aktlarında (ӘV1№li forma) vә әsas vәsaitlәrin uçot kartlarında (ӘV6 vә ӘV7 №li
forma) göstәrilәn mәblәğlәr müsbәt fәrq aşkar edildiyi zaman, vergitutmadan yayınma halının olub
olmamağını müәyyәn etmәk mәqsәdilә auditor hansı hәrәkәt etmәlidir?

•

ilkin dәyәri ilә başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilibverilmәdiyini)
araşdırmalıdır
qalıq dәyәrindәn aşağı başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilib
verilmәdiyini) araşdırmalıdır
qalıq dәyәri ilә başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilibverilmәdiyini)
araşdırmalıdır
bәrpa dәyәri ilә başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilibverilmәdiyini)
araşdırmalıdır
qalıq dәyәrindәn yuxarı başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilib
verilmәdiyini) araşdırmalıdır

516 Yoxlama zamanı әsas vәsaitlәrin ilkin dәyәri vә onların satışdan daxil olmuş pul vәsaitlәri arasındakı
fәrqin düzgünlüyünü müәyyәn etmәk üçün auditor hansı hәrәkәti etmәlidir?
bank çıxarışındakı vә ya kassa mәdaxil orderlәrindәki mәblәğlәri әsas vәsaitlәrin tәhviltәslim aktındakı (ӘV1№li
forma), mәblәğlә elәcә dә әsas vәsait obyektlәrinin inventar uçotu kartoçkalarındakı mәblәğlәrlә tutuşdurmalıdır
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•

bank çıxarışındakı vә ya kassa mәdaxil orderlәrindәki mәblәğlәri yalnız әsas vәsait obyektlәrinin investor uçotu
kartoçkalarındakı mәblәğlәrlә tutuşdurmalıdır
bank çıxarışındakı vә ya kassa mәxaric orderlәrindәki mәblәğlәri әsas vәsaitlәrin tәhviltәslim aktındakı (ӘV1№li
forma), mәblәğlә elәcә dә әsas vәsait obyektlәrinin inventar uçotu kartoçkalarındakı mәblәğlәrlә tutuşdurmalıdır
bank çıxarışındakı vә ya kassa mәdaxil orderlәrindәki mәblәğlәri yalnız әsas vәsaitlәrin tәhviltәslim aktındakı
(ӘV1№li forma) obyektlәrinin investor uçotu kartoçkalarındakı mәblәğlәrlә tutuşdurmalıdır
bank çıxarışındakı vә ödәniş tapşırığındakı mәblәğlәri әsas vәsaitlәrin tәhviltәslim aktındakı (ӘV1№li forma),
mәblәğlә tutuşdurmalıdır

517 Әsas fondların vә digәr әmlakın satışından әldә edilәn mәnfәәt necә müәyyәn edilir?

•

onların bәrpa vә qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satın alınma vә balans qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların ilkin vә qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların әldә edilmә qiymәti vә qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların tәdavül vә qalıq dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi

518 Bir neçә fәaliyyәt növü ilә mәşğul olan müәssisәlәr ümumistehsalat vә ümumtәsәrrüfat xәrclәri necә
bölüşdürürlәr?

•

hәr bir fәaliyyәt növü üzrә çәkilmiş mәsrәflәrin müәssisәnin ümumi gәlirindәki müvafiq payına mütәnasib olaraq
hәr bir fәaliyyәt növündәn alınmış satış pulunun müәssisәnin ümumi mәsrәflәrindәki müvafiq payına mütәnasib
olaraq
hәr bir fәaliyyәt növündәn alınmış satış pulunun müәssisәnin ümumi gәlirindәki müvafiq payına mütәnasib olaraq
hәr bir fәaliyyәt növü üzrә çәkilmiş müstәqim (birbaşa) mәsrәflәrin alınmış satış pulunun müәssisәnin ümumi
gәlirindәki müvafiq payına mütәnasib olaraq
fәaliyyәt növündәn olan gәlirlәrin müәssisәnin ümumi xәrclәrindәki müvafiq payına mütәnasib olaraq

519 Әvәzsiz olaraq alınmış aktivlәrin dәyәri hansı gәlirlәrin tәrkibindә uçota alınır?

•

Әsas fәaliyyәtdәn olan gәlirlәrin
Maliyyә әmәliyyatlarından olan gәlirlәrin
Satışdankәnar gәlirlәrin
Satıçdan olan gәlirlәrin
Material qiymәtlilәrinin satışından olan gәlirlәrin

520 Müәssisәnin vergitutulan mәnfәәti әvәzsiz alınmış әsas vәsaitlәrin dәyәri qәdәr artırılırmı?

•

Artırılmır
Yalnız kassa metodunun tәtbiqi zamanı artırılır
Artırılır
Yalnız hesablama metodunun tәtbiqi zamanı artırılır
Yalnız yüklәmә üzrә metodunun tәtbiqi zamanı artırılır

521 Podratçı müәssisәdә alınmış xammal vә materialların dәyәri vergitutma bazasına daxil edilirmi?

•

Edilir
Yalnız hesablama metodunun tәtbiqi zamanı edilir
Edilmir
Yalnız kassa metodunun tәtbiqi zamanı edilir
Yalnız yüklәmә üzrә metodunun tәtbiqi zamanı edilir

522 Podratçı müәssisәdә alınmış xammal vә materiallar hansı hesabda uçota alınır?

•

003 saylı balansarxası hesabda
004 saylı balansarxası hesabda
005 saylı balansarxası hesabda
46 saylı hesabda
006 saylı balansarxası hesabda
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523 Podrat müqavilәsi üzrә işlәr yerinә yetirilәrkәn sifarişçinin verdiyi materiallardan istifadә olunduğu
üçün sifarişçidә materialların podratçı tәşkilata buraxılması onların satışı sayılmı?

•

Sayılır
Yalnız hesablama metodunun tәtbiqi zamanı sayılır
Sayılmır
Yalnız kassa metodunun tәtbiqi zamanı sayılır
Yalnız yüklәmә üzrә metodunun tәtbiqi zamanı sayılır

524 Mәhsul satışının “yüklәmә üzrә” (hesablama) metodunu tәtbiq etdiyi hallarda malsatan maldәyişmә
әmәliyyatları üzrә daxil olmuş malların (işlәrin, xidmәtlәrin) vә digәr әmlakın dәyәri uçotda necә әks etdirir?

•

Dt 601  Kt 217
Dt 111, 101, 201  Kt 431 vә ya 217
Dt 601,611, 612 Kt 111, 101, 201, 204
Dt 111, 101, 201, 204  Kt 601,611, 612
Dt 111, 101, 201  Kt 171 (217)

525 Müәssisәlәr mәhsul satışının “yüklәmә üzrә” (hesablama) metodunu tәtbiq etdiyi hallarda malsatan
maldәyişmә әmәliyyatları hesabına yüklәnmiş mal vә ya digәr әmlakın dәyәrinә hansı mühasibat yazılışı
tәrtib edir?

•

Dt 601,611  Kt 111, 101, 201, 204,205
Dt 431 vә ya 217  Kt 601,611, 612
Dt 171 (217)  Kt 601,611
Dt 601,611,612  Kt 431 vә ya 217
Dt 601  Kt 217

526 Barter әmәliyyatları üzrә alıcılara yüklәnmiş mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) dәyәrinә hansı mühasibat
yazılışı tәrtib edilir?

•

Dt 111,101  Kt 217
Dt 601 Kt 111, 101, 201, 204,205
Dt 431 vә ya 217  Kt 46, 47, 612
Dt 601,611, 612  Kt 431 vә ya 217
Dt 111, 101, 201, 204,205  Kt 601

527 Әgәr müәssisә mәhsul satışını “ödәmә üzrә” metodu ilә uçota alırsa, onda malsatan barter әmәliyyatları
üzrә alıcılardan alınmış malların (işlәrin, xidmәtlәrin) dәyәrinә hansı mühasibat yazılışı tәrtib edilir?

•

Dt 111, 101, 201, 204, 205  Kt 171
Dt 431 vә ya 217  Kt 111, 101, 201, 204, 205
Dt 111, 101, 201, 204, 205  Kt 431 vә ya 217
Dt 171  Kt 111, 101, 201, 204,205
Dt 111, 101  Kt 217

528 İlin sonunda valyutanın satış vә balansda әks etdirilmiş mәzәnnә fәrqlәri arasındakı fәrq (mәnfi vә ya
müsbәt) hansı hesaba silinir?

•

222 saylı
442 saylı
801 saylı
204 saylı
901 saylı

529 İlin sonunda valyutanın satış vә balansda әks etdirilmiş mәzәnnә fәrqlәri arasındakı müsbәt fәrqә hansı
yazılış tәrtib edlir?
Dt 801 Kt 442
91/126

22.12.2016

•

Dt 204  Kt 801
Dt 442Kt 801
Dt 222  Kt 801
Dt 601  Kt 801

530 Valyutanın mütlәq satışını hәyata keçirәn müәssisәlәr әldә edilәn gәliri 601№li hesabın krediti üzrә
hansı sәnәdlәrә әsasәn tәsdiqlәnәn manat ekvivalenti ilә әks etdirirlәr?

•

ilkin uçot sәnәdlәri ilә
katirovka sәnәdlәri ilә
bank müәssisәsinin sәnәdlәri ilә
kassa mәdaxil orderlәri ilә
ödәniş tapşırıqları

531 Xarici valyutada әldә edilmiş gәlirlәr yoxlanılarkәn auditor nәyi nәzәrә almalıdır?

•

bu gәlir mәblәği valyuta mәzәnnә fәrqi nәzәrә alınmadan göndәriş sәnәdlәrinә әsasәn 46 № li hesabın kreditindә
әks olunmuş mәblәğә bәrabәr olmalıdır
bu gәlir mәblәği valyuta mәzәnnә fәrqi nәzәrә alınmaqla göndәriş sәnәdlәrinә әsasәn 52 № li hesabın kreditindә
әks olunmuş mәblәğә bәrabәr olmalıdır
bu gәlir mәblәği valyuta mәzәnnә fәrqi nәzәrә alınmaqla göndәriş sәnәdlәrinә әsasәn 46 № li hesabın kreditindә
әks olunmuş mәblәğә bәrabәr olmalıdır
bu gәlir mәblәği valyuta mәzәnnә fәrqi nәzәrә alınmaqla göndәriş sәnәdlәrinә әsasәn 51 № li hesabın kreditindә
әks olunmuş mәblәğә bәrabәr olmalıdır
bu gәlir mәblәği valyuta mәzәnnә fәrqi nәzәrә alınmadan göndәriş sәnәdlәrinә әsasәn 83 № li hesabın kreditindә
әks olunmuş mәblәğә bәrabәr olmalıdır

532 İlkin sәnәdlәrә әsasәn yüklәnmiş vә dәyәri ödәnilmiş mәhsulların dәyәrinin müvafiq uçot sәnәdlәrindә
46 № li hesabın krediti üzrә әks etdirilmәmәsi faktiki aşkar edildiyi hallarda, auditor hansı hәrәkәt etmәlidir?

•

faktiki әldә edilmiş gәlirin yenidәn hesablanmasını tәmin etmәli, vergitutmadan yayındırılmış (gizlәdilmiş) gәlir
mәblәğini müәyyәnlәşdirmәli vә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş tәdbirlәr görülmәklә hәmin faktları yoxlama
protokolunda әks etdirmәlidir
yoxlama zamanı yarımfabrikatların kәnara satılıbsatılmaması faktına fikir vermәlidir
faktiki әldә edilmiş gәlirin yenidәn hesablanmasını tәmin etmәli, vergitutmadan yayındırılmış (gizlәdilmiş) gәlir
mәblәğini müәyyәnlәşdirmәli vә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş tәdbirlәr görülmәklә hәmin faktları yoxlama
aktında әks etdirmәlidir
vergitutmadan yayındırılmış (gizlәdilmiş) gәlir mәblәğini müәyyәnlәşdirmәli vә qanunvericilikdә nәzәrdә
tutulmuş tәdbirlәr görülmәklә hәmin faktları yoxlama aktında әks etdirmәlidir
faktiki әldә edilmiş gәlirin yenidәn hesablanmasını tәmin etmәli, vergitutmadan yayındırılmış (gizlәdilmiş) gәlir
mәblәğini müәyyәnlәşdirmәli

533 11 № li jurnalorderdә müxabirlәşәn hesablarla hansı hesabların kreditlәri üzrә aylıq yekunlar әks
olunur?

•

204, 603,711,601 saylı hesabların
205,603,611 saylı hesabların
204, 205, 711,171 saylı hesabların
603, 711,611 saylı hesabların
601,611, 612 saylı hesabların

534 16№ li cәdvәl satış pulunun hansı metodu ilә müәyyәn edildiyi zaman tәrtib olunur vә üçün nәzәrdә
tutulmuşdur?

•

“yüklәmә üzrә” (hesablama) metodu vә yüklәnmiş mәhsullara görә tәrtib edilmiş hesablaşma sәnәdlәrinin
yığılması vә qruplaşdırılması üçün
hәr iki metodun tәtbiq zamanı tәrtib oluna bilәr vә yüklәnmiş mәhsullara görә tәrtib edilmiş hesablaşma
sәnәdlәrinin yığılması vә qruplaşdırılması üçün
“ödәmә üzrә” (kassa) metodu vә yüklәnmiş mәhsullara görә tәrtib edilmiş hesablaşma sәnәdlәrinin yığılması vә
qruplaşdırılması üçün
“ödәmә üzrә” (kassa) metodu vә alınmış mәhsullara görә tәrtib edilmiş hesablaşma sәnәdlәrinin yığılması vә
qruplaşdırılması üçün
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hesablama metodu üzrә yüklәnmiş mәhsullara görә tәrtib edilmiş hesablaşma sәnәdlәrinin yığılması vә
qruplaşdırılması üçün

535 Auditor mәhsulların yüklәnmәsini rәsmilәşdirәn ilkin sәnәdlәri hansı tarıxlәri tutuşdurmalıdır?

•

yüklәmә sәnәdlәrinin imzalandığı tarixlәri, müvafiq uçot registrindә yüklәmә üzrә әmәliyyatların әks olunduğu vә
ödәniş tapşırığı üzrә yüklәnmiş mәhsulların dәyәrinin göstәrildiyi tarixlәri
mәdaxil sәnәdlәrinin imzalandığı tarixlәri, vergi uçotu registrindә әmәliyyatların әks olunduğu vә ödәniş tapşırığı
üzrә yüklәnmiş mәhsulların dәyәrinin göstәrildiyi tarixlәri
yüklәmә sәnәdlәrinin tәrtib edilmә tarixlәrini, müvafiq uçot registrindә yüklәmә üzrә әmәliyyatların әks olunduğu
vә bank çıxarışları üzrә yüklәnmiş mәhsulların dәyәrinin ödәnilmә tarixlәrini
yüklәmә sәnәdlәrinin tәrtib edilmә tarixlәrini, müvafiq uçot registrindә әmәliyyatların әks olunduğu vә ödәniş
tәlәbnamәsindә yüklәnmiş mәhsulların dәyәrinin göstәrildiyi tarixlәri
müşahidәedici sәnәdlәrinin tәrtib edilmә tarixlәrini vә ödәniş tәlәbnamәsindә yüklәnmiş mәhsulların dәyәrinin
göstәrildiyi tarixlәri

536 Auditor mәhsulların satışı üzrә analitik uçot göstәricilәrinin sintetik uçot göstәricilәrinә uyğunluğunu
müәyyәn etmәk üçün nә etmәlidir?

•

Baş kitabın mәlumatları 12 № li jurnal orderin, 12 № li jurnal orderin yekun mәlumatları isә 16, 17 № li
cәdvәllәrin analoji göstәricilәrinә uyğunluğu yoxlanmalıdır
Alınmış mәhsullar üzrә vergi mәblәğlәrini müxtәlif registrlәrdәki yazılışları üzlәşdirmәk yolu ilә bu әmәliyyatlar
üzrә әks olunmuş mәblәğlәrin dәqiqliyi vә hesabların müxabirlәşmәsinin düzgünlüyü yoxlanmalıdır
Mәhsul satışı üzrә müxtәlif registrlәrdәki yazılışları üzlәşdirmәk yolu ilә bu әmәliyyatlar üzrә әks olunmuş
mәblәğlәrin dәqiqliyi vә hesabların müxabirlәşmәsinin düzgünlüyü yoxlanmalıdır
Alınmış mәhsullar üzrә müxtәlif registrlәrdәki yazılışları üzlәşdirmәk yolu ilә bu әmәliyyatlar üzrә әks olunmuş
mәblәğlәrin dәqiqliyi vә hesabların müxabirlәşmәsinin düzgünlüyü yoxlanmalıdır
Satılmış mәhsullar üzrә müxtәlif registrlәrdәki yazılışları üzlәşdirmәk yolu ilә bu әmәliyyatlar üzrә әks olunmuş
mәblәğlәrin dәqiqliyi vә hesabların müxabirlәşmәsinin düzgünlüyü yoxlanmalıdır

537 Auditor hesabatlarda mәhsul satışı üzrә әks olunmuş göstәricilәrin düzgünlüyünü yoxlamaq üçün
әvvәlcә nә etmәlidir?

•

müәssisәnin әvvәlki hesabat ili üçün tәsdiq edilmiş uçot siyasәtindә әks olunmuş satışın qiymәtlәndirmә metodu
ilә tanış olunmalı, yoxlanılan dövr әrzindә onun dәyişmәzliyinә diqqәt yetirilmәlidir
müәssisәnin әvvәlki hesabat ili üçün tәsdiq edilmiş uçot siyasәtindә әks olunmuş әmlakın qiymәtlәndirmә metodu
ilә tanış olunmalı
müәssisәnin hesabat ili üçün tәsdiq edilmiş uçot siyasәtindә әks olunmuş satışın qiymәtlәndirmә metodu ilә tanış
olunmalı, yoxlanılan dövr әrzindә onun dәyişmәzliyinә diqqәt yetirilmәlidir
әmlak satışından olan gәlirlәr vә mәnfәәtin müәyyәn edilmәsinin seçilmiş variantının düzgünlüyünü tәhlil
etmәlidir
müәssisәnin növbәti hesabat ili üçün tәsdiq edilmiş uçot siyasәtindә әks olunmuş әmlakın qiymәtlәndirmә metodu
ilә tanış olunmalı

538 Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin düzgünlüyünü yoxlamaq üçün
vergi müfәttişi aşağıdakı hansı informasiya bazasından istifadә etmәlidir? 1. malsatan vә podratçılarla
bağlanmış tәsәrrüfat müqavilәlәri; 2. kassa kitabı; 3. 5№ li “Maliyyә nәticәlәri vә onlardan istifadә
haqqında” hesabat; 4. hesablaşma hesabında pul vәsaitlәrinin hәrәkәti üzrә bank çıxarışları; 5. Anbar kitabı
vә vergi hesabfakturası; 6. yüklәnmiş mәhsulların ödәnişi üçün tәrtib edilmiş tәdiyyә tәlәbnamә tapşırıqları;
7. satılmış hazır mәhsulların kalkulyasiyası.

•

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

539 Mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin düzgünlüyünü yoxlamaq üçün
vergi müfәttişi aşağıdakı hansı informasiya bazasından istifadә etmәlidir? 1. hesabat dövrü üçün müәssisәnin
uçot siyasәti haqqında әmri; 2. malsatan vә podratçılarla bağlanmış tәsәrrüfat müqavilәlәri; 3. alıcı vә
sifarişçilәrlә bağlanmış tәsәrrüfat müqavilәlәri; 4. 5 № li “Maliyyә nәticәlәri vә onlardan istifadә haqqında”
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hesabat; 5. 2 № li “Maliyyә nәticәlәri vә onlardan istifadә haqqında” hesabat; 6. Anbar kitabı vә vergi hesab
fakturası; 7. Baş kitab vә dövriyyә cәdvәllәri.

•

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

540 Satış pulunun müәyyәn edilmәsinin “yüklәmә üzrә” (hesablama metodu) metodunun tәtbiqi zamanı,
mәhsullar (işlәr, xidmәtlәr) nә vaxt satılmış hesab olunur?

•

Onların dәyәri alıcılar (sifarişçilәr) tәrәfindәn müәssisәnin bankdakı hesablaşma, valyuta vә digәr hesabına daxil
olduğu vә ya müәssisәnin kassasına nağd ödәnildiyi andan
Mәhsulların dәyәri alıcılar (sifarişçilәr) tәrәfindәn müәssisәnin bankdakı hesablaşma daxil olduğu vә elektron
vergi hesabfakturasının tәqdim edildiyi andan
Mәhsullar yüklәndiyi vә onlara görә tәrtib olunmuş hesablaşma sәnәdlәrinin alıcılara tәqdim edildiyi andan
(onların dәyәrinin alıcılar tәrәfindәn ödәnilibödәnilmәmәsindәn asılı olmayaraq)
Mәhsulların dәyәri alıcılar (sifarişçilәr) tәrәfindәn müәssisәnin bankdakı hesablaşma hesabına daxil olduğu vә
onlara görә tәrtib olunmuş hesablaşma sәnәdlәrinin alıcılara tәqdim edildiyi andan
Mәhsulların dәyәri malsatanlar (sifarişçilәr) tәrәfindәn müәssisәnin bankdakı hesablaşma daxil olduğu vә elektron
vergi hesabfakturasının tәqdim edildiyi andan

541 Mәhsulların (iş vә xidmәtlәrin) satışından әldә edilmiş gәlirin formalaşmasının düzgünlüyünü yoxlamaq
üçün ilk növbәdә nә etmәk lazımdır?

•

vergiyә cәlb edilәn satış pulunun yoxlanmasından başlamaq
müәssisә tәrәfindәn qeyrirezident hüquqi şәxsә ödәnilәn gәlirlәrdәn (dividentlәr, faizlәr, riskin sığortası
müqavilәsi üzrә sığorta ödәmәlәri, icarә haqqı, royalti) verginin tutulmasının düzgünlüyünü araşdırmalıdır
müәssisәnin uçot siyasәtindә satış pulunun müәyyәn edilmәsinin hansı metodunun seçildiyini, onun tәtbiq
olunduğu müddәti, әvvәllәr başqa metodun tәtbiq olunubolunmamasını vә olunubsa hansı sәbәbdәn
dәyişdirildiyi müәyyәn etmәk
521 saylı hesabın krediti üzrә dövriyyәnin düzgünlüyünü yoxlanmasından başlamaq
müәssisә tәrәfindәn rezident hüquqi şәxsә ödәnilәn gәlirlәrdәn verginin tutulmasının düzgünlüyünü
araşdırmalıdır

542 Әgәr gәlirdәn çıxılan tәmirlә bağlı xәrclәrin faktiki mәblәği vergi qanunvericiliyindә nәzәrdә tutulmuş
normadan artıq olması faktı aşkar edilәrsә, onda…

•

hәmin fәrq müvafiq hesabat dövrünün vergitutma bazasına daxil edilәrәk vergidәn yayındırılmış gәlir mәblәği
müәyyәn edilir
yaranmış fәrq cari hesabat ilindә tәmir xәrclәrinin gәlirdәn çıxılan mәblәğinә әlavә edilir
yaranmış fәrq hesabat dövrünün vergitutma bazasına daxil edilәrәk vergidәn yayındırılmış gәlir mәblәği müәyyәn
edilir
yaranmış fәrq müvafiq hesabat dövrünün tәmir xәrclәrinin gәlirdәn çıxılan mәblәğinә әlavә edilir
yaranmış fәrq cari hesabat dövrünün tәmir xәrclәrinin gәlirdәn çıxılan mәblәğinә әlavә edilir

543 Auditor gәlirdәn çıxılan xәrclәrin tәrkibinә aid edilәn amortizasiya ayırmalarının düzgünlüyünü
yoxlayarkәn aşağıda göstәrlilәnlәrin hansına xüsusi diqqәt yetirmәlidir? 1. amortizasiya olunmayan aktivlәrә
ayırmaların hesablanmasına; 2. әsas vәsaitlәrin kateqoriyalara aid edilmәsinin düzgünlüyünә; 3. әsas
vәsaitlәrin kateqoriyalar üzrә müәyyәn edilmiş amortizasiya normaları üzrә hesablanmış amortizasiya
ayırmalarının düzgünlüyünә; 4. kateqoriyalar üzrә әsas vәsaitlәrә müәyyәn edilmiş normadan aşağı
amortizasiya hesablanıbhesablanmadığına; 5. kateqoriyalar üzrә әsas vәsaitlәrin qalıq dәyәrinә; 6.
kateqoriyalar üzrә әsas vәsaitlәrin faydalı istifadә olunma müddәtinә.

•

2, 3, 4, 5
1, 2, 5, 6
1, 2, 3, 4
3, 4, 5, 6
2, 4, 6
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544 Vergitutma bazası hesablanarkәn nәzәrә alınmayan xәrclәr aşağıdakılardır: 1. әsas vәsaitlәrin alınması
vә quraşdırılmasına çәkilәn xәrclәr; 2. qeyrikommersiya fәaliyyәti ilә bağlı olan xәrclәr; 3. әylәncә vә
yemәk, hәmçinin işçilәrin mәnzil vә digәr sosial xarakterli xәrclәri; 4. faktiki ezamiyyә xәrclәrinin normadan
artıq olan hissәsi; 5. vergilәrin vaxtında ödәnilmәmәsinә görә hesablanmış peniya, cәrimә, faiz vә maliyyә
sanksiyaları; 6. ölkә vә onun hüdudlarından kәnarda ödәnilmiş mәnfәәt vergisi vә gәlirdәn hesablanmış digәr
verginin mәblәği; 7. hesablanmış dividentlәrin mәblәği; 8. nizamnamә kapitalına qoyuluşlar.

•

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

545 Maliyyә nәticәlәrinin audit yoxlanması yoxlaması zamanı ilk növbәdә tәsәrrüfat subyektinin balans
mәnfәәtinin düzgün müәyyәn edilibedilmәdiyini tәhlil etmәk nә etmәk lazımdır?

•

müәssisәnin (sahibkarın) әldә etdiyi gәlirlәrin әmәlә gәlmә mәnbәlәri dәqiqlәşdirilmәlidir
gәlirlәr vә gәlirdәn çıxılan xәrclәrin uçota alınmasının düzgünlüyü yoxlanılır
müәssisәnin (sahibkarın) әldә etdiyi gәlirlәr vә gәlirdәn çıxılan xәrclәrin hesablanması vә uçota alınmasının
düzgünlüyü yoxlanılır
gәlirdәn çıxılan xәrclәrin hesablanması vә sәnәdlәrlә rәsmilәşdirilmәsinin düzgünlüyü yoxlanılır
sәnәdlәrlә rәsmilәşdirilmәsinin düzgünlüyü yoxlanılır

546 Ehtiyat vә digәr fondlara ayırmaların auditi zamanı hansı informasiya bazasından istifadә olunur?

•

Mәnfәәt vergisi üzrә bәyannamәyә әsasәn müxtәlif yollarla müәyyәn edilir
Mәnfәәt vergisi üzrә bәyannamәyә әsasәn müxtәlif yollarla müәyyәn edilir, avans ödәnişlәri üzrә ödәniş sәnәdlәri,
901, 222, 521 saylı hesablar üzrә әmәliyyatlar, Baş kitab
Müәssisәnin tәsis sәnәrlәri vә nizamnamәsi, mәqsәdli fondlardan istifadәnin formalaşma smetası, 86 saylı hesab
üzrә әmәliyyatlar
Maliyyә nәticәlәri haqqında 2 №li hesabat forması, 601,611, 612, 801 vә digәr hesablar üzrә tәsәrrüfat
әmәliyyatları
Müәssisәnin tәsis sәnәrlәri vә nizamnamәsi, fәaliyyәt növlәri üzrә mәsrәflәrin uçot jurnalı

547 Vergiyә cәlb olunan mәnfәәt yoxlanarkәn hansı informasiya bazasından istifadә olunur?

•

Maliyyә nәticәlәri haqqında 1 №li hesabat forması, 601,611, 612, 801 vә digәr hesablar üzrә tәsәrrüfat
әmәliyyatları
Avans ödәnişlәri üzrә ödәniş sәnәdlәri, 901, 222, 521 saylı hesablar üzrә әmәliyyatlar, Baş kitab
Mәnfәәt vergisi üzrә bәyannamәyә әsasәn müxtәlif yollarla müәyyәn edilir, avans ödәnişlәri üzrә ödәniş sәnәdlәri,
81, 51, 68 saylı hesablar üzrә әmәliyyatlar, Baş kitab
Maliyyә nәticәlәri haqqında 2 №li hesabat forması, 601,611, 612, 801 vә digәr hesablar üzrә tәsәrrüfat
әmәliyyatları, Baş kitab
Maliyyә nәticәlәri haqqında 2 №li hesabat forması, Baş kitab

548 Vergitutma mәqsәdlәri üçün korrektә olunmuş hesabat dövrünün mәnfәәti yoxlanarkәn hansı üsül vә
prosedurlardan istifadә olunur?

•

Müqayisә, üzlәşdirmә
Normativhüquqi tәnzimlәmә
Sәnәdli araşdırma, normativhüquqi tәnzimlәmә, hesablama, müqayisә, tәdqiq etmәk
Sәnәdli araşdırma
Riyazi hesablama

549 Vergitutma mәqsәdlәri üçün korrektә olunmuş hesabat dövrünün mәnfәәti yoxlanarkәn hansı
informasiya bazasından istifadә olunur?

•

Avans ödәnişlәri üzrә ödәniş sәnәdlәri, 901,222,521 saylı hesablar üzrә әmәliyyatlar
Fәaliyyәt növlәri üzrә mәsrәflәrin uçot jurnal , 901, 222, 521 saylı hesablar üzrә әmәliyyatlar, Baş kitab
Maliyyә nәticәlәri haqqında 2 №li hesabat forması, 46, 47, 612, 80 vә digәr hesablar üzrә tәsәrrüfat әmәliyyatları
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Müәssisәnin tәsis sәnәrlәri vә nizamnamәsi, fәaliyyәt növlәri üzrә mәsrәflәrin uçot jurnal
601,611, 612, 801 vә digәr hesablar üzrә tәsәrrüfat әmәliyyatları

550 Vergiyә cәlb edilәn mәnfәәtin audit yoxlamasının nәzarәt predmetlәri nәdir? 1. Hesabat dövrünün
mәnfәәti; 2. Vergitutma mәqsәdlәri üçün korrektә olunmuş hesabat dövrünün mәnfәәti; 3. Hesabat dövrünün
mәnfәәtindәn fәrqli qaydada vergiyә cәlb olunan gәlirlәr; 4. Ehtiyat vә digәr fondlara ayırmalar; 5. Mәnfәәt
vergisi üzrә güzәştlәr; 6. Vergiyә cәlb olunan mәnfәәt.

•

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

551 Mәhsulların satışından olan gәlirlәr auditi mümkün olan qanun pozuntuları hansılardır?

•

Hazır mәhsulun vaxtında mәdaxil edilmәmәsi
Maldәyişmә (barter) әmәliyyatlarının hesablarda güzgün әks etdirilmәmәsi
Satış pulunun bir hissәsinin gizlәdilmәsi
Satılmış mәhsulun bir hissәsinin gizlәdilmәsi
Mal dövriyyәsinin bir hissәsinin gizlәdilmәsi

552 Mәhsulların satışından olan gәlirlәr auditi üçün informasiya bazası nә hesab olunur?

•

202, 204, 205, 601, 171 saylı hesablar üzrә tәsәrrüfat әmәliyyatları,5, 11, 15, 16 № li yığma cәdvәllәri, hazır
mәhsul anbarının vә marketinq şöbәsinin mәxaric orderlәri
1, 6, 8, 9, 13, 14 saylı bölüşdürücü işlәmә cәdvәlәri, Baş kitab, hazır mәhsul anbarının vә marketinq şöbәsinin
mәxaric orderlәri
221,222, 171 saylı hesablar üzrә tәsәrrüfat әmәliyyatları, kassa mәdaxil orderlәri, ödәniş tәlәbnamәtapşırıqları,
veksellәr, 1, 2 № li jurnalorderlәr, Baş kitab
202, 721 saylı hesablar üzrә tәsәrrüfat әmәliyyatları, Baş kitab
1, 2 № li jurnalorderlәr, Baş kitab

553 Mәnfәәtin auditi zamanı nәlәr әsas nәzarәt predmetlәri hesab olunur? 1. Balans mәnfәәti; 2. Satışın
maya dәyәri; 3. Kommersiya xәrclәri; 4. Buraxılmış mәhsulun hәcmi; 5. Mәhsulların satışından olan gәlirlәr;
6. Satılmış mәhsulların hәcmi.

•

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

554 Sәnәdlәrdәki bütün rekvizitlәrin düzgünlüyü, mәtn vә şifrlәrdә razılaşdırılmamış düzәliş, pozuntu vә
әlavә yazılmışların olubolmaması, maddimәsul şәxslәrin imzalarının әsl olubolmaması sәnәdli nәzarәtin
hansı xüsusi üsullarından istifadә etmәklә müәyyәnlәşdirilir?

•

Seçmә
Kompleks
Formal
Riyazi
Sәnәdli

555 Mәhsul satışından daxil olan faktiki pul vәsaitlәrinin yoxlanması üçün aşağıdakı informasiya bazasından
istifadә olunur: 1. 1, 2, 7, 8 № li jurnalorderlәr; 2. operativ uçot mәlumatları; 3. hesabat ili üçün uçot
siyasәtinin tәsdiq edilmәsi haqqında müәssisә rәhbәrinin әmri; 4. Baş kitab, balans vә digәr hesabat
formaları); 5. 1, 2, 10, 10/1, 15 № li jurnalorderlәr; 6. sintetik vә analitik uçot mәlumatları.

•

1, 2, 3, 4
1, 3, 5, 6
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•

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

556 Qüvvәdә olan normativ sәnәdlәr rәhbәr tutmaqla maliyyә nәticәlәrinin auditi zamanı әsasәn aşağıdakı
ümumi mәsәlәlәr yoxlanılmalıdır: 1. müәssisәnin hansı fәaliyyәti növü ilә mәşğul olduğu; 2. onun
qanunvericiliyә uyğun olubolmamağı vә tәsisedici sәnәdlәrlә tәsdiqlәnmәsi; 3. müәssisәnin bank vә digәr
kredit müәssisәlәrindәki hesablaşma (valyuta, cari) hesabının vәziyyәti, açılmış hesabların sayı vә onların
qanuni olubolmaması; 4. müәssisәnin xüsusi lisenziya tәlәb edәn vә qanunvericiliklә qadağan edilmiş
fәaliyyәt növü ilә mәşğul olubolmaması; 5. yoxlama aktında müәssisә, onun hüquqi ünvanı, struktur bölmә
vә filialları haqqında konkret mәlumatın olubolmaması; 6. qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş normalardan
artıq mәsrәflәrin istehsal (tәdavül) xәrclәrinә aid edilmәsi; 7. mәsrәflәrin tәrkibi haqqında qaydada nәzәrdә
tutulmamış mәsrәflәrin istehsal (tәdavül) xәrclәrinә aid edilmәsi.

•

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

557 Maliyyә nәticәlәri auditinin әsas vәzifәlәri hansılardır?

•

vergidәnyayıma hallarının, elәcә dә nöqsan, çatışmamazlıq, qanun pozuntularının aşkar edilmәsi vә onların aradan
qaldırılmasından
mәnfәәt vergisinin vergitutma bazasını formalaşdıran mәhsulların satışından olan maliyyә nәticәlәrinin
hesablanmasının düzgünlüyünün müәyyәn edilmәsindәn
mәnfәәt vergisinin vergitutma bazasını formalaşdıran mәhsulların satışından vә satışdankәnar әmәliyyatlardan
olan maliyyә nәticәlәrinin hesablanmasının düzgünlüyünün müәyyәn edilmәsindәn
vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görә maliyyә sanksiyalarının tәtbiq edilmәsindәn
vergilәrin vergitutma bazasını formalaşdıran mәhsulların satışından olan maliyyә nәticәlәrinin hesablanmasının
düzgünlüyünün müәyyәn edilmәsindәn

558 Vergi qanunvericiliyinә uyğun olaraq ödәmә mәndәyindә vergi tutmalı olan şәxslәr (vergi agentlәri)
kimi aşağıdakılar müәyyәn edilmişdir: 1. digәr şәxslәrә vәsaitlәr ödәyәn hüquqi şәxslәr vә sahibkarlar; 2.
müzdla işlәyәn fiziki şәxslәrә gәlir ödәyәn hüquqi şәxslәr; 3. müzdla işlәyәn fiziki şәxslәrә gәlir ödәyәn
fәrdi sahibkarlar; 4. hüquqi şәxslәr vә fiziki şәxslәrә divident, faiz, icarә haqqı, royalti ödәyәn rezident
hüquqi şәxslәr vә ya sahibkarlar; 5. hüquqi şәxslәr vә fiziki şәxslәrә faizlәr ödәyәn hüquqi şәxslәr.

•

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

559 Hüquqi şәxsin lәğvi ilә bağlı әmlakın bölüşdürülmәsi nәticәsindә әldә edilәn gәlir vә sәhmlәrin nominal
dәyәri hüdudlarında geri alındığı hallarda auditor nәyә diqqәt yetirilmәlidir?

•

bağlanmış müqavilәrin şәrtlәrinә
ödәnilmiş dividendlәrin xәrclәrә silinmәsinә
ödәnişlәrin dividendә aid edilibedilmәmәsinә
ödәnişlәrin bağlanmış müqavilә şәrtlәrinә uyğunluğuna
lәğvetmә komissiyasının qәrarına

560 Dividentdәn, faizlәrdәn, icarә haqqından vә royaltidәn, qeyrirezidentin gәlirindәn vә qeyrirezidentin
daimi nümayәndәliyinin xalis mәnfәәtindәn ödәmә mәnbәyindә vergitutma obyekti vә vergitutulan
әmәliyyatın dәyәrinin düzgün müәyyәn edilmәsi nәyә әsasәn hәyata keçirilir?

•

sәhmdarın (tәsisçinin, iştirakçının) Nizamnamә kapitalındakı payına
Nizamnamә kapitalındakı maliyyә qoyuluşunun mәblәğinә
bağlanmış müqavilәyә әsasәn
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•

mühasibat balansı vә hesabat göstәricilәrinә
Müvafiq şifahi razılaşmalara әsasәn

561 Vergi qanunvericiliyinә әsasәn ödәmә mәnbәyindә tutulan verginin ödәyicisinin düzgün müәyyәn
edilibedilmәmәsini müәyyәn etmәk üçün auditor nәlәri araşdırmalıdır?

•

vergi ödәyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olan fiziki şәxslәr tәrәfindәn işlәrin görülmәsi vә xidmәtlәrin
göstәrilmәsi
vergi ödәyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olman fiziki şәxslәr tәrәfindәn gәlir vergisinin hesablanmasının
düzgünlüyü
vergi ödәyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olmayan, VÖEN tәqdim etmәyәn fiziki şәxslәr tәrәfindәn
hesablanmalı vә büdcәyә ödәnilmәli olan vergi mәblәğinin hesablanması
vergi ödәyicisi kimi vergi orqanlarında uçotda olmayan, VÖEN tәqdim etmәyәn fiziki şәxslәr tәrәfindәn işlәrin
görülmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi
Müvafiq ödәnişkassa sәnәdlәrini

562 Büdcәyә daxil olmuş vergi mәblәğlәri barәdә vergi orqanlarında olan qeydlәrlә, büdcәyә köçürülmüş
vergi mәblәğlәri haqqında mühasibat uçotu mәlumatları arasında uyğunsuzluq aşkar edildiyi hallarda, vergi
müfәttişi hansı hәrәkәt etmәlidir?

•

verginin büdcәyә köçürülmәsi barәdә mühasibat uçotu sәnәdlәrindәki mәlumatları yoxlamalı vә bu
uyğunsuzluğun sәbәblәrini müәyyәn etmәlidir
verginin büdcәyә köçürülmәsi barәdә bank çıxarışlarındakı mәlumatları yoxlamalı vә bu uyğunsuzluğun sәbәblәri
barәdә yoxlama aktında müvafiq qeydlәr etmәlidir.
verginin büdcәyә köçürülmәsi barәdә bank sәnәdlәrindәki, xüsusilә ödәniş tapşırıqlarındakı mәlumatları
yoxlamalı vә bu uyğunsuzluğun sәbәblәri barәdә müәssisә rәhbәrliyindәn izahat tәlәb etmәlidir
verginin büdcәyә köçürülmәsi barәdә mәdaxil orderindәki mәlumatları yoxlamalı vә bu uyğunsuzluğun sәbәblәri
barәdә müәssisә rәhbәrliyindәn izahat tәlәb etmәlidir.
müvafiq bank sәnәdlәrini kassa sәnәdlәri ilә tutuşdurmalıdır

563 Vergilәrin vaxtında dövlәt büdcәsinә köçürülmәmәsinә görә vergi ödәyicisindәn (agentindәn)
ödәnilmәmiş vergi mәblәğinin neçә faizi hәcmindә faiz hesablanır?

•

0,01 faizi
0,2 faizi
0,1 faizi
0,02 faizi
0,3 faizi

564 Ödәmә mәnbәyindә vaxtında tutulmamış (tam tutulmamış) vә ya büdcәyә tam köçürülmәmiş vergi
mәblәği vә vergi orqanları tәrәfindәn tәtbiq edilmiş müvafiq cәrimә mәblәği kimdәn tutulur?

•

mübahisәsiz qaydada vәtәndaşlara gәlir ödәyәn müәssisәlәrdәn
mübahisәsiz qaydada vәtәndaşlardan
Heç kimdәn tutulmur
vergi agentlәrindәn
mәhkәmә yolu ilә vәtәndaşlardan

565 Vәtәndaşlar tәrәfindәn onların güzәşt hüquqlarını tәsdiq edәn müvafiq sәnәdlәr tәqdim edildikdәn sonra,
verginin yenidәn hesablanması hansı müddәt üçün aparıla bilәr?

•

yalnız belә hüququn yarandığı tәqvim ilinin әvvәlindәn sonuna qәdәr olan dövr әrzindә
yalnız belә hüququn yarandığı aydan әvvәlki 3 tәqvim ili әrzindә
yalnız belә hüququn yarandığı aydan başlayaraq vergitutulan tәqvim ili әrzindә
yalnız belә hüququn yarandığı aydan әvvәlki tәqvim ili әrzindә
yalnız belә hüququn yarandığı aydan әvvәlki 6 tәqvim ili әrzindә

566 Hüquqi şәxs yaratmadan sahibkarlıq fәayiyyәti göstәrәn fiziki şәxslәrin vergidәn yayındığı hallarda
vergi borcu hansı müddәt üçün tutula bilәr?
son bir tәqvim ili üçün
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•

vergidәn yayındığı bütün dövr üçün
son üç tәqvim ili üçün
son iki tәqvim ili üçün
son beş tәqvim ili üçün

567 Gәlirlәri bәyannamә üzrә vergiyә cәlb edilәn vәtәndaşların vergiyә vaxtında vә ya düzgün cәlb
edilmәdiyi hallarda, vergi borcu hansı müddәt üçün tutula bilәr?

•

son bir tәqvim ili üçün
vergidәn yayındığı bütün dövr üçün
son üç tәqvim ili üçün
son iki tәqvim ili üçün
son beş tәqvim ili üçün

568 İşçidәn vergi borcunun onun gәlir әldә etdiyi mәnbәdәn vә ya uzun illәr әrzindә tutulması mümkün
olmadığı hallarda, vergi borcu fiziki şәxs tәrәfindәn vergi orqanının göndәrdiyi bildirişә әsasәn hansı müddәt
әrzindә ödәnilir?

•

10 gün
20 gün
30 gün
15 gün
25 gün

569 İşçidәn vergi borcunun onun gәlir әldә etdiyi mәnbәdәn vә ya uzun illәr әrzindә tutulması mümkün
olmadığı hallarda, vergi borcu necә tutulur?

•

mәhkәmәnin qәrarına әsasәn vergi orqanı tәrәfindәn tutulur
mәhkәmәnin qәtnamәsinә әsasәn tutulur
vergi orqanı tәrәfindәn borclu fiziki şәxsә tәqdim edilәn ödәmә bidirişinә әsasәn tutulur
maliyyә orqanı tәrәfindәn borclu fiziki şәxsә tәqdim edilәn ödәmә bidirişinә әsasәn tutulur
gömrük orqanı tәrәfindәn borclu fiziki şәxsә tәqdim edilәn ödәmә bidirişinә әsasәn tutulur

570 İşçidәn vergi borcunun onun gәlir әldә etdiyi mәnbәdәn vә ya uzun illәr әrzindә tutulması mümkün
olmadığı hallarda, hüquqi şәxslәr vә fәrdi sahibkarlar hansı hәrәkәt etmәlidir?

•

bu barәdә özünün yerlәşdiyi yer üzrә bir ay әrzindә vergi orqanlarına mәlumat vermәlidirlәr
müәssisәnin satışdankәnar xәrclәrinә aid edilmәlidir
bu barәdә onların yerlәşdiyi yer üzrә vergi orqanlarına bir ay әrzindә mәlumat vermәlidirlәr
qanunvericilikdә müәyyәn edilmiş qaydada ümidsiz borclar kimi zәrәr silmәlidir
bu barәdә onların yerlәşdiyi yer üzrә maliyyә orqanlarına bir ay әrzindә mәlumat vermәlidirlәr

571 İstәnilәn işçinin gәlirlәrindәn tutulmaların ümumi mәblәği onun aylıq gәlirinin hansı hissәsini tәşkil
etmәlidir?

•

60 faizindәn çox olmamalıdır
30 faizindәn çox olmamalıdır
50 faizindәn çox olmamalıdır
40 faizindәn çox olmamalıdır
25 faizindәn çox olmamalıdır

572 İşçilәrdәn tutulmamış, yaxud tam tutulmamış gәlir vergisinin mәblәği müәssisәnin mühasibatlığı
tәrәfindәn...

•

müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt hesabına büdcәyә ödәnilmәlidir
müәssisәnin satışdankәnar xәrclәrinә aid edilmәlidir
hәmin şәxslәrdәn tam mәblәğdә tutulmalıdır
hәmin şәxslәrdәn qismәn tutulmalıdır
tam mәblәğdә güzәşt edilmәlidir
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573 Vergi orqanları vәtәndaşların iş yerlәrindәn әlavә gәlirlәr әldә etmәsi barәdә mәlumatlar daxil olduğu
hallarda hәmin şәxslәrin vergi tutulan gәlirlәrinin tәdqiqini hәyata keçirmәk üçün hansı hәrәkәt edirlәr?

•

vәtәndaşların mәmulatları hazırladığı (xidmәtlәri göstәrdiyi) yerlәrdә yoxlamalar aparır
vәtәndaşların hazırladığı mәmulatları (göstәrdiyi xidmәtlәri) saxladığı yerlәrdә xronometraj aparır
vәtәndaşların hazırladığı mәmulatları (göstәrdiyi xidmәtlәri) satdığı yerlәrdә yoxlamalar aparır
vәtәndaşların hazırladığı mәmulatları (göstәrdiyi xidmәtlәri) saxladığı yerlәrdә inventarizasiya aparır
mәmulatları hazırlamaq üçün istifadә olunan xammal vә materialların alış yerlәrindә yoxlamalar aparır

574 Auditor tәtbiq edilәn güzәştlәrin әsaslı vә qanuniliyinin, fiziki şәxslәrin vergi güzәştlәrini tәsdiq edәn
hansı sәnәdlәrin mövcudluğunun yoxlamalıdır?

•

gәlirdәn çıxılmayan mәblәğlәr vә vergi güzәştlәrindәn istifadә hüququnu tәsdiqlәyәn sәnәdlәrin
işçinin әrizәsi, şәxsiyyәt vәsiqәsi vә vәsiqәnin notarial qaydada tәsdiq edilmiş surәti
gәlirdәn çıxılan mәblәğlәr vә vergi güzәştlәrindәn istifadә hüququnu tәsdiqlәyәn sәnәdlәrin
şәxsiyyәt vәsiqәsi vә vәsiqәnin notarial qaydada tәsdiq edilmiş surәti
yalnız işçinin әrizәsi

575 Vergi ödәyicilәri tәrәfindәn işlәrin (xidmәtlәrin) görülmәsi mәqsәdilә istifadә olunan obyektin tutduğu
sahәyә nisbәtdә fiziki şәxslәrin sayının düzgünlüyü hansı sәnәdә әsasәn araşdırılmalıdır?

•

mütәxәssis vә ya ekspertin protokoluna
Nazirlәr Kabinetinin müәyyәn etdiyi müvafiq norma vә normativlәrә
mütәxәssis vә ya ekspert rәyinә әsasәn
müәssisәnin ştat cәdvәlinә
Vergi orqanlarının apardığı xronometraja әsasәn tәrtib olunan protokola

576 Vergitutma obyektinin düzgün müәyyәn edilmәsi ilә bağlı nәlәr araşdırılmalıdır? 1. Gömrük vә Vergi
Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş gәlir vergisindәn azadolmalar vә güzәştlәrin düzgün tәtbiq edilmәsi; 2. Vergi
Mәcәllәsindә nәzәrdә tutulmuş gәlir vergisindәn azadolmalar vә güzәştlәrin düzgün tәtbiq edilmәsi; 3. Әmәk
Mәcәllәsinin müddәalarına әsasәn әmәk müqavilәsi (kontraktı) bağlanmış, uçota alınmış vә gәlir vergisi
hesablanmış işçilәrlә faktiki işlәyәnlәrin sayı arasında uyğunluğu; 4. yerinә yetirilәn işlәrin (xidmәtlәrin)
hәcminә nisbәtdә fiziki şәxslәrin faktiki sayının mütәxәssis vә ekspert rәyinә әsasәn düzgünlüyü;5.
İşәgötürәnin Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Sosial Müdafiә Fondunda qeydiyyatı.

•

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

577 Gәlir vergisi üzrә vergitutma obyektinin müәyyәn edilmәsinin düzgünlüyünü yoxlayarkәn auditor
aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә diqqәtli araşdırmalar aparmalıdır: 1. rezident vergi ödәyicisinin Azәrbaycan
Respublikasında vә onun hüdudlarından kәnarda muzdlu işlә әlaqәdar әldә etdiyi gәlirlәrdәn, muzdlu işә aid
olmayan fәaliyyәtdәn әldә etdiyi gәlirlәrdәn vә vergidәn azad edilәn gәlirlәrdәn başqa, bütün digәr
gәlirlәrinin hәcminin müәyyәn edilmәsi; 2. qeyrirezident vergi ödәyicisinin Azәrbaycan Respublikasındakı
mәnbәlәrindәn olmayan gәlirlәrinin hәcminin müәyyәn edilmәsi; 3. qeyrirezident vergi ödәyicisinin
Azәrbaycan Respublikasında әldә etdiyi gәlirlәrin hәcminin müәyyәn edilmәsi; 4. fiziki şәxslәrin gәlirlәrinin
mövcudluğunun müәyyәn edilmәsi üçün gәlirdәn çıxılmayan mәblәğlәri vә vergi güzәştlәrindәn istifadә
hüququnu tәsdiqlәyәn sәnәdlәrin mövcudluğu; 5. fiziki şәxslәrin gәlirlәrinin mövcudluğunun müәyyәn
edilmәsi üçün gәlirdәn çıxılan mәblәğlәri vә vergi güzәştlәrindәn istifadә hüququnu tәsdiqlәyәn sәnәdlәrin
mövcudluğu.

•

2, 3, 4
1, 3, 5
3, 4, 5
2, 4, 5
1, 2, 3
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578 Auditor verginin tutulmasında qanun pozuntusuna yol vermiş müәssisәlәrdә (sahibkarlarda) aparılmış
yoxlama aktı üzrә irәli sürülmüş tәkliflәrin yerinә yetirilibyetirilmәdiyini aydınlaşdırmaq mәqsәdilә...

•

qanun pozuntusuna yol vermiş günahkar şәxslәrin cәzalandırılıbcәzalandırılmadığına әmin olmalıdır
qanun pozuntularının aradan qaldırılıbqaldırılmadığına vә günahkar şәxslәrin cәzalandırılıb
cәzalandırılmadığına әmin olmalıdır
tәkrar yoxlama aparmalıdır
qanun pozuntularının aradan qaldırılıbqaldırılmadığına әmin olmalıdır
xronometraj keçirilmәlidir

579 Әgәr yoxlamanın gedişatı zamanı әmәk haqqının hesablanması vә ondan tutulmalarda әhәmiyyәtli
sәhvlәr aşkar edilәrsә, onda auditor hansı hәrәkәt etmәlidir?

•

istifadә edilәn norma vә tariflәrdәn düzgün istifadә edilibedilmәmәsini tam yoxlamalıdır
ödәniş sәnәdlәri vә kassa kitabındakı mәlumatlar bütünlüklә yoxlanmalıdır
şәxsi vәrәqlәri vә әmәyin ödәnişi üzrә hesablaşmaödәniş sәnәdlәrinin hamısını nәzәrdәn keçirmәlidir
ödәniş cәdvәllәrinin yekunlarının vә istifadә edilәn normativ sәnәdlәrin düzgünlüyünә tam әmin olmalıdır
hesablamanın alqoritmini vә istifadә edilәn normativ sәnәdlәrin düzgünlüyünü araşdırmalıdır

580 Yoxlama aparılan tәsәrrüfat subyektinә әmәk haqqının hesablanması vә uçotu fәrdi kompyuterlә
aparılırsa, onda vergi müfәttişi nәyә fikir verilmәlidir?

•

istifadә edilәn norma vә tariflәrdәn düzgün istifadә edilibedilmәmәsinә
ödәniş cәdvәllәrinin yekunlarının vә istifadә edilәn normativ sәnәdlәrin düzgünlüyünә, istifadә edilәn norma vә
tariflәrdәn düzgün istifadә edilibedilmәmәsinә
hesablamanın alqoritminә vә istifadә edilәn normativ sәnәdlәrin düzgünlüyünә
ödәniş cәdvәllәrinin yekunlarının vә istifadә edilәn normativ sәnәdlәrin düzgünlüyünә
hesablamaödәniş cәdvәllәrinin yekunlarının düzgünlüyünә

581 Auditor yoxlamanın gedişatı zamanı seçmә yolu ilә hesablamaödәniş cәdvәllәrini yoxlayarkәn nәyә
әmin olmalıdır?

•

ödәniş cәdvәllәri vә kassa kitabının yekunlarının düzgünlüyünә, bir işçi tәrәfindәn etibarnamә olmadan bir neçә
şәxsin әvәzinә imza etmәdәn әmәk haqqı alıbalmaması hallarının olubolmamasına
ödәniş cәdvәllәrinin yekunlarının baş kitabdakı mәblәğә uyğun gәlibgәlmәmәsinә, bir işçi tәrәfindәn
etibarnamәyә әsasәn bir neçә şәxsin әvәzinә imza etmәdәn әmәk haqqı alıbalmamasına
hesablamaödәniş cәdvәllәrinin yekunlarının düzgünlüyünә, bir işçi tәrәfindәn etibarnamә olmadan bir neçә
şәxsin әvәzinә imza edәrәk әmәk haqqı alıbalmaması hallarının olubolmamasına
ödәniş cәdvәllәrinin yekunlarının düzgünlüyünә, bir işçi tәrәfindәn etibarnamә olmadan bir neçә şәxsin әvәzinә
imza edәrәk әmәk haqqı alıbalmaması hallarının olubolmamasına
hesablamaödәniş cәdvәllәrinin yekunlarının düzgünlüyünә

582 Gәlir vergisinin hesablanmasının düzgünlüyü hansı sәnәdlәrә әsasәn yoxlanmalıdır?

•

bütövlükdә işçilәrin şәxsi vәrәqlәri, hesablaşmaödәniş cәdvәllәri vә ödәniş cәdvәllәrinә әsasәn
norma vә tariflәrdәn düzgün istifadә edilibedilmәmәsinә
seçmә qaydasında işçilәrin şәxsi vәrәqlәri, hesablaşmaödәniş cәdvәllәri vә ödәniş cәdvәllәrinә әsasәn
seçmә qaydasında naryadlara, marşrut vәrәqәlәrinә, raportlara, tabellәrә
seçmә qaydasında yalnız işçilәrin şәxsi vәrәqlәrinә әsasәn

583 İşәmuzd formasında hesablanmış әmәk haqqının düzgünlüyünü yoxlayarkәn auditor ilk növbәdә
aşağıdakılara diqqәt yetirmәlidir: 1. ilkin sәnәdlәrin (naryadların, marşrut vәrәqәlәrinin,raportların,
tabellәrin) necә tәrtib edildiyinә; 2. norma vә tariflәrdәn düzgün istifadә edilibedilmәmәsinә; 3. vәzifәli
şәxslәrin imzalarının mövcudluğuna; 4. müvafiq rekvizitlәrin doldurulmasına; 5. aparılmış düzәlişlәrin
düzgünlüyünә; 6. әmәk haqqının analitik uçotuna (şәxsi hesablar üzrә); 7. hesablanmış әmәk haqqının
yekununa.

•

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

584 Әmәk qanunvericiliyinә riayәt olunmasını yoxlayarkәn auditor aşağıdakılara xüsusi diqqәt yetirmәlidir:
1. әmәk haqqının analitik uçotuna (şәxsi hesablar üzrә); 2. hesablanmış әmәk haqqının yekununa; 3. әmәk
haqqından vergilәrin düzgün tutulmasına, әmәk haqqı fondundan sosial müdafiә fonduna edilәn ayırmaların
vә onların uçotunun düzgülüyünә; 4. deponent edilmiş әmәk haqqı uçotunun düzgünlüyünә; 5. әmәk
haqqının sintetik uçotuna; 6. vaxtamuzd fәhlәlәrin әmәk haqqının hesablanmasının vә onlar istehsal etdiyi
hazır mәhsulun uçotuna.

•

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

585 Әmәk qanunvericiliyinә riayәt olunmasını yoxlayarkәn auditor aşağıdakılara xüsusi diqqәt yetirmәlidir:
1. әmәk qanunvericiliyinә riayәt edilmәsinә vә әmәk münasibәtlәrinә daxili nәzarәtin vәziyyәtinә; 2. әmәk
qanunvericiliyinә riayәt edilmәsinә vә әmәk münasibәtlәrinә xarici nәzarәtin vәziyyәtinә; 3. işәmuzd
fәhlәlәrin әmәk haqqının hesablanmasının vә onlar istehsal etdiyi hazır mәhsulun uçotuna; 4. vaxtamuzd
fәhlәlәrin әmәk haqqının hesablanmasının vә onlar istehsal etdiyi hazır mәhsulun uçotuna; 5. vaxtamuzd vә
digәr formada hesablanmış әmәk haqqının uçotuna; 6. әmәk haqqının sintetik uçotuna; 7. әmәk haqqından
tutulmaların düzgünlüyünә.

•

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

586 Gәlir vergisinin auditi zamanı müәssisәlәrdә әmәk qanunvericiliyinә necә әmәl olunmasının auditi
zamanı auditor nәlәri yoxlamalıdır? 1. işçilәrin işә qәbulu zamanı әmәk müqavilәsinin bağlanıb
bağlanılmamasını; 2. işçilәrin iş vaxtı uçotunun necә aparıldığını; 3. müәssisәdә әmәyin ödәnişi üzrә hansı
sistemin tәtbiq edildiyini; 4. hesablamaödәniş sәnәdlәrini; 5. 1№ li jurnalorderi.

•

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

587 Mövcud qanunvericiliyә uyğun olaraq, qiymәtlilәrinin әvәzsiz olaraq verilmәsindәn olan maliyyә
nәticәlәri (zәrәr) uçotda necә әks olunur?

•

vergitutulan mәnfәәtin azalmasına silinir
bu әmәliyyatlar vergiyә cәlb olunmur
xüsusi maliyyәlәşmә mәnbәlәrinә silinir
satışdankәnar xәrclәrә silinir
maliyyә nәticәlәrinә silinir

588 Әgәr satılmış әsas vәsaitlәrә görә alınmış pul vәsaiti tәhviltәslim aktında (ӘV1№ li forma) göstәrilәn
mәblәğdәn az olarsa, onda yoxlayıcı nәyi müәyyәn etmәlidir?

•

yaranmış zәrәrin nә dәrәcәdә qanuna uyğun olubolmadığını müәyyәn etmәk lazımdır
qalıq dәyәri ilә başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilibverilmәmәsini)
araşdırmaq lazımdır
vergitutulan mәnfәәtin azaldılmış mәblәğini
ilkin dәyәrlә başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilibverilmәmәsini)
araşdırmaq lazımdır
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ilkin dәyәri ilә başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilibverilmәmәsini)
araşdırmaq lazımdır

589 Tәhviltәslim aktlarında vә әsas vәsaitlәrin uçot kartlarında göstәrilәn mәblәğlәr arasında müsbәt fәrq
aşkar edildiyi hallarda vergitutmadan yayınma halının olubolmamasını müәyyәn etmәk mәqsәdilә auditor
nә etmәlidir?

•

yaranmış zәrәrin nә dәrәcәdә qanuna uyğun olubolmadığını müәyyәn etmәk lazımdır
qalıq dәyәri ilә başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilibverilmәmәsini)
araşdırmaq lazımdır
ilkin dәyәrlә başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilibverilmәmәsini)
araşdırmaq lazımdır
onun sәbәblәrini vә günahkar çәxslәri müәyyәn etmәk lazımdır
balans dәyәri ilә başqa әsas vәsaitin satılıbsatılmadığını (qeyrirәsmi şәkildә әsas vәsaitin verilibverilmәmәsini)
araşdırmaq lazımdır

590 Dәyәri ödәnilmәdәn vә ya hesabların kreditinә әks olunmadan әsas vәsaitlәrin, malmaterial
qiymәtlilәrinin vә qiymәtli kağızların ilkin dәyәrinin mühasibat uotunda 47 vә 612 saylı hesabların debetinә
әks olunması faktı aşkar edildikdә, auditor nәyi müәyyәn etmәlidır?

•

bu mәblәğlәrin әmәlә gәlmә mәnbәyini
kreditindә әks olunmalı olan әmәliyyatları
vergitutmadan yayındırılmış mәnfәәt mәblәğini
müxabirlәşәn hesablarlı
debetindә әks olunmalı olan әmәliyyatları

591 Vergitutma mәqsәdi ilә müәssisәnin әsas fondlarının vә digәr әmlakının satışından olan mәnfәәt mәblәği
necә müәyyәn edilir?

•

onların alış qiymәti ilә ilkin (qalıq) dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların bazar qiymәti ilә balans dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satış qiymәti ilә ilkin (qalıq) dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların satış qiymәti ilә balans dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi
onların uçot qiymәti ilә satış dәyәrlәri arasındakı fәrq kimi

592 Sair satışdan olan maliyyә nәticәlәrinin düzgünlüyünün yoxlanması zamanı aşağldakı sәnәdlәrә diqqәt
yetirmәk lazımdır: 1. hesablaşma hesabında pul vәsaitlәrinin hәrәkәti üzrә bank çıxarışları; 2. әsas
vәsaitlәrin, qeyrimaddi aktivlәrin vә material qiymәtlilәrinin nağd satışına görә kassaya ödәnilmiş pul
vәsaitlәri üçün tәrtib edilmiş mәdaxil orderlәri (kassa kitabı); 3. әsas vәsaitlәrin vә malmaterial
qiymәtlilәrinin müәssisә әrazisindәn kәnara çıxarılmasına görә tәrtib edilmiş buraxılış vәrәqәlәri; 4. 1, 2, 8,
9, 13№ li jurnalorderlәr (uçotun jurnalorder forması zamanı); 5. әsasında sair satışdan olan nәticәlәrin
611saylı mühasibat uçotu heablarında yazılışların aparıldığı digәr ilkin uçot sәnәdlәri; 6. әsasında sair
satışdan olan nәticәlәrin 601 saylı mühasibat uçotu heablarında yazılışların aparıldığı digәr ilkin uçot
sәnәdlәri; 7. kәnara satılmaq üçün materialların, komplekslәşdirici detalların vә digәr әsas vәsaitlәrin, mal
material qiymәtlilәrinin anbardan mәxaric edilmәsinә görә tәrtib edilmiş qaimәlәr.

•

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

593 Hesabat ilinin sonunda müvafiq hesabda әks olunmuş mәzәnnә fәrqlәri hansı hesaba silinir?

•

542saylı
109 saylı
801 saylı
341 saylı
901 saylı
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594 Xarici valyuta әldә edilmiş satış pulu (gәlir) yoxlanılarkәn nәzәrә almaq lazımdır ki, bu gәlir mәblәği
valyuta mәzәnnә fәrqi mәblәğinin artıbazalması nәzәrә alınmaqla göndәriş sәnәdlәrinә әsasәn hansı hesabda
әks olunmuş mәblәğә bәrabәr olmalıdır?

•

222 №li hesabın kreditindәki
801 №li hesabın kreditindәki
601 №li hesabın kreditindәki
224 №li hesabın kreditindәki
901 №li hesabın kreditindәki

595 Әvәzsiz olaraq alınmış әsas vәsaitlәr üzrә amortizasiya mәblәğlәri mәnfәәt vergisi üzrә vergitutma
bazası hesablanarkәn nәzәrә alınırmı?

•

alınmır
yalnız kassa metodunun tәtbiqi zamanı alınır
alınır
yalnız hesablama metodunun tәtbiqi zamanı alınır
maliyyә nәticәlәrinә silinir

596 Әvәzsiz olaraq alınmış әsas vәsaitlәrin dәyәri hansı gәlirlәrin tәrkibindә uçota alınır?

•

satışdan olan gәlirlәrin
әmәliyyat gәlirlәrinin
satışdankәnar gәlirlәrin
әsas fәaliyyәtdәn olan gәlirlәrin
fövqәladә gәlirlәrin

597 Müәssisәnin vergitutulan mәnfәәti әvәzsiz olaraq alınmış әsas vәsaitlәrin dәyәri qәdәr artırılırmı?

•

artırılmır
müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәtә aid edilir
artırılır
birbaşa maliyyә nәticәlәrinә aid edilir
maliyyә nәticәlәrinә silinir

598 Kәnar tәşkilata (podratçıya) emala verilmiş xammalın dәyәri mәnfәәt vergisi üzrә vergitutma bazasına
daxil edilirmi?

•

edilir
yalnız kassa metodunun tәtbiqi zamanı edilir
edilmir
yalnız hesablama metodunun tәtbiqi zamanı edilir
maliyyә nәticәlәrinә silinir

599 Hesablama metodundan istifadә olunarkәn gәlir nә vaxt әldә edilmiş hesab olunur?

•

pul vәsaitlәrinin müәssisәnin kassasına ödәnildiyi gün
pul vәsaitlәrinin hesablaşma hesabına daxilolduğ an
satılmış mallara görә pul vәsaitlәrinin faktiki daxil olduğu vaxt
satış pulunun hesablaşma hesabına daxil olduğu an
onun әldә edilmә hüququnun yarandığı vaxt

600 Müәssisәdә hesabat ilinin әvvәlinә gәlirdәn çıxılmasına yol verilәn xәrclәrin gәlirdәn artıq olduğu
hallarda, hәmin zәrәr mәblәği...

•

illәr üzrә mәhdudiyyәt qoyulmadan növbәti 5 hesabat ilinin mәnfәәti hesabına ödәnilir
müәssisәnin sәrәnczmında qalan mәnfәәt hesabına ödәnilir
illәr üzrә mәhdudiyyәt qoyulmadan növbәti 3 hesabat ilinin mәnfәәti hesabına ödәnilir
zәrәr mәblәğinin 30% hәcmindә növbәti hesabat illәrinin mәnfәәti hesabına ödәnilir
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maliyyә nәticәlәrinә silinir

601 Qeyrirezidentin daimi nümayәndәliklәri mәnfәәt vergisindәn әlavә hәmin nümayәndәliklәrin öz xalis
gәlirlәrindәn qeyrirezidentlәrә ödәdiklәri (köçürdüklәri) istәnilәn mәblәğdәn ödәmә mәnbәyindә neçә faiz
vergi tutulur?

•

6 faiz
20 faiz
10 faiz
14 faiz
4 faiz

602 Әgәr rezidentin xarici dövlәtlәrdә ödәnilәn vergi mәblәği ölkә әrazisindә ödәnilmәli olan vergi
mәblәğindәn çox olarsa onda...

•

yaranmış fәrq müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәtdәn çıxılır
növbәti hesabat ilindә büdcәyә ödәnilәcәk vergi mәblәği yaranmış fәrqin mәblәği qәdәr azaldılır
yaranmış fәrq müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәtә әlavә edilir
yaranmış fәrq satışdankәnar gәlirlәrin tәrkibinә daxil edilir
maliyyә nәticәlәrinә silinir

603 Rezident müәssisәnin Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarından kәnarda göstәrdiyi fәaliyyәtdәn әldә
etdiyi mәnfәәtә görә ödәdiyi mәnfәәt vergisinin mәblәği Azәrbaycanda mәnfәәt vergisi ödәnilәrkәn nәzәrә
alınır?

•

yalnız kassa metodunun tәtbiqi zamanı alınır
nәzәrә alınmır
hәr iki metodun tәtbiqi zamanı alınır
yalnız hesablama metodunun tәtbiqi zamanı alınır
maliyyә nәticәlәrinә silinir

604 Amortizasiya olunmayan (köhnәlmә hesablanmayan) әsas vәsaitlәrin tәmirinә çәkilәn xәrclәr
vergitutulan gәlirdәn çıxılır?

•

çıxılır
yalnız hesablama metodunun tәtbiqi zamanı çıxılır
çıxılmır
yalnız kassa metodunun tәtbiqi zamanı çıxılır
maliyyә nәticәlәrinә silinir

605 Auditor amortizasiya ayırmalarının kateqoriyalara aid olan әsas vәsaitlәrin...

•

hesabat ilinin sonuna olan balan dәyәrinә tәtbiq etmәklә hesablanmasına әmin olmalıdır
hesabat ilinin әvvәlinә olan ilkin dәyәrinә tәtbiq etmәklә hesablanmasına әmin olmalıdır
hesabat ilinin sonuna olan balans qalıq dәyәrinә tәtbiq etmәklә hesablanmasına әmin olmalıdır
hesabat ilinin әvvәlinә olan balans qalıq dәyәrinә tәtbiq etmәklә hesablanmasına әmin olmalıdır
hesabat dövrünün sonuna olan balans qalıq dәyәrinә tәtbiq etmәklә hesablanmasına әmin olmalıdır

606 Ümidsiz borclar üzrә ehtiyat fondunu hansı müәssisәlәr yarada bilәr?

•

yalnız gәlir vә xәrclәrin kassa metodunu tәtbiq edәn
yalnız kommersiya fәaliyyәti ilә mәşğul olan
yalnız gәlir vә xәrclәrin hesablama metodunu tәtbiq edәn
yalnız gәlir vә xәrclәrin hәr iki metodunu tәtbiq edәn
yalnız xeyriyyә fәaliyyәti ilә mәşğul olan

607 Yoxlama zamanı ümidsiz vә şübhәli borcların gәlirdәn çıxılması halları aşkar edildikdә, auditor nәlәrә
әmin olmalıdır?
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•

hәmin gәlirin әvvәllәr sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn ümumi mәnfәәtә daxil edilmәsinә, bu borcun
ümidsizliyinin sәnәdlәrlә tәsdiq edilmәsinә
hәmin xәrcin әvvәllәr sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn ümumi mәnfәәtә daxil edilmәsinә, bu borcun
ümidsizliyinin sәnәdlәrlә tәsdiq edilmәsinә
hәmin gәlirin әvvәllәr sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn ümumi gәlirә daxil edilmәsinә, bu borcun
ümidsizliyinin sәnәdlәrlә tәsdiq edilmәsinә
hәmin xәrcin әvvәllәr sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn ümumi gәlirә daxil edilmәsinә, bu borcun
ümidsizliyinin sәnәdlәrlә tәsdiq edilmәsinә
hәmin xәrcin әvvәllәr sahibkarlıq fәaliyyәtindәn әldә edilәn ümumi mәnfәәtә daxil edilmәsinә

608 Güzәşt hüququ olan tәsәrrüfat subyektinin güzәşt şamil edilәn mәnfәәtdәn başqa digәr fәaliyyәti dә
olduqda, güzәşt hansı halda tәtbiq edilir?

•

güzәşt hüququ olmayan fәaliyyәt növlәri üzrә uçot ayrılıqda aparıldıqda
güzәştә düşәn fәaliyyәt növlәri üzrә uçot ayrılıqda aparıldıqda
güzәşt tәtbiq edilmir
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş hallarda edilir
güzәştә düşәn vә güzәşt hüququ olmayan fәaliyyәt növlәri üzrә uçot ayrıayrılıqda aparıldıqda

609 Yoxlamanın gedişatı zamanı yoxlama aparılan müәssisәdә hesabat ilinin әvvәlinә gәlirdәn çıxılmasına
yol verilәn xәrclәrin gәlirdәn artıq olan hissәsinin mövcud olması aşkar edilәrsә, onda hәmin zәrәr mәblәği...

•

illәr üzrә mәhdudiyyәt qoyulmaqla növbәti 3 hesabat ilinin mәnfәәti hesabına ödәnilir
illәr üzrә mәhdudiyyәt qoyulmadan növbәti 5 hesabat ilinin mәnfәәti hesabına ödәnilir
illәr üzrә mәhdudiyyәt qoyulmadan növbәti 3 hesabat ilinin mәnfәәti hesabına ödәnilir
illәr üzrә mәhdudiyyәt qoyulmaqla növbәti 5 hesabat ilinin mәnfәәti hesabına ödәnilir
müәssisәnin sәrәncamında qalan xalis mәnfәәt hesabına ödәnilir

610 Vergi müfәttişi maya dәyәrinin formalaşmasının düzgünlüyünü müәyyәn etmәk üçün nәlәri
yoxlamalıdır?

•

xәrclәrin hansı hesabların kreditindәn gәlirlәrin formalaşdığı hesabların debetinә silindiyini vә onların uçot
registrlәrindә (jurnalorderdә, cәdvәllәrdә, kitablarda, mühasibat yazılışlarında) әks etdirilmәsinin qanuniliyini
xәrclәrin hansı hesabların kreditindәn maliyyә nәticәlәrinin formalaşdığı hesabların debetinә silindiyini vә
onların uçot registrlәrindә (jurnalorderdә, cәdvәllәrdә, kitablarda, mühasibat yazılışlarında) әks etdirilmәsinin
qanuniliyini
xәrclәrin hansı hesabların kreditindәn maya dәyәrinin formalaşdığı hesabların debetinә silindiyini vә onların uçot
registrlәrindә (jurnalorderdә, cәdvәllәrdә, kitablarda, mühasibat yazılışlarında) әks etdirilmәsinin qanuniliyini
xәrclәrin hansı hesabların debetindәn maya dәyәrinin formalaşdığı hesabların kreditinә silindiyini vә onların uçot
registrlәrindә (jurnalorderdә, cәdvәllәrdә, kitablarda, mühasibat yazılışlarında) әks etdirilmәsinin qanuniliyini
xәrclәrin hansı hesabların kreditindәn maliyyә nәticәlәrinin formalaşdığı hesabların debetinә silindiyini vә
onların uçot registrlәrindә әks etdirilmәsinin qanuniliyini

611 Mәhsulun (işin, xidmәtin) istehsalına çәkilәn xәrclәr, әvvәlcәdәn vә ya sonradan ödәnmәsindәn asılı
olmayaraq hansı mәhsulun (işin, xidmәtin) maya dәyәrinә daxil edilir?

•

gәlәcәk hesabat dövrünә aid edilәn
belә xәrclәr başqa mәnbәlәr hesabına ödәnilir
hesabat dövrünә aid edilәn
belә xәrclәr gәlәcәk dövrlәrin xәrclәrinә aid edilir
növbәti hesabat dövrünә aid edilәn

612 Yoxlama zamanı mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından әldә edilmiş pul vәsaitlәrinin
düzgünlüyünü yoxlamaq üçün hansı informasiya mәnbәlәrindәn istifadә olunur? 1. hesablaşama hesabında
pul vәsaitlәrinin hәrәkәti üzrә bank çıxarışları; 2. satılmış hazır mәhsulların kalkulyasiyası; 3. hesablar üzrә
memorialorderlәr; 4. alıcı vә sifarişçilәrlә bağlanmış müqavilәlәr; 5. 10 vә 10a№li jurnalorderlәr (uçotun
jurnalorder forması zamanı); 6. 1 №li “Maliyyә nәticәlәri vә onlardan istifadә haqqında” hesabat; 7. alınmış
malların ödәnişi üçün tәrtib edilmiş ödәniş tapşırıqları vә ödәniş tәlәbnamәlәri.

•

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

613 Vergi müfәttişi müәssisәnin faktiki mәnfәәtini yoxlayarkәn hansı metodlardan istifadә edә bilәr?

•

riyazi vә formal yoxlanma
riyazi vә formal yoxlanma
mәntiqi yoxlama
kompleks vә seçmә
qarşılıqlı yoxlama

614 Mәnfәәt vergisinin yoxlanması proqramına daxil olan әsas mәsәlәlәr aşağıdakılardan ibarәtdir: 1.
mәhsulların istehsalı vә satışına çәkimiş mәsrәflәrin uçotda tam vә düzgün әks etdirilibetdirilmәmәsi; 2.
istehsal mәsrәflәrinin uçotu vә mәhsulun kalkulyasiya edilmәsi qaydasına riayәt olunubolunmaması; 3.
mәnfәәt vergisi üzrә tәtbiq edilmiş vergi güzәştlәrinin düzgünlüyünün yoxlanması; 4. verginin
hesablanmasının düzgünlüyü; 5. әsas fәaliyyәtlә mәşğul olan işçi heyәtinin әmәyinin ödәnişinә çәkilәn
xәrclәrin onların normalaşdırılmış hәcmindәn artıq olubolmamasının yoxlanması; 6. mәnfәәt vergisi üzrә
vergi bәyannamәlәrinin düzgünlüyünün yoxlanması.

•

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

615 Müәssisәdә audit yoxlaması aparan vergi müfәttişi (auditor) vergitutulan mәnfәәtdәn büdcәyә çatası
vergi mәblәğinin düzgünlüyünü müәyyәn etmәk üçün aşağıdakılara xüsusi fikir vermәlidir: 1. mәhsulların
(işlәrin, xidmәtlәrin) satışından olan mәnfәәtin (ӘDV vә aksizlәr daxil olmaqla) satışdan әldә edilәn gәlirlә
onların maya dәyәrinә daxil edilәn mәsrәflәrin (satışdankәnar xәrclәr dә daxil olmaqla) arasındakı fәrq
mәblәğindәn ibarәt olmasına; 2. mәhsulların (işlәrin, xidmәtlәrin) satışından olan mәnfәәtin (ӘDV vә
aksizlәr xaric) satışdan әldә edilәn gәlirlә onların maya dәyәrinә daxil edilәn mәsrәflәrin (istehsal vә satışla
әlaqәdar olan) arasındakı fәrq mәblәğindәn ibarәt olmasına; 3. satılmış mәhsulların tam maya dәyәrinin
düzgün hesablanmasına; 4. mәhsulların satışından әldә olunan pul vәsaitinin düzgün müәyyәn olunmasına;
5. mәhsulların satışından әldә olunan mәnfәәt (zәrәr) mәblәğinin dәqiq müәyyәn edilmәsinә; 6. vergi
dәrәcәsinin düzgün tәtbiqinә.

•

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

616 Qüvvәdә olan normativ sәnәdlәr rәhbәr tutmaqla mәnfәәt vergisinin hesablanmasının düzgünlüyünü vә
büdcәyә ödәnilmәsini yoxlayarkәn auditor tәrәfindәn ilkin olaraq әsasәn aşağıdakılar xüsusi olaraq
müәyyәnlәşdirilmәlidir: 1. özündә müәssisә fәaliyyәtinin tәsis sәnәdlәri; 2. müәssisәnin hansı fәaliyyәti
növü ilә mәşğul olması, onun qanunverciliyә uyğun olubolmaması vә tәsisedici sәnәdlәrlә tәsdiqlәnmәsi; 3.
yoxlama aktında müәssisә haqqında, onun hüquqi ünvanın, struktur bölmә vә filialları, elәcә dә digәr
tәsәrrüfat subyektlәri haqqında konkret mәlumatın olubolmaması; 4. müәssisәnin hansı vaxtdan sahibkarlıq
fәaliyyәtinә başlaması, onun nizamnamә kapitalının formalaşması vә hansı tәsisçilәr tәrәfindәn tәsis
edilmәsi; 5. müәssisәnin bank vә digәr kredit müәssisәlәrindәki hesablaşma hesabının (valyuta, cari)
vәziyyәti, açılmış hesabların sayı vә onların qanuni olubolmaması; 6. müәssisәnin bank vә digәr kredit
müәssisәlәrindәki hesablaşma hesabındakı pul vәsaitlәrinin mәblәğinin olubolmaması.

•

1, 2, 3, 4, 5
1, 3, 5
2, 3, 4, 5, 6
3, 4, 5, 6
2, 4, 6
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617 Vergi Mәcәllәsinә әsasәn hüquqi şәxslәr vә fәrdi sahibkarlar cari ödәmәlәrini dövlәt büdcәsinә nә vaxt
ödәmәlidirlәr?

•

rüb qurtardıqdan sonra 20 gündәn gec olmayaraq
hәr rübün birinci ayının 15dәn gec olmayaraq
hәr rübün ikinci ayının 20dәn gec olmayaraq
rüb qurtardıqdan sonra 15 gündәn gec olmayaraq
hәr rübün ikinci ayının 15dәn gec olmayaraq

618 Müәssisәlәr (sahibkarlar) vergi uçotunun tәşkili mәqsәdilә vergitutulan mәnfәәtin (gәlirin) dәqiq әks
etdirilmәsi üçün nәyә әsasәn özünün gәlir vә xәrclәrini onların әldә edildiyi vә ya çәkildiyi müvafiq hesabat
dövrlәrinә aid etmәlidir?

•

Tәsdiqedici sәnәdlәrә
Tәsәrrüfat әmәliyyatlarının qeydiyyatı jurnalının
Alış vә satış kitablarının
Hesabfakturalara әsasәn
Sәnәdlәşdirilmiş mәlumatlara

619 Mühasibau uçotu haqqında qanunvericiliyә әsasәn müәssisәlәr satış pulunu müәyyәn etmәk üçün hansı
uçot metodundan istifadә edә bilәrlәr?

•

Yalnız kassa
İstәnilәn metod üzrә
Yalnız hesablama
“Ödәmә üzrә” vә ya “yüklәmә üzrә”
Yalnız yüklәmә üzrә

620 Müәssisәnin balans mәnfәәtinin formalaşmasının ikinci mәrhәlәsindә nә hesablanılır?

•

mәnfәәt vergisi üzrә cari vergi ödәmәlәri hesabat ilindә faktiki alınmış mәnfәәtә görә hesablanmış vergi mәblәği
müqayisә edilәrәk büdcә ödәnilәcәk vergi mәblәği dәqiqlәşdirilir
vergi orqanları istisna olmaqla daxili istifadәçilәr vә yalnız mühasibat uçotu mәqsәdlәri üçün üçün nәzәrdә
tutulmuş maliyyә nәticәlәri
vergi orqanları istisna olmaqla daxili vә xarici istifadәçilәr vә yalnız mühasibat uçotu mәqsәdlәri üçün üçün
nәzәrdә tutulmuş maliyyә nәticәlәri
cari vergi ödәmәlәri hesabat ilindә proqnozlaşdırılmış mәnfәәtә mәblәğinә görә hesablanmış vergi mәblәği
müqayisә edilәrәk büdcә ödәnilәcәk vergi mәblәği dәqiqlәşdirilir
vergitutma mәqsәdlәri üçün maliyyә nәticәlәrinin formalaşması, yәni onun vergitutma bazasının hesablanması
üçün korrektә edilmәsi hәyata keçirilir

621 Müәssisәnin balans mәnfәәtinin formalaşmasının birinci mәrhәlәsindә hesablanmış maliyyә nәticәsi
hansı uçot metodu ilә müәyyәn edilmiş hesabat mәlumatlarını әks etdirir?

•

İstәnilәn metodu
Hәr iki metod
“yüklәmә üzrә” (hesablama) metodu
“ödәmә üzrә” (kassa) metodu
Bәyannamә metodu

622 Müәssisәnin balans mәnfәәtinin formalaşmasının birinci mәrhәlәsindә nә hesablanılır?

•

mәnfәәt vergisi üzrә cari vergi ödәmәlәri hesabat ilindә faktiki alınmış mәnfәәtә görә hesablanmış vergi mәblәği
müqayisә edilәrәk büdcә ödәnilәcәk vergi mәblәği dәqiqlәşdirilir
vergi orqanları istisna olmaqla daxili istifadәçilәr vә yalnız mühasibat uçotu mәqsәdlәri üçün üçün nәzәrdә
tutulmuş maliyyә nәticәlәri
cari vergi ödәmәlәri hesabat ilindә proqnozlaşdırılmış mәnfәәtә görә hesablanmış vergi mәblәği müqayisә edilәrәk
büdcә ödәnilәcәk vergi mәblәği dәqiqlәşdirilir
vergitutma mәqsәdlәri üçün maliyyә nәticәlәrinin formalaşması, yәni onun vergitutma bazasının hesablanması
üçün korrektә edilmәsi hәyata keçirilir
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•

vergi orqanları istisna olmaqla daxili vә xarici istifadәçilәr vә yalnız mühasibat uçotu mәqsәdlәri üçün üçün
nәzәrdә tutulmuş maliyyә nәticәlәri

623 Müәssisәnin balans mәnfәәtinin formalaşması qarşılıqlı surәtdә bağlı olan neçә mәrhәlәdә hәyata
keçirilir?

•

2.0
1.0
İstәnilәn sayda
4.0
3.0

624 Maya dәyәrinin formalaşmasının düzgünlüyünü yoxlayarkәn hansı uçot registrlәrinin mәlumatlarından
istifadә etmәk lazımdır ?

•

10, 10/1 №li cәdvәllәrin vә 16, 16a №li cәdvәllәrin
10, 10/1 vә 10a №li jurnalorderlәrin
10, 10/1 vә 10a №li jurnalorderlәrin
1 vә 2 №li jurnalorderlәrin vә 16, 16a №li cәdvәllәrin
1 vә 2 №li jurnalorderlәrin vә 10, 10/1 №li cәdvәllәrin

625 Vergi müfәttişi xәrclәrin hansı hesabların kreditindәn maya dәyәrinin formalaşdığı hansı mәsrәf
hesablarına silindiyini vә onların uçot registrlәrindә әks olunmasının qanunauyğunluğunu müәyyәn etmәk
üçün nәzarәt prosesini hansı mәrhәlәlәrdә aparmalıdır? 1. mәsrәflәrin alınmış vә anbarında olan hazır
mәhsullar arasında bölüşdürülmәsinin әsaslı vә düzgünlüyünün yoxlanması; 2. mәsrәflәrin satılmış
(yüklәnmiş) vә anbarında olan hazır mәhsullar arasında bölüşdürülmәsinin әsaslı vә düzgünlüyünün
yoxlanması; 3. mәsrәflәrin tәrkibini formalaşdıran xәrclәrin düzgünlüyünün yoxlanması; 4. gәlirlәrin
tәrkibini formalaşdıran xәrclәrin düzgünlüyünün yoxlanması; 5. mәsrәflәrin satılmış vә dәyәri ödәnilmәmiş
hazır mәhsullar arasında bölüşdürülmәsinin düzgünlüyünün yoxlanması.

•

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

626 Bitmәmiş istehsalatın qiymәtlәndirilmәsi metodları nәyә әsasәn müәyyә edilir?

•

müәssisә rәhbәrinin sәrәncamına
müәssisәnin vergi siyasәtinә
müәssisәnin uçot siyasәyinә
Vergi Mәcәllәsinә
Mülki Mәcәllәyә

627 Malmaterial qiymәtlilәrinin çatışmamazlığı üzrә mәblәğlәrin istehsal xәrclәrinә silinmәsi üçün
aşağıdakı şәrtlәrә riayәt olunmalıdır: 1. özündә çatışmamazlıq mәblәğini әks etdirәn mәdaxil orderi; 2. smeta
normasında çatışmamazlıq; 3. özündә çatışmamazlıq mәblәğini әks etdirәn inventarizasiya aktı; 4. tәbii itki
normasında çatışmamazlıq; 5. çatışmayan qiymәtlilәrin dәyәrinin istehsal mәsrәflәrinә silinmәsi haqqında
müәssisә rәhbәrinin әmri (sәrәncamı). 6. artıq gәlmiş qiymәtlilәrin dәyәrinin istehsal mәsrәflәrinә silinmәsi
haqqında müәssisә rәhbәrinin әmri (sәrәncamı).

•

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

628 Xidmәti ezamiyyә xәrclәrinin istehsal mәsrәflәrinә silinmәsi üçün aşağıdakı şәrtlәr yerinә yetirilmәlidir:
1. ezamiyyә tәsdiq edilmiş xәrclәr hәddindә istehsalkommersiya fәaliyyәtilә bağlı olmalıdır; 2. müәssisәnin
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rәhbәri (onun müavini) tәrәfindәn imzalanmış әmr, müvafiq qeydlәr olan ezamiyyә vәsiqәsi, gedişgәliş
biletlәri, mehmanxana hesabları vә kassa çeklәri olmalıdır; 3. ezamiyyә tәsdiq edilmiş xәrclәr hәddindә
qeyriistehsal fәaliyyәtilә bağlı olmalıdır; 4. ezamiyyә tәsdiq edilmiş xәrclәr hәddindә malmaterial
qiymәtlilәrinin әldә edilmәsi ilә bağlı olmalıdır; 5. müәssisәnin rәhbәri (onun müavini) tәrәfindәn
imzalanmış әmr, müvafiq qeydlәr olan göndәriş vәsiqәsi, gedişgәliş biletlәri, mehmanxana hesabları vә
kassa mәxaric orderlәri olmalıdır.

•

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

629 Nümayәndәlik xәrclәrinin istehsal mәsrәflәrinә silinmәsi şәrtlәri hansılardır?

•

qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş norma vә normativlәr әsasında vә direktorlar (idarәetmә) şurası tәrәfindәn
tәsdiq edilmiş smetalar hәddindә olmalı vә xәrclәr sәnәdlәrlә tәsdiqlәnmәlidir
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş norma vә normativlәr әsasında vә direktorlar (idarәetmә) şurası tәrәfindәn
hesabat ili üçün tәsdiq edilmiş büdcәlәr hәddindә olmalı vә xәrclәr sәnәdlәrlә tәsdiqlәnmәlidir
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş norma vә normativlәr әsasında vә direktorlar (idarәetmә) şurası tәrәfindәn
hesabat ili üçün tәsdiq edilmiş smetalar hәddindә olmalı vә xәrclәr sәnәdlәrlә tәsdiqlәnmәlidir
qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş norma vә normativlәr әsasında vә direktorlar (idarәetmә) şurası tәrәfindәn
hesabat dövrü üçün tәsdiq edilmiş smetalar hәddindә olmalı vә xәrclәr sәnәdlәrlә tәsdiqlәnmәlidir
smetada nәzәrdә tutulmuş norma vә normativlәr әsasında vә müәssisә rәhbәri tәrәfindәn hesabat ili üçün tәsdiq
edilmiş smetalar hәddindә olmalı vә xәrclәr sәnәdlәrlә tәsdiqlәnmәlidir

630 Aşağıdakılardan hansılar qeyriistehsal tәyinatlı xәrclәrinә aid edilir? 1. әsas vәsaitlәrin tәmiri üzrә
xәrclәr; 2. xәstәlik vәrәqәsi üzrә ödәnişlәr; 3. xüsusi tәyinatlı fondların vә mәqsәdli daxilolmaların vәsaitlәri
hesabına ödәnilәn mükafatlar, maddi yardımlar, pensiyaya әlavәlәr; 4. ictimai nәqliyyatla iş yerinә getmәk
üçün ödәmәlәr; 5. istirahәt vә müalicә yerlәrinә göndәrişlәrin ödәnişi; 6. bilavasitә әmәyin ödәnişi ilә bağlı
olmayan digәr ödәnişlәr.

•

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

631 Natural ödәniş qaydasında verilәn mәhsulun vә ayrıayrı işçi kateqoriyalarına әvәzsiz olaraq verilmiş
әşyaların dәyәri “Material mәsrәflәri” xәrc elementinә daxil edilirmi?

•

Edilmir
Yalnız kassa metodunun tәtbiqi zamanı edilir
Edilir
Yalnız hesablama metodunun tәtbiqi zamanı edilir
Müstәsna hallarda edilir

632 Mәhsulun maya dәyәrini formalaşdıran mәsrәflәr hansı elementlәr üzrә qruplaşdırılır? 1. Xammal vә
materiallar; 2. Ümumistehsalat xәrclәri; 3. Ümumtәsәrrüfat xәrclәri; 4. Material mәsrәflәri (geri qaytqrılan
tullantılar çıxılmaqla); 5. Әmәyin ödәnişi üzrә mәsrәflәr; 6. Sosial ehtiyaclara ayırmalar; 7. Amortizasiya
ayırmaları; 8. Sair mәsrәflәr.

•

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

633 Maya dәyәrinin formalaşmasının düzgünlüyü üzәrindә nәzarәt edilmәsi üçün informasiya mәnbәyi kimi
hansı mәnbәlәrdәn istifadә etmәk lazımdır?
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•

Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 1, 2 vә 10a №.li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li jurnalorderlәrin, 16 vә 16 a№li cәdvәllәrin
mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 1,2 № li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Balansdan (dövriyyә balansından), 10№.li jurnalorderlәrin, 16№.li cәdvәllәrin mәlumatlarından vә ilkin
sәnәdlәrdәn

634 Mәhsulun maya dәyәrinin audit yoxlamasının әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

mәhsul istehsalına çәkilәn mәsrәflәrin mәqsәdyönlüyü üzәrindә nәzarәtdәn, onların nә dәrәcәdә әsaslı olmasının
müәyyәn edilmәsindәn vә mәsrәflәrin qanuniliyinin yoxlanmasından
mәhsul istehsalı vә satışına çәkilәn mәsrәflәrin mәqsәdyönlüyü üzәrindә nәzarәtdәn, onların nә dәrәcәdә smetalara
uyğun olmasının müәyyәn edilmәsindәn
mәhsul istehsalı vә satışına çәkilәn mәsrәflәrin mәqsәdyönlüyü üzәrindә nәzarәtdәn, onların nә dәrәcәdә әsaslı
olmasının müәyyәn edilmәsindәn vә mәsrәflәrin qanuniliyinin yoxlanmasından
mәhsul satışına çәkilәn mәsrәflәrin mәqsәdyönlüyü üzәrindә nәzarәtdәn, onların nә dәrәcәdә әsaslı olmasının
müәyyәn edilmәsindәn vә mәsrәflәrin qanuniliyinin yoxlanmasından
kommersiya xәrclәrinin mәqsәdyönlüyü üzәrindә nәzarәtdәn, onların nә dәrәcәdә smetalara uyğun olmasının
müәyyәn edilmәsindәn

635 Auditor әmәyin ödәnişinin yoxlayarkәn nәzәrә almalıdır ki, qeyriistehsal sferasında çalışan işçilәrin
әmәyinin ödәnişi üzrә xәrclәr...

•

mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir
yalnız mәsrәflәrin uçotunun hesablama metodunun tәtbiqi zamanı mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir
mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmir vә xüsusi maliyyәlәşmә mәnbәyi hesabına ödәnilir
yalnız mәsrәflәrin uçotunun kassa metodunun tәtbiqi zamanı mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilir
mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilmir

636 Әmәk haqqının hesablanması üzrә ilkin sәnәdlәrin düzgünlüyünü yoxlayarkәn auditor qeyriistehsal
sferasında fәaliyyәt göstәrәn işçilәrin әmәyinin ödәnişi üzrә xәrclәrin әsas fәaliyyәt üzrә mәsrәflәrә daxil
edilmәsi faktlarını aşkara çıxarmaq üçün nә etmәlidir?

•

mәsrәf hesabları ilә müxabirlәşmәdә 533 saylı hesabın debeti üzrә әks olunmuş mәlumatlar әmәyin ödәnişi üzrә
icmal cәdvәlin yekun mәlumatları ilә tutuşdurmalıdır
mәsrәf hesabları ilә müxabirlәşmәdә 70 saylı hesabın krediti üzrә әks olunmuş mәlumatlar mәsrәflәrin icmal
cәdvәlinin yekun mәlumatları ilә tutuşdurmalıdır
mәsrәf hesabları ilә müxabirlәşmәdә 533 saylı hesabın krediti üzrә әks olunmuş mәlumatlar әmәyin ödәnişi üzrә
icmal cәdvәlin yekun mәlumatları ilә tutuşdurmalıdır
mәsrәf hesabları ilә müxabirlәşmәdә 202 saylı hesabın debeti üzrә әks olunmuş mәlumatlar әmәyin ödәnişi üzrә
icmal cәdvәlin yekun mәlumatları ilә tutuşdurmalıdır
mәsrәf hesabları ilә müxabirlәşmәdә 23 saylı hesabın krediti üzrә әks olunmuş mәlumatlar mәsrәflәrin icmal
cәdvәlinin yekun mәlumatları ilә tutuşdurmalıdır

637 Hesablaşma hesabından ödәnilmiş vә maya dәyәrinә daxil edilmiş mәblәğlәrin düzgünlüyünün
yoxlanması üçün auditor hansı informasiya bazasından istifadә etmәlidir:

•

10, 10/1 vә 10a №li jurnalorderlәrin mәlumatlarından
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
2№li jurnalorderdәn, bank çıxarışlarından vә ödәnişlәrin hәyata keçirilmәsini tәsdiq edәn ilkin sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li yığma cәdvәllәrin mәlumatlarından vә ilkin
sәnәdlәrdәn
Balansdan (dövriyyә balansından) vә 10a №.li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn

638 Auditor әsas vәsaitlәrin qrupları üzrә tәtbiq edilmiş amortizasiya normalarının düzgünlüyünü
yoxlayarkәn hansı mәsәlәlәri tәhlil etmәlidir? 1. onların qiymәtlәndirilmәsi vә uçotu qaydasının
düzgünlüyünü; 2. amortizasiya olunan әsas vәsaitlәr haqqında mәlumatların nә dәrәcәdә etibarlı olmasını; 3.
istismara yeni verilmiş vә istismardan çıxan әsas vәsaitlәr üzrә ilkin amortizasiya mәblәğlәrinin vaxtında
korrektә edilibedilmәmәsini; 4. başa çatmış tikinti obyektlәrinin balansda uçota alınmasının nә dәrәcәdә
әsaslı olubolmamasını.
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•

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

639 Maya dәyәrinin auditi zamanı xammal vә materiallar üzrә xәrclәrin düzgün müәyyәn edilmәsinә nәzarәt
etmәk üçün auditor hansı hesablarda aparılmış mühasibat yazılışlarına diqqәt yetirmәlidir?

•

201,202,721 saylı hesablarında
201, 612 saylı hesablarında
201 saylı hesablarında
201,204, 205 saylı hesablarında
721, 26 saylı hesablarında

640 Yoxlamanın gedişatı zamanı auditor müәssisәnin sәrәncamında qalan mәnfәәt hesabına ödәnilmәli olan
aşağıdakı xәrclәrin mәhsulun maya dәyәrinә daxil edilibedilmәmәsinә diqqәt yetirmәlidir: 1. normativ
aktlarda nәzәrdә tutulmamış könüllü vә mәcburi sığortalar üzrә xәrclәr; 2. әtraf mühitә normadan artıq
tullantılara görә ödәnilәn cәrimәlәr; 3. müәyyәn edilmiş normativlәrdәn artıq (müvafiq tәsdiqedici sәnәdlәr
olmadıqda) xәrclәr; 4. mәsrәflәrin tәrkibi haqqında qaydada nәzәrdә tutulmuş mәqsәdlәr üçün alınmış bank
kreditlәri üzrә faizlәr.

•

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

641 Maya dәyәrinin formalaşmasının düzgünlüyünü yoxlayarkәn aşağıdakı informasiya bazasından istifadә
olunur:

•

Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li yığma cәdvәllәrin mәlumatlarından vә ilkin
sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 16, 16a vә 10a №.li yığma cәdvәllәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
10, 10/1 vә 10a №li jurnalorderlәrin mәlumatlarından
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Balansdan (dövriyyә balansından) 10a №.li yığma cәdvәllәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn

642 Vergi müfәttişi mәhsul istehsalı vә satışına çәkilәn mәsrәflәr üzәrindә nәzarәt prosesini aşağıdakı
mәrhәlәlәrdә aparmalıdır: 1. mәsrәflәrin satılmış (yüklәnmiş) vә anbarında olan hazır mәhsullar arasında
bölüşdürülmәsinin әsaslı vә düzgünlüyünün yoxlanması; 2. mәsrәflәrin tәrkibini formalaşdıran xәrclәrin
düzgünlüyünün yoxlanması; 3. mәsrәflәrin satılmış vә yüklәnmiş hazır mәhsullar arasında
bölüşdürülmәsinin әsaslı vә düzgünlüyünün yoxlanması; 4. mәsrәflәrin satılmış vә dәyәri ödәnilmәmiş hazır
mәhsullar arasında bölüşdürülmәsinin әsaslı vә düzgünlüyünün yoxlanması.

•

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

643 Mәhsul istehsalı vә satışına çәkilәn mәsrәflәrin 46 hesabının debetinә aid edilmәsi haqqında hesabat
mәlumatlarının nә dәrәcәdә әsaslı olubolmamasının müәyyәn etmәk üçün vergi müfәttişi nәyi müәyyәn
etmәlidir?
birbaşa vә dolayı xәrclәrin hansı hesablarda uçota alındığını vә onların uçot registrlәrindә (jurnalorderlәrdә,
kitablarda, cәdvәllәrdә, mühasibat yazılışlarında) әks olunmasının qanunauyğunluğunu
xәrclәrin hansı uçot metodu ilә uçota alındığını vә onların uçot registrlәrindә (jurnalorderlәrdә, kitablarda,
cәdvәllәrdә, mühasibat yazılışlarında) әks olunmasının qanunauyğunluğunu
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•

xәrclәrin hansı hesabların debetindәn maya dәyәrinin formalaşdığı hansı mәsrәf hesabının kreditinә silindiyini vә
onların uçot registrlәrindә (jurnalorderlәrdә, kitablarda, cәdvәllәrdә, mühasibat yazılışlarında) әks olunmasının
qanunauyğunluğunu
dәyişәn vә sabit xәrclәrin hansı hesablarda uçota alındığını vә onların uçot registrlәrindә әks olunmasının
qanunauyğunluğunu
xәrclәrin hansı hesabların kreditindәn maya dәyәrinin formalaşdığı hansı mәsrәf hesabının debetinә silindiyini vә
onların uçot registrlәrindә (jurnalorderlәrdә, kitablarda, cәdvәllәrdә, mühasibat yazılışlarında) әks olunmasının
qanunauyğunluğunu

644 Bitmәmiş istehsalatın audit yoxlamasının gedişatı zamanı müfәttiş aşağıdakıları yoxlamalıdır?

•

bitmәmiş istehsalatın uçotunun vәziyyәti, vaxtında vә düzgün inventarizasiya olunması, inventarizasiya
nәticәlәrinin protokolda әks etdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü
polufabrikat, detal vә hisssәlәrin qorunub saxlanması vә uçota alınmayan zay mәhsulların qiymәtlәndirilmәsinin
düzgünlüyü
bitmәmiş istehsalatın uçotunun vәziyyәti, vaxtında vә düzgün inventarizasiya olunması, inventarizasiya
nәticәlәrinin mühasibat uçotunda әks etdirilmәsinin vә qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü
istehsal uçotunun vәziyyәti, vaxtında vә düzgün inventarizasiya olunması, inventarizasiya nәticәlәrinin aktda әks
etdirilmәsi vә qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü
inventarizasiya nәticәlәrinin mühasibat uçotunda әks etdirilmәsinin vә qiymәtlәndirilmәsinin düzgünlüyü

645 Malmaterial qiymәtlilәrinin çatışmamazlığı üzrә mәblәğlәrin istehsal xәrclәrinә silinmәsi üçün
aşağıdakı hansı şәrtlәrә riayәt olunmalıdır? 1. özündә çatışmamazlıq mәblәğini әks etdirәn inventarizasiya
aktı; 2. özündә çatışmamazlıq mәblәğini әks etdirәn protokol; 3. tәbii itki normasında çatışmamazlıq; 4. tәbii
itki normasından artıq çatışmamazlıq; 5. çatışmayan qiymәtlilәrin dәyәrinin istehsal mәsrәflәrinә silinmәsi
haqqında müәssisә rәhbәrinin әmri (sәrәncamı).

•

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

646 Material mәsrәflәrinin mәhsulun maya dәyәrinә silinmәsi yoxlanarkәn auditor aşağıdakılara diqqәt
yetirmәlidir: 1. konkret mәhsul növünün istehsalına aid olmayan materialların istehsalata silinib
silinmәmәsinә; 2. tәsdiq edilmiş material mәsrәf normalarının mövcudluğu vә onların istehsalata faktiki
olaraq necә silinmәsinә; 3. konkret mәhsul növünün istehsalına aid olmayan materialların istehsalata silinib
silinmәmәsinә; 4. istehsalatda zay mәhsulun uçotunun aparılıbaparılmaması vә zaydan olan itkilәrin hara
silinmәsinә; 5. geri qaytarılan yullantıların qiymәtlәndirilmәsi vә silinmәsinin düzgünlüyünә; 6.16 saylı
hesabda uçota alınan materialların dәyәrindәn kәnarlaşmaların istehsalata silinmәsinin düzgünlüyünә; 7. tәbii
itki normaları çәrçivәsindә qiymәtlilәrin çatışmamazlıq vә itkisindәn olan zәrәrin istehsalata aid edilmәsinin
düzgünlüyünә.

•

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

647 Mәhsulların mәhsulun maya dәyәrinә silinmәsinin düzgünlüyü yoxlanarkәn aşağıdakı mәqamlara diqqәt
yetirmәk lazımdır: 1. qeyriistehsal tәyinatlı mәhsulların maya dәyәrinә aid edilәn mәsrәflәrin sәnәdlәrlә
rәsmilәşdirilmәsinә; 2. mәsrәf elementlәri üzrә maya dәyәrinin formalaşmasına; 3. birbaşa xәrclәrin
silinmәsi vә onların kalkulyasiya obyektlәri üzrә bölüşdürülmәsinә; 4. silinmiş mәsrәflәrin buraxılmış
mәhsulların növünә vә ya müәsisә fәaliyyәtinin xarakterinә uyğunluğuna; 5. mәsrәflәrin hesabat dövrlәri
üzrә mәhdudlaşdırılmasına; 6. mәsrәflәrin ayrıayrı mәhsul növlәri vә bitmәmiş istehsalat üzrә
bölüşdürülmәsinә; 7. mәhsulun maya dәyәrinin aşağı salınması üzrә ehtiyatların aşkar edilmәsinә.

•

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

648 Mәhsulların mәhsulun maya dәyәrinә silinmәsinin düzgünlüyü yoxlanarkәn aşağıdakı mәqamlara diqqәt
yetirmәk lazımdır: 1. mәsrәflәri uçota alan hesablarda әks olunmuş xәrclәrin sәnәdli tәsdiqinә; 2. mәsrәflәrin
hәyata keçirilmә vaxtının hesabat dövrünә müvafiqliyinә; 3. müәssisәnin mәnfәәtinә aid edilәn mәsrәflәrin
mәhsulun maya dәyәrindә olmamasına; 4. bәzi xәrc növlәrinin (ezamiyyәt, nümayәndәlik, reklam, kadrların
hazırlanması vә yenidәn hazırlanması, auditor xidmәtlәri üzrә faktiki xәrclәr) maya dәyәrinә aid edilmәsi
normalarına müvafiqliyinә; 5. birbaşa xәrclәrin silinmәsi vә onların kalkulyasiya obyektlәri üzrә
bölüşdürülmәsinә; 6. qeyriistehsal tәyinatlı mәhsulların maya dәyәrinә aid edilәn mәsrәflәrin sәnәdlәrlә
rәsmilәşdirilmәsinә.

•

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

649 Maya dәyәrinin formalaşmasının düzgünlüyü üzәrindә nәzarәt edilmәsi üçün auditor informasiya
mәnbәyi kimi nәlәrdәn istifadә etmәlidir?

•

Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li yığma cәdvәllәrin mәlumatlarından vә ilkin
sәnәdlәrdәn
Kassa kitabdan, 1 vә 2№.li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 10, 10/1 vә 10a №.li jurnalorderlәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
Baş kitabdan (dövriyyә balansından), 16, 16a vә 10a №.li yığma cәdvәllәrin mәlumatlarından vә ilkin sәnәdlәrdәn
10 №.li yığma cәdvәllәrin mәlumatlarından vә icmal sәnәdlәrdәn

650 Maya dәyәrinin auditi qarşısında aşağıdakı vәzifәlәr durur: 1. mәsrәflәrin satılmış (yüklәnmiş) vә mal
qalıqları arasında düzgün bölüşdürülmәsinin düzgünlüyünün müәyyәn edilmәsi; 2. mәsrәflәrin satılmamış
mal qalıqları arasında düzgün bölüşdürülmәsinin düzgünlüyünün müәyyәn edilmәsi; 3. maya dәyәrini
formalaşdıran mәsrәflәrin tәrkibinin dәqiqlәşdirilmәsi; 4. maya dәyәrini formalaşdıran mәsrәflәrin tәrkibinin
tәsniflәşdirilmәsi; 5. mәsrәflәrin uçotu üzrә әmәliyyatların mühasibat uçotunda әks etdirilmәsinin
düzgünlüyünün yoxlanması.

•

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

651 Әgәr maya dәyәrindәn aşağı qiymәtlәr üzrә mәhsulların satıldığı 30 gün әrzindә müәssisә tәrәfindәn
daha artıq qiymәtә mәhsul yüklәnmişdirsә, onda hansı qiymәt әsas götürülür?

•

hәmin malların (işlәrin, xidmәtlәrin) faktiki bazar qiymәti
hәmin malların (işlәrin, xidmәtlәrin) faktiki әldә olunma qiymәti
bütün satış üzrә onların faktiki satış qiymәti
hәmin malların satıldığı anda analoji malların (işlәrin, xidmәtlәrin) mövcud bazar qiymәtlәri
onların topdansatış qiymәti

652 Malların (işlәrin, xidmәtlәrin) maya dәyәrindәn aşağı qiymәtә satıldığı hallar aşkar edildikdә, vergi
müfәttişi vergitutulan dövriyyәni necә müәyyәn edir?

•

hәmin malların (işlәrin, xidmәtlәrin) faktiki maya dәyәrinә әsasәn
hәmin malların (işlәrin, xidmәtlәrin) faktiki satış qiymәtinә әsasәn
hәmin malların satıldığı anda analoji malların (işlәrin, xidmәtlәrin) mövcud bazar qiymәtlәrinә (faktiki maya
dәyәrindәn aşağı olmayan) әsasәn
hәmin malların (işlәrin, xidmәtlәrin) dәyәri bazar qiymәtlәrinә (ӘDV xaric), elәcә dә dövlәt tәrәfindәn tәnzimlәnәn
qiymәtlәrә әsasәn
114/126

22.12.2016

hәmin malların satıldığı anda analoji malların (işlәrin, xidmәtlәrin) mövcud pәrakәndә satış qiymәtlәrinә әsasәn

653 Maya dәyәrindәn aşağı olan qiymәtin tәtbiq olunması nәticәsindә vergitutulan dövriyyәnin aşağı
salınması faktların aşkar edilmәsi mәqsәdilә vergi müfәttişi vergitutulan dövriyyәni müәyyәn etmәk üçün
hansı hәrәkәti edir?

•

müәssisәnin tәtbiq etdiyi qiymәtlәrin nә dәrәcәdә әsaslı olubolmadığını müfәssәl yoxlayır
mәhsulların faktiki satış qiymәtinә әsasәn hesablanır
satılmış malların (işlәrin, xidmәtlәrin) dәyәri bazar qiymәtlәrinә (ӘDV xaric), elәcә dә dövlәt tәrәfindәn
tәnzimlәnәn qiymәtlәrә әsasәn hesablayır
malların satıldığı anda analoji malların (işlәrin, xidmәtlәrin) mövcud bazar qiymәtlәrinә (faktiki maya dәyәrindәn
aşağı olmayan) әsasәn hesablanır
satılmış malların (işlәrin, xidmәtlәrin) yalnız tәnzimlәnәn qiymәtlәrә әsasәn hesablayır

654 ӘDV üzrә vergitutulan dövriyyәnin aşağı salınması vә ya gizlәdilmәsi nәticәsindә әn çox xarakterik
olan hansı qanun pozuntularının mövcud olubolmamasına xüsusi diqqәt yetirilmәlidir? 1. maya dәyәrindәn
aşağı olan qiymәtin tәtbiq olunması nәticәsindә vergitutulan dövriyyәnin aşağı salınması; 2. natural
hesablaşma formalarının düzgün tәtbiq olunmaması; 3. hazırlanmış mәhsulların dәyәrinin müәssisәnin
vergitutulan dövriyyәdәn çıxarılması; 4. mәsrәflәrin satış pulu hesabına silinmәsi; 5. 4 №li “Banklardakı
xüsusi hesablar” jurnalorderdә satış hesablarında әks olunmayan faktorinq әmәliyyatları üzrә dövriyyәlәrin
әks olunması; 6. 4 №li “Banklardakı xüsusi hesablar” jurnalorderdә satış hesablarında әks olunmayan lizinq
әmәliyyatları üzrә dövriyyәlәrin әks olunması.

•

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

655 Tәbii fәlakәt vә fövqәladә hallar nәticәsindә mәhv olmuş material qiymәtlilәri üzrә ӘDV mәblәği
büdcәdәn әvәzlәşdirilirmi?

•

әvәzlәşdirilir
yalnız Fövqәladә Hallar Nazirliyi tәrәfindәn tәqdim edilmiş müvafiq tәsdiqedici sәnәd olduqda әvәzlәşdirilir
әvәzlәşdirilimir
Vergilәr Nazirliyinin müәyyәn etdiyi hallarda әvәzlәşdirilir
Müstәsna hallarda әvәzlәşdirilә bilәr

656 Әsas vәsaitlәrin satışı zamanı ӘDV hesablanmasının düzgünlüyünü yoxlayarkәn, vergi mәblәği hansı
mәblәğә әsasәn hesablanılır?

•

obyektlәrin bәrpa dәyәri vә alış qiymәtlәri arasındakı fәrqә görә hesablanılır (aparılmış yenidәnqiymәtlәndirmәlәr
nәzәrә alınmaqla)
obyektlәrin qalıq dәyәri vә satış qiymәtlәri arasındakı fәrqә görә hesablanılır (aparılmış yenidәnqiymәtlәndirmәlәr
nәzәrә alınmaqla)
obyektlәrin ilkin dәyәri vә satış qiymәtlәri arasındakı fәrqә görә hesablanılır (aparılmış yenidәnqiymәtlәndirmәlәr
nәzәrә alınmaqla)
obyektlәrin balans dәyәri vә satış qiymәtlәri arasındakı fәrqә görә hesablanılır (aparılmış
yenidәnqiymәtlәndirmәlәr nәzәrә alınmaqla)
obyektlәrin ilkin dәyәri vә bәrpa dәyәri arasındakı fәrqә görә hesablanılır

657 Әsas vәsait obyektlәri әldә edilәrkәn malsatanlara (podratçılara) ödәnilmiş ӘDV mәblәği nә vaxt
әvәzlәşdirilir?

•

onların dәyәri malsatanlara ödәnildikdәn sonra
әsas vәsaitlәr üzrә malsatanların hesablaşma sәnәdlәri daxil olduqdan sonra
onlar istismara vergildikdәn sonra
әsas vәsaitlәr üzrә amortizasiya hesablandıqdan sonra
onlar istismara verilәnә qәdәr
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658 Malsatanlardan alınmış, lakin dәyәri ödәnilmәmiş materiallar üzrә ӘDV mәblәği büdcәdәn
әvәzlәşdirilә, yaxud satışdankәnar xәrclәrin tәrkibinә daxil edilә bilәr?

•

bilәr
yalnız satışdankәnar xәrclәrin tәrkibinә daxil edilә bilәr
bilmәz
yalnız әvәzlәşdirilә bilәr
Müstәsna hallarda ola bilәr

659 Yoxlamanın gedişatı zamanı auditor ilkin sәnәdlәrә әsasәn 46 saylı hesab üzrә dövriyyәyә daxil etmәdәn
barter müqavilәsi üzrә müәhsulların buraxılması halları aşkar edilәrsә, onda auditor hansı hәrәkәti etmәlidir?

•

maldayişmә әmәliyyatları üzrә ödәnilmiş mәblәğlәri hesablaşma hesabından bank çıxarışlarındakı mәblәğlәrә
uyğunluğunu yaxlamalıdır
hesablaşma hesabından bank çıxarışlarındakı mәblәğlәrin satış hesablarına әks etdirilmәsinin düzgünlüyünü
yoxlamalıdır
maldayişmә әmәliyyatlarında daxil olan pul vәsaitlәrinin satış hesablarına әks etdirilmәsinin düzgünlüyünü
yoxlamalıdır
hesablaşma hesabından bank çıxarışlarını kassa kitabı vә nağd hesablaşmalar üzrә pul vәsaitlәrinin qәbuluna görә
tәrtib edilmiş mәdaxil orderlәri, elәcә dә alıcılara tәqdim edilmiş hesabların tutuşdurmalıdır
әlavә edilmiş sәnәdlәrlә birlikdә hesablaşma hesabından bank çıxarışlarının alış kitabı vә nağd hesablaşmalar üzrә
pul vәsaitlәrinin qәbuluna görә tәrtib edilmiş mәdaxil orderlәri, elәcә dә satıcılara tәqdim edilmiş hesabların
tutuşdurulması yolu ilә

660 Mәhsulların satışı üzrә dövriyyәnin mühasibat uçotundakı mәlumatlara uyğun olubolmamasının
yoxlanması zamanı uçot registrlәrindәki yazılışların doğruluğu necә yoxlanılır?

•

әlavә edilmiş sәnәdlәrlә birlikdә hesablaşma hesabından bank çıxarışlarının kassa kitabı vә nağd hesablaşmalar
üzrә pul vәsaitlәrinin qәbuluna görә tәrtib edilmiş mәxaric orderlәri, elәcә dә alıcılara tәqdim edilmiş hesabların
tutuşdurulması yolu ilә
әlavә edilmiş sәnәdlәrlә birlikdә hesablaşma hesabından bank çıxarışlarının alış kitabı vә nağd hesablaşmalar üzrә
pul vәsaitlәrinin qәbuluna görә tәrtib edilmiş mәdaxil orderlәri, elәcә dә satıcılara tәqdim edilmiş hesabların
tutuşdurulması yolu ilә
әlavә edilmiş sәnәdlәrlә birlikdә hesablaşma hesabından bank çıxarışlarının kassa kitabı vә nağd hesablaşmalar
üzrә pul vәsaitlәrinin qәbuluna görә tәrtib edilmiş mәdaxil orderlәri, elәcә dә alıcılara tәqdim edilmiş hesabların
tutuşdurulması yolu ilә
әlavә edilmiş sәnәdlәrlә birlikdә hesablaşma hesabından bank çıxarışlarının kassa kitabı vә nağd hesablaşmalar
üzrә pul vәsaitlәrinin qәbuluna görә tәrtib edilmiş mәdaxil orderlәri, elәcә dә malsatanların tәqdim etdiklәri
hesabların tutuşdurulması yolu ilә
hesablaşma hesabından bank çıxarışlarındakı mәblәğlәrin satış hesablarına әks etdirilmәsinin düzgünlüyünü
yoxlamalıdır

661 Mәhsulların satışı üzrә dövriyyәnin mühasibat uçotundakı mәlumatlara uyğun olubolmamasının
yoxlanması zamanı auditor malların satışı üzrә bütün dövriyyәnin tamlığını müәyyәn etmәk üçün hansı
hәrәkәtlәr edir? 1. bәyannamәdәki müvafiq mәblәğ baş kitabda 601,611 vә 801 saylı hesabların hesabların
kreditlәri üzrә әks olunmuş mәblәğlәrlә tutuşdurur; 2. hәmin hesabların kredit dövriyyәlәrinin düzgünlüyü 11
vә 13 №li jurnalorderlәrdәki, 16 vә 16a №li cәdvәllәrdәki mәlumatlara әsasәn dәqiqlәşdirilir; 3.
bәyannamәdәki müvafiq mәblәğ baş kitabda 601,611,612 vә 801 saylı hesabların hesabların debetlәri üzrә
әks olunmuş mәblәğlәrlә tutuşdurur; 4. hәmin hesabların debet dövriyyәlәrinin düzgünlüyü 11 vә 13 №li
jurnalorderlәrdәki, 16 vә 16a №li cәdvәllәrdәki mәlumatlara әsasәn dәqiqlәşdirilir; 5. bәyannamәdәki
müvafiq mәblәğ baş kitabda 601,611,612 hesabların debeti 801 saylı hesabların hesabın kreditlәri üzrә әks
olunmuş mәblәğlәrlә tutuşdurur; 6. hәmin hesabların debet dövriyyәlәrinin düzgünlüyü 11 vә 13 №li jurnal
orderlәrdәki mәlumatlara әsasәn dәqiqlәşdirilir.

•

2, 3
5, 6
1, 2
4, 5
3, 4
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662 ӘDV üzrә vergitutulan dövriyyәnin mühasibat uçotunda әks etdirilmәsinin düzgünlüyünün
yoxlanmasına aşağıdakı prosedurlar daxildir: 1. ӘDV ödәnilmәsinin, büdcәdәn alınmasının
(әvәzlәşdirilmәsinin) vә satış kitabının aparılmasının düzgünlüyünün yoxlanması; 2. satış kitabının
aparılmasının vә satış üzrә ӘDV hesablanmasının düzgünlüyünün yoxlanması; 3. daxili nәzarәt sisteminin
aiymәtlәndirilmәsi; 4. ӘDV tutulmasının, büdcәdәn alınmasının (әvәzlәşdirilmәsinin) vә alış kitabının
aparılmasının düzgünlüyünün yoxlanması; 5. ӘDV bәyannamәsindәki mәlumatların mühasibat uçotu
mәlumatlara müvafiqliyinin yoxlanması.

•

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

663 ӘDV üzrә bәyannamәnin vaxtında tәrtib edilmәsi vә verilmәsi, verginin vaxtında büdcәyә
ödәnilmәsinin yoxlanması hansı sәnәdlәrә әsasәn aparılır?

•

Baş kitab, dövriyyә cәdvәli, ilkin sәnәdlәrә, hesabfakturaları, alışsatış kitablarından istifadә etmәklә maliyyә
uçotu vә hesabatlarının mәlumatlarına әsasәn
Baş kitab, dövriyyә cәdvәli, qaimәfakturaları, alışsatış kitablarından istifadә etmәklә mühasibat uçotu vә
hesabatlarının mәlumatlarına әsasәn
ilkin sәnәdlәrә, hesabfakturaları, alışsatış kitablarından istifadә etmәklә mühasibat uçotu vә hesabatlarının
mәlumatlarına әsasәn
icmal sәnәdlәrә, hesabfaktura qaimәlәri, alışsatış kitablarından istifadә etmәklә maliyyә uçotu vә hesabatlarının
mәlumatlarına әsasәn
Yalnız alışsatış kitablarından istifadә etmәklә mühasibat uçotu vә hesabatlarının mәlumatlarına әsasәn

664 ӘDVnin әvәzlәşdirilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması zamanı auditor hansı prosedurları hәyata
keçirmәlidir?

•

ӘDV cәlb olunan, yaxud ӘDVyә cәlb edilmәyәn әmәliyyatların aparılıbaparılmaması araşdırılmalı, belә halın
mövcudluğu aşkar edilәrsә, onda әvәzlәşdirilәn mәblәğin hәmin әmәliyyatların ümumi dövriyyәdәki xüsusi
çәkisinә görә müәyyәnlәşdirilmәsinә diqqәt yetirilmәlidir
ӘDVdәn azad olunan, yaxud ӘDVyә cәlb edilmәyәn әmәliyyatların aparılıbaparılmaması araşdırılmalı, belә
halın mövcudluğu aşkar edilәrsә, onda әvәzlәşdirilәn mәblәğin hәmin әmәliyyatların balans mәnfәәtindәki xüsusi
çәkisinә görә müәyyәnlәşdirilmәsinә diqqәt yetirilmәlidir
ӘDVdәn azad olunan, yaxud ӘDVyә cәlb edilmәyәn әmәliyyatların aparılıbaparılmaması araşdırılmalı, belә
halın mövcudluğu aşkar edilәrsә, onda әvәzlәşdirilәn mәblәğin hәmin әmәliyyatların ümumi dövriyyәdәki xüsusi
çәkisinә görә müәyyәnlәşdirilmәsinә diqqәt yetirilmәlidir
ӘDVdәn azad olunan, yaxud ӘDVyә cәlb edilәn әmәliyyatların aparılıbaparılmaması araşdırılmalı, belә halın
mövcudluğu aşkar edilәrsә, onda әvәzlәşdirilәn mәblәğin hәmin әmәliyyatların ümumi dövriyyәdәki xüsusi
çәkisinә görә müәyyәnlәşdirilmәsinә diqqәt yetirilmәlidir
Yalnız ӘDVyә cәlb edilmәyәn әmәliyyatların aparılıbaparılmaması araşdırılmalıdır

665 ӘDVnin әvәzlәşdirilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması zamanı auditor hansı prosedurları hәyata
keçirmәlidir?

•

vergi hesabfakturası üzrә ödәmәlәrin nağd qaydada aparılmasının, borcların qarşılıqlı әvәzlәşdirilmәsi zamanı
tәhviltәslim aktlarının mövcudluğu yoxlanılmalı, alınmış malların, görülmüş işlәrin vә göstәrilmiş xidmәtlәrin
tәsәrrüfat subyekti tәrәfindәn kommersiya mәqsәdi üçün istifadә olunmasına әminlik әldә edilmәlidir
vergi hesabfakturası üzrә tәqdim olunmuş vergi mәblәğini, borcların qarşılıqlı әvәzlәşdirilmәsi zamanı tәhvil
tәslim aktlarının mövcudluğu yoxlanılmalı, alınmış malların, görülmüş işlәrin vә göstәrilmiş xidmәtlәrin tәsәrrüfat
subyekti tәrәfindәn kommersiya mәqsәdi üçün istifadә olunmasına әminlik әldә edilmәlidir
vergi hesabfakturası üzrә ödәmәlәrin nağdsız qaydada aparılmasının, borcların qarşılıqlı әvәzlәşdirilmәsi zamanı
üzlәşmә aktlarının mövcudluğu yoxlanılmalı, alınmış malların, görülmüş işlәrin vә göstәrilmiş xidmәtlәrin
tәsәrrüfat subyekti tәrәfindәn kommersiya mәqsәdi üçün istifadә olunmasına әminlik әldә edilmәlidir
qaimәlәr üzrә ödәmәlәrin nağdsız qaydada aparılmasının, borcların qarşılıqlı әvәzlәşdirilmәsi zamanı üzlәşmә
aktlarının mövcudluğu yoxlanılmalı, satılmış malların, görülmüş işlәrin vә göstәrilmiş xidmәtlәrin tәsәrrüfat
subyekti tәrәfindәn kommersiya mәqsәdi üçün istifadә olunmasına әminlik әldә edilmәlidir
yalnız borcların qarşılıqlı әvәzlәşdirilmәsi zamanı üzlәşmә aktlarının mövcudluğu yoxlanılmalıdır
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666 ӘDVnin әvәzlәşdirilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanılması zamanı, ilk növbәdә hansı sәnәdinin
mövcudluğunu araşdırmalıdır?

•

hansı әvәzlәşmәyә hüquq verәn vә vermәyәn sәnәdlәrin, o cümlәdәn vergi hesabfakturasının, qәbzlәrin, idxal
ixrac sәnәdlәrinin, qeyrirezidentә ödәnilmiş mәblәğlәrә hesablanmış ӘDVnin büdcәyә ödәnilmәsini tәsdiq edәn
ödәmә sәnәdinin
hansı әvәzlәşmәyә hüquq verәn sәnәdlәrin, o cümlәdәn vergi hesabfakturasının, idxal sәnәdlәrinin, qeyrirezident
tәrәfindәn ödәnilmiş mәblәğlәrә hesablanmış ӘDVnin büdcәyә ödәnilmәsini tәsdiq edәn ödәmә sәnәdinin
hansı әvәzlәşmәyә hüquq verәn sәnәdlәrin, o cümlәdәn vergi hesabfakturasının, idxal sәnәdlәrinin, qeyri
rezidentә ödәnilmiş mәblәğlәrә hesablanmış ӘDVnin büdcәyә ödәnilmәsini tәsdiq edәn ödәmә sәnәdinin
hansı әvәzlәşmәyә hüquq verәn sәnәdlәrin, o cümlәdәn vergi hesabfakturasının, idxalixrac sәnәdlәrinin, qeyri
rezidentә ödәnilmiş mәblәğlәrә hesablanmış ӘDVnin büdcәyә ödәnilmәsini tәsdiq edәn ödәmә sәnәdinin
yalnız idxal sәnәdlәrinin

667 Sәyyar vergi yoxlaması zamanı vergi hesabfakturaları vә onu әvәz edәn sәnәdlәr barәdә bәyannamәlәrә
edilәn әlavәlәrdә mәlumatlarda uyğunsuzluqlar aşkar edildikdә, vergi müfәttişi hansı hәrәkәti etmәlidir?

•

bu barәdә yoxlama aktında qeydlәr edilmәli vә yoxlama aktının tәrtib olunma tarixindәn sonrakı 10 gün әrzindә
Vergilәr Nazirliyinin “İqtisadi tәhlil vә uçotun tәşkili idarәsi”nә müvafiq formada dәqiqlәşdirilmiş mәlumat
verilmәlidir
bu barәdә yoxlama aktında qeydlәr edilmәli vә yoxlama aktının tәrtib olunma tarixindәn sonrakı 10 gün әrzindә
Vergilәr Nazirliyinin “Ciddi hesabat blankları üzrә uçotun tәşkili idarәsi”nә müvafiq formada dәqiqlәşdirilmiş
mәlumat verilmәlidir
bu barәdә yoxlama aktında qeydlәr edilmәli vә yoxlama aktının tәrtib olunma tarixindәn sonrakı 5 gün әrzindә
Vergilәr Nazirliyinin “İqtisadi tәhlil vә uçotun tәşkili idarәsi”nә müvafiq formada dәqiqlәşdirilmiş mәlumat
verilmәlidir
bu barәdә yoxlama aktında qeydlәr edilmәli vә yoxlama aktının tәrtib olunma tarixindәn sonrakı 5 gün әrzindә
Vergilәr Nazirliyinin “Ciddi hesabat blankları üzrә uçotun tәşkili idarәsi”nә müvafiq formada dәqiqlәşdirilmiş
mәlumat verilmәlidir
bu barәdә yoxlama aktının tәrtib olunma tarixindәn sonrakı 15 gün әrzindә Vergilәr Nazirliyinin müvafiq
idarәsinә müәyyәn edilmiş formada dәqiqlәşdirilmiş mәlumat verilmәlidir

668 Yoxlayıcı ӘDVnin әvәzlәşdirilmәsinә әsas verәn, lakin әvәzlәşdirmә aparılmamış vergi hesab
fakturaları barәdә vergi ödәyicisindәn mәlumatın alınmasını tәmin edәrәk, hәmin mәlumatın mәlumat
bazasına işlәnmәsi üçün yoxlama aktının tәrtib edilmә tarixindәn sonrakı neçә gün әrzindә Vergilәr
Nazirliyinin “İqtisadi tәhlil vә uçotun tәşkili idarәsi”nә tәqdim etmәlidir?

•

10 gün
20 gün
5 gün
15 gün
30 gün

669 Vergi ödәyicisi tәrәfindәn dәqiqlәşdirilmiş әmәliyyatların aparıldığı vә bu barәdә yoxlama başlayanadәk
vergi orqanlarına mәlumat verilmәdiyi halda, yoxlama aktında nә әks etdirilmәlidir?

•

dәqiqlәşdirilmәyәn әmәliyyatların mәzmunu, tarixi, sәbәbi vә mәblәğlәri barәdә müvafiq mәlumatlar
dәqiqlәşdirilәn vergihesab fakturalarının sayı, seriyası vә nömrәlәri
dәqiqlәşdirilәn әmәliyyatların mәzmunu, tarixi, sәbәbi vә mәblәğlәri barәdә müvafiq mәlumatlar
dәqiqlәşdirilәn vә dәqiqlәşdirilmәyәn әmәliyyatların mәzmunu, tarixi, sәbәbi vә mәblәğlәri barәdә müvafiq
mәlumatlar
yalnız dәqiqlәşdirilәn әmәliyyatların mәzmunu barәdә müvafiq mәlumatlar

670 Yoxlama ilә әhatә olunan dövr әrzindә itirilmiş, oğurlanmış vә digәr sәbәblәrdәn çatışmayan vergi
hesabfakturaları olduqda, auditor aktda hansı mәlumatları әks etdirmәlidir? 1. yoxlama ilә әhatә olunan
dövrün әvvәlinә vergi hesabfakturası blanklarının qalığı; 2. yoxlama ilә әhatә olunan dövrdә sifariş olunmuş
vergi hesabfakturası blanklarının miqdarı; 3. “Vergi hesabfakturalarının qeydiyyatı kitabı”nın aparılması
vәziyyәti; 4. vergi ödәyicisinin mәsul şәxsindәn izahat alınmaqla, bu barәdә vergi orqanına mәlumat verilib
verilmәmәsi; 5. “Vergi hesabfakturalarının qeydiyyatı kitabı”nda müvafiq qeydlәrin aparılıbaparılmaması;
6.çatışmayan vergi hesabfakturalarının sayı, seriyası vә nömrәlәri.
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•

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

671 Yoxlama ilә әhatә olunan dövrdә zәdәlәnmiş (yararsız hala düşmüş) vergi hesabfakturası aşkar
edilәrkәn auditor hansı hәrәkәtlәr etmәli vә yoxlama aktında nәlәri qeyd etmәlidir? 1. “Vergi hesab
fakturalarının qeydiyyatı kitabı”nın aparılması vәziyyәti; 2. yoxlama ilә әhatә olunan dövrün әvvәlinә vergi
hesabfakturası blanklarının qalığı; 3. yoxlama ilә әhatә olunan dövrdә sifariş olunmuş vergi hesabfakturası
blanklarının miqdarı; 4. hesabfakturalarının lәğv edilmәsinin qanunauyğunluğu araşdırılmalı; 5. lәşv edilmiş
blankların vergi ödәyicisindә saxlanılıbsaxlanılmaması vә “Vergi hesabfakturalarının qeydiyyatı kitabı”nda
müvafiq qeydlәrin aparılıbaparılmaması; 6. lәğv edilmiş vergi hesabfakturalarının sayı, seriyası vә
nömrәlәri.

•

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

672 Vergi ödәyicisi ӘDV azad olunan vә sıfır (0) dәrәcә ilә ӘDV cәlb edilәn әmәliyyatlara ӘDV tәtbiq
etmәklә vergi hesabfakturası verәrsә, hәmin hesabfakturada göstәrilәn ӘDV mәblәğini büdcәyә ödәmәyә
borcludurmu?

•

Borclu deyil
Yalnız barter әmәliyyatları zamanı borcludur
Borcludur
Bu әmәliyyat vergidәn azad edilir
Müstәsna hallarda borclu ola bilәr

673 Vergi ödәyicisi olmayan, lakin tәqdim etdiyi mala (işә, xidmәtә) görә vergi hesabfakturası verәn şәxs
hәmin hesabfakturada göstәrilәn ӘDV mәblәğini büdcәyә ödәmәyә borcludurmu?

•

Borclu deyil
Yalnız barter әmәliyyatları zamanı borcludur
Borcludur
Bu әmәliyyat vergidәn azad edilir
Müstәsna hallarda borclu ola bilәr

674 Әgәr verginin hesabatda azaldılması il әrzindә tәkrar edilmişdirsә, bu zaman vergi ödәyicisinә Vergi
Mәcәllәsinin 58.1ci maddәsinә әsasәn azaldılmış vergi mәblәğinin hansı miqdarında maliyyә sanksiyası
tәtbiq edilmәlidir?

•

25 faizi
100 faizi
50 faizi
40 faizi
125 faizi

675 Vergi ödәyicisinin tәqdim etdiyi ӘDV hesabatında büdcәdәn qaytarılası ӘDV mәblәğinin artıq
göstәrildiyi vә ya büdcәdәn qaytarılası vergi mәblәği әvәzinә büdcәyә vergi hesablanmalı olduğu aşkar
edildiyi halda maliyyә sanksiyası hansı mәblәğә tәtbiq edilmәlidir?

•

azaldılmış vergi mәblәğinin dәqiqlәşdirilәn hissәsinә
artırılmış vergi mәblәğinin dәqiqlәşdirilәn hissәsinә
bütün fәrqә
artırılmış vergi mәblәğinin dәqiqlәşdirilmәyәn hissәsinә
yalnız büdcәdәn qaytarılası vergi mәblәğinә
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676 ӘDV mәqsәdlәri üçün әgәr azaldılmış vergi mәblәği digәr hesabat dövrlәrinin bәyannamәlәrindә
qismәn dәqiqlәşdirilmişdirsә, onda maliyyә sanksiyası hansı mәblәğә tәtbiq edilmәlidir?

•

azaldılmış vergi mәblәğinin dәqiqlәşdirilәn hissәsinә
artırılmış vergi mәblәğinin dәqiqlәşdirilmәyәn hissәsinә
azaldılmış vergi mәblәğinin dәqiqlәşdirilmәyәn hissәsinә
artırılmış vergi mәblәğinin dәqiqlәşdirilәn hissәsinә
bütün mәblәğә

677 ӘDV mәqsәdlәri üçün әgәr hәr hansı dövrün azaldılmış vergi mәblәği növbәti dövrlәrin
bәyannamәlәrindә vergi orqanının yoxlamasına qәdәr dәqiqlәşdirilmişdirsә, hәmin azaldılmış mәblәğә
maliyyә sanksiyası tәtbiq edilmәlidirmi?

•

edilmәmәlidir
yalnız nağd ödәnişlәr zamanı verir edilmәlidir
edilmәlidir
yalnız üç hesabt dövrü üçün tәtbiq edilmәlidir
müstәsna hallarda tәtbiq edilә bilәr

678 Yoxlama ilә әhatә olunan dövrün ümumi nәticәlәrinә görә ӘDV azaldılmasından vә ya artıq
hesablanmasından asılı olmayaraq, maliyyә sanksiyaları hesablanarkәn nә nәzәrә alınmalıdır?

•

hesabat dövrünün bәyannamәsindә dәqiqlәşdirilmiş ӘDV mәblәği
digәr hesabat dövrlәrinin bәyannamәlәrindә әvәzlәşdirilәcәk ӘDV mәblәğlәri
digәr hesabat dövrlәrinin bәyannamәlәrindә dәqiqlәşdirilmiş ӘDV mәblәğlәri
әvvәlki hesabat dövründәki bәyannamәdә dәqiqlәşdirilmiş ӘDV mәblәği
cari hesabat dövrünün bәyannamәsindә dәqiqlәşdirilmiş ӘDV mәblәğlәri

679 Yoxlama ilә әhatә olunan dövrün ümumi nәticәlәrinә görә ӘDV azaldılmasından vә ya artıq
hesablanmasından asılı olmayaraq, maliyyә sanksiyaları necә tәtbiq olunmalıdır?

•

ümumilikdә yoxlama ilә әhatә olunan dövr üzrә
maliyyә sanksiyaları tәtbiq olunmur
hәr hesabat dövrü üçün ayrıayrılıqda
ümumi müәyyәn olunmuş qaydada hesablanır
yalnız sonuncu hesabat dövrü üzrә

680 Qeyrirezidentdәn tutulan ӘDVnin ödәnilmәsi üçün tәrtib olunan vә icra olunmuş ödәmә sәnәdi
verginin әvәzlәşdirilmәsinә әsas verirmi?

•

vermir
yalnız nağd ödәnişlәr zamanı verir
verir
yalnız nağdsız ödәnişlәr zamanı verir
müstәsna hallarda әsas verә bilәr

681 Әgәr ӘDV üzrә vergitutulan dövriyyәsinin dәqiqlәşdirilmәsi zamanı keçmiş dövrlәr üzrә yaranmış vergi
öhdәliyinin vaxtında ödәnilmәmiş hissәsinә vergi orqanı tәrәfindәn faiz hesablanmamışdırsa, onda hәmin
mәblәğә faiz hesablanır?

•

Hesablanmamalıdır
yalnız nağd ödәnişlәr zamanı hesablanmalıdır
Hesablanmalıdır
yalnız nağdsız ödәnişlәr zamanı hesablanmalıdır
müstәsna hallarda hesablanıla bilәr

682 Әlavә dәyәr vergisiz alınmış taralar satıldıqda vergiyә cәlb olunurmu?
olunur
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•

yalnız nağd ödәnişlәr zamanı olunur
olunmur
yalnız nağdsız ödәnişlәr zamanı olunur
müstәsna hallarda vergiyә cәlb olunmur

683 ӘDV mәqsәdlәri tara istehsal edәn hüquqi şәxslәrin tara satışı istisna olmaqla, qaytarılan taraların, o
cümlәdәn şüşә qabların dәyәri vergiyә cәlb olunurmu?

•

olunur
yalnız nağd ödәnişlәr zamanı olunur
olunmur
yalnız nağdsız ödәnişlәr zamanı olunur
müstәsna hallarda vergiyә cәlb olunur

684 ӘDV mәqsәdlәri üçün sifarişçinin öz xammal vә materiallarından hazırlanmış mallar üzrә vergitutulan
dövriyyә necә müәyyәn edilir?

•

hәmin qiymәtlilәrin sәrbәst bazar qiymәti, dövlәtin tәnzimlәnәn qiymәtlәr olduqda isә hәmin qiymәtlәr nәzәrә
alınmaqla
onların faktiki maya dәyәri üzrә
onların emal dәyәri
onların fatiki әldә edilmә qiymәti
onların topdansatış qiymәtlәri әsasında

685 ӘDV mәqsәdlәri üçün mallar (işlәr, xidmәtlәr) әmtәә mübadilәsi zamanı, әvәzsiz olaraq, dәyәri qismәn
ödәnilmәklә, habelә maliyyәlәşmә mәnbәyindәn asılı olmayaraq, hüquqi şәxsin şәxsi istehlak mәqsәdlәri
üçün istifadә olunan mallar (işlәr, xidmәtlәr) üzrә vergitutulan dövriyyә necә müәyyәn edilir?

•

onların emal dәyәri
onların faktiki maya dәyәri üzrә
hәmin qiymәtlilәrin sәrbәst bazar qiymәti, dövlәtin tәnzimlәnәn qiymәtlәr olduqda isә hәmin qiymәtlәr nәzәrә
alınmaqla
onların fatiki әldә edilmә qiymәti
onların topdansatış qiymәtlәri әsasında

686 Digәr şәxsin (vәkalәt verәnin) agenti olan (vәkalәt olan) şәxs malların göndәrilmәsi, işlәrin görülmәsi vә
xidmәtlәrin göstәrilmәsi faktı olduqda, vergitutma bazasının müәyyәnlәşdirilmәsinin düzgünlüyü
yoxlanarkәn aşağıdakılar nәzәrә almaq lazımdır: 1. digәr şәxsin (vәkalәt verәnin) agenti olan (vәkalәt olan)
şәxs tәrәfindәn malların göndәrilmәsi, işlәrin görülmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi; 2. agentin vәkalәt
verәnә göndәrdiyi xidmәtlәr agentin hәyata keçirdiyi әmәliyyatlar sayılır; 3. rezident olmayan vә
Azәrbaycan Respublikasmda ӘDVnin ödәyicisi kimi qeydiyyatdan keçmәmiş rezident agentinin respublika
әrazisindә mallar tәqdim etmәsi agent tәrәfindәn hәyata keçirilәn әmәliyyat sayılır; 4. rezident olan vә
Azәrbaycan Respublikasmda ӘDVnin ödәyicisi kimi qeydiyyatdan keçmiş rezident agentin respublika
әrazisindә mallar tәqdim etmәsi agent tәrәfindәn hәyata keçirilәn әmәliyyat sayılır; 5. vәkalәt verәnin agentә
göndәrdiyi xidmәtlәr agentin hәyata keçirdiyi әmәliyyatlar sayılır.

•

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

687 Auditor tәsәrrüfat subyektindә agentin hәyata keçirdiyi әmәliyyatların mövcudluğunun yoxlaması
zamanı aşağıdakı istiqamәtlәr üzrә araşdırma aparılmalıdır: 1. tәsәrrüfat subyektinin özünün agent kimi
iştirakı; 2. tәsәrrüfat subyektinin agent vasitәsi ilә әmәliyyatlar hәyata keçirmәsi; 3. tәsәrrüfat subyektinin
özünün sifarişçi kimi iştirakı; 4. tәsәrrüfat subyektinin podratçı vasitәsi ilә әmәliyyatlar hәyata keçirmәsi; 5.
tәsәrrüfat subyektinin özünün vәkalәt verәn kimi iştirakı.
1, 3, 5

•
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•

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

688 Әgәr auditi aparılan tәsәrrüfat subyektindә barter әmәliyyatı aparılıbsa, onda auditor vergitutma
bazasının müәyyәnlәşdirilmәsi zamanı nәyә diqqәt yetirmәlidir?

•

vergitutulan dövriyyәnin düzgünlüyünә
ӘDV mәblәğinin әvәzlәşdirilmәsinә
bu әmәliyyatlar üzrә bazar dәyәrinin tәtbiqinin düzgünlüyünә
vergitutulan dövriyyәnin dәqiqlәşdirilmәsinә
transfert qiymәtlәrin tәtbiqinin düzgünlüyünә

689 Vergi ödәyicisi mühasibat uçotu aparmırsa vә ya müәyyәn edilmiş qaydada aparmırsa, mühasibat vә
hesabat sәnәdlәri mәhv olunmuşdursa (itirilmişdirsә), onda ödәnilmәli olan ӘDVnin mәblәği necә
müәyyәnlәşdirilmәlidir?

•

Nazirlәr Kabinetinin 23.02.2001 tarixli 51№li Qәrarı ilә tәsdiq olunmuş “Vergi ödәyicisi tәrәfin verginin
hesablanması üçün zәruri olan hesabat mәlumatlarının vermәdiyi hallarda verginin әlaqәli mәlumata әsasәn
hesablanması” Qaydasına müvafıq olaraq
Ümumi müәyyәn edilmiş qaydada
Nazirlәr Kabinetinin 23.02.2001ci il tarixli 47 №li Qәrarı ilә tәsdiq olunmuş “Birbaşa vә dolayı qiymәtlәndirmә
metodlarının tәsdiq edilmәsi Qaydaları”na müvafıq olaraq
Vergi qanunvericiliyindә müәyyәn edilmiş qaydada
Nazirlәr Kabinetinin 23.02.2001ci il tarixli 51№li Qәrarı ilә tәsdiq olunmuş “Vergi ödәyicisi tәrәfin verginin
hesablanması üçün zәruri olan hesabat mәlumatlarının vermәdiyi hallarda verginin әlaqәli mәlumata әsasәn
hesablanması” Qaydasına müvafıq olaraq

690 Xarici subpodratçıların әlavә dәyәr vergisi ilә bağlı öhdәliklәri araşdırılan zaman auditor aşağıdakı
hәrәkәtlәri etmәlidir: 1. sazişlәr vә әlavә dәyәr vergisi haqqında Protokollar öyrәnilmәlidir; 2. hәr bir
podratçı tәrәfin, әmәliyyat şirkәtinin vә onun subpodratçılarının karbohidrogen fәaliyyәtlәri ilә bağlı sıfır (0)
dәrәcә ilә әlavә dәyәr vergisinә cәlb edilmәsi halları araşdırılmalıdır; 3. hәr bir әmәliyyat şirkәtinin vә
podratçı tәrәfin sıfır (0) dәrәcә ilә ӘDVyә cәlb olunmaq barәdә bildirәn vergidәn azad olunma sertifikatı
yoxlanılmalıdır; 4. alınmış sertifikatların tәyinatına uyğun istifadә edilibedilmәmәyi araşdırılmalıdır; 5.
mallar, işlәr vә ya xidmәtlәr karbohidrogen fәaliyyәtlәrinin yerinә yetirilmәsi üçün deyil, başqa mәqsәdlәr
üçün gәtirilәrsә, onda belә malların, işlәrin, xidmәtlәrin Azәrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinә
uyğun olaraq ӘDVyә cәlb edilmәsi vәziyyәti yoxlanılmalıdır.

•

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

691 ӘDVnin auditi zamanı digәr şәxsin (vәkalәt verәnin) agenti (vәkalәt alan) olan şәxs malların
göndәrilmәsi, işlәrin görülmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi zamanı vergitutma bazasının
müәyyәnlәşdirilmәsinin düzgünlüyünü yoxlayarkәn, auditor nәlәrә xüsusi diqqәt yetirilmәli vә nәzәrә
alınmalıdır? 1. vәkalәt verәnin agentә göndәrdiyi xidmәtlәr agentin hәyata keçirdiyi әmәliyyatlar sayılır; 2.
digәr şәxsin (vәkalәt verәnin) agenti (vәkalәt alan) olan şәxs tәrәfindәn malların göndәrilmәsi, işlәrin
görülmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi; 3. agentin vәkalәt verәnә göndәrdiyi xidmәtlәr agentin hәyata
keçirdiyi әmәliyyatlar sayılır; 4. rezident olmayan vә Azәrbaycan Respublikasında ӘDV ödәyicisi kimi
qeydiyyatdan keçmәmiş rezident agentin ölkәmizin әrazisindә mallar tәqdim etmәsi agent tәrәfindәn hәyata
keçirilәn әmәliyyat sayılır; 5. hәr bir әmәliyyat şirkәtinin vә podratçı tәrәfin sıfır (0) dәrәcә ilә ӘDVyә cәlb
olunmaq barәdә bildirәn vergidәn azad olunma sertifikatına.

•

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

692 Müstәqil elementlәrdәn ibarәt olan әmәliyyat bölünәrkәn vergiyә cәlb olunan vә vergidәn azad edilәn
әmәliyyatlar ayrılırsa, onlara ӘVD mәqsәdlәri üçün ayrıayrı әmәliyyatlar kimi baxılırmı?

•

Baxılmır
Yalnız barter әmәliyyatları zamanı sayılır
Baxılır
Bu әmәliyyatlar vergiyә cәlb edilmir
Müstәsna hallarda baxılmır

693 İxracatçının Azәrbaycan Respublikasına malların idxalına yardımçı xarakter daşıyan işlәr görülmәsi vә
xidmәtlәrin göstәrilmәsi ӘVD mәqsәdlәri üçün malların idxalının bir hissәsi sayılırmı?

•

Sayılmır
Yalnız barter әmәliyyatları zamanı sayılır
Sayılır
Bu әmәliyyatlar vergiyә cәlb edilmir
Müstәsna hallarda sayılmır

694 ӘVD mәqsәdlәri üçün qarışıq әmәliyyatlar üzrә vergitutma bazası müәyyәn edilәrkәn malların
göndәrilmәsinә, işlәrin görülmәsinә vә xidmәtlәrin göstәrilmәsinә yardımçı xarakter daşıyan malların
göndәrilmәsi, işlәrin görülmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi hәmin әmәliyyatların tәrkib hissәsi sayılırmı?

•

Sayılmır
Yalnız barter әmәliyyatları zamanı sayılır
Sayılır
Bu әmәliyyatlar vergiyә cәlb edilmir
Müstәsna hallarda sayıla bilәr

695 Әgәr yoxlamanın әhatә etdiyi dövr әrzindә tәsәrrüfat subyekti hesabat dövrü әrzindә bir vergi ödәyicisi
statusundan digәr vergi ödәyicisi statusuna keçmişdirsә, onda auditor nәyә diqqәt yetirmәlidir?

•

vergitutulan әmәliyyatlarların aparıldığı tarixә
satış dövriyyәnin hәcminә
keçid dövrünün düzgünlüyünә
vergitutulan dövriyyәnin hәcminә
keçid dövrünün müddәtinә

696 Әgәr yoxlama ilә әhatә olunmuş dövr әrzindә yoxlanılan müәssisәnin (sahibkarın) ӘDV ödәyicisi
qeydiyyatı lәğv olunmuşdursa, bu zaman yoxlama aktında hansı qeydlәr edilmәlidir?

•

qeydiyyatın lәğv olunmasının sәbәblәri (vergi tutulan әmәliyyatların aparılmasının dayandırılması, әvvәlki tam
12 tәqvim ayı әrzindә 75000 manatdan az olması vә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş digәr sәbәblәr) vә tarixi
göstәrilmәli, hәmçinin qeydiyyat bildirişinin geri alınması
qeydiyyatın lәğv olunmasının sәbәblәri (vergi tutulan әmәliyyatların aparılmasının dayandırılması, әvvәlki tam 3
tәqvim ayı әrzindә 75000 manatdan az olması vә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş digәr sәbәblәr) vә tarixi
göstәrilmәli, hәmçinin qeydiyyat bildirişinin geri alınması
qeydiyyatın lәğv olunmasının sәbәblәri (vergi tutulan әmәliyyatların aparılmasının dayandırılması, әvvәlki tam
12 tәqvim ayı әrzindә 100000 manatdan az olması vә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş digәr sәbәblәr) vә tarixi
göstәrilmәli, hәmçinin qeydiyyat bildirişinin geri alınması
qeydiyyatın lәğv olunmasının sәbәblәri (vergi tutulan әmәliyyatların aparılmasının dayandırılması, әvvәlki tam 3
tәqvim ayı әrzindә 60000 manatdan az olması vә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş digәr sәbәblәr) vә tarixi
göstәrilmәli, hәmçinin qeydiyyat bildirişinin geri alınması
vergi tutulan әmәliyyatların aparılmasının dayandırılması, әvvәlki tam 6 tәqvim ayı әrzindә 75000 manatdan az
olması vә qanunvericilikdә nәzәrdә tutulmuş digәr sәbәblәr

697 Yoxlama zamanı sahibkarlıq fәaliyyәti göstәrәn vergi ödәyicisinin ardıcıl 12 aylıq dövrün istәnilәn
ayında (aylarında) vergi tutulan әmәliyyatlarının hәcmi 200.000 manatdan artıq olduğu aşkar edilәrsә, o
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hansı müddәt әrzindә vergi orqanlarına ӘDVnin mәqsәdlәri üçün qeydiyyata dair әrizә vermәlidir?

•

5 gün
30 gün
10 gün
15 gün
20 gün

698 Yoxlama zamanı sahibkarlıq fәaliyyәti göstәrәn vergi ödәyicisinin ardıcıl 12 aylıq dövrün istәnilәn
ayında (aylarında) vergi tutulan әmәliyyatlarının hәcmi hansı mәblәğdә olduqda, auditor bu barәdә yoxlama
aktında müvafiq qeyd etmәlidir?

•

150.000 manatdan artıq olduğu aşkar edilәrsә
90.000 manatdan artıq olduğu aşkar edilәrsә
200.000 manatdan artıq olduğu aşkar edilәrsә
100.000 manatdan artıq olduğu aşkar edilәrsә
125.000 manatdan artıq olduğu aşkar edilәrsә

699 Yoxlanılan tәsәrrüfat subyektinin sadәlәşdirilmiş verginin ödәyicisi olduğu halda, onun ӘDV
qeydiyyatına alınma öhdәliklәrinin yaranıbyaranmaması araşdırılarkәn nәyә xüsusi diqqәt yetirilmәlidir?

•

onun mәnzil tikintisi, sәrnişin vә yük daşımaları üzrә fәaliyyәt göstәribgöstәrmәmәsi
onun mәnzil tikintisi, sәrnişin vә yük daşımaları üzrә fәaliyyәt göstәribgöstәrmәmәsi, idman mәrc oyunlarının
operatoru vә satıcıları olubolmaması
yoxlanılan dövr çәrçivәsindә malların tәqdim edilmәsindәn, işlәrin görülmәsindәn, xidmәtlәrin göstәrilmәsindәn
vә vergi tutulan idxaldan gәlirinin hәcmininә
sәrnişin vә yük daşımaları üzrә fәaliyyәt göstәribgöstәrmәmәsi, idman mәrc oyunlarının operatoru vә satıcıları
olubolmaması
yalnız vergi tutulan idxaldan gәlirinin hәcmininә

700 Vergi ödәyicisinin statusunun yoxlanması zamanı ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyatın vergi orqanının
tәşәbbüsü ilә aparıldığı hallarda yoxlama aktında açıqlanmalıdır?

•

vergi orqanının әsas götürdüyü sәbәblәr, qeydiyyatın qüvvәyә mindiyi tarix
vergi orqanının әsas götürdüyü sәbәblәr, şәhadәtnamәnin nömrәsi vә VÖEN
vergi orqanının әsas götürdüyü sәbәblәr, qeydiyyatın qüvvәyә mindiyi tarix, şәhadәtnamәnin nömrәsi vә VÖEN
maliyyә orqanının әsas götürdüyü sәbәblәr
vergi orqanının әsas götürdüyü sәbәblәr

701 Vergi ödәyicisinin statusunun yoxlanması zamanı tәsәrrüfat subyekti (sahibkar) yoxlama ilә әhatә
olunan dövr üzrә ӘDV ödәyicisi kimi qeydiyyatdan keçmişdirsә, onda yoxlama aktında nә göstәrilmәlidir?

•

Şәhadәtnamәnin nömrәsi vә qeydiyyatın qüvvәyә mindiyi tarix
Şәhadәtnamәnin nömrәsi vә VÖEN
“ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyat haqqında” әrizәnin vergi orqanına verilmә tarixi, “ӘDV ödәyicisinin qeydiyyat
bildirişi”nin nömrәsi vә qeydiyyatın qüvvәyә mindiyi tarix
Әrizәnin vergi orqanına verilmә tarixi vә şәhadәtnamәnin nömrәsi
“ӘDV ödәyicisinin qeydiyyat bildirişi”nin nömrәsi vә qeydiyyatın qüvvәyә mindiyi tarix

702 ӘDVnin auditinin aparılması zamanı yoxlamanın mәqsәdindәn asılı olaraq vergi qanunvericiliyinә
müvafiq olaraq aşağıdakı mövqelәrdәn yoxlama aparılmalıdır: 1. şәxsin ӘDV ödәyicisi olubolmamasının
(vergi ödәyicisinin statusunun) müәyyәnlәşdirilmәsi; 2. vergitutma obyektlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsinin
düzgünlüyünün yoxlanması; 3. vergi bazasının müәyyәn edilmәsi; 4. vergi tutulan әmәliyyatın dәyәrinin
müәyyәnlәşdirilmәsinin düzgünlüyünün yoxlanması; 5. vergi tutulan dövriyyәnin dәqiqlәşdirilmәsinin
düzgünlüyünün yoxlanması; 6. büdcәdәn әvәzlәşdirilmәsinә әsas vermәyәn xüsusi sәbәblәrin
mövcudluğunun yoxlanması.

•

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

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

703 Auditor tәrәfindәn aparılmış әvәzlәşdirmәlәrin yoxlanılması zamanı vergi qanunvericiliyinin
müddәalarına vә iri mәblәğdә aparılmış әvәzlәşdirilmәlәr araşdırılarkәn nәlәrә xüsusi diqqәt yetirmәlidir?

•

әmәliyyatın aparılması vaxtına, ӘDVnin depozit hesaba ödәnilmәsinә, malların dәyәri ilә ӘDV mәblәğinin eyni
vaxtda ödәnilmәsinә, Vergi Mәcәllәsinin 175.1.3cü maddәsinә müvafiq olaraq vergi ödәyicisi tәrәfindәn elektron
vergihesab fakturası üzrә satılmış malların (iş vә xidmәtlәrin) dәyәri ödәnilәrkәn, ӘDV mәblәğinin ödәnilmәsi
vәziyyәtinә
Vergi Mәcәllәsinin 175.1.3cü maddәsinә müvafiq olaraq vergi ödәyicisi tәrәfindәn elektron vergihesab fakturası
üzrә satılmış malların (iş vә xidmәtlәrin) dәyәri ödәnilәrkәn, ӘDV mәblәğinin ödәnilmәsi vәziyyәtinә
әmәliyyatın aparılması vaxtına, ӘDVnin depozit hesaba ödәnilmәsinә, malların dәyәri ilә ӘDV mәblәğinin eyni
vaxtda ödәnilmәsinә, Vergi Mәcәllәsinin 175.1.3cü maddәsinә müvafiq olaraq vergi ödәyicisi tәrәfindәn elektron
vergihesab fakturası üzrә alınmış malların (iş vә xidmәtlәrin) dәyәri ödәnilәrkәn, ӘDV mәblәğinin ödәnilmәsi
vәziyyәtinә
әmәliyyatın aparılması vaxtına, ӘDVnin depozit hesaba ödәnilmәsinә, malların dәyәri ilә ӘDV mәblәğinin eyni
vaxtda alınmasına
Yalnız ӘDVnin depozit hesaba ödәnilmәsinә, malların dәyәri ilә ӘDV mәblәğinin eyni vaxtda ödәnilmәsinә

704 ӘDVnin auodit yoxlamasında malların göndәrilmәsi, işlәrin görülmәsi vә xidmәtlәrin göstәrilmәsi ilә
bağlı müqavilәlәrin öyrәnilmәsi zamanı yoxlayıcı tәrәfindәn nәlәrә xüsusi diqqәt yetirilmәlidir?

•

Vergi Mәcәllәsinә әsasәn malların tәqdim edildiyi, iş vә xidmәtlәrin göstәrildiyi yerin müәyyәn edilmәsi zamanı
bağlanmış müqavilәlәrin şәrtlәrinә
Vergi Mәcәllәsinә әsasәn malların tәqdim edildiyi, iş vә xidmәtlәrin göstәrildiyi yerin müәyyәn edilmәsi zamanı
bağlanmış müqavilәlәrin şәrtlәrinә
hәmin müqavilәdә göstәrilәn әmәliyyatların agent vasitәsi ilә aparılan әmәliyyatlara aid edilibedilmәmәsinә,
digәr şәxsin agent vasitәsi ilә hәyata keçirdiyi әmәliyyatlar üzrә ӘDVnin hesablanmasının sahәvi
xüsusiyyәtlәrinә
malların göndәrilmәsi, ixracatçının idxalına yardımçı xarakter daşıyan malların göndәrilmәsi, işlәrin görülmәsi vә
ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi, eyni zamanda mövcud bazar qiymәtlәrinә
yalnız digәr şәxsin agent vasitәsi ilә hәyata keçirdiyi әmәliyyatlar üzrә ӘDVnin hesablanmasının sahәvi
xüsusiyyәtlәrinә

705 Әmәliyyatların aparıldığı (o cümlәdәn idxalın) vaxtın müәyyәn edilmәsi zamanı avans ödәnişlәrin olub
olmaması vә vergi hesabfakturalarının qeydiyyat kitabındakı yazılışlar yoxlanılarkәn nә diqqәtlә
öyrәnilmәlidir?

•

malların göndәrilmәsi, ixracatçının idxalına yardımçı xarakter daşıyan malların göndәrilmәsi, işlәrin görülmәsi vә
ya xidmәtlәrin göstәrilmәsi, eyni zamanda mövcud bazar qiymәtlәri
müqavilәdә göstәrilәn әmәliyyatların agent vasitәsi ilә aparılan әmәliyyatlara aid edilibedilmәmәsi, digәr şәxsin
agent vasitәsi ilә hәyata keçirdiyi әmәliyyatlar üzrә ӘDVnin hesablanmasının sahәvi xüsusiyyәtlәri
Vergi Mәcәllәsinә әsasәn malların tәqdim edildiyi, iş vә xidmәtlәrin göstәrildiyi yerin müәyyәn edilmәsi zamanı
bağlanmış müqavilәlәrin şәrtlәri
Vergi Mәcәllәsinә әsasәn yalnız iş vә xidmәtlәrin göstәrildiyi yerin müәyyәn edilmәsi zamanı bağlanmış
müqavilәlәrin şәrtlәri
Vergi Mәcәllәsinә әsasәn yalnız malların tәqdim edildiyi vaxtın müәyyәn edilmәsi zamanı bağlanmış müqavilә
şәrtlәri

706 Vergi tutulan әmәliyyatın (idxalın) dәyәrinin müәyyәn edimәsindә ӘDV nәzәrә alınmadan dәyәrin
düzgün formalaşmasına, idxalın bir hissәsi kimi göstәrilәn xidmәtlәrә baxılarkәn auditor nәlәrә diqqәt
yetirilmәlidir?

•

Vergi Mәcәllәsinә әsasәn malların tәqdim edildiyi, iş vә xidmәtlәrin göstәrildiyi yerin müәyyәn edilmәsi zamanı
bağlanmış müqavilәlәrin şәrtlәri
әmәliyyatın aparılması vaxtına, ӘDVnin depozit hesaba ödәnilmәsinә, malların dәyәri ilә ӘDV mәblәğinin eyni
vaxtda ödәnilmәsinә, Vergi Mәcәllәsinin 175.1.3cü maddәsinә müvafiq olaraq vergi ödәyicisi tәrәfindәn vergi
hesab fakturası üzrә alınmış malların (iş vә xidmәtlәrin) dәyәri ödәnilәrkәn, ӘDV mәblәğinin ödәnilmәsi
vәziyyәtinә
malların göndәrilmәsinә, işlәrin görülmәsinә vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsinә, hәmçinin ixracatçının idxalına
yardımçı xarakter daşıyan malların göndәrilmәsinә, işlәrin görülmәsinә vә ya xidmәtlәrin göstәrilmәsinә, eyni
zamanda mövcud bazar qiymәtlәrinә
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müqavilәdә göstәrilәn әmәliyyatların agent vasitәsi ilә aparılan әmәliyyatlara aid edilibedilmәmәsi, digәr şәxsin
agent vasitәsi ilә hәyata keçirdiyi әmәliyyatlar üzrә ӘDVnin hesablanmasının sahәvi xüsusiyyәtlәrinә
yalnız ixracatçının idxalına yardımçı xarakter daşıyan malların göndәrilmәsinә, işlәrin görülmәsinә vә ya
xidmәtlәrin göstәrilmәsinә

707 ӘDV mәqsәdlәri üçün vergi ödәyicisinin müәyyәn edilmәsi zamanı ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyata
dair әrizә vermә öhdәliyinin yaranıb yaranmaması araşdırılarkәn auditor nәyә xüsusi diqqәt yetirilmәlidir?

•

ӘDVnin büdcәdәn әvәzlәşdirilmәsinә әsas verәn xüsusi sәbәblәrin mövcudluğuna
büdcәdәn әvәzlәşdirilmәyә әsas verәn vergi bәyannamәnin tәrtib edilmәsi zamanı vergi ödәyicisinin tәtbiq etdiyi
uçot sistemindәki çatışmamazlıqların yoxlanmasına
vergi ödәyicisinin faktiki göstәrdiyi fәaliyyәtә, istınilәn hesabat ayında vergi tutulan әmәliyyatların hәcminә
(ӘDVdәn azad edilәn dövriyyә istisna olmaqla), xronometraj metodu ilә müşahidә aparıldığı halda tәrtib edilәn
aktın nәticәlәrinә
büdcәdәn әvәzlәşdirilmәyә әsas verәn sәbәblәrin yoxlanması qaydasına
yalnız vergi ödәyicisinin faktiki göstәrdiyi fәaliyyәtә

708 Әlavә dәyәr vergisinin yoxlanılması zamanı “Әlavә dәyәr vergisinin yoxlanılması üzrә” tәtbiq edilmiş
yönlәndirici vәrәqәyә (sәnәd kodu YV033) әsasәn hansı mәsәlәlәr yoxlama ilә әhatә olunmalıdır?

•

ӘDVnin büdcәdәn әvәzlәşdirilmәsinә әsas verәn xüsusi sәbәblәrin mövcudluğu araşdırılmalıdır
auditor tәrәfindәn ӘDV üzrә vergi bәyannamәnin vergi ödәyicisindә olan sәnәdlәrdәki göstәricilәrә müvafiq olub
olmaması araşdırılmalıdır
ӘDV mәqsәdlәri üçün vergi ödәyicisinin müәyyәn edilmәsi zamanı ӘDV mәqsәdlәri üçün qeydiyyata dair әrizә
vermә öhdәliyinin yaranıb yaranmaması araşdırılmalıdır
büdcәdәn әvәzlәşdirilmәyә әsas verәn vergi bәyannamәnin tәrtib edilmәsi zamanı vergi ödәyicisinin tәtbiq etdiyi
uçot sistemindәki çatışmamazlıqlar yoxlanmalıdır
vergi ödәyicisinin faktiki fәaliyyәt sahәsi araşdırılmalıdır

709 Әlavә dәyәr vergisinin yoxlanılması zamanı hesablanmış aylıq vergi mәblәği mühasibat ucotu yazılışları
ilә (baş kitabla) üzlәşdirilmәsi zamanı auditor nәlәrә diqqәt yetirmәlidir?

•

ӘDVnin büdcәdәn әvәzlәşdirilmәsinә әsas verәn xüsusi sәbәblәrin mövcudluğuna
büdcәdәn әvәzlәşdirilmәyә әsas verәn vergi bәyannamәnin tәrtib edilmәsi zamanı vergi ödәyicisinin tәtbiq etdiyi
uçot sistemindәki çatışmamazlıqların yoxlanmasına
iri mәblәğdә edilmiş düzәlişlәrә vә dәqiqlәşdirilmiş dövriyyәlәrә, elәcә dә әvvәlki yoxlama aktında göstәrilәn
sәhvlәrә edilmiş düzәlişlәrә
büdcәdәn әvәzlәşdirilmәyә әsas verәn sәbәblәrin yoxlanması qaydasına
kiçik mәblәğdә edilmiş düzәlişlәrә vә dәqiqlәşdirilmәmiş dövriyyәlәrә, elәcә dә әvvәlki yoxlama aktında qeyd
olunmayan sәhvlәrә edilmiş düzәlişlәrә

710 Әlavә dәyәr vergisinin yoxlanılması zamanı “Әlavә dәyәr vergisinin yoxlanılması üzrә” tәtbiq edilmiş
yönlәndirici vәrәqәyә (sәnәd kodu YV033) әsasәn hansı mәsәlәlәr yoxlama ilә әhatә olunmalıdır?

•

vergi ödәyicisi tәrәfindәn onun maliyyәtәsәrrüfat fәaliyyәti vә ödәnilmiş ӘDV mәblәği haqqında mәlumatların
alınması araşdırılmalıdır
auditor tәrәfindәn ӘDV üzrә vergi bәyannamәnin vergi ödәyicisindә olan sәnәdlәrdәki göstәricilәrә müvafiq olub
olmaması araşdırılmalıdır
hesablanmış aylıq vergi mәblәği mühasibat ucotu yazılışları ilә (baş kitabla) üzlәşdirilmәlidir
ӘDV üzrә vergi bәyannamәnin tәrtib edilmәsi üçün vergi ödәyicisinin tәtbiq etdiyi uçot sisteminin sәyyar vergi
yoxlamasının aparılması qaydası müәyyәn edilmәlidir
hesablanmış aylıq vergi mәblәği bәyannamәlәrdәki mәlumatlarla üzlәşdirilmәlidir
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