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1. Revolivasiya dedikdə nə başa düşülür:

√ pul vahidinin qizil məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin artması
• yeni valyutanın dövriyəyə buraxılması
• pul vahidinin qizil məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin azalması
• ölkədə mövcud qiymət miqyasının möhkəmləndirilməsi
• pul vahidinin güclü dəyərsiləşməsi

2. Hiperinflyasiya xarakterizə edilir:

• Valyuta kurslarının sabitliyi ilə
• Ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətin sabitliyi şəraitində pulun alıcılıq qabiliyyətinin nəzərə çarpmayacaq dərəcədə düşməsi ilə
• Pul vahidinin azacıq ucuzlaşması, ödəmə dövriyyəsində və ölkənin təsərrüfat əlaqələrində uyğunsuzluqların yaranması ilə
√ D. Pul vahidinin kəskin ucuzlaşması, ödəmə dövriyyəsinin pozulması, ölkədə təsərrüfat əlaqələrinin iflici ilə
• Ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyətin, pul vahidinin alıcılıq qabiliyyəti.

3. İnflyasiyanın pul amilləri müəyyən edilir:

• Yalnız iqtisadiyyatın dollarlaşması ilə
• Yalnız iqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış quruluşu ilə
• Cəmiyyətdə siyasi qeyri-sabitliklə
• İqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış strukturu ilə
√ Dövlət büdcə kəsiri ilə, dövlət borcunun artması ilə, istehsalın artıq kreditləşməsi ilə

4. 161. Akkreditivin müddəti və akkreditiv üzrə hesablaşma qaydası müəyyən edilir:

•   Mərkəzi Bank tərəfindən.
√ Alıcı və satıcı arasında müqaviləyə əsasən
• Mərkəzi Bankın ərazi üzrə idarəsi tərəfindən
• Alıcı arasında müqaviləyə əsasən
•    Maliyyə nazirliyi tərəfindən

5. 160. Akkreditiv  ilə hesablaşmanın əsas xüsusiyyəti:

•    Bir neçə malgöndərən üçün istifadə edilə bilməz və ya ünvanı dəyişdirilə bilər.
√   Yalnız bir malgöndərənə şamil edilə bilər və ünvanı dəyişdirilə bilməz
•   Yalnız fiziki şəxslərlə sövdələşmələrdə istifadə edilə bilər.
• Hüquqi şəxsə ödənilə bilər.
•       Yalnız nağd pula ödənilə bilər.

6. 159. Akkreditiv üzrə nağd pulun ödənilməsi:

•   Mümkündür
√ Mümkün deyil
•   Mərkəzi Bankın razılığı ilə mümkündür.
• Alıcının razıliğı ilə mümkündür.
• Bank-emitentin razılığı ilə mümkündür

7. 158. Malgöndərənin razılığı olmadan dəyişdirilə və ya ləğv edilə bilməyən akkreditiv necə adlanır:

• Geri çağırılan
√   Geri çağırılmayan
• Klassik
• Sadə
• Orderli



8.
157. alıcı ona xidmət göstərən banka depozitində olan vəsait və ya bankın zəmanəti ilə satıcının ərazisində yerləşən malın qiymətinin,
ödəyicinin (alıcının) müəyyən etdiyi şərtlərlə ödənilməsinə dair verdiyi tapşırığa əsasən hesablaşmanın aparıldığı forma ………...
adlanır.

•   İnkasso
√ Akkreditiv
•   Çeklərlə hesablaşma.
•    Ödəmə tapşırığı
• Veksel

9. 156. Emitent-bank tərəfindən malgöndərəni xəbərdar etmədən dəyişdirilə bilən və ya ləğv edilən akkreditiv:

•   Geri çağırılmayan
√ Geri çağırılan
•   Orderli
• Adi
•    Klassik

10. 155. Akkreditiv formalı hesablaşmalarda məhsul … … ödənilir:

•   Məhsulun yüklənməsindən əvvəl
√   Məhsulun yüklənməsindən sonra
• Avans ödəmədən sonra
•   Hesab acndan sonra
•   Məhsulun alıcıya çatdırılmasından sonra

11. . Akkreditivin bütün məbləğinin emiten-bankın icraçı bankda olan hesabından siliməsi hüququnun verilməsi ilə müşayət olunan icraçı
bankda açılan akkreditiv:

• Örtülmüş
√ Örtülməyən
• Qeyri-kommersiya
• Təşkilatlar
• Kommersiya

12. Akkreditiv hesablaşma formasının çatışmayan cəhəti:

• Hesablaşma əməliyyatlarının yerinə yetirilmə tezliyi və sadəliyi
√   Əmtəə dövriyyəsinin ləngiməsi, akkreditivin fəaliyyət müddətində  alıcının vəsaitinin təsərrüfat dövriyyəsindən yayınması +
•   Mərkəzi Bankdan akkreditiv hesablaşma formasının aparılması üçün xüsusi razılığın alınması.
• Hec biri.
• Malgöndərənə alıcı tərəfindən ona təqdim edilən mala görə zəmanətin verilməməsi.

13. . ...... hesablaşma forması, emitent-bankın müştərinin sərəncamına əsasən və onun hesabına, hesablaşma sənədləri əsasında hesablaşma
ödəyicisindən vəsaitin qəbul edilməsini yerinə yetirən bank əməliyyatıdır.

•   Akkreditiv
√   İnkasso
• Veksel hesablaşması
•   Ödəmə tapşırıgı
•   Çeklərlə hesablaşma

14. Müddətli ödəmə tapşırıqları istifadə edilir:

• B.                    Yalnız avans hesablaşmalarda
√ A.                    Avans hesablaşmalarında, malların yüklənməsi və iri sövdələşmələr zamanı qismən ödəmələrdə +
• D.                    Yalnız iri sövdələşmələr zamanı qismən ödəmələrdə
• E.                     Avans hesablaşmalarında ödəmələr
• C.                    Yalnız malların yüklənməsində

15. Tərəflərin müqaviləsindən asılı olaraq ödəmə tapşırıqlı hesablaşmalar aşağıdakı kimi ola bilər:



• A.                    Geri cağırılan və geri çağırılmayan
√ D.                    Müddətli, tələbolunanadək, təxirəsalınmış +
• C.                    Adlı və orderli
• E.         Acıq
• B.                    Açıq və qapalı

16. 149. Bank tərəfindən ödəyicidən ödəmə tapşırığı icra üçün qəbul edilir, yalnız:

• A.                    Mərkəzi Bankın İdarəçiliyinin ödəmə üçün razılığı əsasında
√ B.                    Ödəyicinin hesabında vəsaitin olduğu halda +
• D.                    Vəsaiti ödəyən və vəsaiti qəbul edən tərəfə eyni bankda xidmət göstərilirsə
• E.                     Ödəyici qeyri kommersiya təşkilatı olduğu halda
• C.                    Ödəyici kommersiya təşkilatı olduğu halda

17. 148. Hazırda ölkəmizdə nağdsız hesablaşma formalarından ən çox istifadə olunanı:

• A.                    Akkreditiv
√ C.                    Ödəmə tapşırığı +
• D.                    Çeklər
• E.               Veksellər
• B.                    Ödəmə tələbnamə

18. 147. Pulun tədavül vasitəsi funksiyası

• A. Nağdsız dövriyyənin əsasında durur
√ B. Nağdsız istifadə  oluna bilməz +
• D. Pulun dəyər ölçüsü funksiyası ilə yanaşı nağdsız dövriyyədə istifadə olunur.
• E. Nəğd və nəğdsiz istifadə olunur.
• C. Nağdsız dövriyyədə arabir istifadə olunur

19. 146. İqtisadiyyatın bazar modelində nağdsız pulların emissiyasını … … həyata keçirirlər:

√ B. Kommersiya bankları +
• C. Təsərrüfat subyektləri
• A. Dövlət bankları
• E. Maliyyə Nazirliyi
• D. Hesablaşma kassa mərkəzləri

20. 145. Nağdsız pul dövriyyəsində nağd dövriyyə ilə müqayisədə tədavül xərcləri:

• A. Həddən çoxdur.
• B. Mövcud deyildir.
√ C. Olduqca azdır +
• D. Olduqca çoxdur.
• E. Həddən azdır.

21. 144. Nağdsız dövriyyə … … əhatə edir.

• C. Ancaq qeyri əmtəə dövriyyəsini.
• E. Hec biri.
• D. Ancaq maliyyə dövriyyəsini.
√ B. Əmtəə və qeyri əmtəə dövriyyəsini +
• A. Ancaq əmtəə dövriyyəsini.

22. 143. Nağdsız hesablaşmalar aparılır:

• C. Pul vəsaitinin alıcısı və ödəyicisi tərəfindən müəyyən olunmuş qaydada.
• E. Kommersiya bankları tərəfindən müstəqil qaydada.
• D. Vəsaitin alıcısı, ödəyicisi  tərəfindən.



√ A. Müəyyən forma və standarta malik hesablaşma sənədləri əsasında +
• B. Pul vəsaitinin alıcısı və ödəyicisinin qəbrləri əsasında.

23. 142. Hesablaşma xidməti üçün bank ilə müştəri arasında bağlanılır:

• A. Kredit müqaviləsi.
√ D. Bank hesabı müqaviləsi. +
• B. Pul vəsaitlərinin qəbulu müqaviləsi.
• C. Trast müqaviləsi.
• E. Lizinq müqaviləsi.

24. 141. Pul dövriyyəsinin əsas hissəsini … … dövriyyə təşkil edir:

• A. Nağd.
√ B. Tədiyə. +
• D. Mövsümi.
• E. Nəgdsiz.
• C. Avans.

25. 140. Bankların müxbir hesabları açılır:

• D. Maliyyə Nazirliyinin göstərişi ilə.
√ C. Banklararası müqavilələr əsasında +
• B. Bələdiyyələrin göstərişi ilə.
• A. Mərkəzi Bankın göstərişi üzrə.
• E.  Klirinq Mərkəzinin göstərişi ilə.

26. 139. Nağdsız  hesablaşma sistemlərinin sabit işləməsini təmin etmək, onların fəaliyyətini təşkil etmək, əlaqələndirmək və nəzarət etmək
… … səlahiyyətindədir.

• C. Klirinq Mərkəzinin.
• E. Maliyyə Nazirliyi.
• A. Hesablama Palatasının.
• B. Kommersiya bankların.
√ D. Mərkəzi Bankın. +

27. 138. İqtisadiyyatda pul hesablaşmaları başlıca olaraq … … dövriyyəyə əsaslanır:

• B. Nağd.
• E. kredit.
• D. Valyuta.
√ A. Nağdsız +
• C. Mövsümi.

28. 137. Banklar və bank olmayan kredit təşkilatları ölkə ərazində hesab-laşmaların aparılmasından ötrü bir birlərində … …  hesablar
açırlar:

• B. Loro.
• E. Cari.
• D. Büdcə.
√ A. Müxbir +
• C. Nostro.

29. 136. Nağdsız hesablaşmaların aparılmasından ötrü emitent və benefisiarlar  üçün zəruri sərt kimi mövcud olmalıdır:

• D. Mərkəzi Bankın xüsusi icarəsi.
• E. Maliyyə Nazirliyinin icazəsi.
√ B. Bank hesabları +
• C. Nağdsız hesablaşmaların aparılmasından ötrü lisenziya.
• A. Dövriyyə kassasının limiti.



30. 135. Nağdsız dövriyyədə pul bu keyfiyyətdə çıxış edir:

• A. Tədavül vasitəsi.
• E. Dünya pulu.
• D. Dəyər ölçüsü.
√ C. Tədiyə vasitəsi +
• B. Yığım vasitəsi.

31. 134. Bütün nağdsız dövriyyə:

• A. Tədiyəsiz.
• E. Real
• C. Mövsümi.
√ D. Ödənişli +
• B. Nağd.

32. 133. Tədiyə dövriyyəsi həyata keçirilir:

• B. Yalnız nağd formada.
• E. Bank tərəfindən müəyyən  olunmuş nağdsiz formada.
• D. Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən  olunmuş nağd formada.
√ A. Nağd və nağdsız formalarda +
• C. Yalnız nağdsız formada.

33. 132. Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən nağdsız hesablaşmalar aşağıdakıların köməyi ilə icra olunur:

• B. Ərazi  idarələrinin.
• E. Mərkəzi bankın.
• D. Bankomatların.
√ A. Kommersiya banklarının +
• C. Bank olmayan kredit təşkilatlarının.

34. 131. Nağdsız pul  dövriyyəsində mal və pul vəsaitlərinin qarşılıqlı hərəkəti:

• A.  Həmişə baş verir.
• E. Uzun  müddət baş verir.
• D. Dövri olaraq baş verir.
√ B. Heç zaman baş vermir +
• C. Sövdələşmə subyektlərinin razılığı əsasında baş verir.

35. 130. Pul kütləsi göstəricilərinin artım istiqamətini müəyyən edir:

• D. Nazirlər Kabineti.
• E.Kommersiya bankı.
• B. Maliyyə Nazirliyi.
• C. Milli Məclis.
√ A. Mərkəzi Bank +

36. 129. Qızıl pulun tədavülü zamanı pul kütləsi mal kütləsindən artıq olanda pul:

• B. Tədavüldə qalaraq inflyasiyanı artırır.
• D. Kommersiya bankları tərəfindən tədavüldən götürülür.
√ A. Dəfinəyə çevrilir +
• C. Mərkəzi Bank tərəfindən tədavüldən görürülür.
• E. Müəssisələr  tərəfindən tədavüldən görürülür.

37. 128.  Nağdsız dövriyyənin inkişafı.

• A. Tədavül üçün zəruri olan nağd pulun miqdarını artırır.



• C. Tədavül üçün zəruri olan nağd pulun miqdarına   təsir etmir.
• E. Pulun miqdarını artırır.
• D. Nağd dövriyyəni tamamilə ləğv edir.
√ B. Tədavül üçün zəruri olan nağd pulun miqdarını azaldır +

38. 127. Monetizasiya əmsalı bu nisbətlə hesablanılır:

• D. ÜDM-in moninal  miqdarının pul kütləsinin orta illik miqdarına nisbəti kimi.
• E. Pul dövriyyəsinin qanunu.
• A. Milli gəlirin pul bazasına nisbəti kimi.
• C. Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatının dövriyyədəki nağd pulun həcminə nisbəti kimi.
√ B. Pul kütləsinin orta illik miqdarının ÜDM-in nominal miqdarına nisbəti kimi +

39. 126. Kağız pul tədavülü qanununa müvafiq olaraq dəyər nişanlarının miqdarını:

√ B. Tədavül üçün zəruri olan qızıl pulların qiymətləndirilmiş miqdarına bərabər  götürülür +
• C. Kortəbii müəyyən edilir.
• A. Kommersiya bankları müəyyən edirlər.
• E. Mərkəzi bank müəyyən edir.
• D. Planlı qaydada müəyyən edilir.

40. 125.  Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı pul və mal kütləsi arasındakı nisbət    müəyyən edilir:

• C. Bankların müqaviləsi üzrə.
• A. Mərkəzləşdirilmiş qaydada hökumət tərəfindən.
• B. Pulun dəyər ölçüsü funksiyası vasitəsilə kortəbii.
√ D. Pulun dəfinə funksiyası vasitəsilə kortəbii +
• E. Müəssisələrin müqaviləsi üzrə

41. 124. Satılmış malların miqdarının artması bu cəhətləri bildirir:

• A. Pulun tədavül sürətinin azalmasını.
• C. Mərkəzi Bank tərəfindən tədavüldən pulun bir hissəsinin götürülməsini.
• E. Pulun miqlarının artmasını.
• D. Mal alışı üçün zəruri olan pul miqdarının azalmasını.
√ B. Mal alışı üçün zəruri olan pul miqdarının artmasını +

42. 123. Qiymət səviyyəsinin artımı  bunları zəruri edir:

• A. Köhnə pul nişanlarının yeniləri ilə əvəz olunmasını.
• E. Milli valyutanın devalvasiyasının keçirilməsini.
• D. Milli valyutanın revalvasiyasının keçirilməsini.
√ B. Pulun miqlarının artmasını +
• C. Dövriyyədən pulun bir hissəsinin götürülməsi.

43. 122. Pulun tədavül sürətinin artması:

• D. Tədavülə zəruri olan pulun miqdarını artırır.
• E. Pulun dəyərini artırır.
• A. Tədavül üçün zəruri olan pulun miqdarına təsir göstərmir.
• C. Mərkəzi Bank tərəfindən pulun emissiyasından xəbər verir.
√ B. Tədavül üçün zəruri olan pulun miqdarını azaldır +

44. 121. Pulun tədavül sürəti ilə onun zəruri miqdarı arasındakı əlaqə:

• A. Birbaşadır.
• E. Sistemləşdirilmişdir.
• D. Mərkəzləşdirilmiş  qaydadadır.
√ B. Əksinədir +
• C. Mövcud deyildir.



45. 120. Pulun tədavül sürəti bunları ölçməyə imkan verir:

• B. Milli valyutanın devalvasiya və revalvasiya faizini.
• E.  Manatın əmtəə dərəcəsini.
• D. Manatın əmtəə və mala örtülməsi dərəcəsini.
√ A. Pul nişanlarının hərəkət intensivliyini +
• C. Manatın alıcılıq qabiliyyətini.

46. 119. Bankın kassasına pulun qaytarılma sürəti bu nisbətlə hesablanılır:

• A. Müəyyən müddət ərzində cəmi nağd pul dövriyyəsinin tədavüldəki pulun orta qalığına nisbəti kimi.
• E. Nizamnamə kapitalının nisbəti kimi.
• D. Məcmu ictimai məhsulun pul kütləsinə nisbəti kimi.
√ B. Müəyyən müddət ərzində bankın kassasına daxil olmalar üzrə dövriyyənin tədavüldəki pulun orta qalığına nisbəti kimi +
• C. Milli gəlirin pul kütləsinə nisbəti kimi.

47. 118. Pul kütləsinin ən likvid hissəsi:

• A. Nağdsız pul.
• E. Banknot.
• D. Xarici valyutada depozit.
√ C. Nağd pul +
• B. Kvazi pul.

48. 117. Müasir pul tədavülü qanununa əsasən zəruri olan pulun miqdarı  pulun … … əsaslanır:

• B.  Dəyər ölçüsünə.
• E. Tədavül vasitəsi.
• D. Dəyər ölçüsü və tədiyə vasitəsinə.
√ A. Tədavül vasitəsi və tədiyə vasitəsinə +
• C. Tədavül vasitəsi və yığım vasitəsinə.

49. 116. İqtisadiyyatda pulun  tədavül sürəti bu nisbətlə hesablanılır:

• A. Milli gəlirin pul kütləsinə nisbəti kimi.
• E.  Pul aqreqatları.
• C. Müəyyən müddət ərzində cəmi nağd pul dövriyyəsinin tədavüldəki pulun orta qalağına nisbəti kimi.
√ D. Müəyyən müddət ərzində bankın kassasınadaxil olan hasilatın tədavüldəki pulun orta qalığan nisbəti kimi +
• B. Məcmu ictimai məhsulun pul kütləsinə nisbəti kimi.

50. 115. Pul kütləsinin tərkibi və strukturunu xarakterizə edir:

• C. Monetizasiya əmsalları.
• E. Pulun növü
• A. Multiplikativ əmsallar.
• B. Pul tədavülünün sürət göstəriciləri.
√ D. Pul aqreqatları +

51. 114. İctimai məhsulun dəyərinin dövretməsində pulun hərəkət sürəti bu nisbətdə hesablanılır:

• A.  Milli gəlirin pul kütləsinə nisbəti kimi.
• C. Müəyyən müddət ərzində bankın kassasına daxil olan pul dövriyyəsinin tədavüldəki pulun orta qalığına nisbəti kimi.
√ D. Məcmu ictimai məhsulun pul kütləsinə nisbəti kimi +
• B. Müəyyən müddət ərzində cəmi nağd pul dövriyyəsinin tədavüldəki pulun orta qalığına nisbəti kimi.
• E. Hec biri.

52. 113. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində nağd pulun emissiyası … … həyata keçirilir:

• A. Kommersiya bankları tərəfindən.



• B. Kommersiya bankları və Mərkəzi Bank tərəfindən.
• E. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən.
• D. Kommersiya bankları və müəssisələr tərəfindən.
√ C. Mərkəzi Bank tərəfindən +

53. 112. Ərazi idarəsi kommersiya banklarına onların müxbir hesablarında olan vəsait hüdudunda nağd pul verir:

• D. Ərazi idarəsi tərəfindən müəyyən olunmuş tarif üzrə ödənişli əsasla.
• E.  Bank tərəfindən ödənilir.
• A. Ödənişli əsaslarla Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən olunmuş tarif üzrə.
• B. Tərəflər arasındakı müqavilə ilə müəyyən olunmuş tarif üzrə ödənişli əsasla.
√ C. Ödənilmir +

54. 111.  Multiplikativ əmsal müəyyən müddət üçün … … artımasını xarakterizə edir:

• D. Kommersiya banklarının resurs bazasının.
√ A. Dövriyyədəki pul kütləsinin +
• C. Mərkəzi Bankın qızıl valyuta ehtiyatlarının.
• B. Kommersiya bankında depozit əmanətinin.
• E. Ehtiyat fondunun

55. Klassik banknotlar:

• heç bir təminata malik deyil

• girov təminatına

• yalnız qızıl təminatına malikdir.
√ ikili zəmanətə – qızıl və kommersiya təminatına malikdir
• qızıla xırdalanmır və yalnız kommersiya təminatına malikdir.

56. Kredit pullar aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:

• dəyər və yığım funksiyası
• dünya pulu fubksiyası
• yığım və tədiyyə funksiyası
√ tədavül və tədiyyə funksiyası
• dəyər və tədiyyə funksiyası

57. Veksel tədavülü məhdudlaşır:

• sövdələşmələrin məbləği ilə
• ancaq sade vekseldə
• vekselin ötürülməsinin mümkün olmaması ilə
√ sövdələşmələrin müddət və məbləği ilə
• sövdələşmələrin müddəti ilə

58. Pul kütləsinin artıqlığı şəraitində hansı pulların artıq hissəsi  dəfinə yığımına qatılırdı?

• Kağız pul
• Əmtəə pullar
• İdeal pul
√ Metal pul
• Kredit pul

59. Əsasən metala dəyişdirilməyən, məcburi məzənnəsi olub, dövlət tərəfindən öz xərclərinin ödənməsi üçün buraxılan pullar:

• əmttə-pul
• elektron pullar
• kredit pullar
• metal pullar



√ kağız pullar

60. Kağız pullar hansı funksiyanı yerinə yetirir:

• dəyər ölçüsü
• yığım və tədiyyə vasitəsi
√ tədavül və tədiyyə vasitəsi
• dəyər ölçüsü və yığım funksiyası
• tədiyyə vasitəsi

61. Kağız pulların emitenti kimi çıxış edir:

• kommersiya bankları
• xəzinədarlıq və müəssisə
• Maliyyə Nazirliyi
• müəssisə
√ emissiya bankı və xəzinədarlıq

62. …… pulların nominal dəyəri real dəyərləri ilə üst-üstə düşür.

• Kredit pullar
• İdeal pullar
• Kağız pullar
• Elektron pullar
√ Real pullar

63. Nulifikasiya nə deməkdir?

• pul vahidinin qizil məzmununun artması
• rəsmi valyuta məzənnəsinin artması
• ölkədə mövcud qiymət miqyasının iriləşməsi
√ qiymətdən düşmüş pul vahidlərinin ləğv edilib yeni valyutanın tətbiqi
• pul vahidinin qizil məzmununun və ya rəsmi valyuta məzənnəsinin azalması

64. Devolivasiya dedikdə başa düşülür

• pul vahidinin qızıl məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin yüksəlməsi
• qiymətlərin arması
• qiymətdən düşmüş pul vahidlərinin ləğv edilib yenisi ilə əvəz olunması
√ pul vahidinin qızıl məzmununun və rəsmi valyuta məzənnəsinin aşağı düşməsi
• ölkədə mövcud olan qiymət miqyasının iriləşməsi

65. Pul islahatının məqsədi hansıdır:

• müdafiyə dərəcəsinin yüksəldilməsi
• pul biletlərinin tədavülünün kosmetik dəyişdirilməsi
• milli pul vahidlərinin valyuta məzənəsinin yüksəldilməsi istiqamətində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi
• ölkədə mövcud qiymət miqyasının dəyişməsi
√ pul tədavülünün sabitləşdirilməsini və ya onun sadə şərtlərlə öz funksiyalarını yerinə yetirməsi

66. Qiymət artımı dərəcəsinə görə inflyasiya:

• gözlənilən, gözlənilməyən
• acıq və qapalı
• daxili və xarici
• lokal və dünya
√ balanslaşdırılmış və balanslaşdırılmamış

67. Çaparaq və hiperinflyasiya xarakterikdir:



• iqtisadiyyatında dövlət sektorunun yüksək payı olan ölkələr üçün
• inkişaf etmiş ölkələr üçün
• bütün ölkələr üçün
√ inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı ölkələr üçün
• inkişaf etmemiş ölkələr ücün

68. Proqnozlaşdırılma baxımından inflyasiya:

• balanslaşdırılmış və qeyri-balanslaşdırılmış
• acıq və qapalı
• məhdud və dünya inflyasiyası
• mötədil, çaparaq, hiperinflyasiya
√ gözlənilən, gözlənilməyən

69. Ğizli inflyasiya ………. xarakterizə olunur:

• xüsusi kooperativ sektorda qiymət sabitliyi şəraitində dövlət sektorunda qiymətlərin qalxması ilə
• əhalinin ödəmə qabiliyyətinin olmaması ilə
• ümumi qiymət səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə qalxması ilə
√ iqtisadiyyatda defisitin yaranması, mal və xidmətlərin keyfiyyətinin düşməsi, «qara» bazarın fəaliyyət göstərməsi ilə
• dövlət tərəfindən

70. Çaparaq inflyasiyada qiymətlərin orta illik artım faizi:

• 5%-dən 10%-ə kimi
• 5 %-ə kimi
• 50% yuxarı
√ 10 %-dən 50 %-ə kimi
• 100 %-dən artıq

71. Tələb inflyasiyası üçün xarakterikdir:

• ölkədən kənar istehsal olunan malların istehsalı
• əmtəə istehsalının həddən artıq olması
• mal və xidmətlər üzrə təklifin məcmu tələbi üstələməsi
√ məcmu tələbin mal və xidmət təklifini üstələməsi
• ölkədə istehsal olunan mallara istehlakçıların tələbatının olmaması

72. İnflyasiyanın ölçülməsi üçün istifadə edilir:

• Tarif indeksi
• Ticarət sistemi indeksi
• Dou-Cons indeksi
√ Qiymət indeksi
• Orta əmək haqqı səviyyəsi

73. İqtisadiyyatın planlı  modelində pul sistemi … … idarə edilirdi:

• kortabii yolla
• iqtisadi metodlarla
• təbii yolla
√ idarəçiliyin inzibati metodları ilə
• qeyri-mərkəzləşdirilmiş yolla

74. İndossoment vasitəsilə ötürülən çeklər:

• təqdimatlı çek
√ orderli çek
• adlı çek
• adsız çek



• tədavül etməyən çeklər

75. Nağd pulun əldə edilməsi məqsədi ilə  üçün sahibkarlar tərəfindən mal göndərmədən, bankda uçota alınmaqla qarşılıqlı olaraq
yazdıqları veksellər:

• diskontlu veksel
• köcürmə veksel
• bürünc veksel
√ dostluq vekseli
• bank vekseli

76. Pulun növlərinin inkişaf ardıcıllığını göstərin

• Kredit pullar
• Metal pullar
• Elektron pullar
• Kağız pullar
√ Əmtəə-pul

77. Nağd pulların dövriyyə kassası və ehtiyat fondu formalaşır:

• kommesiya banklarında
• Maliyyə Nazirliyində
• ərazi üzrə depozitaridə
√ hesablaşma-kassa mərkəzində
• müəssisələrdə

78. Müəssisələrə nağd pulla hesablaşmaları həyata keçirmək:

• qadağandır
• Bankın razlıgı ilə mümkündür
• Xüsusi icazənin kommersiya bankı və hesablaşma-kassa mərkəzi tərəfindən verildiyi zaman mümkündür
√ Mərkəzi Bank tərəfindən müəssisəyə icazə verildikdə mümkündür
• qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada icazə verilir.

79. Nağd pul dövriyyəsində aşağıdakı növdə pul nişanlarından istifadə edilir:

• yalnız xəzinədarlıq biletləri
• xəzinədarlıq biletləri, xırda pullar
• veksel
√ banknot, xəzinədarlıq biletləri, xırda pullar
• yalnız banknot

80. Nağd pulların dövriyyəsi aşağıdakı halda başa çatır.

√ Pullar hesablaşma-kassa mərkəzindən ehtiyat fonduna köçürüldükdə
• Ticarət müəssisələri satışdan gəliri kommersiya banklarına təhvil verdikdə
• Ticarət şəbəkələrində əhali malları nağd pula ödədikdə
• Mərkəzi bankın vasitəsi ilə
• Pullar kommersiya banklarından hesablaşma-kassa mərkəzinə daxil olduqda

81. Hesablaşma-kassa mərkəzinin dövriyyə kassasından pullar ……. göndərilir.

• Müəssisə və təşkilatların kassalarına
• Mərkəzi banka
• Regional xəzinədarlığa
√ Kommersiya banklarının əməliyyat kassalarına
• Regional depozitariyaya

82. Müəssisənin dövriyyə kassasındakı limitdən artıq nağd pullar ……… təqdim edilməlidir:



• hesablaşma-kassa mərkəzinə
• regional depozitariyaya
• Mərkəzi bank
• Maliyyə Nazirliyinə
√ onlara xidmət edən kommersiya bankına

83. Pul dövriyyəsi strukturunda nağd pul dövriyyəsi:

• hər zaman nağdsız dövriyyə ilə eyni həcmdə olur
• nağdsız dövriyyədən həmişə çox olur
• hər zaman nağdsız dövriyyə üzərində yüksək səviyyəsi ilə hakimlik edir.
√ əsasən nağdsız hesablaşmadan nəzərəçarpacaq səviyyədə aşağı olur
• nağdsız dövriyyədən bir qədər çox olur

84. Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müəssisənin kassasında qalan nağd pulun limitini ……… müəyyən edir:

•   regional depozitləri.
• müəssisələrin depozitləri
• bələdiyyələr üzrə maliyyə xidmətləri
√ müəssisəyə xidmət göstərən kommersiya bankı
• hesablaşma-kassa mərkəzləri

85. Nağd pullar … … dövriyyəyə daxil olur:

√ hesablaşma-kassa mərkəzinin ehtiyyat fondundan onun dövriyyə kassasına keçərək
• hesablaşma-kassa mərkəzinin ehtiyyat fondundan müəssisənin kassasına keçərək
• hesablaşma-kassa mərkəzinin dövriyyə kassasından onun ehtiyyat fonduna keçərək
• Düzgün cavab yoxdu
• hesablaşma-kassa mərkəzinin dövriyyə kassasından müəssisənin kassasına keçərək.

86. Nağd pul dövriyyəsi …….. gəlirlərinin böyük hissəsinin əldə edilməsi və xərclənməsinə xidmət edir:

• kommersiya banklarının

√ əhalinin
• ərazi üzrə hökümət orqanlarının
• müəssisələrin
• təsərrüfat subyektlərinin

87. 110. Multiplikativ əmsal hansı  köçürmə  normalarına tərs mütənasibdir:

• B. Ərazi idarəsinin dövriyyəkassası.
√ A. Mərkəzi Bankın mərkəzləşdirilmiş ehtiyatı +
• D. Məcburi sığorta fondu.
• E. Ehtiyat fondu.
• C. Müəssisənin kassa ehtiyatı.

88. 109.  Ərazi idarəsi üçün o əməliyyat emissiya əməliyyatı hesab edilir ki, bu zaman nağd pul:

• A. Mərkəzi Bankdan daxil olur.
√ D. Ehtiyat fondundan dövriyyə kkssasına köçürülür +
• C. Kommersiya banklarına ötürülür.
• E. Nizamnamə fondu.
• B. Dövriyyə kassasından ehtyiat fonduna köçürülür.

89. 108. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində nağdsız pulun emissiyasını həyata keçirir:

• B. Mərkəzi Bank.
√ A. Kommersiya bankları +



• D. Bank olmayan kredit təşkilatları.
• E. Maliyyə Nazirliyi.
• C. Ərazi idarələri.

90. 107. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində nağd pulun emissiya həcmi müəyyən edilir:

• A. Əhalinin pul gəlirləri və xərcləri proqnozu əsasında kommersiya bankları tərəfindən.
√ B. Kommersiya banklarının  kassa dövriyyəsi əsasında Mərkəzi Bank tərəfindən +
• D. Müəssisələrin pul gəlirləri əsasında kommersiya bankları tərəfindən.
• E. Müəssisələrin pul xərcləri əsasında kommersiya bankları tərəfindən.
• C. Sosial iqtisadi vəziyyətin təqdiqi əsasında yerli hakimiyyət orqaları tərəfindən

91. 106. Ərazi idarəsinin dövriyyə kassasının təyinatı:

• A. Kommersiya banklarından nağd pulun qəbulu üçün.
√ B. Kommersiya banklarına nağd pulun verilməsi və banklarda nağd pulun qaytarılması +
• D. İnvestisiya layihələrinin həyata keçirilməsi.
• E. Kommersiya banklarından nağdsiz pulun qəbulu.
• C. Kommersiya banklarından nağd pulun verilməsi.

92. 105. Gündəlik  emissiya balansı tərtib edilir:

• A. Ərazi idaləri  və kommersiya bankları ilə birgə.
√ C. Mərkəzi bankın  idarə heyəti tərəfindən +
• D. Maliyyə Nazirliyi tərəfindən.
• E. Xəzinədarliq.
• B. Kommersiya bankları tərəfindən.

93. 104. Hesablaşma-kassa mərkəzinin… … yerləşən pulun hərəkət edir :

• B. Ehtiyat fondunda.
√ A. Dövriyyə kassasında +
• D. Dövriyyə kassasında ehtyiat fonduna  keçid prosesində.
• E.  Nizamnamə fondunda.
• C. Dövriyyə kassasında və ehtiyat fondunda.

94. 103. … … multiplikatoru pulun kommersiya bankının depozit hesablarında olan multiplikativ obyektidir:

• A. Kredit.
√ B. Depozit +
• D. Maliyyə.
• E. Lizinq
• C. Bank.

95. 102. Ərazi idarəsi hesablaşma kassa xidməti göstərir:

• A. Müəssisələrə.
√ C.Kommersiya banklarına +
• D.Bələdiyyə orqanlarına.
• E. Mərkəzi Bank
• B. Əhaliyə.

96. 101. … … multiplikatoru yalnız iqtisadiyyatın kreditləşdirilməsi nəticəsində həyata keçirilən multiplikativ hərəkətdir:

• B. Depozit
√ A. Kredit +
• D. Maliyyə.
• E. Lizinq.
• C. Bank.



97. 100. Ərazi idalərinin ehtiyat fondunda saxlanılır:

• B. Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatı.
√ A. Tədavülə buraxılmaq üçün nəzərdə tutulmuş pul nişanları ehtiyatı +
• D. Yarasız nağd pul.
• E. Rezerv ehtiyatı.
• C. Ancaq xırda metal sikkələrin ehtiyatı.

98. 99. Hesablaşma-kassa mərkəzlərinin dövriyyə kassasına daxil olan nağd pulun məbləği kassanın məxaricindən çoxdursa bu zaman pul:

• C. Depozit hesablarına köçürülür.
• A. Müvəqqəti olaraq hesablaşma-kassa mərkəzlərinin dövriyyə kassasında saxlanılır.
• B. Mərkəzi Banka göndərilir.
√ D. Dövriyyə kassasından ehtiyat fonduna  köçürülür
• E. Bank hesabına köcürülur

99. 98. Dövriyyəyə … … pul emissiyasının başlıca məqsədi müəssi-sələrin dövriyyə vəsaitlərinə olan əlavə ehtiyatlarının   ödənilməsidir:

• A. Nağd.
√ B. Nağdsız
• D. Kağız.
• E. Elektron
• C. Tam dəyərli.

100. 97. … … multiplikatoru kommersiya  bankının depozit hesab-larında bir bankdan digərinə hərəkət dövründə pulun artması prosesini əks
etdirir:

• B. Depozit.
√ A. Bank
• D. Ssuda.
• E. Lizinq
• C. Kredit.

101. 96. Nağd pulun ehtyiat fondu və dövriyyə kassası saxlanılır:

• A. Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyində.
√ C. Mərkəzi Bankın ərazi idarələrində
• D. İpoteka Fondunda.
• E. Müəssisələr.
• B. Kommersiya banklarında.

102. 95. Nağd  pulun emissiyasını həyata keçirir:

• A. Kommersmiya bankları.
√ D. Mərkəzi Bank və onun hesablaşma-kassa mərkəzləri
• C. Mərkəzi Bank və kommersiya bankları
• E.  Müəssisələr.
• B. Kommersiya bankları.

103. 94. Pulun … … emissiyası mövcuddur:

• A. Ancaq nağd.
√ C.Nağd və nağdsız
• D. Ancaq nağdsız.
• E. Banknot.
• B. Ancaq kağız.

104. 93. Dövriyyəyə pulun buraxılmasında pulun miqdarı:

• B. Həmişə artır.



√ D. Artıb və ya azala bilər
• C. Dəyişməz qalır.
• E. Hec biri
• A. Həmişə azalır.

105. 92. Pul emissiyasının əsasında … … əməliyyatı dayanır.

• A. Maliyyə.
√ B. Kredit
• D. Fond.
• E. Lizinq
• C.Valyuta.

106. 91. Nağd pullar dövriyyəyə aşağıdakı yolla daxil olur:

• B. Hesablaşma-kassa mərkəzləri tərəfindən pul vəsaitlərinin dövriyyə kassasından ehtiyat fondlarına köçürülməsi ilə.
√ C. Kommersiya bankları tərəfindən kassa əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ilə
• D. Mərkəzi Bank tərəfindən ehtyiyat pul fondlarının ərazi idarələrinə verilməsi ilə.
• E.  Kreditlərin verilməsi ilə
• A. Əmək haqqının verilməsi ilə.

107. 90. Nağdsız pullar dövriyyəyə buraxılır:

• A. Ərazi idarələrinə Mərkəzi Bank tərəfindən ssudaların verilməsi yolu ilə.
√ D. Kommersiya bankları tərəfindən müştərilərinə ssudaların verilməsi yolu ilə
• C. Müəssisələrə ərazi idarələri tərəfindən ssudaların verilməsi yolu ilə.
• E. Malliyə Nazirliyi tərəfindən.
• B. Kommersiya banklarında hesabları olan müəssisələr tərəfindən.

108. 89. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində  … … pulun emissiyası ilkin sayılır:

• A. Nağd
√ D. Nağdsız
• C. Metal
• E. Nəgd və nəgdsiz
• B. Kağız

109. 88. İctimai sərvətin mənbəyi kimi insan əməyi tərəfindən yaradılmış maddi nemətlər məcmusu deyil, qızıl və gümüşün qəbul edilməsi,
tədavüldəki tam dəyərli pulların pul nişanları  ilə əvəz olunmasının inkarı … … pul nəzəriyyəsinin xarakterik çatışmamazlığıdır:

• A. Nominalist.
√ B. Metallist
• D. Monetarist.
• E. Realist
• C. Keynsian.

110. 87. ….. pul nəzəriyyəsi üçün pulun qızıl və gümüşlə eyniləşdirilməsi xarakterikdir:

• A. Nominalist.
√ B. Metallist
• D. Monetarist.
• E. Realist
• C.Keynsian.

111. 86.  Pulun monetarist nəzəriyyəsi tərəfdarları tərəfindən təklif olunan tədbirlər … … yönəldilmişdir:

• A. Pul yığımını stimullaşdırılmasına.
√ C. Əmtəələrin təklifi ilə müqayisədə tələbin məhdudlaşdırılmasını stimullaş-dırılmasına
• E. Pul yığımının məhdudlaşdırılması .
• D. Təklifin stimullaşdırılmasında pulun rolunu gücləndirilməsinə.



• B. Tələbin stimullaşdırılmasnıda pulun rolunun  gücləndirilməsinə.

112. 85. Pulun əmtəə məzmununa etinasızlıq, əsas funksiyalarından imtina, ideal pul vahidi kimi pulun qiymətlər miqyası ilə eyniləşdirilməsi
… … pul nəzəriyyəsinin  xarakterik nöqsanıdır:

• B. Metallist.
√ A. Nominalist
• D. Monetarist.
• E. Realist
• C. Keynsian.

113. 84. Pulun dövlət hakimiyyətinin simvolarından biri kimi eyniləşdirilməsi … … pul nəzəriyyəsinin xaarkterik cəhətidir:

• B. Metallist.
√ A. Nominalist
• D. Monetarist.
• E. İdealist
• C. Keynsian.

114. 83. Pulun Keynsian nəzəriyyəsinin tərəfdarları tərəfindən təklif edilən  tədbirlər yönəldilir:

• A. Əmtəələrin təklifi ilə müqayisədə tələbin məhdudlaşdırılmasını stimullaşdırılmasına.
• E. Əmtəələrin stimullaşdırılması
• C. Pulun yığımını stimullaşdırılmasına.
√ D. Tələbin stimullaşdırılmasında pulun rolunu gücləndirilməsinə
• B. Təklifin stimullaşdırılmasında pulun rolunu gücləndirilməsinə.

115. 82. Pulun monetarist nəzəriyyəsinə görə tədavüldə olan pul kütləsinin miqdarı:

• B. Ölkənin qızıl valyuta ehtyiatlarının həcmindən asılıdır.
√ A. Özünü tənzimləməyə məruz qalır, lakin dövlət pul kütləsinin artımına  imkan vermir
• D. Milli iqtisadiyyatın beynəlmiləlləşməsi səviyyəsindən asılıdır.
• E. Dünya səviyyəsindən.
• C. Kortəbii olaraq müəyyən edilmir, dövlətin iqtisadi ehtyiatlarından asılı olaraq formalaşır.

116. 81. Pulun miqdar nəzəriyyəsinin tərəfdarları hesab edirlər ki:

• A. Əmək haqqının həcmi məşğulluğun səviyyəsinə həlledici təsir göstərir.

√ D. Məşğulluğun  və əmək haqqının artımı qiymətlərin artımı ilə müşayiət olunur, əmək haqqının azalması isə qiymətlərin azalmasına
səbəb olur

• C. Məşğulluğun artması əmək haqqının artmasına təsir etsəsi.
• E. Qiymətlərin artması.
• B. Məşğulluğun artması əmək haqqının və qiymətlərin artımı ilə müşayiət olunmur.

117. 80.                        Bankın resurslarına daxildir

• B.Amortizasiya fondu
• C. Gələcək dövrün xərcləri fondu
√ A. Ehtiyyat fondu
• D.Kapital qoyuluşu

118. 79. Passiv əməliyyatlar nəticəsində

• D. Hesablaşmalar sürətlənir
• B. Kreditlər verilir
• C. Kassada nəğdi pul artır
√ A. Resurslar formalaşır +
• E. Depozit

119. 78. Pulun miqdar nəzəriyyəsi qiymətlər səviyyəsinin nədən asılı olaraq müəyyən edilməsini nəzərdə tutur:



• A. Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatlarının dəyişməsindən asılıdır.
√ D. Tədavüldə olan pul kütləsi ilə +
• C. Tələb və təklifin təsiri ilə kortəbii qaydada.
• E. Bazar qiyməti ilə
• B. Əhalinin məşğulluq və ona müvafiq əmək haqqı fondunun ümumi səviyyəsi ilə.

120. 77. Pul nəzəriyyəsinin inkişafı aşağıdakılarla əlaqədardır:

• A. Xarici iqtisadi əlaqələrin geniş inkişafı və rulun pulun bu əlaqələrdə tədqiq olunması zərurəti ilə.
√ B. Tam dəyərli olmayan pul nişanlarının meydana gəlməsi və pul kütləsinin qiymətlərin səviyyəsinə təsirinin təhlili zərurirəti ilə
• D. Təkrar istehsal prosesinin geniş inkişafı
• E. Pulun rolunun  bu prosesdə tədqiq olunması zərurəti ilə.
• C. Tam dəyərli puldan dəyər nişanlarına keçidin səbəblərinin tədqiqi zərurətindən.

121. 76. Müasir pul nəzəriyyələri üçün ümumi qəbul edilən cəhət bunlardır:

• A. Tədavüldə olan pulun miqdarının özünü tənzimləmə imkanları.
√ C. İqtisadiyyatın inkişafında pulun rolu və tədavüldə pulun miqdarının tənzimlənməsi zəruriliyi
• D. Əmtəələrin qiymətləndirilməsi
• E. Mübadiləsi üçün istifadə imkanları.
• B. Pulun yaranmasının qeyri əmtəə xarakteri.

122. 75. Planlı iqtisadiyyatda pula əsasən … … yanaşılırdı:

• A. İqtisadi proseslərin bütün sferalarına aktiv təsir aləti və istehsalın effektivliyinin stimullaşdırılmasının real vasitəsi kimi.
• C. Kapital və ya öz-özünə artan dəyər kimi.
√ B. İqtisadiyyatın idarə olunması üzrə  mərkəzi və digər orqanlar tərəfindən uçot və nəzarət aləti kimi
• E. Sərvətin artırılması kimi.

123. 74. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal olunan və reallaşdırılan məhsulun həcmi və  çeşidi formalaşır:

• B. Mərkəzləşdirilmiş qaydada.
√ A. Tədiyə qabiliyyəti və istehsal fəaliyyətinin faydalılığı nəzərə alınmaqla
• D. Dəyişməyən.
• E. Ciddi müəyyənləşdirilmiş istehlak  rasionu üzrə.
• C. Kortəbii.

124. 73. Ödəmə böhranı şəraitində malların dəyərinin əvvəlcədən ödənilməsi tələbi onunla əlaqədardır ki:

• A. Pulun rolu genişlənir.
√ C. Alıcının məhsulun keyfiyyətinə nəzarət imkanında və onun vaxtlı-vaxtında  göndərilməsində pulun rolu zəifləyir
• D. Böhrandan əvvəlki dövrlə müqayisədə  pulun rolunun faktiki dəyişməzliyində.
• E. Kredit münasibətləri inkişaf edir.
• B. Pulun rolunun genişlənməsi, məhsulun keyfiyyətinə alıcının nəzarət imkanları və vaxtlı vaxtında göndərilməsini.

125. 72. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçiddə pulun tətbiq sferası:

• A. İxtisar olunur.
√ B. Genişlənir
• D. Ancaq istehsal sferasında genişlənir.
• E. Azalması.
• C. Dəyişməz qalır.

126. 71. Ölkələrarası qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrdə  pulun rolu onunla ifadə olunur ki, ondan … istifadə olunur:

• A. Müxtəlif ölkələrin rezidentləri arasında icra olunan sövdələşmələrdə.
√ D. Milli valyutanın devalvasiya və revalvasiya faizinin müəyyənləşdiril-məsində
• C. İdxal ixrac əməliyyatlarının faydalılığının qiymətləndirilməsi.
• E.  İdxal əməliyyatlarının faydalılığının hesablanmasında.



• B. Ölkənin qızıl valyuta ehtyiatlarının həcminin hesablanmasında.

127. 70. Planlı iqtisadiyyatda pulun məhdud rolu müəyyən edilir:

• A. Mal istehsalçıları arasında rəqabətdə.
√ D. Dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş sabit, dəyişməz qiymətlərlə
• C. Kortəbii qiymət qoyma ilə.
• E. Bazar qiyməti ilə
• B. İstehsal vasitələri üzərində xüsusi  mülkiyyətlə.

128. 69. İnflyasiya prosesləri:

• B. Pulun roluna və onun tətbiq sferasına hər hansı bir təsir göstərmir.
√ A. Pulun rolunun  zəifləməsinə və onun tətbiq sferasının  daralmasına gətirib çıxarır
• D. Yalnız xarici-iqtisadi əlaqələrin inkişafına neqativ təsir göstərir.
• E. Hec biri
• C. Pulun tətbiq sferasının əhəmiyyətli surətdə genişlənməsini zəifləndirir.

129. 68. İqtisadiyyatın bazar modelində malların alınması imkanının müəyyənləş-dirilməsində başlıca əhəmiyyət kəsb edirlər:

• A. Barter sövdələşmələri.
√ C. Pul.
• D. Mal buraxılışının müəyyən olunan normaları.
• E. Mal talonları.
• B. Kartoçka.

130. 67. Geniş təkrar prosesində pulun rolu ilk növbədə onda təzahür edir ki, onun köməyi ilə:

• A. Təsərrüfat subyektlərinin vergi öhdəliklərinin icrası təmin edilir.
√ B. İstehsal olunan məhsulun maya dəyəri müəyyənləşdirilir və qiyməti formalaşır
• D. Təsərrüfat subyektləri tərəfindən kommersiya banklarından götürülmüş kreditlər üzrə faiz dərəcəsi müəyyənləşdirilir.
• E. Yığım fondu formalaşır.
• C. Pulun yığımı baş verir.

131. 66. Pulun rolu:

• C. Pulun tədavül və tədiyə vasitələri funksiyaları  ilə müəyyənləşdirilən tətbiq sferasıdır.
• A. Dəyərin ümumi ekvivalenti kimi onun mahiyyətinin konkret xarici ifadəsidir.
• B. İqtisadi kateqoriya kimi pulun xarakteristikasıdır.
√ D. Müxtəlif fəaliyyət tərəflərinə və cəmiyyətin inkişafına pulun tətbiqinin nəticəsi və təsiridir.
• E. Hec biri

132. 65. Mərkəzi Bankın kommersiya banklarına verdiyi kreditə görə alacağı faiz dərəcəsi …… adlanır:

• A. Lombard
√ C. Uçot
• D. İnhisarçı
• E. Loro
• B. Netto

133. 64. Mal kütləsi ilə pul arasındakı uyğunluq, pulun qəbulu və istifadəsindəki  rahatlıq, tədiyə qabiliyyətli tələbin;  malların təklifinə
uyğunluq pulun hansı funksiyasında öz əksini tapır:

• B. Tədiyə vasitəsi
√ A. Tədavül vasitəsi
• D. Yığım vasitəsi
• E. Dünya pulu
• C. Dəyər ölçüsü

134. 63. Pul hansı funksiyanı yerinə yetirərkən borc öhdəliklərinin ödənilməsi vasitəsi kimi çıxış edir:



• A. Yığım vasitəsi
√ D. Tədiyə vasitəsi
• C. Dəyər ölçüsü
• E. Dünya pulu
• B.  Tədavül vasitəsi

135. 62. Pul hansı funksiyanı yerinə yetirərkən  əmtəələrin və pulun qarşı-qarşıya hərəkəti baş verir:

• A. Dəyər ölçüsü
√ C. Tədavül vasitəsi
• D. Yığım vasitəsi
• E. Dünya pulu
• B.  Tədiyə vasitəsi

136. 60. Pulun hansı funksiyası mal və xidmətlərin kreditlə satılması forması ilə əlaqədardır:

• A. Yığım vasitəsi
√ B. Tədiyə vasitəsi
• D. Dəyər ölçüsü
• E. Dünya pulu
• C. Tədavül vasitəsi

137. 59. Əmtəə və xidmətlərin dəyərinin ani ödənilməsi – pulun hansı funksiyasının xarakterik xüsusiyyətidir:

• A. Dəyər ölçüsü
√ D. Tədavül vasitəsi
• C. Yığım vasitəsi
• E. Dünya pulu
• B.  Tədiyə vasitəsi

138. 58. Əmtəə mübadiləsində   pulun hansı funksiyası vasitəçi rolunu oynayır.

• A. Dəyər ölçüsü
√ B. Tədavül vasitəsi
• D. Yığım vasitəsi
• E. Dünya pulu
• C. Tədiyə vasitəsi

139. 57. Əmtəə dünyasına  vahid dəyər etalonunun təqdim edilməsi pulun hansı funksiyasının əsas təyinatıdır:

• B. Tədavül vasitəsi
√ A. Dəyər ölçüsü
• D. Yığım vasitəsi
• E. Dünya vasitəsi
• C. Tədiyə vasitəsi

140. 56. Ölkədə bazar iqtisadiyyatının və rəqabətin inkişafı mübadilənin ekvivalentliliyinin təmin olunması qiymətin əmələ gəlməsinin vahid
sisteminin mövcudluğu pulun hansı funksiyasının düzgün reallaş-masına  şərait yaradır:

• B. Tədavül vasitəsi
√ A. Dəyər ölçüsü
• D. Tədiyə vasitəsi
• E. Dünya pulu
• C. Yığım vasitəsi

141. 55. Pulun hansı funksiyasını ancaq həqiqi pullar yerinə yetirir:

• A. Yığım vasitəsi
√ C. Dəyər ölçüsü



• D. Tədavül vasitəsi
• E. Yığım və tədiyə vasitəsi
• B. Tədiyə vasitəsi

142. 54. Pul hansı funksiyanı yerinə yetirərkən mal və xidmətlərin dəyərinin ümumi ekvivalenti kimi çıxış edir:

• A. Tədavül vasitəsi
√ C. Dəyər ölçüsü
• D. Yığım vasitəsi
• E. Dünya pulu
• B. Tədiyyə vasitəsi

143. 53. Pul hansı halda tədiyə vasitəsi funksiyasını yerinə yetirir:

• A. Yalnız əmtəə tədavülü sferasında
√ B. Əmtəə tədavülü sferası və qeyri əmtəə ödənişlərində
• D. Yalnız maliyyə əməliyyatları zamanı
• E. Yalnız əmtəə ödənişləri sferasında
• C. Yalnız qeyri-əmtəə ödənişləri sferasında

144. 52. Pulun tədavül vasitəsi funksiyasını yerinə yetirdiyi zaman hansı hallarda  iqtisadi böhran yaranmasına formal imkan yaranır

• E.  İnvestorlaın kapital qoyuluşu azalanda
• C. Kreditorlar  kifayət qədər kredit resurslarına malik olmadıqda
√ A. Lazımi anda əmtəə almaq üçün alıcının pulu çatmadıqda
• D. Kreditorlardan kredit almaq şərtləri  borc alanı qane etmədikdə
• B. Kreditorlar tərəfindən  kreditə görə yüksək faiz qoyulduqda

145. 51. Pulun tədiyə vasitəsi funksiyasını yerinə yetirməsində xarakterik formula hansıdır:

• A. Əmtəə-pul- əmtəə
√ D. Əmtəə-borc öhdəliyi – pul
• C. Əmtəə-pul-borc öhdəliyi
• E. Əmtəə-pul
• B. Pul-əmtəə-pul

146. 50. Pul tədiyə vasitəsi funksiyasını yerinə yetirərkən pul və əmtəənin qarşılaşması:

• A. Daima baş verir
√ D. Baş vermir
• C. Yalnız nağd hesablaşmalarda baş verir
• E. Yalnız nağdsiz hesablaşmalarda baş verir
• B. Dövri olaraq baş verir

147. 49. Dəfinə yığımdan fərqli olaraq:

• A. Məqsədli təyinata malikdir, dəyər ölçüsü funksiyasını yerinə yetirir
√ C. Məqsədli təyinata  malik deyil, sərvətin saxlanılması funksiyasını yerinə yetirir və yalnız natural formada saxlanılır +
• D. Məqsədli təyinata  malik deyil, sərvətin saxlanılması funksiyasını yerinə yetirir yalnız nağdsız formada saxlanılır.
• E. Yalnız natural formada  saxlanılır.
• B. Məqsədli təyinata  malikdir, tədiyə vasitəsi funksiyasını yerinə yetirir

148. 48. Pul yığımı ola bilir:

• C. Yalnız nağdsız formada
√ A. Nağd və nağdsız formalarda
• D. Yalnız dövlətin qiymətli kağızlarına investisiya yolu ilə
• E. Banktotlar
• B. Yalnız nağd formada



149. 47. Pul tədavül vasitəsi funksiyasını yerinə yetirərkən pul və əmtəənin qarşılıqlı hərəkəti:

• A. Yalnız veksellərin tətbiqi zamanı baş verir
√ D. Daima baş verir
• C. Yalnız nağdsız formada
• E. Bir müddət
• B. Heç vaxt baş vermir

150. 46. Dünya təcrübəsində  pulun tədiyə vasitəsi kimi istifadə olunma sferası:

• A. Çox məhduddur
√ C. Genişlənir
• D. Sabit qalır
• E.  Aşagı düşür
• B. Daralır

151. 45. Pul tədiyə vasitəsi funksiyasını nə vaxt düzgün yerinə yetirər:

• A. Borc öhdəlikləri  üzrə  faktiki ödənişlər müqavilədə nəzərdə tutulduğundan az olduqda
√ C. Borc öhdəlikləri üzrə faktiki ödəniş müqaviləsində nəzərdə tutulana uyğun olduqda
• D. Pul yığımlarının  real maddi  ehtiyatların yaradılmasına uyğunluğu  müşahidə edildikdə
• E. Malların pula tədavülündə
• B. Malların pula və əksinə tədavülü prosesi maneəsiz başa çatdıqda

152. 44. Dünyanın iqtisad dövriyyəsinə xidmət göstərən pullar … … funksiyanı yerinə yetirirlər:

• A. Dəfinə
√ B. Dünya pulu
• D. Dəyər ölçüsü
• E. Yigim
• C. Tədiyə vasitəsi

153. 43. Pullar nə vaxt tədavül  vasitəsi funksiyasını düzgün  yerinə yetirir:

• A. Pul yığımları ilə real  maddi ehtiyatların yaradılması arasında  uyğunluq təmin edildikdə
√ D. Malların pula və əksinə tədavülü prosesinin maneəsiz başa çatmasında
• C. Nağd dövriyyə nağdsız dövriyyəyə uyğun olduqda
• E. Nəgdsiz dövriyyə artanda
• B. Borc öhdəlikləri üzrə faktiki ödəniş müqaviləsində nəzərda  tutulduğundan az olduqda

154. 42. Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı mübadilə münasibətləri … müəyyənləşir:

• A. Dövlət tərəfindən
√ C. Əmtəələrin dəyərinin qızıla bərabərləşdirilməsi yolu ilə
• D. Hər bir mal qrupu üzrə mərkəzdləşdirilmiş qaydada
• E. Mərkəzi bank tərəfindən
• B. Sövdələşən tərəflər tərəfindən

155. 41. Dünya təcrübəsində puldan tədavül vasitəsi kimi istifadə:

• A. Genişlənir
√ D. Azalır
• C. Dəyişilməz qalır
• E. Stabilleşir
• B. Çox genişdir və pulun digər  funksiyalarda istifadəsini üstələyir

156. 40. Dəyər nişanələrinin tədavülündə qiymət miqyası:

• A. Yalnız milli və xarici  valyutaların dəyərlərinin nisbəti əsasında müəyyən olunur
√ D. Ölkədə formalaşan müəyyən qiymət səviyyəsi nəticəsində kortəbii yaranan pul vahidinin səciyyəsidir.



• B. Müəyyən olunmun
• E. Real qiymətinə uygun gelmir
• C. Pul vahidinin metal çəkisinə uyğun gəlir

157. Xaricdə qiymətlərin qalxması ilə əlaqədar baş verən inflyasiya:

• daxili inflyasiya
• ixrac inflyasiyası
• lokal inflyasiyası
• qlobal inflyasiya
√ idxal nflyasiyası

158. İnflyasiya dedikdə:

• Mili pul vahidinin möhkəmlənməsi və ya qiymət səviyyəsinin dəyişməsidir
• Mili valyutanın məzənnəsinin xarici valyutaya nisbətən artması.nın uzun müddət davam etməsi
• Xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşmasını xarakterizə edən prosesdir
• Pulların alacalaq qabiliyyətinin artmasını, qiymət səviyyəsinin sabitləşməsini, mal

√ B. Pulların qiymətdən düşməsi, qiymət artımı ilə əlaqədar pulların alıcılıq qabiliyyətinin düşməsi, əmtəə qıtlığı və mal və xidmətlərin
keyfiyyətinin aşağı düşməsi

159. Bankın idarə heyətinə daxil deyildir:

• Təsisçilər
• Sehimdalar
• Zəruri bölmələrin rəhbərləri
• Sədr və onun müavinləri
√ Müştərilər

160. Kredit verilən zamanı girov qoyulmuş əmlakın dəyəri

• Borc alan müəssisənin nizamnamə kapitalına müvafiq olmalıdır
• Kredit məbləğinə bərabər olmalıdır
• Nəzərə alınmır
√ Verilmiş kreditin məbləğindən yüksək olmalıdır
• Kreditin məbləğindən aşağı olmamalıdır

161. Bimetalizmə hansı valyuta sistemi xasdır:

• adlı və imtiyazlı
• açıq və qapalı valyuta sistemi
√ ikili və paralel valyuta sistemi
• üzən və sabit valyuta sistemi
• konversiya edilmiş və konversiya edilməmiş

162. Fiziki şəxslərin vəsaitlərini ……banklar cəlb edə bilərlər

• Bazarda 3 ildən çox müddətdə iştirak edən
• AR hökümətindən icazəsi olan
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
• Beşdən çox filialı olan
√ Mərkəzi Bankın xüsusi lisenziyası olan

163. Hazırda manat təmin edilir:

• Dövlət büdcəsinin bütün gəlirləri ilə
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
• təsərrüfat subyektlərinin əmtəə qiymətlilərinin ehtiyyatları ilə
• kommersiya banklarının bütün aktivləri ilə
√ Mərkəzi Bankın bütün aktivləri ilə



164. 39. Pulun dəyər ölçüsü funksiyasının başlıca təyinatı özünü nədə göstərir:

• A. Dövlətin qiymətli kağızlarının emissiyasının təmin olunmasında
√ B. Əmtəə dünyasına vahid  dəyər etalonunun təqdim olunmasında
• D. Borc öhdəliklərinin  emissiyası imkanının təmin olunmasında
• E. Banknotlarda
• C. Pul yığımlarının yaradılması imkanının təmin olunmasında

165. 38. Pul yığımları … … mövcud olur:

• E. Hec biri
• D. Yalnız  maddi istehsal sferasında
√ B. Maddi istehsal sferası və fərdi şəxslərdə
• C. Yalnız ayrı-ayrı şəxslərdə
• A. Yalnız fərdi sahibkarlıq sferasında

166. 37. Hansı pul vahidləri beynəlxalq vahilddir:

• A. SDR, ekü və avro
√ D. SDR və ekü
• C. SDR və avro
• E. Ancaq dollar
• B. Ekü və dollar

167. 36. Əhalinin pul yığımları ölkədə  hansı münasibətlərin inkişafının  nəticəsidir:

• B. Faktorinq
√ A. Kredit
• D. İcarə
• E. Lizinq
• C. Forfeytinq

168. 35. Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı qiymət miqyası:

• A. Müəyyən edilmirdi
√ C. Pul vahidində əks olunan metal pulun çəkisinə uyğun gəlirdi
• D. Ölkədə müəyyən qiymət səviyyəsinin formalaşması nəticəsində kortəbii formalaşan pul vahidinin səviyyəsi idi.
• E. Real dəyərinə
• B. Pul vahidinin istehlak dəyəri kimi çıxış edirdi

169. 34. Hal-hazırda dünya pulu funksiyasını əsasən … valyutalar yerinə yetirir:

• A. Dönərli olmayan
√ B. Sərbəst dönərli
• D. Tədavül olunmayan
• E. Sərbəst və qismən dönərli
• C. Qismən dönərli

170. 33. Banklar tərəfindən  beynəlxalq bank krediti verilir:

• A. Yalnız ixrac edənlərə
√ C. İxrac və idxal edənlərə
• D. Yalnız idxalçılara
• E. Xarici investorlar
• B. Yalnız alıcı dövlətin hökumətinə

171. 32. Dünya pulu funksiyasını əsasən hansı valyutalar yerinə yetirmir:

• A. Dollar



√ E. Manat
• C. Dinar
• D. İyen
• B. AVRO

172. 31. Pulun tədavül vasitəsi funksiyasını  yerinə yetirməsi üçün hansı düstur xarakterikdir:

• B. Pul-əmtəə-pul
√ A. Əmtəə-pul-əmtəə
• D. İstehsal – bölgü- mübadilə – istehlak
• E. Pul-əmtəə-borc öhdəliyi
• C. Əmtəə-borc öhdəliyi-pul

173. 30. Yığım vasitəsi funksiyasını … pullar yerinə yetirir.

• B. İdeal pullar
√ A. Yalnız real pullar
• D. Yalnız nağdsız pullar
• E. Elektron pullar
• C. İdeal və real pullar

174. 29. Pulun yığım vasitəsi funksiyası özünü … göstərir

• A. Əmtəələrin mübadiləsində  vasitəçilikdə
√ D. Yığım vasitəsi və pul  aprtımında
• C. Digər əmtəələrin dəyər ölçüsü
• E. Ümumi ekvivalent olmasında
• B. Borc öhdəliklərinin ödənilmə vasitəsində

175. 28. Tədavül vasitəsi funksiyasını … yerinə yetirir

• A. Yalnız tam dəyərli pullar
√ C. Tamdəyərli  pullar və dəyər nişanələri
• D. Yalnız nağdsız pullar
• E. Yalnız elektron pullar
• B. Yalnız dəyər nişanələri

176. 27. Pul tədavül vasitəsi funksiyasını yerinə yetirərkən  ödəmə qabiliyyətli tələbin həcmi:

• A. Əmtəə təklifini xeyli qabaqlamalıdır
√ D. Əmtəələrin təklifinə uyğun  olmalıdır
• C. Vaxt keçdikgə azalsın
• E. Əmtəənin təklifi yuksək olmalıdı
• B. Əmtəə təklifindən xeyli aşağı  olmalıdır

177. 26. Tədavül vasitəsi funksiyasını … pullar yerinə yetirir.

• A. İdeal, xəyal edlilən
√ B. Ancaq real
• D. İdeal
• E. Real ve ideal
• C. Ancaq nağdsız

178. 25. Pulun tədavül vasitəsi funksiyasının mahiyyəti özünü … kimi çıxış etməsində göstərir:

• B. Borc öhdəliklərinin ödənilməsində vasitəçi
√ A. Əmtəələrin mübadiləsində vasitəsi
• D. Digər əmtəələrin dəyər ölçüsü
• E. Ümumi ekvivalent
• C.  Yığım və əmanət vasitəsi



179. 24. Pulun hansı funksiyası onun digər funksiyalarının reallaşmasının  təminatçısıdır:

• A. Dünya pulu
√ C. Dəyər ölçüsü
• D. Tədavül vasitəsi
• E. Yıgım vasitəsi
• B. Tədiyə vasitəsi

180. 23. Pulun dəyər ölçüsü funksiyasının  mahiyyəti özünü … … kimi çıxış etməsində göstərir:

• A. Əmtəə mübadiləsində  vasitəçi
√ C. Ümumi dəyər etalonu
• D. Yığım vasitəsi
• E. Əmanət vasitəsi
• B. Borc öhdəliklərinin ödəmə vasitəsi

181. 22. Dəyər ölçüsü funksiyasını … … pullar yerinə yetirir:

• B. Yalnız natamam dəyərli
√ A. Yalnız  tam dəyərli
• D. Kağız və kredit
• E. Ancaq kağız
• C. Tam və natamam dəyərli

182. 21. Xarici valyutanın alqısı yaxud satqısını keçirməklə mərkəzi bank …. siyasətini aparır:

• A. Diskont;
√ B. Deviz
• D. Mühafizəkar.
• E. Pul
• C. Fond;

183. 20. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının kapitalı …. hesabına formalaşır:

• B. Fərdi şəxslərin ianələri;
√ A. Dövlətin vəsaitəlri
• D. Müəssisə və təşkilatların vəsaitləri.
• E. Malliyə nazirliyinin
• C. Kommersiya banklarının fondları;

184. 19. Pulun funksiyaları … … deməkdir:

• B. Onların mahiyyətinin dəyərin ümumi ekvivalenti kimi xarici təzahürü
√ C. Pulun düzgün  fəaliyyəti üçün  zəruri şərait.
• D. Kreditə verilmiş pulun qiyməti
• E. inkişafının müxtəlif sahələrinə pulun tətbiqi və təsirinin nəticəsi
• A. Cəmiyyətin fəaliyyəti

185. 18. … … mövcud olduqca pul mövcud olacaqdır:

• B. Valyuta  bazarı
√ A. Əmtəə istehsalı
• D. Veksel mübadiləsi
• E. Ceklər
• C. Fond bazarı

186. 17. Müasir pullar:

• B. Dövlət nişanı fabrikində qızıla  dəyişdirilir



√ A. Qızıla dəyişdirilmir
• D. AR Maliyyə Nazirliyində qızıla dəyişdirilir.
• E. Ancaq kredit pullardı
• C. AR Mərkəzi bankında qızıla dəyişdirilir

187. 16. Hansı düstur pulun kapital kimi fəaliyyətini xarakterizə edir:

• B. Əmtəə-pul-əmtəə
• E. Pul-pul-əmtəə
• D. Pul – borc öhdəliyi- əmtəə
√ A. Pul-əmtəə-pul
• C. Əmtəə-əmtəə- pul

188. 15. Əmtəənin dəyərinin pul ilə ifadəsi kimi … … çıxış edir:

• A. Gəlir
√ D. Qiymət
• B. Mənfəət
• E. Gəlir
• C. Rentabellik

189. 14. Pul ictimai zəruri  əmək sərfinin hansı ölçüsü kimi çıxış edir:

• B. Daxili
√ A. Xarici
• D. Mövsümi
• E. Daxili və xarici
• C. Mənəvi

190. 13. Əmtəələrin … … onun istehsalına sərf olunan əmək məsrəfləri əsasında müəyyən olunur:

• E. Əmtəə
• C. Valyuta kursu
√ A. Dəyəri
• D. Mənfəəti
• B. İstehlak dəyəri

191. 12. Nisbətən likvidli bir əmtəənin yerli bazarda ümumi ekvivalent rolunu oynaması hansı dəyər forması üçün  xarakterikdir:

• A. Pul
√ C.Ümumi
• D. Sadə
• E. Tək
• B. Tam

192. 11. Pul … … dəyərinin müstəqil formasıdır.

• B. İstehlak
√ A. Mübadilə
• D. Maliyyə
• E. Mal
• C. Əmtəə

193. 10. Pul hansı ehtiyacların ödənilməsi vasitəsidir

• A. Ancaq mənəvi
√ C. Bütün
• D. Ancaq maddi
• E. Nəgdsiz
• B. Məhdud saydakı



194. 9. Hansı konsenpsiyaya görə pul insanlar arasındakı xüsusi razılaşma nəticəsində meydana gəlmişdir:

• B. Rasionalist
√ C. Təkamül
• A. Monetarist
• Е. Siyasi
• D. Psixoloji

195. 8. Nominal dəyəri … … dəyər nişanələri  puldur:

• A. Müəyyən olunmayan
√ D. Real dəyərdən yuxarı olan
• C. Real dəyərindən aşağı olan
• E. Nominal dəyərindən aşagı
• B. Real dəyərə müvafiq olan

196. 7. Pul ilə ödənilməyən mala mülkiyyət hüququ verən mal mübadiləsi sövdələşməsi necə adlanır?

• A. Forfeytinq
√ C. Barter
• D. Faktorinq
• E. Lizilnq
• B. Dempinq

197. 6. Hansı dəyər forması bir əmtəənin dəyərini bir neçə envivalent əmtəədə əks etdirir?

• A. Sadə
√ B. Tam
• D. Pul
• E. Əmtəə
• C. Ümumi

198. 5. Bir əmtəənin dəyərinin digər  əmtəədə əks olunması hansı dəyər  forması üçün xarakterikdir:

• B. Tam
√ A. Sadə
• D. Pul
• E. Əmtəə
• C. Ümumi

199. 4. Nominal dəyərləri … … pullar  tam dəyərlidir.

• A. Bazarda kortəbii müəyyən olunan
√ D. Real dəyərə müvafiq olan
• C. Real dəyərini üstələyən
• E. Nominal dəyərindən aşagı
• B. Real dəyərindən aşağı olan

200. 3. Pul … ümumi ekvivalentidir.

• A. Mübadilə dəyərinin
√ B. Mal və xidmətlərin dəyəri +
• D. Tam dəyərli pulların çəkisinin
• E. Real dəyərinin
• C. İstehlak dəyərinin

201. 2.     Pulun meydana gəlməsinin ilkin şərti

• A. Qızıl ehtiyatlarının kəşfi və ərzaq malları  bazarının meydana gəlməsi



√ B. Natural təsərrüfatdan əmtəələrin istehsalı və mübadiləçsinə keçid
• D. İstehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətin mövcudluğu
• E. İri topdan bazarların meydana çıxması
• C. Mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin meydana gəlməsi və qızıl  yataqlarının kəşfi

202. 1.     Pulun mövcudluğunun zəruri əsası

• B. Xarici iqtisadi əlaqələr
√ D. Mərkəzi və kommersiy1a banklarının tələbatı
• C. Əmtəə istehsalı və əmtəə tədavülü
• E. Mərkəzi bank
• A. Dövlətin maliyyə ehtiyacları

203. Nəzarət subyektləri üzrə maliyyə nəzarətinin təsnifatına daxil deyil:

• Müstəqil nəzarət.
• Daxili nəzarət.
√ Cari nəzarət.
• Bələdiyyə nəzarəti.
• Dövlət nəzarəti.

204. Maliyyə nəzarətinin üsullarını göstərin:

• Cari nəzarət, ilkin nəzarət
• yoxlama, cari nəzarət.
• Təhlil, ilkin nəzarət
√ İqtisadi təhlil,  monitorinq, müayinə
• Təftiş cari nəzarət

205. Maliyyə nəzarətinin metodları hansılardır?

• Təftiş, təhlil, sənədli nəzarət
• Tematik yoxlama, sənədli nəzarət, təhlil
• Təhlil, ilkin nəzarət, təftiş.
√ Təftiş, təhlil, tematik yoxlama;
• İlkin nəzarət, cari nəzarət, təftiş;

206. Maliyyə nəzarətinin formalarını  seçib göstərin: 1. təhlil;  2. qabaqcadan;  3. sonrakı;  4.  yoxlama; 5.  təftiş

• 1;  5
• 4;  5
• 1;  4
√ 2;  3
• 3;  4

207. Mülkiyyət formasına görə maliyyyə nəzarətinin növlərini seçib göstərin: 1. dövlət; 2.qeyri-dövlət; 3. təftiş;  4. ilkin, 5. cari

• 3;  4
• 4;  5
• 3;  5
√ 1;  2
• 2;  3

208. Dövlətin mərkəzləşdirilmiş xərclərinin auditini hansı orqan aparır?

• Auditor Palatası
• Mərkəzi Palata
• Dövlət Palatası.
√ Hesablama Palatası
• Mühasibat Palatası



209. Təftişin yekun aktı neçə nüsxədə tərtib edilir və imzalanır?

√ İki
• Məhdudlaşdırılmır
• Bir
• Üç
• Dörd

210. Maliyyə nəzarətinin formaları hansılardır?

• təhlil; qabaqcadan; sonrakı.
• dövlət; auditor; təsərrüfatdaxili
• təftiş;  yoxlama
√ cari; qabaqcadan; sonrakı
• sonrakı; təhlil; cari

211. Maliyyyə nəzarətinin növlərinin göstərin

• dövlət; auditor; yoxlama; təftiş
• təftiş; auditor; təsərrüfatdaxili
• ilkin, cari, sənədlərin oxunması
√ idarədaxili; dövlət; auditor;
• təftiş;  yoxlama; auditor; ictimai

212. Hesablama palatası kimə tabedir?

• Nazirlər Kabinetinə
• Prezidentə
• İqtisadi inkişaf Nazirliyinə
• Maliyyə Nazirliyinə
√ Milli Məclisə

213. Vergilərin ödənilməsi mərhləsində hansı növ nəzarət həyata keçirilir?

• sonrakı
• qabaqcadan və cari
• qabaqcadan və sonrakı
√ cari
• qabaqcadan

214. Maliyyə nəzarətinin metodlarını təyin edin: 1.   sənəd uçotu; 2.   yoxlama;  3.   anketləşdirmə; 4.   universallıq; 5.   təftiş;

• 1;  5
• 4;  5
• 1;  3
• 3;  4
√ 2;  5

215. İdarədaxili maliyyə nəzarətini hansı orqan həyata keçirir?

• auditor firması
• Hesablama Palatası
• Vergilər Nazirliyi
√ sahə nazirliklərinin təftiş aparatı
• Gömrük Komitəsi

216. Maliyyənin nəzarət funksiyasının obyektivliyi nədən asılıdır?

• nəzarət orqanlarının fəaliyyətindən



• maliyyə mexanizmdən;
• parlamentdən
√ dəqiq maliyyə məlumatlarından
• qanunvericılikdən

217. Maliyyə nəzarətinin metodunu göstərin

• universallıq
• preventivlilik
• anketləşdirmə
• sənəd uçotu
√ yoxlama

218. Tədiyə balansı üçün mənfi saldo nə zaman xarakterikdir?

• balans aktiv olduqda
√ passiv olduqda
• ixrac yönümlü olduqda
• idxal yönümlü olduqda
• balanslaşdırılmış olduqda

219. Büdcə təşkilatlarının maliyyə planları necə adlanır?

• Gəlirlər və xərclər balansı;
√ Xərc smetası
• Kassa planı
• Xərc sifarişi
• Biznes plan

220. Maliyyənin idarəetmə subyektlərinə aid deyil:

• müəssisələrin maliyyə xidməti
√ müəssisə maliyyəsi
• vergi orqan
• maliyyə orqanı
• sığorta orqanı;

221. Maliyyənin  planlalaşdırma metodlarını seçib göstərin: 1.  iqtisadi tənzimləmə metodu;  2.  iqtisadi təhlil metodu;  3.  normativlər
metodu; 4.  müqaisəli təhlil metodu;  5.  iqtisadi araşdırma metodu;

• 3;  4
√ 2;  3
• 1;  5
• 4;  5
• 3;  5

222. Hesablama Palatası hansı qurum qarşısında hesabat verir?

• Nazirlər Kabineti
√ Milli Məclis
• Prezident Aparatı
• Maliyyə Nazirliyi
• Mərkəzi Bank

223. Naxçıvan MR-ın büdcəsi hansı qurumda qəbul edilir?

• Respublika Milli Məclisi
√ Naxçıvan Ali Məclisi
• Respublika Nazirlər Kabineti
• Maliyyə Nazirliyi



• Naxçıvan MR Nazirlər Kabineti

224. Büdcə vəsaitlərinin  istifadəsinə maliyyə nəzarətini hansı orqan həyata keçirir?

• İqtisadi inkişaf nazirliyi
√ Maliyyə Nazirliyi
• Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq
• Vergilər Nazirliyi
• Mərkəzi Bank

225. Dövlət büdcəsinin layihəsi qəbul olunduqdan sonra onu hansı səlahiyyətli şəxs təsdiqləyir?

• Baş nazir
√ Prezident
• Mərkəzi bankın sədri
• Vergilər naziri
• Maliyyə naziri

226. Maliyyənin idarə edilməsinin ilkin mərhələsinə aid olanları seçib göstərin: 1.  Stratecı idarəetmə; 2.  Nəzarət; 3.  Planlaşdırma,  4.
Operativ idarəetmə; 5.  Maliyyə informasiyası;

• 1;  3
√ 3;  5
• 1;  4
• 4;  5
• 3;  4

227. Büdcə layihəsi müzakirə olunarkən onu hansı səlahiyyətli şəxs təqdim edir?

• Mərkəzi Bankın Sədri
√ Maliyyə Naziri
• Baş Nazir
• Vergi Naziri
• Prezident

228. Büdcə hüququ hansı normalarla tənzimlənir?

• Konstitusiya ulə
√ Maddi və prosessual normalarla
• yalnız maddi normalarla
• variantların heç biri düz deyil
• Beynəlxalq hüquq normaları ilə

229. Maliyyə Nazirliyinin vəzifələrini göstərin.

• büdcə vəsaitlərinin məqsədyönlü xərclənməsinin təmin etmək; vergilərin düzgün ödənilməsini təmin etmək
√ Büdcə planın hazırlanması; büdcə vəsaitlərinin təyinati üzrə xərclənməsinin təmin etmək
• vergilərin və gömrük rüsumlarının düzgün ödənilməsinə nəzarət.
• Pul-kredit siyasətinə nəzarət.

• vergilərin düzgün ödənilməsini təmin etmək; fond birjasının fəaliyyətinə nəzarət; Pul-kredit siyasətinin həyata keçirmək; Büdcə planın
hazırlanması

230. Maliyyənin  planlalaşdırma metodları hansılardır?

• iqtisadi tənzimləmə metodu; iqtisadi tarazılıq metodu
√ iqtisadi təhlil metodu; normativlər metodu; iqtisadi tarazılıq metodu
• müqaisəli təhlil metodu
• iqtisadi tənzimləmə metodu
• iqtisadi tarazılıq metodu; müqaisəli təhlil metodu; iqtisadi tənzimləmə metodu



231. Maliyyə siyasətinə aid edilir:

• kredit siyasəti, iqtisadi siyasət
√ büdcə vergi siyasəti
• maliyyə taktikası, maliyyə strategiyası
• qiymət siyasəti
• pul siyasəti, gömrük siyasəti

232. Maiyyə siyasətinin tərkibinə aid edilmir:

• büdcə siyasəti
√ İqtisadi Siyasət
• İnvestisiya siyasəti
• Fiskal siyasəti
• Vergi siyasəti

233. Maliyyə mexanizminin tərkibinə daxil deyil:

• Maliyyə planlaşdırılması
√ Maliyyə strategiyası və taktikası
• Maliyyə qanunvericiliyi
• Maliyyə göstəriciləri; norma və normativləri.
• Maliyyə vasitələri və stimulları

234. Dövlət maliyyə siyasətinin əsas strateji istiqamətlərinə aiddir:

• Vergi sistemində islahatların aparılması
√ Iqtisadiyyatda investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması
• Dövlət borcunun artırılması
• Dövlətin xarici maliyyəinstutları ilə əlaqələndirilməsi
• Bank likvidliyinin azaldılması

235. Büdcə kəsirinin artması hansı iqtisadi fəsada səbəb ola bilər?

• İxracat azalar
√ Dövlət borcu artar
• Faiz dərəcələri artar
• İnflyasiya azalar
• İdxalat azalar

236. İlin sonunda büdcədə artıq vəsait qaldıqda onun taleyi necə həll olunur?

• Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarına daxil edilir
• Variantlar düz deyil
• sahələr üzrə yenidən bölüşdürülür
• Nazirlər Kabinetinə verilir
√ Növbəti ilin büdcəsinə daxil edilir

237. Fiskal siyasətə aiddir:

• kredit siyasəti
• borc siyasəti
• pul kerdit siyasəti
√ büdcə-vergi siyasəti
• ammortizasiya siyasəti

238. Mərkəzləşdirilmiş pul fondların əmələ gəlməsi və istifadəsinin forma və metodlarının məcmusu dedikdə nə başa düşülür?

• Büdcə
• Büdcə planlaşdırılması



• Büdcə prosesi;
√ Büdcə mexanizmi
• Büdcə münasibətləri

239. Maliyyə siyasəti aşağıdakı hissələrə bölünür: 1. iqtisadi strategiya; 2. maliyyə taktikası; 3. müəssisələrin maliyyə strategiyası; 4. büdcə
siyasəti; 5. maliyyə strategiyası;

• 2,  3
• 1,  5
• 1,  4
• 2,  4
√ 2,  5

240. Maliyyə sistemi vasitəsilə həyata keçirilən tədbirlərin məcmusu: belə adlanır:

• Maliyyə strategiyası
• Maliyyə mexanizmi
√ Maliyyə siyasəti
• Maliyyə taktikası
• Maliyyə planlaşdırılması

241. Maliyyə sisteminin hansı həlqəsi maliyyə resurslarının əsəs mənbəyi kimi çıxış edir?

• dövlət büdcəsi
• büdcədənkənar fondlar;
• sığorta fondu
• dövlət krediti
√ müəssisə maliyyəsi

242. Dövlət maliyyə sisteminə daxil deyil:

• dövlət krediti;
• dövlət maliyyə təşkilatları;
• dövlət büdcəsi;
√ bələdiyyə maliyyəsi;
• büdcədənkənar fondlar;

243.
Maliyyə sisteminin həlqələri əsasən hansı bloklar altında quruplaşdırılır?1.  meqa və mezo səviyyələrdə yaradılan pul fondları;2
mərkəzləşdirilmiş;  3  dövlət və qeyri dövlət pul fondları;4  qeyri mərkəzləşdirilmiş pul fondları;5  müəssələrin maliyyəsi və dövlət
maliyyəsi;

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

244. Qanunverici orqanin səlahiyyətlərinə aiddir:1. büdcə layihəsinin tərtibi;2. dövlət borcunun idarə edilməsi;3. dövlət büdcəsinin baxılması
və təsdiq edilməsi;4. dövlət büdcəsinin  icrasının baxılması və təsdiq edilməsi;

• (2;  3;)
• (1;  4;)
• (1;  3;)
• (3;  4;)
√ (3;  4;)
• (2;  4;)

245. Dövlət maliyyəsinin formalaşması metodudur:

• Təsərüfat subyektlərinin mənfəətinin alınması
• Ev təsərüfatının gəlirlə işləməsi



• Maliyyə bazarlarında borclanma ( borc almaq)
√ Vergi qoyma
• Ev təsərufatının gəlirinin bir hissəsinin alinması

246. Ümumdövlət maliyyəsinə aid olanları seçib göstərin.1. müəssisələrin maliyyəsi 2. dövlət krediti, 3. büdcədənkənar dövlət pul fondu;4.
dövlət orqanları 5. qeyri istehsal sahələrinin maliyyəsi

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

247. Dövlət maliyyə sisteminə aid deyildlr

√ Kommersiya bankları
• Dövlət və yerli büdcələr
• Dövlət krediti
• Bələdiyyələrin maliyyəsi
• Büdcədən kənar fondlar

248. Dövlət maliyyəsinin yaranmasının  ilkin şərtləri:

• Maliyyə bazarlarının yaranması
√ Dövlətin funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün
• Qızılın xüsüsi əmtəə kimi ayrılması
• Kredit münasibətlərinin yaranması
• Qızıl sikkələrin dövrüyyə buraxılması ilə

249. Maliyyə sisteminin həlqələri əsasən hansı bloklar altında quruplaşdırılır?

• meqa və mezo səviyyələrdə yaradılan pul fondları;
• müəssələrin maliyyəsi və dövlət maliyyəsi
• dövlət və ev təsərrüfatı səviyyəsində yaradılan pul fondları
√ mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş pul fondları;
• dövlət və qeyri dövlət pul fondları

250. Dövlət maliyyəsinin həlqələrini göstərin.

• büdcədənkənar fondlar; dövlət maliyyəsi; yerli  maliyyə;
• yerli büdcələr; dövlət büdcəsi; büdcədənkənar fondlar
√ dövlət büdcəsi; büdcədənkənar dövlət fondlar; dövlət krediti. Dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
• tədiyyə balansı; dövlət maliyyəsi; yerli  maliyyə;
• dövlət büdcəsi; dövlət sığortası, büdcədənkənar fondlar

251. Nəyə görə təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi maliyyə sisteminin əsasını təşkil edir?

• çünki burada məqsədli fondlar yaradılır;
• çünki dövlət maliyyəsinin yaranmasında yaxından iştirak edir
• çünki maliyyə münasibətlərinin mərkəzləşmə dərəcəsi bu sahədə  daha çoxdur
• çünki burada maliyyə münasibətləri daha çox inkişaf etmişdir
√ çünki burada dəyər yaradılır;

252. Ümümdövlət maliyyəsinə aid olanları seçib göstərin.

• qeyri istehsal sahələrinin maliyəsi
• sığorta, dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
• müəssisələrin maliyyəsi, büdcədənkənar dövlət pul fondu
• sosial sığorta fondu, müəssisələrin maliyyəsi
√ dövlət büdcəsi, dövlət krediti, büdcədənkənar dövlət fondları



253. Maliyyə sisteminin həlqələri hansılardır?

• maliyyə nazirliyi, vergilər nazirliyi, gömrük komitəsi.
• dövlət maliyyəsi; büdcədənkənar fondlar.
• prezident apparatı; Milli məclis; hesablama palatası
• Milli məclis, maliyyə nazirliyi, Mərkəzi bank
√ müəssələrin maliyyəsi, dövlət maliyyəsi;  ev təsərrüfatının maliyyəsi;

254. Mərkəzləşdirilmiş fondlar hansılardır?

• Dövlət müəssələrinin fondları; Büdcədənkənar fondlar
• dövlət büdcəsi, dövlət müəssisələrinin büdcələri
√ Dövlət büdcəsi; Büdcədənkənar fondlar
• Qeyri kommersiya təşkilatların fondları : Büdcədənkənar fondlar
• kommersiya təşkilatların pul fondları.

255. Maliyyə münasibətləri nəyin meydana gəlməsi ilə yaranıb?

• dövlət büdcəsinin
• qiymətli kağızların
• müəssisələrin
• maliyyə münasibətlərinin;
√ pulun

256. Maliyyə metodu vasitəsi ilə bölgü hansı səviyyələri əhatə edir? 1. növbəti bölgünü; 2. sahələrarası bölgünü; 3. ilkin bölgünü; 4.
təsərrüfatdaxili bölgünü;  5. özünü maliyyələşdirməü;

• 1;  5
• 4;  5
• 1;  3
• 3;  5
√ 2;  4

257. Subyektlərdə resursların yenidən bölgü vasitəsinə aid deyildir:

• büdcə;
• büdcədənkənar fondlar;
• qiymət mexanizmi;
√ mərkəzi bank;
• maliyyə bazarı

258. Maliyyə nəyin formalaşdırılmasında iştirak edir?

• Pul vəsaitlərinin;
• heç birinin.
• Qiymətli kağızların;
√ Pul fondlarının;
• Milli gəlirin;

259. Hansı fikir səhvdir:

• Maliyyə münasibətləri pul fondlarının yaradılması və istifadəsi ilə bağlıdır;
• Maliyyə münasibətləri dövlətlə bağlıdır.
• Maliyyə münasibətləri bölgü xarakteri daşıyır;
• Maliyyə dəyər kateqoriyasıdır;
√ Maliyyə istehsal kateqoriyasıdır;

260. Maliyyənin meydana gəlməsinin səbəbləri.



• Monopoliyaların mövcudluğu;
• Rəqabətin mövcudluğu.
• Kapitalizm cəmiyyətinin yaranması;
• Mərkəzləşdirilmiş iqtisadi sistemin ləğvi;
√ Əmtəə-pul münasibətlərinin və dövlətin meydana gəlməsi;

261. Təkraristehsal prossesinin maliyyə təminatı bu:

√ dövlətin və təsərrüfat subyektlərinin topladiqları maliyyə resursları vasitəsi ilə təkrar istehsal məsrəflərinin ödənilməsidir
• xarici iqtisadi fəaliyyətdən gələn gəlir, mənfəətdir;
• xalis gəlir kimi milli ğəlirin bir hissəsidir;
• nizamnamə kapitalı, kredit resurslarıdır;
• ÜDM-nin elementlərinin dəyərinin  məcmusudur;

262. Hansı obyektin bölgüsü və yenidənbölgüsü maliyyə vasitəsi ilə həyata keçirilir?

• istehsal fondlarının
• suda fondunun
• istehsal və qeyri istehsal fondlarının
√ milli gəlirin
• əhalinin real gəlirlərinin

263. Düzgün ifadəni seçib göstərin

• iqtisadi münasibətlər ancaq pul və ya maliyyə münasibətləridir
• istənilən pul münasibətləri maliyyə münasibətləridir
• istənilən iqtisadi münasibətlər maliyyə münasibətləridir
• istənilən kredit münasibətləri maliyyə münasibətləridir
√ istənilən maliyyə münasibətləri pul münasibətləridir

264. Maliyyəyə aid olan spesifik cəhəti seçib göstərin:

• dəyərin qarşılıqlı hərəkətidir
• pul vəsaitlərinin hərəkətidir
• sadəcə dəyərin hərəkətidir
√ dəyərin birtərəfli və əvəzsiz hərəkətidir
• dəyərin pulla ifadəsiniun hərəkətidir

265. Maliyyənin əsas prinsiplərini göstərin:

• maddi məhsuliyyət; sərbəstlik; maddi maraq
• məqsədyönlü təyinat; tamlıq; aşkarlıq
• maddi məhsuliyyət; vahidlik; məqsədyönlü təyinat
√ vahidlik; balanslaşdırma; məqsədyönlü təyinat;
• tamlıq; aşkarlıq; vahidlik

266.

Hansı münasibətlər maliyyə münasibətlərinə aiddir? 1. dövlət büdcəsinin formalaşdırilması ilə əlaqədar müəssələrlə dövlət arasında
yaranan münasibətlər; 2. müəssisələr arasında alqı-satqı zamanı yaranan münasibətlər; 3. dövlət büdcədənkənar fondların
formalaşdırilması ilə əlaqədar fiziki şəxslərlə dövlət arasında yaranan münasibətlər; 4. müəssələrlə kommersiya kredit təşkilatları
arasında yaranan münasibətlər; 5. dövlət büdcədənkənar fondların vəsaitlərinin istifadəsi ilə əlaqədar dövlətlə əhali arasında yaranan
münasibətlər;

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

267. Sadalananlardan hansı maliyyənin  mahiyyətini tam ifadə edir?

• maliyyə dövlətin və müəssisələrin pul fondlarının məcmusudur



• maliyyə pul fondlarının məcmusudur
• maliyyə dövlətin pul fondlarının məcmusudur

√ maliyyə mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş pul fondlarının formalaşması, bölgüsü və istifadəsi ilə bağlı iqtisadi
münasibətlərin məcmusudur;

• maliyyə dövlətin pul vəsaitlərinin formalaşması ilə baglı iqtisadi münasibətlərin məcmusudur

268. Maliyyə təkraristehsal prosesinin hansı fazasındı baş verir?

• İstehsal;bölgü
• Bölgü; istehlak
• İstehlak
• Mübadilə;bölgü
√ bölgü

269. Maliyyə münasibətlərinin  meydana gəlməsinin əsas səbəbləri hansılardır? 1. Qiymətli kağızlar; 2. Mübadilə; 3. Pul; 4. bölgü; 5. Dövlət;

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

270. Maliyyənin funksiyalarını göstərin:

• sosial və sabitləşdiricı;
• stimullaşdırıcı və sabitləşdiricı
• tənzimləmə və beynəlxalq
• təkraristehsal və sosial
√ bölgü və nəzarət

271. Hansı obyektin bölgüsü maliyyə vasitəsi ilə həyata keçirilir?

• istehsal fondlarının
• kredit fondlarının
• istehsal və qeyri istehsal fondlarının
√ Milli gəlirlərin
• əhalinin gəlirlərinin;

272. Maliyyə nədir?

• dövlətin pul vəsaitləridir
• pul fondlarının məcmusu
• dövlətin pul vəsaitlərinin formalaşması ilə bağlı iqtisadi münasibətlərdir

√ mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fodlarının formalaşdırılması, bölgüsü və istifadəsi ilə bağlı iqtisadi
münasibətlərdir;

• dövlətin və müəssisələrin pul fondlarının məcmusudur

273. Valyuta  dəhlizi dedikdə nəyi başa düşürsünüz?

• xarici valyutanın alışı və satış məzənnələri arasındaki fərq
• xarici valyutanın alışı və satış məzənnələri arasındaki fərq
• marjanın satış məzənnəsinə faizlə nisbəti
√ valyuta  məzənnəsinin tərəddüdlərinin müəyyən olunan həddi
• satış məzənnəsinin valyuta marjasına faizlə nisbəti

274. Manat necə valyutadır?

• sərbəst konvertasiya olunan
• konvertasiya olunmayan
• ehtiyat



√ qismən konvertasiya olunan
• qapalı

275. Milli pul vahidi nə zaman milli valyuta ya çevrilir?

• onun sərbəst konvertasiyası təmin olunduqda
• acıq olduqda
• qapalı olduqda
√ beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edildikdə
• onun qismən konvertasiyası təmin olunduqda

276. Pul vahirlərinin devalvasiyası kimlərə  əlverişlidir?

• ixrac edənlərə, çünkü xarici ölkədən xarici valyuta ilə mal aldıqda daha az miqdarda manat ekvivalentindən  istifadə edirlər
• Hec kimə
• itxal edənlər üçün, cünki xarıcı valyuta ilə xarici ölkədən mal aldıqda onlar daha az manat ekvivalenti istifadə edirlər
√ ixrac edənlər üçün, çünki onlar valyuta ilə satışdan gəlir əldə etdikdə daha çox manat ekvivalentinə malik olurlar
• itxal edənlər üçün, çünki xarici valyuta ilə xarici ölkədən mal aldıqda daha çox manat ekvivalenti istifadə edilir

277. İnfliyasiya əlehinə siyasətin məqsədi nədir?

• nağdı pul dövriyyəsinin qadağan edilməsi və onun hər yerdə nağdsız pul dövriyyəsi ilə əvəz edilməsi
• istehsal və məhsulun bölgüsü üzərində tam nəzarətin müəyyən edilməsi
• qiymət və qəlirlərin bölgüsü üzərində tam nəzarətin müəyyən edilməsi

• pul kütləsinin qurluşunun dəyişməsi, az dəyərli metal pulların və banknotların dövriyyədən çıxarılması və onların  daha iri dəyərə malik
olan kağız pullarla əvəz olunması

√ infliyasiya və xalq təssərrüfatının artım tempi üzərində nəzarəti təmin etmək

278. Denominasiya nə deməkdir?

• güclü qiymətdən düşmüş pulların ləğv edilməsi
• pul vahidinin qızıl məzmununun və ya rəsmi valyuta məzənnəsinin azalması
√ mövcud qiymət miqyasının iriləşməsi
• pul vahidinin qizil məzmununun və ya rəsmi valyuta məzənnəsinin artması
• yeni valyutanın dövriyyəyə buraxılması

279. İflyasiyanın qeyri-pul amilləri ... … müəyyən edilir:

• yalnız iqtisadiyyatın dollarlaşması ilə
• Dövlət büdcə kəsiri
• Yalnız iqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış strukturu ilə
• Dövlət borcunun artması
√ iqtisadiyyatın balanslaşdırılmamış strukturu, siyasi inhisar, cəmiyyətdə siyasi qeyri-stabilliklə

280. Bimetallizm və monometallizm … … tədavülünün pul sistemidir:

• kağız-kredit pul
• electron pul
• kağız pul
• kredit pul
√ metal pul

281. Nağd pul tədavülünün idarə edilməsi:

• qeyri-mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir.
√      Mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir
• Hər bir təsərrüfat subyekti tərəfindən sərbəst həyata keçirilir.
• Düzgün cavab yoxdu
• Təbii şəkildə baş verir.



282. Kommersiya banklarının dövriyyə kassalarındakı limitdən artıq pullar:

•   xərclənir
• dövlət qiymətli kağızlarına dəyişdirilir
√   hesablaşma-kassa mərkəzinə təqdim edilir
• xarici valyutaya dəyişdirilir
• məhv edilir

283. Nağd pul dövriyyəsi təşkili başlayır:

•   kommersiya banklarının müəssisələrə nağd pul verməsi ilə
√ hesablaşma-kassa mərkəzindən pulların kommersiya banklarına verilməsi ilə
• ticarət şəbəkəsində əhalinin malları nağd pula alması ilə
• istiqrazın buraxılması ilə
• müəssisələrin işçilərə əmək haqqları verməsi ilə

284. Bütün müəssisə və təşkilatlar özlərinin nağd pul vasitələrini (limit ilə müəyyən olunan məbləğdən başqa) saxlamalıdırlar:

• xəzinədarlıqda
√ Kommersiya banklarında
• Maliyyə Nazirliyində
• Maliyyə orqanlarında
• AR Mərkəzi Bankında

285. Hesablaşma-kassa mərkəzinin dövriyyə kassasındakı limitdən artıq olan pullar:

• məhv edilir
√ ehtiyyat fonduna keçir
• dövlət qiymətli kağızlarına dəyişdirilir.
• nizamnamə fonduna kecir
• xarici valyutaya dəyişdirilir

286. . Nağd pul dövriyyəsinin təşkilinin məqsədi:

• nağdsız pul tədavülünü bütövlükdə əvəz etmək
√ pul tədavülünün sabitliyi, elastikliyi və dayanıqlığını təmin etmək
• nağd pulların emissiyasını təmin etmək
• nəğd pulları coxaltmaq
• vahid emissiya mərkəzi yaratmaq

287. Nağd pul dövriyyəsinin təşkili aşağıdakı təşkilata həvalə edilir:

• Kapitalın istənilən forması ilə fəaliyyət göstərən müəssisənin maliyyə xidmətinə
√ Mərkəzi Banka
• Bələdiyyə maliyyə xidmətinə
• Xüsusi maliyyə təşkilatlarına
• Kommersiya bankları

288. Müəssisə nağd pulu əldə edə bilər:

• istənilən kommersiya bankından
√ yalnız ona xidmət edən kommersiya bankından
• yalnız Maliyyə Nazirliyinnən
• istənilən hesablaşma-kassa mərkəzindən
• yalnız AR Mərkəzi Bankından

289. Nağd pul dövriyyəsi:

• tədavülə nağd pulların emissiyası və çıxarılmasına hazırlıq
√ tədavüldən nağd pulların çıxarılması və emissiyası



• nağd pul nişanlarının fasiləsiz hərəkəti
• tədavüldən nağd pulların emissiyası
• nağd pulların nağdsız pullara keçməsi və əksinə

290. Nağdsız hesablaşma formasına aid deyil:

• Çeklər
√ Səhm və istiqrazlar
•   Ödəmə tapşırığı
• Veksel
• Akkreditivlər

291. Banklar arasında qarşılıqlı tələblər üzrə hesablaşmalar:

• Mümkün deyil
√ Məhdudiyyətsiz mümkündür
• Eyni hesablaşma-kassa mərkəzində xidmət göstərilən banklar arasında mümkündür.
• Yalnız bankın razılıgı halda mümkündür
• Yalnız eyni ərazidə fəaliyyət göstərən banklar arasında mümkündür

292. Bu plastik kart üzrə hesab sahibi bankın ona təqdim etdiyi vəsaitlərdən yalnız ona müəyyən etdiyi limit çərçivəsində hesablaşma yerinə
yetirə bilər:

• Debet
√ Kredit
• Kredit-debet
•   Müddətsiz
• Müddətli

293. Eyni bankın müştəriləri arasında bank hesablaşmaları aşağıdakı kimi yerinə yetirilir:

• Yalnız bankın müxbir hesabı vasitəsilə
√ Bankın müxbir hesabına toxunmadan müştərilərin hesablarından vəsaitlərin silinməsi və ya köçürülməsi ilə
• Yalnız qarşılıqlı öhdəliklər üzrə hesablaşma yolu ilə
• Yalnız bankın hesablaşma hesabı vasitəsilə
• Yalnız hesablaşma-kassa mərkəzləri vasitəsilə

294. Kommersiya banklarının plastik kart üzrə xidmət fəaliyyəti:

•   Embosso
√ Ekvayrinq
• Domisilyasiya
•   İnkasso
• Avtorizasiya

295. Ötürücü imza (indossamentin) ilə verilən çeklər:

• Orderli çek
√ Təqdimatlı çek
• Pul çeki
• Adsız çek
•   Adlı çek

296. Ölkə ərazisində banklar arasında hesablaşmalar:

• Yalnız Mərkəzi Bankın hesablaşma –kassa mərkəzləri vasitəsilə
√ Yalnız Mərkəzi Bankın hesablaşma-kassa mərkəzləri vasitəsilə bankların müxbir hesabları üzrə və klirinq hesablaşma əsasında
• Yalnız bankların Maliyyə Nazirliyində açılan hesabları vasitəsilə
• Yalnız banklar arası
• Yalnız bankların müxbir hesabları vasitəsilə



297. Hesablaşma sənədləri üzrə vəsaitlərin köçürülməsi öhdəliyini plastik kart vasitəsilə yerinə yetirmək üçün bankın razılığı:

•    İnkasso
√               Ekvayrinq
• Avtorizasiya
• Aksept
•   Embosso

298. Çek üzrə hesablaşma həm çekdə adı göstərilən şəxsin xeyrinə yerinə yetirilirsə, həmçinin də ötürücülük yolu ilə başqasına ötürülürsə bu
çek:

• Təqdim olunana çek
√ Orderli çek
• Pul çeki
• Kredit çeki
• Adlı çek

299. Sadəcə təqdim etmə yolu ilə başqa şəxsə ötürülən çeklər necə adlanır:

•    Orderli çek
√ Təqdimatlı çek
•       Pul çekləri
•   Kredit çek
•   Adlı çek

300. Qarşılıqlı ödənişlərin zaçotu üzrə hesablaşmalar üçün hesablaşma sənədləri kimi aşağıdakılar çıxış edə bilər:

•   Yalnız ödəmə tapşırıqları
√ İstənilən hesablaşma sənədləri
•   Yalnız hesablaşma çekləri.
•   Yalnız akkreditivlə
•   Yalnız ödəmə –tələbnamə tpşırıqları

301. Aşağıdakı çek ötürülə bilməz.

• Pul çeki
√    Adlı çek
• Orderli çek
• Kredit çek
•   Təqdimatlı çek

302. 179. Ödənişin çeki banka təqdim edən şəxsə ödənildiyi çek necə adlanır?

• Pul çeki
√ Təqdimatlı çek
• Orderli çek
• Kredit çek
• Adlı çek

303. 178. Banklar müştərilərin hesabı üzrə əməliyyatları nəyə əsasən həyata keçirir?

• Hesab-qaiməyə əsasən
√ Hesablaşma sənədlərinə əsasən
•   Uyğunluq sertifikatına əsasən
•   Düzgün cavab yoxdu
•   Nəqliyyat sənədlərinə əsasən

304. 177. Yalnız üzərində adı göstərilən şəxsə ödəniş edilə bilən çek:



• Orderli çek
√ Adlı çek
•    Pul çeki
• Adsız çek
•   Təqdimatlı çek

305. 176. Bazar bank sistemi bölüşdürücü bank sistemində nə ilə fərqlənir?

• banklara mülkiyyət formasına görə
• düzgün cavab yoxdu
• yalnız dövlət bankının fəaliyyəti imkanı ilə
√ banklara mülkiyyət forması müxtəlifliyi ilə
• banklara mülkiyyətin növünə görə

306. 175. .. … Ssudalar üzrə ödənişlər məhsulun maya dəyərinə daxil edilir:

• uzun müddətli
√ qısa müddətli
• ödəniş vaxtı uzadılmış
• orta müddətli
• vaxtı keçmiş

307. 174. Depozit, veksel, uçot ssudaları və banklararası kredit üzrə faizlər… … görə müəyyənləşdirilir:

• Məbləgə görə
• Kredit idarələrinə görə
√ kredit təşkilatlarının əməliyyat növünə görə
• Kreditin formalarına görə
• Kreditləşmə müddətinə görə

308. 173. Bankın müştərisi hansı məbləğə çek yaza bilər.

• İstənilən məbləğdə
√ Bankda depozitə qoyduğu məbləğdə
• 1000 manata bölünən istənilən məbləğdə
•   10000 manata bölünən istənilən məbləğdə
•   Yalnız malgöndərənə olan borcu məbləğində

309. 172. Çeklər müştərinin hansı hesabından ödənilir?

• Ayrıca hesab açılmadan ümumi hesablaşma hesabından.
√ Vəsaitlərini depozitə qoyduqları ayrıca hesabdan
•   Valyuta hesabından
•   Kredit hesabından
• Tranzit hesabından

310. 171. Vətəndaşların şəxsi hesablarına çeklər vasitəsilə köçürmələr:

• mümkün deyil
√ mümkündür
• yalnız Maliyyə Nazirliyinin icazəsi ilə mümkündür.
• yalnız dövlətin icazəsi ilə mümkündür.
• yalnız Mərkəzi Bankın razılığı ilə mümkündür

311. 170. Hansı müştəriyə bank tərəfindən müştərinin hesabı üzrə vəsait deponlaşdırılmadan belə çek kitabçası verilə bilər.

• Büdcə təşkilatı
√ Dayanıqlı maliyyə vəziyyəti və sabit ödəmə ardıcıllığına malik təsərrüfat subyekti
•   Dövlət bələdiyyə orqanı
•   Müəssisələrə



• Kommersiya təşkilatı

312. 169. ….. plastik kart sahibinə yalnız kart hesabında olan məbləğ həcmində hesablaşma aparmaq imkanı verir.

• Müddətli
√   Debet
• Kredit
• Müddətsiz
• Kredit-debet

313. 168. Fiziki şəxslər arasında çeklərlə hesablaşmalar:

• Mümkündür
√ Qeyri-mümkündür
• Adlı çeklər olduğu zaman mümkündür.
• Adsiz ceklər olduğu zaman mümkündür.
• Mərkəzi Bankın razılığı ilə mümkündür.

314. 167. Azərbaycan banklarının buraxdığı çeklər … ərazilərdə dövr edə bilər:

•   MDB dövlətlərində
√ Yalnız ölkə ərazisində
•   Keçmiş SSRİ respublikalarında
• Bütün ölkələrdə
• Rusiya və Belorusiyada

315. 166. Çek kitabçalarının blank formaları müəyyən edilir:

• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
√   Mərkəzi Bank tərəfindən
• Mili Məclis tərəfindən
• Bank tərəfindən
•   AR Höküməti tərəfindən

316. 165. Çeklərlə hesablaşmalar  aşağıdakı hallarda istifadə oluna bilər:

• Yalnız fiziki şəxslər arasında
√ Hüquqi və fiziki şəxslər arasında
•   Müəssisələr arasında
• Yalnız kommersiya bankları arasında
•   Yalnız hüquqi şəxslər arasında

317. 164. Ödəyiciyə akkreditivin ödənilməsindən imtina hüququ yalnız aşağıdakı halda verilə bilər:

• Malgöndərən ödəməni nağdsız qaydada tələb etdikdə.
√ Müqavilənin şərtləri pozulduğu aşkar edildikdə +
• Akkreditiv geri çağırılmayan olduqda
• Mal qeri qaytarılır
• Malgöndərənin başqa bankda hesabı açıldıqda

318. 163. Emitent-bankın pul vəsaitlərini ödəyicinin hesabından və ya ona təqdim olunan kredit hesabından icraçı bankın hesabına,
akkreditivin qüvvədə olduğu müddət boyu köçürməsi ilə baş verən akkreditiv … … adlanır:

• örtülmüş
√ örtülən
•   qeyri-kommersiya
• qaytarılan
• kommersiya

319. 162. Akkreditivin müsbət cəhəti:



• Sövdələşmənin tərtibatının sadəliyi
√ Malgöndərinə ödəmənin yerinə yetirilməsi üçün zəmanətin verilməsi
• Əlavə xərclərin az olması.
• Əlavə xərclərin coxalması.
• Əmtəə dövriyyəsinin tezliyi

320. Emitent kimi bank fəaliyyətidir:

• qiymətli kağızların alınıb satılması
• vasitəcəlilk əməliyyatı
√ qiymətli kağızların emissiyası
• diler əməliyyatı
• broker əməliyyatı

321. Qiymətli kağızlar bazarında bank ..... kimi çıxış edir:

• hesablaşmaların aparılmasında vasitəçi
• broker
• qiymətli kağızlar bazarının təşkilatçısı
√ qiymətli kağızlar bazarına xidmət göstərən
• bazarın məsləhətçi hüquqşünası

322. Fond bazarının iştirakçısı deyil

• broker
• depozitarilər
• makler
√ menecer
• diler

323. Emissiya mexanizmi dedikdə … başa düşülür:

• Ölkənin emissiya mərkəzi və hesablaşma kassa mərkəzi.
• Pulların dövriyyəyə buraxılması
• Banknot və xırda pulların kəsilməsi texnologiyası.
√ Pulların dövriyyəyə buraxılması və dövriyyədən çıxarılması qaydası
• Emissiya mərkəzi və ölkənin inkassa xidməti

324. Vekseldən fərqli olaraq banknotlar …… dövriyyəyə malikdirlər:

• mövsümi
• müfəqqəti
• abstract
√ ümumi
• məhdud

325. Kreditləşdirmə mexanizminin ilkin elementləri nədir?

• Kreditin qanunları
√ Prinsipləri
• Əlamətləri
• Funksiyaları
• Formaları

326. ... …kreditlər hökumətlər arası razılaşmaya əsaslanır:

• Dövlət
• Beynəlxalq
• Bank



• Kommersiya
√ Dövlətlərarası

327. Kredit münasibətlərinin struktur elementləri hansılardır?

• Kreditor, borcalan və kreditin məqsədi
• Kreditor
• Kreditor və borcalan
• Borc verilən dəyər və kreditin məqsədi
√ Kreditor, borcalan və borc verilən

328. Kreditin resurs mənbələri kimi çıxış edir:

• Yalnız cəlb edilən
• Xüsusi, cəlb edilən və borc verilən
• Borc verilən
√ Xüsusi və cəlb edilən
• Yalnız xüsusi vəsaitlər

329. Kreditin ümumi xüsusiyyəti və əsası nədir?

• Ödənclik
• Təminatlılıq
√ Qaytarılmaqlıq
• Məqsədli təyinat
• Diferensialliq

330. Kreditdə aşağıdakılar daimi sabit olaraq qalır:

• Funksiyalar
• Sərhədlər
• Reallıq
• Rol
√ Təminatlıq

331. Kredit aşağıdakı halda reallığa çevrilir:

• Kreditorda müvəqqəti vəsait əmələ gəldikdə
• Borcalanda müvəqqəti vəsait əmələ gəldikdə
• Dövlət iqtisadiyyatın inkişafında maraqlı olduqda
• Borcalanın əlavə pul vəsaitinə ehtiyacı əmələ gəldikdə
√ Kredit münasibətləri iştirakçılarının  - kredtor və borcalanın maraqları uyğun gəldikdə

332. Bunlardan hansı fiziki şəxslərin gəlirlərinə aid edilmir?

• əmək haqqı
• muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir
• vergilərdən azad edilən gəlirlərdən başqa bütün digər gəlirlər
√ mənfəət
• muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir

333. Vergilərin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi necə həyata keçirilir?

• Vergilər Nazirinin əmri ilə
• Maliyə Nazirinin əmri ilə
• Prezdentin fərmanı ilə
• Nazirlər Kabinetinin qəraqı ilə
√ Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməklə

334. Aşağıdakı fiziki şəxslərdən hansıları torpaq vergisi üzrə güzəştdən istifadə etmək hüququ olan fiziki şəxslərə aiddirlər?



• təqaüdçülər
• himayəsində azı 3 nəfər olan şəxslər
• büdcə təşkilatının işçiləri.
√ müharibə veteranları
• əmək veteranları

335. Vergilər üzrə borclar hansı sıra qaydası ilə ödənilir?

• faiz, maliyyə sanksiyası, verginin hesablanmış məbləği
• faiz, verginin hesablanmış məbləği,maliyyə sanksiyası
• maliyyə sanksiyası, faiz və verginin hesablanmış məbləği
• verginin hesablanmış məbləği, maliyyə sanksiyası, faiz
√ verginin hesablanmış məbləği, faiz, maliyyə sanksiyası

336. Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçə il keçdikdə şəxs həmin qanunvericiliklə bağlı hüquqpozuntusunun törədilməsinə görə
məsuliyyətə cəlb edilə bilməz?

• iki il
• dörd il
• beş il
√ üç il
• bir il

337. Vergi ödəyicisi vergi qanunvericiliyinin pozuntusu olan eyni hərəkətə (hərəkətsizliyə) görə neçə dəfə məsuliyyətə cəlb oluna bilər?

• iki dəfə
• beş dəfə
• istənilən qədər
√ bir dəfə
• üç dəfə

338. Müddət baxımından ən geniş yayılmış kredit növüdür

• Ortamüddətli kreditlər
• Onkol kreditlər
√ Qısamüddətli kreditlər
• Tələb edilmədən kreditlər
• Uzunmüddətli kreditlər

339. Passiv əməliyyatlar banka……………gətirir

• Gəlir
• Gələcəkdə gəlir
• Pulu qiymətdən salır
√ Xərc
• Banka təsir etmir

340. Kommersiya bankının passiv əməliyyatıdır:

• Hesablaşma
• İnnovasiya
• Qiyməli kağızların alışı
√ Depozit
• Kreditləşmə

341. Son kreditor mərhələsi qismində Mərkəzi Bank:

• maliyyə çətinliyi çəkən milli müəssisələr kreditləşdirir
• öz hesabına böhranlı bankları leqo edir



• vətəndaşlara istehlak kreditləri verir
√ banklararası bazarda vəsait cəlb edə bilməyən  kommersiya banklarına kredit verir
• mürəkkəb vəziyyətlərdə hökümətə kreditlər verir

342. Kassa intizamına riayət edilməsinə  nəzarət həvalə edilir:

• hər bir müəssisəyə kassa limiti müəyyən edən Mərkəzi banka
• təsərrüfat subyektlərini nağd pulla təchiz edən hesablaşma-kassa mərkəzlərinə
• təsərrüfat subyektlərinə
√ təsərrüfata kassa xidmətləri göstərən kommersiya banklarına
• kommersiya banka

343. İqtisadiyyatın bazar modelində pul sistemi əsasən … idarə edilir:

• mərkəzləşdirilmiş qaydada
• qeyri-mərkəzləşdirilmiş qaydada
√ idarəetmənin iqtisadi metodları ilə
• kortəbii qaydada
• inzibati idarəçilik  metodları ilə

344. Pul sistemi idarə edilir:

• Qeyri-mərkəzləşdirilmiş qaydada
• Yalnız iqtisadiyyatın plan modelində
√ İqtisadiyyatın istənilən modelində mərkəzləşdirilmiş qaydada
• Kortəbii
• Yalnız bazar modelində

345. Qızıl sikkə standartı nəyi nəzərdə tuturdu:

• Banknotların yüksək həcmli qızıla dəyişdirilməsini
• Banknotların qızıl külçə standartlı ölkələrin valyutasına dəyişdirilməsini
• Qızıl pulların dövriyyəsini
• Eyni vaxtda qızıl və gümüş pulların dövriyyəsini
√ Pulun bütün funksiyalarını yerinə yetirən qızıl pulların dövriyyəsini

346. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankının məqsədidir:

• hökumətin kreditləşdirilməsi
• fiziki şəxslərə kredit vermek
• valyuta nəzarəti
• kredit təşkilatlarının yenidən maliyyələşdirlməsi
√ bank sistemi və hesablaşmaların stabilliyinin təmin edilməsi

347. Xəzinədarlıq kağız pulları emissiya edərək onları dövlətə … … təqdim edir:

• kreditə
• təminatlı
• ödəmə əsasında
√ təmənnasız
• icarəyə

348. Veksel əsasən …….. xidmət edir:

• Fiziki şəxslər arasındakı sövdələşmələrə
• kiçik maliyyə-ticarət sövdələşmələrinə
• Fiziki şəxslər və emissiya bankları arasında sövdələşmələrə
√ İri maliyyə-ticarət sövdələşmələrinə, topdansatış ticarətə
• Pərakəndə ticarətə



349. Klassik veksellə rəsmiləşdirilən sövdələşmənin əsasını .. … təşkil edir.

• Valyuta əməliyyatı
• Pul əməliyyatı
• Maliyyə əməliyyatı
• Qeyri-əmtəə əməliyyatı
√ Əmtəə əməliyyatı

350. Veksel üzrə hüququn ötürülməsi … … adlanır:

• allonjlaşdırma
• varrant
• aksept
• indossament
√ indossomentləşdirmə

351. Sadə veksel tədavülə buraxılır:

√ borclu tərəfindən
• havadar tərəfindən
• kreditor tərəfindən
• borc alan tərəfindən
• zəmanət verən tərəfindən

352. Kağız pullar:

• Xüsusi dəyərə malikdir.
• Real dəyərə
• Dövlət tərəfindən müəyyən edilən məzənnəyə malik deyil
√ Yalnız nominal dəyərə malikdir
• Nominal dəyərə malik deyil

353. Kağız pullar emissiyadan sonra:

• nəgdsiz hesablaşmaya cevrilir.
• böyük hissəsi emissiya mərkəzinə geri qayıdır
• faktiki olaraq kredit pullara çevrilir
• onları buraxan emissiya mərkəzinə təqdim edilib qızıla dəyişdirilir
√ emissiya mərkəzindən getdikcə uzaqlaşır

354. Banknot tədavülünün qanunauyğunluğu:

• onların emissiya bankına geri dönməməsi
• düzgün cavab yoxdu
• pul kanallarının daimi olaraq banknotlarla doldurulması
√ onların müntəzəm olaraq emissiya bankına qayıtması
• onların daimi olaraq qızıla dəyişdirilməsi

355. Hansı kredit sövdələşməsi əmtəə vekseli ilə rəsmiləşdirilir:

• bank krediti
• lombard
• dövlət krediti
√ kommersiya krediti
• istehlak krediti

356. İnflyasiya zamanı ssuda faizi:

• Dəyişməz qalır
• Aşağı düşür



• Mərkəzi bankın kreditləri üçün  müəyyən etdiyi dərəcədən yuxarı keçməməlidir
• Nərazət olunur
√ Yüksəlir

357. Qızıl külçə standartı … nəzərdə tuturdu:

• Qızıl və gümüş pulların eyni zamanda tədavülünü.
• Banknotların kağız pullara dəyişdirilməsini
• Banknotların devizlərə – istənilən miqdarda qızıla dəyişdirilə bilən xarici valyutaya dəyişdirilməsini.
√ Banknotların kağız və kredit pullara dəyişdirilməsini
• Banknotların yüksək çəkili qızıla dəyişdirilməsini

358. qızıl deviz standartı nəyi nəzərdə tuturdu:

• banknotların yüksək çəkili qızıl külçələrə dəyişdirilməsini
• pulun bütün funksiyalarını yerinə yetirən qızıl pulların dövr etməsini
• qızıl pulların dövr etməsini.
• eyni vaxtda qızıl və gümüş pulların dövr etməsini.
√ banknotların maneəsiz qızıla dəyişdirilə bilən xarici valyutaya dəyişdirilməsi

359. Ölkə ərazisində mal və xidmətlər üzrə ödəmələr ……….. yerinə yetirilir:

• xarici və milli valyuta ilə
• nəğdsiz hesablaşmalarla
• beynəlxalq hesablaşma pul vahidi ilə
√ yalnız milli valyutada
• xarici valyutada

360. Pul sistemi:

• Həm ölkə daxilində, həmçinin ölkədən kənarda nağd və nağdsız ödəmələrin məcmusudur.
• Ölkədən kənarda nağdsız ödəmələrin məcmusudur.
• Ölkənin pul tədavülünün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş təşkili formasıdır.
• Ölkə ərazisində dövriyyədə olan pul növlərinin məcmusudur.
√ Pul kütləsinin kupyur quruluşudur

361. Ötürücü vekseldə ödəyici kimi ……….. çıxış edir:

• vekselin əldə edilməsi üçün vəsait buraxan investor
• veksel buraxan
• veksel emitenti
• veksel saxlayan
√ veksel emitenti tərəfindən müəyyən edilmiş şəxs

362. İnflyasiyasız iqtisadiyyat ………….. pulların dövriyyəsi üçün xarakterikdir

• Kredit pullar
• Elektron pullar
• Kağız pullar
• Kağız və kpedit pullar
√ Real pullar

363. Ödəyicinin vekselin ödəməsinə razılığı necə adlanır:

• reqress
• inkossasiya
• indossoment
√ aksept
• aval



364. Diskontlu veksellərin fərqləndirici cəhəti:

• vekselin məbləğinə faizlərin əlavə edilməsi haqda vekseldə göstərişin olmaması
• borcun əsas faizlərin əlavə edilməsi
• veksel məbləğinə faizlərin əlavə edilməsinin göstərilməsi
√ vekselin nominaldan aşağı satılması
• borcun əsas məbləğinin əlavə edilməsi

365. Dəyər ölçüsü funksiyasını ……….. pullar yerinə yetirə bilər

• Kredit pullar
• Nəgd pullar
• Real pullar
• Kredit pullar
√ Kağız pullar

366. Mərkəzi Bank neçə pilləli bank sisteminin birinci pilləsində durur:

• bir pilleli
• dörd pilləli
√ iki pilləli
• üç pilləli
• beş pilləli

367. Kvazi-pullar üzrə borc öhdəlikləri nə vaxt ödənilir

• Kredit sövdələşməsinin bitməsinə ən az 10 gün qalmış
• Mərkəzi Bankın razılıgı ilə
√ Kredit sövdələşməsi bitdikdən sonra
• Hesablaşma-kassa mərkəzinin xüsusi razılığı ilə istənilən vaxt
• Tələb edilən kimi dərhal

368. Veksel üzərində ötürücü yazı necə adlanır:

• diskont
• aval
• emitent
• allonj
√ indossoment

369. Ötürücü veksel üzrə  ödəməni alan şəxs necə adlanır:

• remitent
• inkasator
• emitent
• trassa
√ trassant

370. Pullar xüsusi dəyərə malikdirlər.

• Kağız pullar
• Elektron pullar
• Nağdsız pullar
√ Tam dəyərli pullar
• Kredit pullar

371. Lombard krediti…….müddətə verilir

• 1 ilə qədər
• Uzun müddətli



• Altı ayadək
√ Üç gündən otuz günədək
• İki gündən beş günədək

372. Kağız pulların emissiyasının pulun hansı funksiyasına əsaslanır:

• tədiyyə vasitəsi
• Dünya pulu
• dəyər ölçüsü
• yığım vasitəsi
√ tədavül vasitəsi

373. Kommersiya bankının əlavə kapitalının mənbəyidir

• Sığorta fondu
• Budcədən kənar fondlar
• Banklararası kredit
• Ssudalar üzrə ola biləsi itgilər üçün ehtiyat
√ Mərkəzləşdirilmiş kredit

374. Bankın xüsusi kapitalı……………..əmlakdır

√ Bankın yarandığı zaman formalaşır
• Banklararası bazada əldə olunan
• Öhdəlikdən azad olmayan
• Bankin fəaliyyəti zaman formalaşır
• Bankın formalaşmasında lazım olan

375. Veksel, banknot və çek pulun ………….. növünə aiddir.

• Metal
• Əmtəə
• Real
√ Kredit
• Kağız

376. Müasir kommersiya bankları xidmət göstərirlər:

• Yalnız əhaliyə
• Yalnız təşkilatlara
• Başqa k9mmersiya banklara
• Mərkəzi banka
√ Təşkilatlara və əhaliyə

377. Mərkəzi Bankın “uçot dərəcəsi”……………….deməkdir

• qiymətli kağızların girovu zamanı diskont dərəcəsi
• pulun dəyərini ölcmək
• kommersiya banklarının ssuda faizinin məhdudlaşdırılması
√ kommersiya banklarına verilən kreditə görə faiz dərəcəsi
• kommersiya banklarının veksellərinin satın alınması zamanı diskont dərəcəsi

378. Mal dövriyyəsinə real tələbatla əlaqənin pozulması zamanı dəyişilməyən banknotlar:

• Kortəbii şəkildə xəzinədarlığa daxil olur.
• Faktiki olaraq kredit pullara çevrilir
• Dövlət tərəfindən tədavüldən çıxarılır.
√ Faktiki olaraq kağız pullara çevrilir
• Faktiki olaraq dəyərli pullara çevrilir.



379. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə nə aiddir.?

• MG
• istehlak fondu
• milli varidat
• mənfəət
√ dolayı vergilər

380. Büdçə profisiti nədir?

• gəlirlərin xərclərə bərabarliyi
√ gəlirlərin  xərclərdən artıqlığı
• gəlirlərin xərclərdən üstün və ya bərabər olması.
• gəlirlərin xərclərdən kicik və bərabər olması.
• xərclərin gəlirlərdən artıqlığı

381. ƏDV-nin dərəcəsi neçədir?

• 22 faiz
√ 18 faiz
• 15 faiz
• 28 faiz
• 10 faiz

382. Aşağıda göstərilən hallardan hansı olduqda bazar qiyməti tətbiq edilir?

• aksizli malların satışı zamanı
√ barter əməliyyatlarının aparılması zamanı
• ƏDV tətbiq edilən xidmətlərin  göstərilməsi zamanı
• malların açıq hərracda satışı zamanı
• ƏDV tətbiq edilən malların təqdim edilməsi zamanı

383. Aşağıdakı faydalı qazıntılardan hansı yerli əhəmiyyətli tikinti materiallarına aid edilir?

• daş duz
√ tikinti qumları
• kvars qumları
• təbii qaz
• mişar daşı

384. Aşağıdakılardan hansı dövlət vergilərinə aid deyildir?

• aksizlər
√ fiziki şəxslərin əmlak vergisi
• hüquqi şəxslərin torpaq vergisi
• hüquqi şəxslərin əmlak vergisi
• yol vergisi

385. Kameral vergi yoxlaması vergi ödəyicisi tərəfindən vergi bəyannaməsi təqdim edildiyi gündən sonra neçə gün müddətində həyata
keçirilir?

• 15 gün
√ 30 gün
• 45 gün
• 35 gün
• 20 gün

386. Fiziki şəxslər gəlir vergisini hansı büdcəyə ödəyirlər?

• 50% - yerli büdcəyə; 50% dövlət büdcəsinə



√ dövlət büdcəsinə
• büdcədənkənar fonda
• 80% -dövlət büdcəsinə, 20%- yerli büdcəyə
• yerli büdcəyə

387. Mənfəətdən vergi hansı dərəcə ilə tutulur?

• 0.24
√ 0.2
• 0.22
• 0.18
• 0.27

388. Əmlak vergisinin ödəyicisi olan şəxslər kimlərdir?

• ancaq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları
√ Mülkiyyətində əmlakı olan  fiziki və hüquqi şəxslər
• müəssisələr
• ancaq əcnəbilər
• ancaq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər.

389. Azərbaycan Respublikasında gəlir vergisinin ödəyicisi kimlərdir?

• hüquqi şəxslər
√ Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər
• fərdi sahibkarlar
• fiziki və hüquqi şəxslər
• Qeyri-rezident hüquqi şəxslər

390. Vergi Məcəlləsi Azərbaycan Respublikası ərazisində hansı vergiləri müəyyən edir?

• ancaq dövlət vergilərini
√ dövlət, muxtar respublika və yerli vergiləri
• dövlət və muxtar respublika vergilərini
• yerli və muxtar respublika vergilərini
• ancaq dövlət və yerli vergiləri

391. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyi dedikdə nə başa düşülür?

• verginin hesablanması
√ vergini ödəmək
• vergi orqanında uçota durmaq
• vergi borclarını ödəmək
• vergi bəyannaməsini vergi orqanına təqdim etmək

392. Fiskal inhisar vergiləri nədir?

√ dolayı vergi növü.
• korporativ vergisi
• birbaşa vergi növü
• rüsum
• gəlir vergisi

393. Dövlət gəlirlərinin səfərbərliyə alınması metodlarını qeyd edin:

• transfertlər
√ vergiqoyma
• dotasiyalar
• subsidiyalar
• subvensiyalar



394. Aşağıdakı vergilərin hansıları dolayı vergilərdir.

• müəssələrin əmlak vergisi;  ƏDV
√ ƏDV; aksizlər
• gəlir vergisi; mənfəət vergisi; aksizlər
• əmlak vergisi, gəlir vergisi
• aksizlər; müəssələrin əmlak vergisi

395. Dövlət gəlirlərinin formalaşmasında hansı tədiyyələr iştirak edir:

• dolayı vergilər; borclar; dotasiya;
√ vergilər; qeyri vergi daxilolmaları;
• subvensiya; subsidiya; dotasiya.
• emissiya; subsidiya; dotasiya
• subvensiya; borclar; dolayı vergilər; dotasiya

396. Hansı növ tədiyyələr birbaşa vergiyə aid deyildir?

• mənfəət vergisi;
√ əlavə dəyər vergisi
• torpaq vercisi
• gəlir vergisi
• əmlak vergisi

397. İqtisadi məzmunundan aslı olaraq büdcə xərcləri mövcud olur:

• birbaşa;  dolayı
√ cari; əsaslı
• mudafiə; iqtisadi
• fiskal
• sosial; iqtisadi

398. Büdcələrarası münasibətlər mövcuddur:

• ancaq unitar dövlətlərdə
√ Dövlət və yerli hakimiyyət orqanları arasında
• ancaq konfederal dövlətlərdə
• federal və konfederal dövlətlərdə
• ancaq federal dövlətlərdə

399. Butun səviyyələrdə büdcələrin formalaşması və istifadəsi zamanı dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərin məcmusu necə adlanır:

• büdcə huququ
√ büdcə siyasəti;
• büdcə planlaşdırması
• büdcə prosesi
• büdcə mexanizmi

400. Büdcə sisteminin səviyyələrinin miqdarı nədən asılıdır:

• büdcə sisteminin quruluşu prinsiplərindən
√ ölkənin dövlət quruluşundan
• idarəetmə və hakimiyyət orqanlarının səlahiyyətlərindən
• prezidentdən və parlamentdən
• iqtisadi məqsədyönlülükdən

401. Büdcənin icrası üsullarına aiddir:

• bank



√ xəzinədarlıq
• sığorta
• heç biri
• kredit

402. Büdcənin xüsusi gəlirlərinə aiddir:

• milli gəlir
√ vergili gəlirlər və qeyri vergili gəlirlər
• maliyyə yardımı
• xəzinədarlıq öhdəlikləri
• dövlət büdcədənkənar fondların vergili gəlirləri

403. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında əsas mənbə kimi nə çıxış edir? 1. milli gəlir;  2. vergili gəlirlər;  3. dövlət krediti; 4.
qeyri vergili tədiyyələr; 5. milli sərvətin bir hissəsi;

• 1;  3
√ 1;  5
• 3;  5
• 4;  5
• 2;  4

404. Maliyyə sisteminə aid olmayanı göstərin:

• bələdiyyə budcəsi
√ qanunverici orqan
• dövlət büdcəsi
• dövlət krediti
• büdcədənkənar fondlar;

405. Dövlət maliyyəsinə  aid  deyildir;

• Dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
• Dövlət büdcəsinin yerli gəlirləri və xərcləri
• Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərcləri;
√ Yerli büdcələrin gəlirləri və xərcləri;
• Dövlət krediti

406. Dövlət büdcəsindən NMR büdcəsinə, yerli büdcələrə əvəzsiz olaraq verilən maliyyə vəsaiti necə adlanır?

• hamısı
√ Dotasiya və Subsidiya
• Ssuda
• Heç biri
• Subvensiya

407. Büdcənin xüsusi gəlirlərinə aiddir: 1. vergili gəlirlər; 2. qeyri vergili gəlirlər; 3. dövlət büdcədənkənar fondların vergili gəlirləri; 4.
maliyyə yardımı; 5. xəzinədarlıq öhdəlikləri; 6. dövlət borcları;

• 3  4
√ 1   2
• 3     6
• 2    4
• 4  6

408. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında əsas mənbə kimi nə çıxış edir?

• vergili və qeyri vergili tədiyyələr
√ ÜDM
• gömrük rüsumları



• amortizasiya ayırmaları;
• dövlət krediti

409. Maliyyə sisteminə aiddir: 1. parlament; 2. qanunverici orqan; 3. icraedici orqan; 4. büdcədənkənar dövlət fondlar;  5. dövlət büdcəsi; 6.
dövlət krediti;

• 1; 2; 3
√ 4; 5; 6
• 1; 3; 5
• 3; 4; 5
• 2; 5; 6

410. Hökumət vergi dərəcələrinin səviyyəsini aşağı salaraq nəyə nail olur?

• inflyasiyanın tempini azaltmağa
√ işsizliyin səviyyəsini azaltmağa
• amortnzasiya ayırmalarının həcmini artırmağa
• kreditlərin həcmini azaltmağa
• faiz dərəcələrinin artım sürətinin qarşısını almağa

411. Büdcə təsnifatı ifadə edir:

• rəqəmli kodla ifadə edilmiş büdcə maddələrinin qruplaşdırılmasını;
√ büdcənin gəlir və xərclərinin eyni əlamətlər üzrə qruplaşdırılmasını,
• bütün səviyyələrdə büdcə maddələrinin məcmusunu
• bütün səviyyələrdə büdcənin gəlir və xərc  maddələrinin təsnifatını;
• bütün səviyyələrdə büdcə gəlirlərinin və xərclərinin qruplaşdırılmasını

412. Yerli büdcənin tarazlaşdırılması.

• Yerli büdcənin öz mədaxil mənbələrinin və bələdiyyələrin yerli büdcə vəsaiti barədə sərəncam vermək barəsində müstəsna hüququnun
olmasıdır

√ Yerli büdcənin gəlirlərinin xərclərə uyğunlaşdırılmasıdır
• Yerli büdcənin müstəqilliyidir
• Yerli büdcənin gəlirlərinin artırılmasıdır
• Mərkəzi dövlət büdcəsinin xərclərinin səviyyəsinin onun gəlirlərinə uyğunlaşdırılmasıdır

413. Əsas şəffaf büdcə prinsipi hansıdır?

• Ədalətlilik
√ Hesabatlılıq
• Konfidensiallıq
• variantların hamısı düzdür
• Komplekslilik

414. Yerli büdcələr necə qəbul edilir?

• Ümumi büdcənin daxilində
√ Bələdiyyə qərarı ilə bələdiyyənin icra orqanı tərəfindən
• Rayon maliyyə şöbəsi tərəfindən
• Milli Məclisdə
• Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən

415. Dövlət büdcəsinin layihəsini hansı orqan müzakirə edib qəbul edir?

• Prezident Aparatı
√ Milli Məclis
• Vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi
• Gömrük Komitəsi
• Nazirlər Kabineti və Maliyyə Nazirıiyi



416. Bunlardan hansı büdcələrarası münasibətlərin məqsədlərinə daxil deyil?

• Ərazi inkişafının tarazlaşdırılması;
√ Ərazinin xərc ehtiyaclarının obyektiv qiymətləndirilməsi.
• Ayrıca ərazi üzrə təşəbbüslərin inkişafı üçün stimulların yaradılması;
• Variantlardan hamısı düzdür
• Ümumdövlət xarakterli məsələlərin həlli və ümummilli maraqların təmini

417. Yerli büdcə nədir?

• Dövlət büdcəsinin tərkib hissəsidir;

√ Yerli büdcə bələdiyyə statusuna uyğun olaraq özünüidarəetmə prinsiplərini reallaşdırmaq, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
və qanunları ilə müəyyənləşdirilmiş bələdiyyə səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün formalaşan və istifadə olunan maliyyə vəsaitidir

• Bələdiyyə müəssisələrinin maliyyə vəsaitləri fondudur
• Dövlətin pul vəsaiti fondudur
• Qanunverici orqandır;

418. Büdcə təsnifatı nədən ibarətdir:

• Büdcə xərclərinin funksional təsnifatından
• Büdcə xərclərinin təşkilati təsnifatından
√ Büdcə gəlirlərinin və xərclərinin iqtisadi, təşkilati və funksional əlamətlər üzrə qruplaşdırılmasından;
• Büdcədənkənar fondların təsnifatından.
• Büdcə gəlirlərinin gəlir mənbələri üzrə təsnifatından

419. Azərbaycanda Büdcə ili hansı müddəti əhatə edir?

• Oktyabrın 1-dən sentyabrın 30-dək olan dövrü;
√ Yanvarın 1-dən dekabrın 31dək olan dövrü;
• İyunun 1-dən yanvarın 1-dək olan dövrü
• Variantlar düz deyil
• Martın 1-dən oktyabrın 31-dən olandövrü;

420. Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi hansı qanunla tənzimlənir?

• “Sığorta haqqında” Qanunla
√ “Büdcə sistemi haqqında” AR-nın Qanunu ilə;
• AR-nın Konstitusiyası ilə
• nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
• Vergi Məcəlləsi ilə

421. Subsidiya nədir?

• Büdcə ssudasıdır
√ Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə verilən əvəzsiz maliyyə vəsaitidir.
• Borc faizidir
• Kreditdir.
• Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə istifadə təyinatı göstərilmədən ayrılan maliyyə vəsaitidir.

422. Subvensiya nədir?

• Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə istifadə təyinatı göstərilmədən ayrılan maliyyə vəsaitidir.

√ Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə  məqsədli verilən , məqsədli istifadı olunmadıqda
geri qaytarılan vəsaitlərdir

• Büdcə sekvestiridir.
• büdcə ssudasıdır
• Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə gəlir və xərcləri tənzimləmək məqsədi ilə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitidir.

423. Dotasiya nədir:



• Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə geri qaytarılmaq şərti ilə verilən maliyyə vəsaitidir.

√ Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə gəlir və xərcləri tənzimləmək məqsədi ilə əvəzsiz
verilən maliyyə vəsaitidir.

• Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə gəlir və xərcləri təmziləmək məqsədi ilə müəyyən müddətdə verilən maliyyə vəsaitidir.
• Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə verilən maliyyə vəsaitidir.
• Yerli büdcələrdən hüquqi şəxslərə verilən maliyyə vəsaitidir

424. Büdcənin əsas yerinə yetirdiyi funksiyalar:

• Bölgü; stimullsşdırıcı
√ Bölgü və nəzarət
• Tənzimləyici və nəzarət
• Əmanət və nəzarət
• Fiskal; stabilləşdirici

425. Hansı vergilər dövlət büdcəsinə ödənilir: 1.  fiziki şəxslərin torpaq vergisi 2.  fiziki şəxslərin gəlir vergisi  3.  ƏDV 4.  yerli əhəmiyətli
tikinti materialları üzrə mədən vergisi 5.  bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət  vergisi

• 1;  4
√ 2;  3
• 2;  5
• 4;  5
• 3;  5

426.
Hansı vergi yerli vergiyə aid deyildir? 1.  fiziki şəxslərin torpaq vergisi 2.  fiziki şəxslərin gəlir vergisi  3.  hüquqi şəxslərin torpaq
vergisi 4.  yerli əhəmiyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi 5.  bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət
vergisi

• 1;  4
√ 2;  3
• 2;  5
• 4;  5
• 3;  5

427. Dövlət vəsaitlərinin istifadəsi prinsiplərini  seçib göstərin. 1.  qaytarılmamaq şərti,  2.  planın yerinə yetirilməsi 3.  öhdəliklərin yerinə
yetirilməsi 4.  məqsədli istifadə 5.  xalq təsərrüfatının prioritet istiqamətləri

• 1;  3
√ 1;  4
• 1;  5
• 4;  5
• 3;  5

428. Büdcə tarazlığı nədir?

• Büdcə gəlirlərinin büdcə xərclərini üstələnməsi;
√ Büdcənin gəlir və xərclərinin bərabərliyi
• Pulun dövriyyədə çox olması;
• İnflyasiya
• Büdcə xərclərinin büdcə gəlirlərini üstələnəməsi;

429. Büdcə quruluşunun tərkib hissəsini nə təşkil edir?

• Maliyyə sistemi
√ Büdcə sistemi
• Dövlət nəzarəti
• Sığorta sistemi
• Büdcə prosesi

430. Hansı vergi yerli vergiyə aid deyildir?



• fiziki şəxslərin torpaq vergisi
√ hüquqi şəxslərin torpaq vergisi
• yerli əhəmiyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi
• bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət  vergisi
• fiziki şəxslərin əmlak vergisi

431. Dövlət vəsaitlərinin istifadəsi prinsiplərini göstərin.

• planın yerinə yetirilməsi
√ qaytarılmamaq, məqsədli istifadə
• idarə
• xalq təsərrüfatının prioritet istiqamətləri
• idarə, qaytarılmamaq şərti

432. Hansı növ bölgü dövlət büdcəsi tərəfindən həyata kecirilir?

• idarədaxili  və sahələrarası
√ ərazi və sahələrarası
• təsərrüfatdaxili
• sahədaxili və təsərrüfatdaxili
• sahələrarası

433. Müasir dövrdə mövcud olan büdcə tənzimlənməsinin metodlarını göstərin.

• qiymətlər arasında fərqin örtülməsi; transfertlər; emissiya; ssuda
√ dotasiya; subvensiya; ssuda;  subsidiyalar, transfertlər
• dotasiya; dövlət krediti
• subsidiya, dövlət borcları, dotasiya;
• subvensiya; dövlət borcları; emissiya; ssuda

434. Mərkəzləşdirilmiş pul fondların əmələ gəlməsi və istifadəsinin forma və metodlarının məcmusu dedikdə nə başa düşülür?

• Büdcə
√ Büdcə mexanizmi
• Büdcə prosesi
• Büdcə planlaşdırılması
• Büdcə münasibətləri

435. Büdcə sisteminin təşkili prinsipini seçib göstərin:  1. mərkəzlilik; 2. unversallıq; 3. vahidlik; 4. aşkarliq; 5.  ədalətlilik;

• 1;  3
√ 3;  4
• 1;  2
• 4;  5
• 2;  5

436. Büdcə prosesi nədir?

• büdcənin baxılması və qəbulu;
√ büdcə layihəsinin hazırlanması, baxılması, təsdiqi və icrası;
• büdcənin qəbulu, icrası və nəzarət;
• büdcə layihəsinin hazırlanması, baxılması və nəzarət
• büdcənin qəbulu və icrası;

437. Dövlət büdcəsində hansı vəziyyət daha əlverişli sayılır?

• heç biri
• büdcənin gəlirlər hissəsinin tam icra edilməsi;
• büdcənin xərclər hissəsinin qismən icra edilməsi



√ gəlirlərin xərcləri üstələməsi, gəlirlərin xərclərə bərabərliyi
• xərclərin gəlirləri üstələməsi;

438. Dövlət büdcəsi nədir?

• dövlətin maliyyə aləti;
• dövlətin maliyyə proqramı;
• dövlətin iqtisadi siyasətinin maliyyə konsepsiyası;
√ dövlətin  əsas maliyyə planı
• xərclər smetası

439. Büdcə sisteminin təşkili prinsipi hansıdır:

• ədalətlilik
• mərkəzlilik
• unversallıq
√ vahidlik
• mərkəzlilik, unversallıq;

440. Büdcə sistemi dedikdə nə başa düşülür?

• maliyyə sistemi
• büdcə münasibətləri
• mərkəzləşdirilmiş fondlar
• büdcə təşkilatları
√ büdcələrin məcmusu

441. İctimai təşkilatların maliyyə resurslarının formalaşması mənbələrini müəyyən edin:

• büdcə vəsaitləri
• büdcədənkənar fondlardan investisiya qoyuluşları;
√ üzvolma və üzvülük haqları
• dövlət krediti
• sıgorta vəsaitləri

442. İctimai birliklərin maliyyə planlarının xərclər hissəsinə aid deyildir:

√ büdcə qarşısında maliyyə öhdəlikləri;
• aparatın saxlanılması ilə bağlı məsrəflər;
• əsas fəaliyyətlə bağlı məsrəflər
• inzibati-beynəlxalq əlaqələrlə bağlı məsrəflər
• beynəlxalq əlaqələrlə bağlı məsrəflər;

443. İctimai birliklərə misal göstərmək olar: 1. həmikarlar ittifaqı; 2. siyasi partiyalar; 3. idman cəmiyyətləri; 4. xüsusi müəssisələr; 5.
kooperativlər; 6. səhmdar cəmiyyətlər;

• 3;  4;  6
√ 1;  2;  3
• 1;  3;  6
• 3;  4;  5
• 2;  4;  5

444. Aşağıda göstərilənlərdən hansılar əsas vəsaitlərə aid deyil?

• Qurğular
• Binalar
• Maşınlar
• Ötürücü qurğular;
√ Xammal və materiallar



445. Qeyri- kommersiya təşkilatları sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlərmi?

• ola bilməzlər;
√ ola bilərlər;
• sualın qoyuluşu yalnaşdır
• dövlət orqanlarının icazəsi olarsa ola bilərlər
• istisna hallarda ola bilərlər

446. Müəssisə hansı pul vəsaiti fonduna sosial sığorta üçün vəsait köçürür?

• Ssuda fondu
√ DSMF
• pensiya fondu
• əhalinin məşğulluq fondu
• dövlət büdcəsi

447. Müəssisədə  amortizasiya fondu hansı məqsəd üçün istifadə edilir?

• təmir xərcləri
√ birbaşa investisiyalar
• idarəetmə xərcləri
• istehlak xərcləri
• kommersiya xərcləri

448. Müəssisədə əsas fondların hissə-hissə bərpası hansı pul fondundan maliyyələşir?

• amortizasiya fondu
√ təmir fondu
• istehlak fondu
• ehtiyat fondu
• yığım fondu

449. Müəsisənin büdcəyə ödədiyi dolayı vergi

• mənfəət vergisi
√ aksizlər
• torpaq vergisi
• sadələşdirilmiş vergi
• əmlak vergisi

450. Müəssisəyə tətbiq edilən cərimə sanksiyalarına görə ödənişlər hansı mənbəydən ödənilir:

• məhsul satışından gəlir
√ xalis mənfəət
• mənfəətdən
• yığım fondu
• sair satışdan gəlir

451. Müəssisənin nizamnatə kapitalının tərkibini göstərin: 1. dövriyyə kapitalı 2. amortizasiya fondu 3. əsas kapital  4. ehtiyat fondu 5.
istehlak fondu

• 3;  4
√ 1;  3
• 1;  5
• 4;  5
• 3;  5

452. Müəssisədə hesabat dövründə aşkar edilən keçən illərin mənfəəti hansı gəlir qrupuna daxil edilir?

• mənsul satışından gəlir



√ satışdankənar əməliyyəatlardan gəlir
• əsas fondların satışından gəlir
• yenidənbölüşdürmə yolu ilə daxil olan vəsaitlər
• sair satışdan gəlir

453. Aşağıda göstərilən hansı vergi birbaşa vergilərə daxil deyil?

• mənfəət vergisi
√ əlavə dəyər vergisi
• torpaq vergisi
• gəlir vergisi
• əmlak vergisi

454. Dövlət sosial müdafiə fonduna müəssisədə hansı göstəriciyə əsasən ayırma hesablanılır:

• satışdan gəlirə görə
√ əmək haqqı fonduna görə
• istehsal maya dəyərinə görə
• istehsalk fonduna görə
• tam maya dəyərinə görə

455. Təsərrüfatdaxili maliyyə nəzarətini hansı subyekt həyata keçirir?

• Sahə nazirliklərinin təftiş apparatı
√ müəsisənin maliyyə xidməti
• vergi orqanı
• maliyyə nazirliyi
• Auditor firması

456. Əmlak vergisinin ödəyiciləri:

• AR vətəndaşları
√ fiziki və hüquqi şəxslər
• xarici vətəndaşlar
• sahibkarlıq fəaliyyəti göətərən fiziki şəxslər
• müəssisələr

457. Müəssisənin ehtiyat fonduna hər il xalis mənfəətin neçə faizi daxil edilir:

• 0.07
√ 0.05
• 0.04
• 0.03
• 0.08

458. Müəssəisədə öz xərcini ödəmə hansı xərcləri nəzərdə tutur:

• dividentinin ödənilməsini
√ material və əmək haqqı xərclərini
• satışdankənar xərcləri
• vergiləri
• istehlak fondunun təşkilini

459. Müəssisə maliyyəsinin funksiyaları:

• Sosial və tənzimlənmə
√ Bölüşdürücü, nəzarət
• Planlaşma, tənzimləmə
• Planlaşma və təhlil
• Nəzarət və istehsal



460. Kommersiya fəaliyyəti göstərən müəssisədə məhsulun dəyərinin bölüşdürülməsi prosesi gəlirin hansı hissəsindən başlayır:

• Balans  mənəfəətindən
√ Satışdan gəlirdən
• Yığım fondundan
• İstehlak fondundan
• Xalis mənfəətdən

461. Maliyyə – Bu:

• Puldur
√ Pul münasibətləridir
• Əmək haqqıdır
• Vergidir
• Qiymətli kağızlardır

462. Müəssisədə yığım fondunun təşkili mənbəyi

• Balans mənfəəti
√ bölüşdürülməyən  mənfəət və amortizasiya
• Maya dəyəri
• Nizamnamə fondu
• Sair satışdan mənfəət

463. Müəssisələrin maliyyə münasibətləri sisteminə daxil olan münasibətlərin xarakteri

• Sosial
√ İstehsal (iqtisadi)
• Sosial-iqtisad
• Qanuni
• Natural-əşya

464. Müəssisənin pul fondlarına daxil olmayan fond:

• Nizamnamə kapitalı
√ Məşğulluq fondu
• Amortizasiya fondu
• Valyuta fondu
• Ehtiyat fondu

465. Müəssisələrdə sadə təkrar istehsal xərclərinin maliyyə təminatının metodu:

• kreditləşmə
√ Öz xərcini ödəmə
• Büdcə təminatı
• Sığortalama
• Özünümaliyyələşmə

466. Müəssisələrdə geniş təkrar istehsal xərclərinin maliyyə təminatının metodu:

• kreditləşmə
√ Özünümaliyyələşmə
• Sığortalama
• Öz xərcini ödəmə
• Büdcə təminatı

467. Müəssəisələrdə maliyyə ehtiyatının (risk fondu) təşkili mənbəyi

• amortizasiya ayırmaları



√ Xalis mənfəət
• Balans mənfəəti
• Kreditlər
• Möhkəm passivlər

468. Müəssisə maliyyəsi maliyyə-kredit sisteminin hansı həlqəsinə daxildir.

• İctimai təşkilatların maliyyəsi
• Büdcə sistemi
√ Təsərrüfat subyektlıərinin maliyyəsi;
• Sığortanın maliyyəsi
• Dövlət maliyyəsi

469. Təkiraristehsal prosesinin maliyyə təminatının prioritet formasını göstərin.

• kreditləşdirməmə
√ özünümaliyyələşdirmə
• sığortalama vasitəsi ilə maliyyə ehtiyatlarının yaradılması
• büdcə maliyyələşdirməsi
• dövlət maliyyələşdirməsi

470. Əsas istehsal fondların rentabelliyi

• Əsas fondların orta dəyərinin məhsul satışından gəlir nisbəti
√ Mənfəətin əsas fondların orta illik dəyərinə nisbəti
• Məhsul satışından gəlirin əsas fondların orta dəyərinə nisbəti
• Əsas fondların orta dəyərinin işçilərin sayına nisbəti
• Məhsul satışından gəlirin istehsalın həcminə nisbəti.

471. Müəssisələnin ödədikləri birbaşa vergilər:

• ƏDV
√ Mənfəət vergisi
• Gömrük vergiləri
• Dövlət rüsumları
• Aksizlər

472. Nizamnamə kapitalının neçə faizi həcmində müəssisədə maliyyə ehtiyatı fondu təşkil olunur.

• 0.2
√ 0.15
• 0.1
• 0.3
• 0.35

473. Birbaşa investisiyaların maliyyələşmə mənbəyi:

• Möhkəm passivlər
√ Xalis mənfəət
• Sair satışdan mənfəət
• Qısa müddətli kredit
• İstehlak fondu

474. Mənfəət vergisi ödənildikdən sonra qalan mənfəət necə adlanır?

• Balans mənfəəti
√ Xalis mənfəət
• Ümumi mənfəət
• Baza mənfəəti
• Qalıq mənfəəti



475. Təsərrüfat subyektləri özlərində yaratdıqları fondları seçib göstərin: 1.  Büdcədən kənar fondlar; 2.  Yığım fondu;  3.  İstehlak fondu; 4.
əsas fondlar 5.   suda fondu;

• 1;  3
√ 2;  3
• 1;  5
• 4;  5
• 3;  4

476. Əsas kapitala qoyulan investisiyalar necə adlanır:

• Maliyyə investisiyaları
√ Birbaşa investisiyalar
• dolayı investisiyalar
• Cari fəaliyyətlə əlaqədar investisiyalar.
• Portfel investisiyalar

477. Müəssisədə mənfəətin əldə edilməsinə çəkilən xərclər:

• İstehlak fondu
√ İstehsal xərcləri.
• Maliyyə ehtiyyatı
• Yığım fondu
• Vergilər

478. Müəssisənin maliyyə resurslarında borc mənbəyi.

• Büdcə vəsaiti
√ Qısa-uzunmüddətli kredit
• Amortizasiya ayırmaları
• Sığorta ödənişləri.
• Mənfəət

479. Müəssələrin maliyyəsinin təşkili prinsipləri hansılardır?

• maddi məhsuliyyət; səmərəli idarəçilik
√ özünümaliyyələşdirmə; maddi məhsuliyyət; maddi maraq; müstəqillik;
• maddi maraq; səmərəli idarəçilik;
• özəl, dövlət, səhmdar, kooperativ
• maddi maraq; səmərəli idarəçilik; özünümaliyyələşdirmə

480. Müəssisələrin maliyyələşmə metodlarını  göstərin?

• özünümaliyyələşdirmə; sığorta maliyyəsi; kreditləşdirmə
√ özünümaliyyələşdirmə, kreditləşdirmə; dövlət maliyyələşdirməsi;
• sığorta maliyyəsi; kreditləşdirmə
• dövlət krediti
• sığorta maliyyəsi; özünümaliyyələşdirmə; kreditləşdirmə

481. Təsərrüfat subyektləri özlərində aşağıdakı fondları yaradırlar. Bunlar hansılardır?

• Büdcədən kənar fondlar; İstehlak fondu
√ Yığım fondu;  İstehlak fondu
• təqayüd fondu; əsas fondlar
• yol fondu və istehlak fondu
• suda fondu;  İstehlak fondu

482. Mənfəətin ölçüsü bir başa nədən asılıdır?



• əsas vəsaitlərin dəyərindən
√ qiymət və məhsulun maya dəyərindən
• rəqabətdən
• maddi aktivlərdən
• dövriyyə aktivlərinin dəyərindən

483. Müəssisədə istehsal olunmuş məhsulun dəyərinin bölgüsü nədən başlayır?

• xalis mənfəətin bölgüsündən
√ satışdan gələn mədaxilin bölgüsündən;
• istehlak fondunun bölgüsündən
• mənfəətin bölgüsündən;
• yığım fondunun bölgüsündən;

484. Dövlət büdcəsinin icrasına cari nəzarəti hansı orqan həyata keçirir:

• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
√ Mazliyyə Nazirliyi Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
• Hesablama Palatası.
• Milli Məclis.
• Vergilər Nazirliyi

485. Dövlət büdcəsinin icrasına nəzarət hansı dövlət orqanları həyata keçirir?

• Mazliyyə Nazirliyi və Auditorlar Palatası.
√ Hesablama Palatası.
• Milli Məclis və Auditorlar Palatası.
• Auditorlar Palatas;
• Hesablama Palatası və Auditorlar Palatası

486. Aparılma yerinə görə maliyyə nəzarəti fərqləndirilir: 1.  sənədli nəzarət. 2.  səyyar nəzarət, 3. daxili nəzarət; 4.  kameral nəzarət. 5.
xarici nəzarət

• 1;  3
√ 2;  4
• 1;  5
• 4;  5
• 3;  5

487. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası hansı orqana hesabat verir:

• Yalnız AR Prezidentinə.
√ Yalnız Milli Məclisə
• AR Maliyyə Nazirliyinə
• Milli Məclisə və AR Maliyyə Nazirliyinə
• AR Prezidentinə və Milli Məclisə

488. Vergi orqanlarının vəzifələrinə aid edilmir:

• Vergi ödəyicilərinin hüquqlarını və qanuni mənafelərini müdafiə etmək.
√ Büdcənin gəlir hissəsini proqnozlaşdırmaq.
• Hesablanmış və daxil olmuş vergilərin uçotunu aparmaq
• Vergi ödəyicilərinin uçotunu aparmaq.
• Vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənməsinə nəzarət etmək.

489. Aparılma yerinə görə maliyyə nəzarəti fərqləndirilir:

• Kameral nəzarət, sənədli nəzarət.
√ Səyyar nəzarət, kameral nəzarət.
• Sənədli nəzarət, ilkin nəzarət.



• Kameral nəzarət. Ilkin nəzarət.
• Səyyar nəzarət, sənədli nəzarət.

490. Müəssisə, idarə  və təşkilatların konkret dövr ərzindəki təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin sənədlər əsasında yoxlanılması:

• Təhlil
√ Təftiş.
• Sənədlərin oxunması
• Tematik yoxlama.
• Çarpaz yoxlama.

491. Maliyyə nəzarətinin metodlarıni seçib göstərin: 1.  İlkin nəzarət,  2.  tematik yoxlama; 3.  təhlil;  4. sənədli nəzarət; 5. cari nəzarət,

• 1;  5
√ 2;  3
• 3;  5
• 4;  5
• 3;  4

492. Maliyyə nəzarətinin aparılması mərhələlərinə aid deyil:

• Yoxlamanın nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi.
√ Dövlət büdcəsi qarşısında maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi
• Yoxlamaya (təftişə) hazırlıq.
• Yoxlama materiallarının reallaşdırılması
• Yoxlamanın aparılması.

493. Dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarına aid deyil:

• AR Maliyyə Nazirliyi.
• Baş Dövlət Xəzinədarlığı.
• AR Vergilər Nazirliyi
• Milli Məclisin Hesablama Palatası.
√ Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası.

494. Maliyyə nəzarətinin tərkibinə daxildir:

• Vergi nəzarəti, büdcə nəzarəti, statistik nəzarət.
√ Sığorta nəzarəti, vergi nəzarəti, büdcə nəzarəti.
• Sığorta nəzarəti, texniki nəzarət, büdcə nəzarəti.
• Büdcə nəzarəti, vergi nəzarəti, inzibati nəzarət.
• Büdcə nəzarəti, vergi nəzarəti, qiymət nəzarəti.

495. Lizinq kreditinin obyekti kimi çıxış edir:

• Pul vəsaitləri
• Valyuta qiymətliləri
• Əmtəə və pul vəsaitləri
√ Əmtəə qiymətliləri
• Daşınmaz əmlak

496. Bank krediti üzrə gəlir nə şəkildə daxil olur?

• Faktor faizi
• Divident
• Əmtəənin dəyərinə  üstəlik
√ Borc faizi
• Lizinq faizi

497. Banknot emissiyası … …xarakteri daşıyır.



• Maliyyə
• Təminatsız
• Təminatlı
• Büdcə
√ Kredit

498.   Kredit pulun bir növü kimi banknotların xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar dövriyyəyə:

• təsərrüfat subyektləri tərəfindən buraxılır
√ arxasında təminatı olan emissiya bankı tərəfindən buraxılır
• kommersiya bankları tərəfindən buraxılır
• dövlət xəzinədarlığı tərəfindən buraxılır
• müəssisə tərəfindən buraxılır


