
    0814_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 0814 Lizinq

1. Aşağıdakılardan biri lizinqin növlərinə daxil deyil:

• Maliyyə lizinqi
• sublizinq
• Geri qaytarılan lizinq
√ Düzgün cavab yoxdur
• Operativ lizinq

2. ən çox yayılmış lizinq növləri:

• Maliyyə və geri qaytarılan
• Düzgün cavab yoxdur
• Sublizinq və operativ
√ Maliyyə və operativ
• Operativ  və rivolver

3. əmlakın növünə görə lizinqin növləri hansılardır?

• Tam və natamam
√ Daşınan və daşınmaz
• Düzgün cavab yoxdur
• Kompensasiyalı və pullu
• Dolayı və çoxtərəfli

4. İlk lizinq şirkəti hansı ildə yaradılıb?

√ 1982
• Düzgün cavab yoxdur
• 1960
• 1980
• 1963

5. Rovelver lizinq nədir?

• iştirakçılarının hamısının 1 ölkə daxilində olan lizinqdir
• Düzgün cavab yoxdur
• icarə obyektinin dəyərinin tam ödənilməsi ilə səciyyələnən icarə növüdür
• lizinq predmetinin istifadə hüququnun 3-cü tərəfə (lizinq kompaniyasına) keçməsi ilə yaranan lizinq növüdür
√ bu lizinqdə lizinq alan müəyyən müddətdən sonra icarəyə götürdüyü əmlakı digər lizinq obyekti ilə əvəz edə bilər

6. Qısa müddətli icarə nə qədər müddəti əhatə edir?

• 3 ildən çox
• Düzgün cavab yoxdur
• 3gündən 3 aya
√ 1 gündən 1 ilə
• 1 ildən 3 ilə

7. Müddətindən asılı olaraq neçə növ icarə müqaviləsi var?

• 4
• Düzgün cavab yoxdur
• 5
• 2
√ 3

8. Ilk lizinq şirkəti hansı olmuşdur?



• Slibay
• Düzgün cavab yoxdur
• Sofimoboy
√ Lokfrans
• Sliminiko

9. Lizinq sövdələşmələri ilk dəfə nə vaxt və harda tətbiq olunub?

• 80-ci illərin əvvəlində SSRİ-də
• Düzgün cavab yoxdur
• XVII əsr Avropada
√ Eramızdan əvvəl qədim Şumerdə
• Ikinci dünya müharibəsindən sonra

10. Lizinq üzrə kreditlərin verilməsi üçün ən azı nə qədər müddət nəzərdə tutulur?

• 6 aya qədər
• Düzgün cavab yoxdur
• 18 ay
√ 3 il
• 1 il

11. lizinq sövdələşmələrinin dolayı iştirakçıları aşağıdakılardan biri deyil.

√ Düzgün cavab yoxdur
• Lizinq verəni maliyyələşdirən investisya bankları
• Broker və digər vasitəçilər
• Siğorta şirkətləri
• Lizinq verəni kreditləşdirən investisya bankaları

12. lizinq müqaviləsinin birbaşa iştirakçılarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• Lizinq firmaları və şirkətləri
• Lizinq alan və icarədar
• Müqavilə obyektinin tədarükçüsü
• Istehsal ticarət və nəqliyyat müəssisələri
√ Düzgün cavab yoxdur

13. lizinq verəni kreditləşdirən və müqavilənin zamini rolunda kim çıxış edir?

• Siğorta şirtətləri
• Maliyyə idarələri
• Düzgün cavab yoxdur
• Dövlət müəssisələri
√ Kommersiya və investisya bankları

14. Aşağıdakılardan hansı lizinqin əsas xüsusiyyətlərindən biridir?

• Lizinq bank kreditindən daha səmərəli üsuldur
• Düzgün cavab yoxdur
• Kiçik və orta müəssisələrin kredit qabiliyyətinə malik olmasıdır
• Lizinq kapital qoyulşunun həcmini artırır
√ Lizinq alanın alqı-satqı müqaviləsi üzrə tələblərin birbaşa əmlakın satıcısına qarşı irəli sürülməsi hüquqna malik olmasıdır.

15. Liziqin mənfi  cəhəti hesab edilə bilməz:

• Lizinq müqavilənin bağlanmadığı,lakin avadanlığın köhnəldiyi halda icarədar köhnə avadanlığa görə icarə haqqı ödəyir.
√ Düzgün cavab yoxdur
• Əgər obyekt iri və unikaldırsa, müqavilənin hazırlanması çox vaxt və vəsait tələb edir.
• Maliyyə lizinqində avadanlıq köhnəldikdən sonra da lizinq ödənilir.



• Operativ lizinqdə köhnəlmiş avadanlığın riski icarəverəndə olur, o da itkiyə məruz qalmamaq üçün icarə haqqını qaldırır.

16. Liziqin müsbət cəhəti hesab edilə bilməz:

• Lizinq müqaviləsi kredit müqaviləsində daha asan əldə olunur.
• Düzgün cavab yoxdur
√ Maliyyə lizinqində avadanlıq köhnəldikdən sonra da lizinq ödənilir.
• Ödənmələrin dərhal həyata keçirilməsi tələb edilmir
• Təminat əmlakın özü olur.

17. Aşağıdakılardan biri lizinqin növlərinə daxil deyil:

• Geri qaytarılan lizinq
• Düzgün cavab yoxdur
√ istehsalçı lizinqi
• Maliyyə lizinqi
• Operativ lizinq

18. Lizinq əməliyyatlarınin əlavə iştirakçilarına daxil deyil:

• sığorta kompaniyaları
• Düzgün cavab yoxdur
• kommersiya bankları
• investisiya bankları
√ əhali

19. Lizinqin xarakterik cəhətlərindən biri hesab edilə bilməz:

• lizinqdə ssudanın əmlak formasi təzahür edir;
• təminat obyekti olan lizinq əmlakı kreditorun mülkiyyətində qalir;
• kreditin ənənəvi formalarından fərqli olaraq lizinqdə ssudanm pul formasi iştirak etmir
• Düzgün cavab yoxdur
√ lizinq götürən əmlakın istifadə müddəti bitənədək onu lizinq verənə qaytarmalıdır

20. Lizinq ödəmələrinin tərkibinə daxil deyil:

• amortizasiya
• Düzgün cavab yoxdur
• lizinq marjası(1-3%)
√ lizinq alanın lizinq verənə digər borcu
• lizinq verənin cəlb edilən resusrlara görə ödəmələri

21. Lizinq ilk defe hansı kompaniya tərəfindən aparılmışdır?

• Microsoft
• Procter&Gemble
• Düzgün cavab yoxdur
√ Bell
• PWC

22. Lizinq sövdələşmələrinin effektivliyi özlərini nədə göstərmir?

• investisya prosesinin aktivləşdirilməsində
• Düzgün cavab yoxdur
√ yeni sazişlərin bağlanması və onların sayının çoxalmasında
• xırda və orta biznesin rəqabət vəziyyətinin qaldırılmasında
• lizinq alan müəssisənin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında

23. Lizinq əməliyyatları istehsalın maliyyələşdirilməsi üçün kimləri əməkdaşlıq etməyə sövq edir?



• Lizinq götürmək istəyənlərlə lizinq verənləri
• Düzgün cavab yoxdur
• xarici vətəndaşlarla yerli əhalini
• əhali ilə dövlət strukturlarını
√ Bank strukturları ilə sahibkarları

24. Azərbaycan Respublikasında  kommersiya banklarının məşğul ola bilməyəcəkləri fəaliyyət növü hansıdır?

√ nağd pul emissiyası
• faktorinq
• lizinq
• Düzgün cavab yoxdur
• forfeytinq

25. Qazmanın fikrincə lizinqin formalarını müəyyən edərkən əsas təsnifat əlamətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

√ Icarəyə götürülmə müddətinə görə
• Düzgün cavab yoxdur
• Əmlakın tipinə görə
• Iştirakçıların tərkibinə görə
• Bazar sektoruna görə

26. Fəaliyyətinin əsasını lizin əməliyyatları təşkil edən ilk cəmiyyət nə zaman yaradılıb?

•  1950
• 1951
• Düzgün cavab yoxdur
• 1953
√ 1952

27.  Sərvət heç də mülkiyyət hüququ əsasında əmlaka sahib olmaq deyil, əslində ondan istifadə etməkdir  fikri kimə məxsusdur?

• Marks
• Düzgün cavab yoxdur
• Qazman
• Hammurapi
√ Aristotel

28. Lizinqin növləri haqqında fikirlərdən biri yalnışdır:

√ Operativ lizinq əmlakın dəyərinin tam ödənilməsi ilə səciyyələnir
• Düzgün cavab yoxdur
• Maliyyə lizinqi uzunmüddətli razılaşma növü olub, amortizasiya icarədar tərəfindən tam ödənilir
• Maliyyə lizinqində müddət bitəndən sonra adətən əmlak icarədar tərəfindən alınır
• Operativ lizinq- əşyanın əldə olunması və saxlanılması xərcləri bir lizinq kontraktı müddətində ödənilmir

29. Lizinqin özünəməxsus  funksiyasi hesab edilə bilməz:

√ qiymətli kağızla təminat vasitəsilə debütor borclarının ödənilməsi
• Düzgün cavab yoxdur
• Lizinq əsas fondlara vəsait qoyuluşunun bir formasidir.
• Lizinq istehsalın maddi-texniki təminatının proqressiv metodu rolunu oynayir.
• İqtisadiyyatin kənd təsərrüfati və emal sənayesi müəssisələrində istehsal vasitələrinə mövsümi tələbatın ödənməsi

30. Lizinqin müddəti hesablanarkən aşağıdakılardan biri  nəzərə alınmaya bilər:

√ lizinq bazarının durumu
• Düzgün cavab yoxdur
• Avadanlıqların xidmət müddəti
• Avadanlığın amortizasiya mərhələsi



• İnflyasiya prosesi

31. Nə zaman lizinq istehsalın texniki təchizatının Azərbaycan iqtisadiyyatının yenidən təşkilinin və bazarın yüksək keyfiyyətli məhsullarla
doldurulmasının güclü implusu kimi çıxış edə bilər?

• Maliyyə vəsaiti artarsa
• Düzgün cavab yoxdur
• əhalinin tələbatı çoxalarsa
• Lizinq vermə sahələri çoxalarsa
√ Lizinqdən geniş istifadə olunarsa

32. Hansı məqsədlə lizinq üzrə ödəmələr lizinq vəsaiti hesabına əldə olunmuş əmlakın dəyərinin ödənişi kimi qəbul edilir və vergiyə cəlb
olunan mənfəətin məbləğindən çıxılır?

• Mənfəət əldə edilməsi məqsədilə
• Düzgün cavab yoxdur
√ Vergiyə cəlb edilmə məqsədilə
• Amortizasiya xərclərini ödəmək məqsədilə
• Öhdəlikləri yerinə yetirmək məqsədilə

33. Maliyyə lizinqi nəyin hesabına kredit alana onun öz vergi borcları yükünü yüngülleşdirməyə imkan verir?

• yeni kreditlərin hesabına
• Düzgün cavab yoxdur
√ Sürətli amortizasiya hesabına
• Güclü vəsait hesabına
• əmlakın dəyəri hesabına

34. Mənəvi  mənada lizinq nəyə deyilir?

• Təsərrüfat həyatının demokratikləşdirilməsinin və cəmiyyətin orta təbəqəsinin formalaşmasının işlək fasitəsidir.
• Düzgün cavab yoxdur

• Maddi və pul formalarında birbaşa investisyaların köməyi ilə müəssisənin texniki cəhətdən yenidən qurulmasını və elmi-texniki
tərəqqini sürətləndirilməsini təmin edən əmlak münasibətləri kompleksidir.

• Sahibkarlığa başlayanların istehsal vasitələrindən uzaqlaşdırılmasının aradan qaldırılmasının, əhalinin əmək fəallığının
stimullaşdırılmasının və onların yaradıcılıq imkanlarının səfərbərliyə alınmasının etibarlı üsuludur.

√ Lizinqin köməyi ilə sağlam həyat tərzinin hüquqi əsaslarının öz imkanlarına inamın, qanuniliyin, tərəqqi və ədalətin bərpasıdır.

35. Siyasi  mənada lizinq nəyə deyilir?

• Maddi və pul formalarında birbaşa investisyaların köməyi ilə müəssisənin texniki cəhətdən yenidən qurulmasını və elmi-texniki
tərəqqini sürətləndirilməsini təmin edən əmlak münasibətləri kompleksidir.

• Düzgün cavab yoxdur
• Lizinqin köməyi ilə sağlam həyat tərzinin hüquqi əsaslarının öz imkanlarına inamın, qanuniliyin, tərəqqi və ədalətin bərpasıdır.
√ Təsərrüfat həyatının demokratikləşdirilməsinin və cəmiyyətin orta təbəqəsinin formalaşmasının işlək fasitəsidir.

• Sahibkarlığa başlayanların istehsal vasitələrindən uzaqlaşdırılmasının aradan qaldırılmasının, əhalinin əmək fəallığının
stimullaşdırılmasının və onların yaradıcılıq imkanlarının səfərbərliyə alınmasının etibarlı üsuludur.

36. Sosial  mənada lizinq nəyə deyilir?

• Maddi və pul formalarında birbaşa investisyaların köməyi ilə müəssisənin texniki cəhətdən yenidən qurulmasını və elmi-texniki
tərəqqini sürətləndirilməsini təmin edən əmlak münasibətləri kompleksidir.

• Düzgün cavab yoxdur
• Lizinqin köməyi ilə sağlam həyat tərzinin hüquqi əsaslarının öz imkanlarına inamın, qanuniliyin, tərəqqi və ədalətin bərpasıdır.
• Təsərrüfat həyatının demokratikləşdirilməsinin və cəmiyyətin orta təbəqəsinin formalaşmasının işlək fasitəsidir.

√ Sahibkarlığa başlayanların istehsal vasitələrindən uzaqlaşdırılmasının aradan qaldırılmasının, əhalinin əmək fəallığının
stimullaşdırılmasının və onların yaradıcılıq imkanlarının səfərbərliyə alınmasının etibarlı üsuludur.

37. Iqtisadi mənada lizinq nəyə deyilir?

• Lizinqin köməyi ilə sağlam həyat tərzinin hüquqi əsaslarının öz imkanlarına inamın, qanuniliyin, tərəqqi və ədalətin bərpasıdır.
• Düzgün cavab yoxdur



√ Maddi və pul formalarında birbaşa investisyaların köməyi ilə müəssisənin texniki cəhətdən yenidən qurulmasını və elmi-texniki
tərəqqini sürətləndirilməsini təmin edən əmlak münasibətləri kompleksidir.

• Sahibkarlığa başlayanların istehsal vasitələrindən uzaqlaşdırılmasının aradan qaldırılmasının, əhalinin əmək fəallığının
stimullaşdırılmasının və onların yaradıcılıq imkanlarının səfərbərliyə alınmasının etibarlı üsuludur.

• Təsərrüfat həyatının demokratikləşdirilməsinin və cəmiyyətin orta təbəqəsinin formalaşmasının işlək fasitəsidir.

38. Amerika lizinqinin atası hesab edilir:

√ Henri Şonfeld
• C. Vaşınqton
• Düzgün cavab yoxdur
• A. Smit
• Anri Fayol

39. Bütövlükdə  Azərbaycanda lizinqin inkişafı prosesini neçə mərhələyə ayırmaq olar?

• 4
• 5
√ 2
• 1
• 3

40. lizinq xidmətinə minimum potensial tələb UDM-in təxminən neçə faizinə bərabər olur?

√ 2.8%
•  düzgün cavab yoxdur
• 100%
• 20%
• 10%

41. Bütövlükdə  Azərbaycanda lizinqin inkişafı prosesini neçə mərhələyə ayırmaq olar?

√ 2
• Düzgün cavab yoxdur
• 4
• 3
• 1

42. lizinqin daha geniş yayıldığı ərazilər:

• ABŞ, Almaniya, Azərbaycan
• Düzgün cavab yoxdur
• Avropa, BƏƏ, Yaponiya
• ABŞ, Avropa, Kanada
√ Yaponiya, ABŞ, Avropa

43.

İstehsalat qüvvəsinə aiddir
1.anominal, maksimal
2. təbii şərait
3.texnologiya
4.normal istehsalat qüvvəsi

• 1,4
• 1,2,3
• 1,3,4
• 2,3
√ 1,2



44.

Aşağıdakılardan hansı layihənin yerləşdirilməsi tipidir,
1 resurs yönümlü
2 bazar və ehtiyac
3 iqtisadi
4 sosial

√ 1,2
• 3,4
• 2,4
• 1,4
• 1,3

45.  Lizinq prosesinin birinci mərhələsində nə baş verir

•  əmlakın istismara qəbul edilməsi aktının imzalanması
•  lizinq alanın ödəmə qabiliyyəti və lizinq layihəsinin səmərəliliyi haqqında nəticələrin hazırlanması
√  hüquqi razılaşmaların (müqavilələrin)  bağlanması üzrə hazırlıq işləri aparılır
•  tədarükçüyə (satıcıya) sifariş-tapşırığın göndərilməsi
•  əmlakın sığortalanması haqqında müqavilənin bağlanması

46.  Lizinq prosesi bir qayda olaraq, neçə mərhələdə həyata keçirilir

•  5
√ 3
• 6
• 10
• 12

47.  Lizinq fəaliyyətinin idarə edilməsində üç əsas konsepsiya seçmək olar:

√  istehsalat, marketinq və ixtisaslaşdırılmış
•  istehsal, bölgü, mübadilə
•  marketinq, istehsal, istehsalat
•  düzgün cavab yoxdur
•  iqtisadi, marketinq, istehsal

48.  Texnologiyaların alınması mənbələri

•  lisenziyalaşdırma
√  hamısı
•  texnologiyadan istifadə hüququna birgə sahib olma
•  düzgün cavab yoxdur
•  texnologiyaya tam hüququn əldə edilməsi

49.  Təchizat mənbələrinə görə materiallar

√  xarici, daxili, onların yerləşdiyi yer
•  daşınan və daşınmaz
•  ümumi və xüsusi
•  xarici, daxili, ümumi
•  düzgün cavab yoxdur

50.  Məhsulun satışından sonrakı xidmətlər

•  texniki qulluq və təmir üzrə xidmətlər
•  düzgün cavab yoxdur
•  ehtiyat hissələrinin çatdırılması
•  müxtəlif coğrafi məntəqələrdə müvafiq qüvvələrin yaradılması
√  hamısı

51.  Layihənin məqsədlərinə aiddir



√  idxalın yerləşdirilməsi
•  alıcıları məhdud qrupa yönəltmək
•  məhsulun inkişafı
•  diversifikasiya
•  xərclərdə liderlik

52.  Liziqin mənfi cəhəti hesab edilə bilməz

•  Lizinq müqavilənin bağlanmadığı,lakin avadanlığın köhnəldiyi halda icarədar köhnə avadanlığa görə icarə haqqı ödəyir
•  Maliyyə lizinqində avadanlıq köhnəldikdən sonra da lizinq ödənilir.
•  Əgər obyekt iri və unikaldırsa, müqavilənin hazırlanması çox vaxt və vəsait tələb edir.
√  Təminat əmlakın özü olur
•  Operativ lizinqdə köhnəlmiş avadanlığın riski icarəverəndə olur, o da itkiyə məruz qalmamaq üçün icarə haqqını qaldırır

53.  Lizinqin xarakterik cəhətlərindən biri hesab edilə bilməz:

•  kreditin ənənəvi formalarından fərqli olaraq lizinqdə ssudanm pul formasi iştirak etmir
•  lizinqdə ssudanın əmlak formasi təzahür edir;
•  təminat obyekti olan lizinq əmlakı kreditorun mülkiyyətində qalir
•  ssudaınn məbləği əmlakin dəyəri (iikin və ya qalıq) əsasında müəyyən olunur;
√  lizinq götürən əmlakın istifadə müddəti bitənədək onu lizinq verənə qaytarmalıdır

54.  Liziqin müsbət cəhəti hesab edilə bilməz

•  Lizinq müqaviləsi kredit müqaviləsində daha asan əldə olunur
•  Ödənmələrin dərhal həyata keçirilməsi tələb edilmir
√  Maliyyə lizinqində avadanlıq köhnəldikdən sonra da lizinq ödənilir.
•  Avadanlığı vaxtaşırı yeniləmə imkanı olur
•  Təminat əmlakın özü olur.

55.  Rovelver lizinq nədir?

•  iştirakçıları müxtəlif ölkələrdən olan lizinq növüdür
•  icarə obyektinin dəyərinin tam ödənilməsi ilə səciyyələnən icarə növüdür
• lizinq predmetinin istifadə hüququnun 3-cü tərəfə (lizinq kompaniyasına) keçməsi ilə yaranan lizinq növüdür
•  iştirakçılarının hamısının 1 ölkə daxilində olan lizinqdir
√  bu lizinqdə lizinq alan müəyyən müddətdən sonra icarəyə götürdüyü əmlakı digər lizinq obyekti ilə əvəz edə bilər

56.  Lizinqin növləri haqqında fikirlərdən biri yalnışdır

•  Maliyyə lizinqi uzunmüddətli razılaşma növü olub, amortizasiya icarədar tərəfindən tam ödənilir
•  Operativ lizinq- əşyanın əldə olunması və saxlanılması xərcləri bir lizinq kontraktı müddətində ödənilmir
√  Operativ lizinq əmlakın dəyərinin tam ödənilməsi ilə səciyyələnir
•  Sublizinq-lizinq predmetinin istifadə hüququnun 3-cü tərəfə (lizinq kompaniyasına) keçməsi ilə yaranır
•  Maliyyə lizinqində müddət bitəndən sonra adətən əmlak icarədar tərəfindən alınır

57.  Lizinqin özünəməxsus funksiyasi hesab edilə bilməz:

•  Lizinq əsas fondlara vəsait qoyuluşunun bir formasidir.
•  İqtisadiyyatin kənd təsərrüfati və emal sənayesi müəssisələrində istehsal vasitələrinə mövsümi tələbatın ödənməsi
•  məhsullann daşınmasının təşkili
√  qiymətli kağızla təminat vasitəsilə debütor borclarının ödənilməsi
•  Lizinq istehsalın maddi-texniki təminatının proqressiv metodu rolunu oynayir.

58.  Lizinq ödəmələrinin tərkibinə daxil deyil

•  amortizasiya
√  lizinq alanın lizinq verənə digər borcu
•  lizinq marjası(1-3%)



•  risk mükafatı
•  lizinq verənin cəlb edilən resusrlara görə ödəmələri

59.  Lizinqin müddəti hesablanarkən aşağıdakılardan biri nəzərə alınmaya bilər:

•  Avadanlıqların xidmət müddəti
•  İnflyasiya prosesi
√  lizinq bazarının durumu
• Borc kapital bazarının konyukturu
•  Avadanlığın amortizasiya mərhələsi

60.  Aşağıdakılardan biri lizinqin növlərinə daxil deyil:

√  istehsalçı lizinqi
•  Operativ lizinq
•  Geri qaytarılan lizinq
•  Müstəqil lizinq
•  Maliyyə lizinqi

61.  Lizinq əməliyyatlarınin əlavə iştirakçilarına daxil deyil

•  kommersiya bankları
•  brokerlər
•  sığorta kompaniyaları
√  əhali
•  investisiya bankları

62. Fəaliyyətinin əsasını lizinq əməliyyatları təşkil edən ilk cəmiyyət hansı şirkət tərəfindən  yaradılmışdır?

• Avesta
• Bell
√ YSLK
• Ford
• Düzgün cavab yoxdur

63. Fəaliyyətinin əsasını lizinq əməliyyatları təşkil edən ilk cəmiyyət harada yaradılmışdır?

√ San-Fransisko
• Las-Veqas
• Düzgün cavab yoxdur
• Boston
• Vaşinqton

64. Fəaliyyətinin əsasını lizinq əməliyyatları təşkil edən ilk cəmiyyət nə vaxt yaradılmışdır?

• 1950
• Düzgün cavab yoxdur
• 1953
√ 1952
• 1951

65. Lizinq bazarının inkişafı hansı mühim sosila-iqtisadi dəyişikliklərə səbəb olur?

• maliyyə xidmətləri sektorunun maliyyələşməyə daha sadələşmiş çıxışın sahibkarlara təqdim edilməsi
√ hamısı
• yerli kapital bazarının inkişafı
• iqtisadiyyata xarici və yerli investisyaların  qoyulmasının stimullaşdırılması
• həyat səviyyəsinin daima yaxşılaşması

66. Lizinq bazarının inkişafı hansı mühim sosila-iqtisadi dəyişikliklərə səbəb olur?



• Həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə
• Düzgün cavab yoxdur.
√ yerli kapital bazarının inkişafı
• Yalnız yerli investisyalaraın qoyulmasının stimullaşdırılması.
• Xarici kapital bazarının inkişafına

67. Lizinq bazarının inkişafı hansı mühim sosila-iqtisadi dəyişikliklərə səbəb olur?

• Həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə
• Düzgün cavab yoxdur.
√ iqtisadiyyata xarici və yerli investisyaların  qoyulmasının stimullaşdırılması
• Yalnız yerli investisyalaraın qoyulmasının stimullaşdırılması.
• Xarici kapital bazarının inkişafına

68. Lizinq bazarının inkişafı hansı mühim sosila-iqtisadi dəyişikliklərə səbəb olur?

√ maliyyə xidmətləri sektorunun maliyyələşməyə daha sadələşmiş çıxışın sahibkarlara təqdim edilməsi
• Yalnız yerli investisyalaraın qoyulmasının stimullaşdırılması.
• Xarici kapital bazarının inkişafına
• Həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə
• Düzgün cavab yoxdur

69. Lizinq bazarının inkişafı hansı mühim sosila-iqtisadi dəyişikliklərə səbəb olur?

• Həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə
√ həyat səviyyəsinin daima yaxşılaşması
• Yalnız yerli investisyalaraın qoyulmasının stimullaşdırılması.
• Xarici kapital bazarının inkişafına
• Düzgün cavab yoxdur.

70. Lizinq bazarının inkişafı hansı mühim sosila-iqtisadi dəyişikliklərə səbəb olur?

• Həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə
• Xarici kapital bazarının inkişafına
• Düzgün cavab yoxdur
√ istehsalın inkişafı sahəsində layihələrin dəstəklənməsi yolu ilə milli rifahın yaxşılaşdırılması
• Yalnız yerli investisyalaraın qoyulmasının stimullaşdırılması.

71. Respublikamızda hansı sahədə  lizinq şərtlərini sadələşdirib və sahibkarlara dəstək olunur?

• Bütün sahələrdə
• Düzgün cavab yoxdur
• Bina tikintisi sahəsində
√ Kənd təsrrüfatı sahəsində
• Daşınma işləri sahəsində

72. Hazırada qeyri neft sektorunun aşağı dərəcəsi və bank sisteminnin iri investisyaları maliyyələşdirmək imkanlarının məhdud olduğu
şərait hansı lizinq növünün əhəmiyyətini daha da artırır?

• Operativ lizinq
• Düzgün cavab yoxdur
• Hər üçünü
• Geri qaytarılan lizinq
√ Maliyyə lizinq

73. Ekspertlərin fikrincə məhz lizinq münasibətlərinin geniş inkişafı hansı aşağıdakı problemin həllinə kömək edir?

• Qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı
• Düzgün cavab yoxdur



√ Bütövlükdə iqtisadiyyatın modernizasiyası
• Dünya bankından ssudaların alınmasına
• Beynəlxlaq təhlükəsizlik təşkilatında ölkə yerinin möhkəmlənməsi

74. Ekspertlərin fikrincə məhz lizinq münasibətlərinin geniş inkişafı hansı aşağıdakı problemin həllinə kömək edir?

• Dünya bankından ssudaların alınmasına
• Düzgün cavab yoxdur
√ Maliyyələşmə məmbələrinin cəlb olunması
• Qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı
• Beynəlxlaq təhlükəsizlik təşkilatında ölkə yerinin möhkəmlənməsi

75. Ekspertlərin fikrincə məhz lizinq münasibətlərinin geniş inkişafı hansı aşağıdakı problemin həllinə kömək edir?

• Dünya bankından ssudaların alınmasına
• Düzgün cavab yoxdur
√ Əsas fondların təzələnməsi
• Qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı
• Beynəlxlaq təhlükəsizlik təşkilatında ölkə yerinin möhkəmlənməsi

76. Fikirlərdən hansı yalnışdır?

• Alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması- lizinq verən və satıcı arasında müqavilə bağlanır
• Siğorta- lizinq müqaviləsi ilə ayrı qayda nəzərdə tutulmadıqda satıcı lizinq obyektini siğortalamalıdır.
• Lizinq müraciəti- potensal lizinq alan onu maraqlandıran obyektin geniş təsvirini verməklə lizinq müraciətinin formasını doldurur
• Düzgün cavab yoxdur
√ Lizinq müraciətinə baxılması- elmi şura tərəfindən baxılır

77. Aşağıdakılardan hansı lizinq ödənişinə daxildir?

• Gömrük  rüsumlar
• Düzgün cavab yoxdur
• Xərclər
• Gəlirlər
√ Riskin məbləği

78. Aşağıdakılardan hansı lizinq ödənişinə daxil deyil?

• Müqavilənin lizinq verən tərfindən həyata keçirilməsi üçün istifadə olunan resursların ödənişi
• Lizinq marjası
• Amortizasiya
•  düzgün cavab yoxdur
√ Gəlir

79.

lizinq müqaviləsinin əsasını təşkil etmir:1. müqavilənin obyekti
2. müqavilənin subyektləri
3. lizinq obyektinin istifadə məqsədləri
4.lizinq ödənişləri
5.lizinq müqaviləsinin müddəti
6. lizinq alanın vətəndaşlığı

• 1,2
•  düzgün cavab yoxdur
√ 3,6
• 3,5
• 2,6

80. Lizinq haqqinda fikirlərdən hansı yalnışdır:

• Lizinq uzunmüddətli icarə növüdür.
√  düzgün cavab yoxdur



• Lizinq əmlakın başqa bir şəxsin müvəqqəti sahibliyinə verilməsidir
• Lizinq lizinq verənlə alan arasında bağlanan uzunmüddətli maliyyə sazişidir
• Lizinq investisyalar elementlərini cəmləşdirən münasibətlər kompleksidir

81. Hüquqi münasibətlərə aiddir:

• Investisyalaşma şərtləri
√ icarə hüququ münasibətləri
• investisya məmbələri
• əmtəə kreditləşmə şərtləri
• Düzgün cavab yoxdur

82. Hüquqi münasibətlərə aiddir:

• Investisyalaşma şərtləri
• əmtəə kreditləşmə şərtləri
• Düzgün cavab yoxdur
√ alqı-satqı hüquqi münasibətləri
• investisya məmbələri

83. Hüquqi münasibətlərə aiddir:

√ mülkiyyət münasibətləri
• Düzgün cavab yoxdur
• Investisyalaşma şərtləri
• əmtəə kreditləşmə şərtləri
• investisya məmbələri

84. Lizinq münasibətlərinə aiddir:

• Fiziki münasibətlər
• Düzgün cavab yoxdur
√ təşkilati-texniki münasibətlər
• Iqtisadi menasibətlər
• Sosial münasibətlər

85. Lizinq münasibətlərinə aiddir:

• Fiziki münasibətlər
• Düzgün cavab yoxdur
√ maliyyə-kommersiya münasibətləri
• Iqtisadi menasibətlər
• Sosial münasibətlər

86. Lizinq münasibətlərinə aiddir:

√ hüquqi münasibətlər
• Düzgün cavab yoxdur
• Fiziki münasibətlər
• Sosial münasibətlər
• Iqtisadi menasibətlər

87. Dövlət maraqları kompeksinə aiddir:

√ cəmiyyətin orta təbəqəsinin formalaşdırılması
• Düzgün cavab yoxdur
• Kapital qoyuluşunun ümumi səviyyəsinin azaldılması
• Cəmiyyətin yüksək təbəqəsini formalaşdırmaq
• Ümumi investisyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi



88. Dövlət maraqları kompeksinə aiddir:

• Ümumi investisyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi
• rəqabət səviyyəsinin zəiflədilməsi
• Kapital qoyuluşunun ümumi səviyyəsinin azaldılması
√ Düzgün cavab yoxdur
• Cəmiyyətin yüksək təbəqəsini formalaşdırmaq

89. Aşağıdakı fikirlərdən hansı düzdür?

• Lizinq az gəlirli sahədir
•  düzgün cavab yoxdur
√ Lizinq kapital tutumlu biznes növüdür
• Lizinqlə bank kreditinin bir növüdür
• Lizinqin bank fəaliyyətinin eynisidir

90. Dar ixtisaslaşmış şirkətlər adətən hansı növ əmlaklarla iş görürlər?

•  böyük avadanlıqlarla
• mürəkkəb maşınlarla
•  düzgün cavab yoxdur
√ sadə avadanlıqlarla
• tikinti avadanlıqları ilə

91. lizinqin inkişaf dərəcəsinə görə liderlik edən ölkə:

• Almaniya
•  düzgün cavab yoxdur
√ ABŞ
• Fransa
• Kanada

92. Dünya ölkələri təcrübəsi lizinq əməliyyatlarının hansı sahənin ayrilmaz hissəsi kimi qeyd edirlər?

• Istehsal səviyyəsinin yüksəldilməsində
• Düzgün cavab yoxdur
• Məşğulluq səviyyəinin artırılmasında
• Rəqabət səviyyəsinin yüksəldilməsində
√ Iqtisadiyyatın stabilləşdirilməsində və inkişafında

93.  Daxili lizinq nədir?

•  qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin nəzərə alınmasına əsaslanan nəqdsiz hesablaşma sistemidir
•  müəyyən dövr ərzində əmtəənin ixracına və idxalına verilmiş icazənin maksimal həcmidir
√  bu lizinq həyata keçirilərkən lizinq alan da, lizinq verən də, satıcı da AR-nın rezidenti olurlar
•  müəyyən sayda əmtəənin şərtləşdirilmiş sayda digər bir əmtəəyə dəyişdirilməsini nəzərdə tutan sövdələşmədir
•  malların AR-nən gömrük ərazisindən bu əraziyə qaytarılmaq haqqında öhdəliyin götürülmədən aparılmasından ibarət gömrük recimidir

94. Dövlət maraqları kompeksinə aiddir:

• Kapital qoyuluşunun ümumi səviyyəsinin azaldılması
• Cəmiyyətin yüksək təbəqəsini formalaşdırmaq
• Düzgün cavab yoxdur
√ rəqabət səviyyəsinin yüksəldilməsi
• Ümumi investisyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi

95. Lizinq fəaliyyətini neçə nöqteyi nəzərdən səmərəli hesab etmək olar?

• 2
• 6



• 5
• 4
√ 3

96. Lizinq əməliyyatları sistemində aid deyil:

• Müqavilənin lizinqverən tərəfindən həyata keçirilməsi üçün istifadə olunan resursların ödənişi
√ Mülkiyyət hüququnun vasitəçiyə keçməsi
• Lizinq faizinin müəyyən olunması
• Lizinq verən tərəflə lizinq alan tərəf arasında razılıq
• lizinqverənə çatacaq lizinq ödənişlərinin ümumi məbləğinin müəyyən olunması

97. Bankların lizinq xidmətləri bazarına daxil olmaları aşağıdakı hansı amillə bağlıdır?

• Lizinq sahəsi əsas pul kapitalının mənbəyidir
•  düzgün cavab yoxdur
√ Lizinqin kapital tutumlu biznes növü olması
• Lizinqlə bank kreditinin eyni olması
• Lizinq bir fəaliyyət kimi eyniylə bank işinin bir qoludur

98. Dar ixtisaslaşmış şirkətlər adətən hansı növ əmlaklarla iş görürlər?

• böyük avadanlıqlarla
• düzgün cavab yoxdur
√ bir növ əmlakla
• tikinti avadanlıqları ilə
• mürəkkəb maşınlarla

99. Hüquqi münasibətlərə aiddir:

• Investisyalaşma şərtləri
• Düzgün cavab yoxdur
√ əmtəə kreditləşməsi münasibətləri
• investisya məmbələri
• əmtəə kreditləşmə şərtləri

100. Maliyyə kommersiya münasibətlərinə aiddir:

• Mülkiyyət münasibətləri
• Düzgün cavab yoxdur
√ investisya məmbələri
• Tapşırıq münasibətləri
• Girov münasibətləri

101. Maliyyə kommersiya münasibətlərinə aiddir:

√ əmtəə kreditləşməsi şərtləri
• Düzgün cavab yoxdur
• Mülkiyyət münasibətləri
• Girov münasibətləri
• Tapşırıq münasibətləri

102. Hüquqi münasibətlərə aiddir:

√ siğorta münasibətləri
• Düzgün cavab yoxdur
• Investisyalaşma şərtləri
• əmtəə kreditləşmə şərtləri
• investisya məmbələri



103. Hüquqi münasibətlərə aiddir:

• Düzgün cavab yoxdur
√ investisyalaşma fəaliyyətinin tənzimlənməsi
• investisya məmbələri
• əmtəə kreditləşmə şərtləri
• Investisyalaşma şərtləri

104. Hüquqi münasibətlərə aiddir:

• Investisyalaşma şərtləri
√ tapşırıq münasibətləri
• investisya məmbələri
• əmtəə kreditləşmə şərtləri
• Düzgün cavab yoxdur

105. Hüquqi münasibətlərə aiddir:

• Investisyalaşma şərtləri
• əmtəə kreditləşmə şərtləri
• Düzgün cavab yoxdur
√ mülkiyyət zəmanəti münasibətləri
• investisya məmbələri

106. Hüquqi münasibətlərə aiddir:

√ girov münasibətləri
• Düzgün cavab yoxdur
• Investisyalaşma şərtləri
• əmtəə kreditləşmə şərtləri
• investisya məmbələri

107. Maliyyə lizinqi zamanı müqavilənin müddəti ilə amortizasiya dövrü  ...

√ üst-üstə düşür
• Düzgün cavab yoxdur
• 1/4  nisbətinə olmalıdır
• 1/3  nisbətdə olmalıdır
• 1/2  nisbətdə olmalıdır

108. Avadanlığın amortizasiya periodu kimlər tərəfindən müəyyən edilir?

•  Lizinq şirkəti
√ düzgün cavab yoxdur
• Satıcı
• Bank mütəxəsisləri
• Sığorta şirkəti

109. müvafiq əmlakın alınması üçün imzalanan  Alqı-Satqı Müqaviləsi neçə tərəfli olur?

• 5 tərəfli
• Düzgün cavab yoxdur
• 1 tərəfli
√ 3 tərəfli
• 4tərəfli

110. müvafiq əmlakın alınması üçün imzalanan  Alqı-Satqı Müqaviləsi neçə tərəfli olur?

• 5 tərəfli
√ Düzgün cavab yoxdur



• 1 tərəfli
• 2 tərəfli
• 4tərəfli

111. lizinq müqaviləsi - ....

• lizinq xidmətinin həyata keçirilməsi üzrə lizinqalanla brokerlər arasında bağlanmış müqavilə;
• lizinq xidmətinin həyata keçirilməsi üzrə lizinqverənlə banklar arasında bağlanmış müqavilə;
√ lizinq xidmətinin həyata keçirilməsi üzrə tərəflər (satıcı, lizinq müəssisəsi və icarəçi) arasında bağlanmış müqavilə;
• düzgün cavab yoxdur
• lizinq xidmətinin həyata keçirilməsi üzrə vasitəçilər arasında bağlanmış müqavilə;

112. Tranzit lizinqi  - ...

• istehsalçı və lizinq verən eyni bir ölkədən, lizinq alan isə xarici ölkədəndir;
• Düzgün cavab yoxdur
• Bütün cavablar doğrudur
√ bütün iştirakçılar müxtəlif ölkələrdə yerləşir.
• lizinq verən və lizinq alan eyni bir ölkədən, istehsalçı isə başqa ölkədəndir;

113. Lizinq müqaviləsinin birbaşa iştirakçılarına aiddir:

• Kommersiya bankları
• Mərkəzi bank
• Düzgün cavab yoxdur
• Investisya bankları
√ broker və digər vasitəçi şirkətlər

114. Lizinq müqaviləsinin birbaşa iştirakçılarına aiddir:

• Mərkəzi bank
• Düzgün cavab yoxdur
• Investisya bankları
√ istehsal, ticarət müəssisələri
• Kommersiya bankları

115. Lizinq müqaviləsinin birbaşa iştirakçılarına aiddir:

• Kommersiya bankları
• Düzgün cavab yoxdur
• Investisya bankları
√ lizinq alan
• Mərkəzi bank

116.  Rovelver lizinq nədir?

•  icarə obyektinin dəyərinin tam ödənilməsi ilə səciyyələnən icarə növüdür
√  bu lizinqdə lizinq alan müəyyən müddətdən sonra icarəyə götürdüyü əmlakı digər lizinq obyekti ilə əvəz edə bilər
•  iştirakçıları müxtəlif ölkələrdən olan lizinq növüdür
•  iştirakçılarının hamısının 1 ölkə daxilində olan lizinqdir
•  lizinq predmetinin istifadə hüququnun 3-cü tərəfə (lizinq kompaniyasına) keçməsi ilə yaranan lizinq növüdür

117.  Cari lizinq nədir?

√  əvvəlcədən icarəyə verici tərəfindən əldə edilmiş avadanlığın müəyyən müddətə və müəyyən haqq ödəməklə icarəyə verilməsini
nəzərdə tutur

•  idarəçiliyin daha dəqiq təsvir edilmiş təşkilati  strukturudur
•  əməkdaşlığa əsaslanan sazişlər əsasında həyata keçirilən birbaşa investisiya fəaliyyətidir
•  rəqibin güclü tərəfini neytrallaşdırmağa cəhd edilsin və onun öz hərəkətindən onun özünə qarşı istifadə edilsin
•  malların göndərilməsində istifadə olunan borc sənədlərinin xüsusi kredit institutları tərəfindən nəqd hesablaşma ilə satınalınmasıdır



118.  Azərbaycan respublikası  Lizinq xidməti haqqında qanun  nə vaxt qəbul olunub?

√  29 noyabr 1994
•  28 noyabr 1995
•  15 may 2005
•  01 aprel 2003
•  22 yanvar 2002

119.  Orta müddətlı lizinq hansı lizinqdir?

•  1 ildən - 3 ilə kimi
•  3 ildən - 5 ilə qədər
•  1 ildən - 5 ilə qədər
√  il yarımdan - 3 ilə qədər
•  2 ildən - 3 ilə qədər

120.  Lizinq kompaniyalarının təsisçiləri kim ola bilər?

• düzgün cavab yoxdur
•  fiziki şəxslər və qeydə alınmış fərdi sahibkarlar
√  hüquqi, fiziki şəxslər və fərdi sahibkarlar
•  müştərək müəssisələr, hüquqi şəxslər
•  xarici və yerlı sahibkarlar

121.  Lizinq fəaliyyəti kim tərəfindən həyata keçirilir?

•  lisenziyalı sahibkarlar tərəfindən
•  lisenziyalı Forteytinq kompaniyaları tərəfindən
•  lisenziyalı faktorinq kompaniyaları tərəfindən
√  lisenziyalı lizinq kompaniyaları tərəfindən
•  Lizinq fəaliyyəti xüsusi lizinq bankları vasitəsi ilə aparılır

122. Təşkilati-texniki münasibətlərinə aiddir:

• Mülkiyyət münasibətləri
• Girov münasibətləri
• Düzgün cavab yoxdur
√ istifadə edənin avadanlığa sifarişi
• Tapşırıq münasibətləri

123. Maliyyə kommersiya münasibətlərinə aiddir:

√ lizinq obyektinin alınma şərtləri
• Düzgün cavab yoxdur
• Mülkiyyət münasibətləri
• Girov münasibətləri
• Tapşırıq münasibətləri

124. Avadanlığın amortizasiya periodu kimlər tərəfindən müəyyən edilir?

• Lizinq şirkəti
√ dövlət orqanı
• Satıcı
• Bank mütəxəsisləri
• Sığorta şirkəti

125. Lizinqdə investisiya necə maliyyələşir?

• Xalis gəlirlə



√ özü – özünə
• Bank faizləriylə
• Tutulan kommisyon məbləğlə
• Müqavilədə göstərilən faizlə

126. Lizinq müqaviləsində adı   təchizatçı  kimi gedən tərəf hansıdır?

• Lizinq veriləcək avadanlığın alıcısı
•  düzgün cavab yoxdur
• Lizinq Şirkəti
• Lizinq Alan
√ Lizinqə veriləcək avadanlığın satıcısı

127. Lizinq özündə aşağıdakı elementləri birləşdirir:

• Bank krediti, istehlakçı, istehsalçı
√  düzgün cavab yoxdur
• İcarə, depozit, investisiya
• İcarə, bank krediti, broker
• İcarə, investisiya, diller

128. Lizinq müqaviləsinin birbaşa iştirakçılarına aiddir:

√ müqavilə obyektinin tədarükçüsü
• Investisya bankları
• Kommersiya bankları
• Düzgün cavab yoxdur
• Mərkəzi bank

129. Lizinq müqaviləsinin birbaşa iştirakçılarına aiddir:

• Kommersiya bankları
• Düzgün cavab yoxdur
• Investisya bankları
√ lizinq firmaları
• Mərkəzi bank

130. Lizinqin yaranmasının müəssisələr üçün mənfi tərəfi hansıdır?

• Müəssisənin avadanlığı uzunmüddətə icarəyə götürməsi
• Müəssisə xərclərinin azalması
√ Düzgün cavab yoxdur
• Görülən işin səmərəsizliyi
• Müəssisələrin avadanlıqlardan istifadə etməməsi

131. Lizinqin yaranmasının müəssisələr üçün müsbət tərəfi hansıdır?

• müəssisələr əsas vəsaitlərini satınalma imkanına sahib olmuşdur
•  düzgün cavab yoxdur
√ müəssiələr az məbləğə işlərini həll etmiş olurlar
• müəssisələrin nizamnamə kapitalı böyümüşdür
• müəssisələrin dövriyyə xərcləri azalmışdır

132. Aşağıdakılardan hansı müəssisələr üçün hər zaman müsbət hal kimi qarşılanmır?

• Lizinq ödənişləri
√ Düzgün cavab yoxdur
• Müəssisələrin lizinq şirkətləri ilə davamlı əlaqələri
• Alqı-satqı müqaviləsinin bağlanması - lizinq verən və satıcı arasında alqı-satqı müqaviləsi bağlanır
• Sığorta – lizinq müqaviləsi ilə ayrı qayda nəzərdə tutulmadıqda satıcı lizinq obyektini sığortalamalıdır



133. Bu lizinqdə lizinqə götürülən avadanlıq lizinq şirkətinin (lizinqverənin) razılığı ilə lizinqalan tərəfindən digər müəssisələrə yenidən
lizinqə verilə bilər.

• Geriqayıdan
• Operativ
• Maliyyə
• Konslultativ
√ Sublizinq

134. Bu lizinq növündə lizinq müqavilələrinin müddəti adətən avadanlıqların amortizasiya müddətləri ilə eyni olur.

• Operativ
• Konsultativ
√ Maliyyə
• Geriqayıdan
• Sublizinq

135. Lizinq xidməti nədir?

• k/t məhsulları istehsal edən sahələr
•  emal edilən məhsulların saxlanması
•  Doğru cavab yoxdur
√  kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçılarını və emal müəssisələrini maşın və avadanlıqlarla təminatı sistemini yüksəldən vasitədir
•  maşın-traktor təmiri stansiyaları

136. Maddi-texniki təchizatın hansı infrastruktur sahəsinə aiddir?

• institusional
• sosial
√ istehsal
•  rasional
• proporsional

137. Maşın və avadanlıqların təmiri istehsala xidmət səviyyəsinə görə hansı infrastruktur sahəsini səciyyələndirir?

√ lokal
• institusional
• istehsal
• sosial
• rasional

138. ASK-nın konkret sahəsinə xidmət göstərən sahələr necə adlanır?

• sahələrarası infrastruktur
√ sahədaxili infrastruktur
• sahənin infrastrukturu
• toxumçuluq infrastrukturu
• yolların infrastrukturu

139. Təsərrüfatlararası-təsərrüfatdaxili yolların salınması, maşın və alətlərin təmiri hansı infrastrukturu əks etdirir?

• xalq təsərrüfatı
√ lokal infrastrukturu
• müəssisə infrastrukturu
• meşə təsərrüfatı

140. Lizinq ödəmələri tərkibinə aiddir:

• Müqavilənin fəaliyyətdə olduğu müəyyən dövr ərzində amortizasiya ayırmaları



• Verilmiş kredit resurslarına görə lizinqalanınkomisyon haqları
√ Düzgün cavab yoxdur
• Hamısı
• Müqaviləyə uyğun olaraq lizinqalanın əlavə xidmətlərinə görə haqq

141. Lizinq ödəmələri tərkibinə aiddir:

• Hamısı
• Düzgün cavab yoxdur
√ müqavilə ilə əmlakın alınması nəzərdə tutulduqda əmlakın dəyəri onun qalıq dəyəri isə pay şəklində lizinq ödəməsinə daxil edilir
• Verilmiş kredit resurslarına görə lizinqalanın komisyon haqları
• Müqaviləyə uyğun olaraq lizinqalanın əlavə xidmətlərinə görə haqq

142. Lizinq ödəmələri tərkibinə aiddir:

√ borc vəsaitlərdən istifadə etdiyinə görə kompensasiya ödənilir
• Hamısı
• Düzgün cavab yoxdur
• Müqaviləyə uyğun olaraq lizinqalanın əlavə xidmətlərinə görə haqq
• Verilmiş kredit resurslarına görə lizinqalanın komisyon haqları

143. Lizinq ödəmələri tərkibinə aiddir:

√ Müqaviləyə uyğun olaraq lizinqverənin əlavə xidmətlərinə görə haqq
• Düzgün cavab yoxdur
• Hamısı
• Müqaviləyə uyğun olaraq lizinqalanın əlavə xidmətlərinə görə haqq
• Verilmiş kredit resurslarına görə lizinqalanın komisyon haqları

144. Lizinq ödəmələri tərkibinə aiddir:

• Hamısı
• Düzgün cavab yoxdur
√ Verilmiş kredit resurslarına görə lizinqverənin komisyon haqları
• Verilmiş kredit resurslarına görə lizinqalanın komisyon haqları
• Müqaviləyə uyğun olaraq lizinqalanın əlavə xidmətlərinə görə haqq

145. Azərbaycan Lizinq Şirkətləri Asosasiyasının əsas məqsədləri hansılardır?

• Iqtisadiyyatın bütün sahələrində lizinq fəaliyyətinin inkişafına mane olmaq
• Dövlət sektorunun inkişafına yardım etmək
√ lizinqin təşviqinə yönəldilmiş tədbir və aksiyaları təşkil etmək
• Düzgün cavab yoxdur
• Maliyyə yönümlü təşkilatlarda əməkdaşlıq əlaqələrini ləngitmək

146. Azərbaycan Lizinq Şirkətləri Asosasiyasının əsas məqsədləri hansılardır?

• Dövlət sektorunun inkişafına yardım etmək
• Düzgün cavab yoxdur
√ iqtisadiyyatın bütün sahələrində lizinq fəaliyyətinin inkişafına dəstək verilməsi
• Maliyyə yönümlü təşkilatlarda əməkdaşlıq əlaqələrini ləngitmək
• Iqtisadiyyatın bütün sahələrində lizinq fəaliyyətinin inkişafına mane olmaq

147. Azərbaycan Lizinq Şirkətləri Asosasiyasının əsas məqsədləri hansılardır?

• Dövlət sektorunun inkişafına yardım etmək
• Iqtisadiyyatın bütün sahələrində lizinq fəaliyyətinin inkişafına mane olmaq
• Düzgün cavab yoxdur
√ yerli və beynəlxalq şirkətlər üçün mövcud proqramlar haqqında geniş məlumat bazasını yaratmaq
• Maliyyə yönümlü təşkilatlarda əməkdaşlıq əlaqələrini ləngitmək



148. Azərbaycan Lizinq Şirkətləri Asosasiyasının əsas məqsədləri hansılardır?

• Dövlət sektorunun inkişafına yardım etmək
• Düzgün cavab yoxdur
√ kollektiv və ya fərdi şəkildə üzvlərin əsas imkanları və sponsurluqları vasitəsilə irəli sürülmüş təşəbbüsün həyata keçirilməsi
• Maliyyə yönümlü təşkilatlarda əməkdaşlıq əlaqələrini ləngitmək
• Iqtisadiyyatın bütün sahələrində lizinq fəaliyyətinin inkişafına mane olmaq

149. Azərbaycan Lizinq Şirkətləri Asosasiyasının əsas məqsədləri hansılardır?

√ Azərbaycanda lizinq sektorunun inkişafı yolunda olan boşluqların aradan qaldırılması ilə bağlı təkliflərin irəli sürülməsi
• Düzgün cavab yoxdur
• Dövlət sektorunun inkişafına yardım etmək
• Iqtisadiyyatın bütün sahələrində lizinq fəaliyyətinin inkişafına mane olmaq
• Maliyyə yönümlü təşkilatlarda əməkdaşlıq əlaqələrini ləngitmək

150. Sublizinq müqavilələrinin şərtləri də hər cəhətdən ...... müqavilələrinin şərtlərinə bənzəyir.?

√ Maliyyə lizinqi
• Düzgün cavab yoxdur
• Operativ lizinq
• Geriqayıdan lizinq
• Konsultativ lizinq

151. Bu lizinq növündə lizinq şirkəti avadanlığın bütün cari və əsaslı təmir xərclərini özü çəkir və bu xərclər lizinq ödənişlərinə əlavə edilir

• Konsultativ lizinq
• Geri qayıdan lizinq
√ Operativ Lizinq
• Maliyyə lizinqi
• Sublizinq

152. sürətlə artan inflyasiya zamanı təsbit edilmiş müddətlərdə lizinqverənə nə sərfəli deyil?

• uzunmüddətli dövrə müqvilə bağlamağa səy göstərir;
• Düzgün cavab yoxdur
√ ödənişlərlə uzun müddətli müqavilə imzalamaq
• Müqavilənin daha səmərəli və ucuz analoqunun meydana çıxması
• Borc kapitalı bazarının konyukturası və inkişaf tendensiyaları

153. Broker və dillerlər kimlərdir?

• Birbaşa iştirakçılar
• Heç biri
• Hamısı
• Müqaviləni hazırlayan aralıq şəxslər
√ dolayi vasitəçilər

154. ABŞ-ın kommersiya bankları XX əsrin 60-cı illərinin əvvəllərindən başlayaraq

• lizinq əməliyyatlarında bilavasitə iştirak etmməyə başlayıblar
√ Düzgün cavab yoxdur
• Lizinq şirkətləri ilə ortaq çalışmağa başladlar
• Lizinq əməliyyatlarında bilavasitə iştirak etməyə başlayıblar
• əmlakın icarəyə verilməsi üçün törəmə şirkət təsis etmək hüququ verdi.

155. Avadanlıqların satışı vasitəsi olaraq lizinq birinci dəfə hansı ölkədə tətbiq edilib?

• Almaniya



√ ABŞ
• Yunanıstan
• Bolqarıstan
• Çexoslovakiya

156. Maliyyə lizinqinin mahiyyəti

• icarəyə verilən əmlakın dəyərinin qısa müddətdə ödənilməsidir
• icarəyə verilən əmlakın icarə müddəti qurtarana qədər satılmaması öhdəliyinə əməl olunmamasıdır
• icarəyə verilən əmlakın öz xərcini ödənilməsidir
• icarəyə verilən maşın və avadanlıqların amortizasiyalaşdırılmasıdır
√ icarəyə verilən əmlakın, icarəyə verənin mülkiyyətindən icarəyə götürənin mülkiyyətinə keçməsidir

157.   Vasitəli lizinq nədir?

• lizinq və diler firmaları texnikan təmir edib icarəyə verirlər
• maşın və avadanlıqlar hazırlayan müəssisə onu diler firmalarına icarəyə verirlər
• diler firmaları texniki avadanlıqlar kənd əməkçilərinə satışını təşkil edir
• lizinq firmaları maşın və avadanlıqları istehsal edib icarəyə verirlər
√ lizinq və firmaları maşın və avadanlıqları onu hazırlayan zavodlardan alaraq icarəyə verirlər

158. Maliyyə lizinqi nədir?

• istehsal vasitələrinin qısa müddətli icarəsi
• icarəyə verilən əmlakın qısa müddətdə ödənilməsi
• istehsal vasitələrinin təmiri
• dövriyyə vasitələrinin qısa müddətli icarəsi
√ istehsal vasitələrinin uzunmüddətli icarəsi

159. Lizinqin həyata keçirilən növləri hansılardır?

• Bazardaxili lizinq
√ operativ maliyyə lizinqi
• daxili lizinq
• xarici lizinq
• Bazarlararası lizinq

160. Vasitəsiz lizinqin mahiyyəti nədir?

• lizinq və diler firmaları maşın və avadanlıqları istehsal müəssisələrindən alır və icarəyə verir
• lizinq firmaları maşın və avadanlıqları alıb onu emal müəssisələrinə icarəyə verir
• lizinq kompaniyaları maşın və avadanlıqları onu hazırladığı müəssisədən alıb icarəyə verir
• diler və lizinq firmaları maşın və avadanlıqları xarici ölkələrdən alır və icarəyə verir
√ icarəyə verən tərəf kimi maşın və avadanlıqları hazırlayan müəssisə özü çıxış edir

161. Lizinqin həyata keçirilməsi formaları hansılardır?

• müsabiqə ilə
• İmtahanla
√ vasitəli, vasitəsiz
• telefonla
• kompüterlə

162. Maddi-texniki təchizat xidməti nəyə deyilir?

√ istehsal və emal müəssisələrinin maddi-texniki vasitəsilə olan ehtiyacini ödəyən təşkilata
• istehsala təşkili formalarına
• maşın və mexanizmlərin əsaslı təmirinə
• məhsulların istehsalı, daşınması və saxlanılması
• maşın –traktor stansiyalarının sahələrinə



163.   İstehsal infrastrukturuna təsir edən amilləri müəyyən edin

• torpaq münbitliyinin yaxşılaşdırılması
• torpaq ərazisinin şumlanması
• torpaq ərazisinin sertifikasiyası
• torpaq ərazisinin amortizasiyası
√ torpaq ərazisinin konfiqurasiyası

164. İdxal lizinqinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

• lizinq firması texnikanı öz ölkəsində hazırlanan zavodlardan alıb onun xaricdə icarəyə verilməsi
• lizinq firmalarının öz ölkəsində fəaliyyət göstərməsi
• avadanlıqların xarici ölkələrdən alınıb oradanda icarəyə verilməsi
√ lizinq kompaniyaları texniki avadanlıqları xaricdə hazırlanan zavodlardan alıb öz ölkəsində icarəyə verməsi
• diler kompaniyaları texniki avadanlıqları öz ölkəsində icarəyə verilməsi

165. Operativ lizinq nəyə deyilir?

• maşın və avadanlıqların alınması sazişi
• bir neçə lizinq sazişlərinin məcmusu
√ bütün lizinq sazişlərinin daxil olması
• bu növ lizinqdə saziş bağlanmır
• cəmi bir sazişin bağlanması

166. Lizinqi ilk dəfə tətbiq edən ölkə hansıdır?

√ ABŞ
• ÇXR
• Yaponiya
• Almaniya
• Fransa

167.   Lizinqin əsas vəzifəsi nədir?

• texniki avadanlıqların təmiri
√ texnikanı əldə etməni və alınmış malların maliyyələşdirilməsi
• emal müəssisələrində kadr hazırlığı
• k/t müəssisələrini su ilə təmin etmək
• k/t məhsullarının satışı

168. Bankların lizinq xidmətləri bazarına daxil olmaları aşağıdakı hansı amillə bağlıdır?

• Lizinq sahəsi əsas pul kapitalının mənbəyidir
• Düzgün cavab yoxdur
√ Lizinq kapital tutumlu biznes növüdür, banklar isə pul resurslarının əsas sahibləri sayılır
• Lizinqlə bank kreditinin eyni olması
• Lizinq bir fəaliyyət kimi eyniylə bank işinin bir qoludur

169. Lizinqin əsas iştirakçıları hansılardır?

• Lizinq verən, lizinq alan
• Satıcı, lizinq verən
• Avadanlığı satan şirkət, lizinq şirkəti
• Avadanlığı satan şirkət, müştəri
√ Lizinq alan, lizinq verən, satıcı

170. Dar ixtisaslaşmış şirkətlər adətən hansı növ əmlaklarla iş görürlər?

• Bir və ya bir neçə növ mürəkkəb əmlaklarla



√ Bir növ əmlakla və ya standart növ eyni qrup əmlakla
• Daha böyük avadanlıqlarla
• Daha mürəkkəb maşınlarla
• Tikinti avadanlıqları ilə

171. Retinq icarə növü hansı müddətə hesablanır?

• 1 ildən 10 ilə qədər
√ gündən 1 ilə qədər
• 1 ildən 3 ilə qədər
• 1 gündən 18 aya qədər
• 1 ildən 5 ilə qədər

172.  Sərvət mülkiyyət hüququnda yox, ondan istifadədədir  adlı əsərin müəllifi kimdir?

√ Aristotel
• Şumpeter
• C.Keyns
• Adam Smit
• Pifaqor

173. Lizinqin vətəni hansı ölkə sayılır?

√ ABŞ
• Fransa
• Almaniya
•  İspaniya
• İngiltərə

174. İqtisadi leksikona  lizinq  terminin daxil olması hansı firmanın adıı ilə bağlıdır?

• General Motors
• Siemens
• Assimo
√ Bell
• British Petrolium

175. İndiki şəraitdə maddi-texniki təchizat xidməti vəzifəsinə yerinə yetirən təşkilat hansıdır?

• Arolizinq
• Balizinq
√ Aqrolizinq
• Sexliziinq
• Asiyalizinq

176. Lizinqin əsas iştirakçıları hansılardır?

• Avadanlığı satan şirkət, müştəri
• Avadanlığı satan şirkət, lizinq şirkəti
• Satıcı, lizinq verən
√ Düzgün cavab yoxdur
• Lizinq verən, lizinq alan

177. Aşağıdakılardan hansı lizinq müqaviləsinin əsasını təşkil etmir?

• Lizinq ödənişləri
√ Maşın və ya avadanlığın mülkiyyət hüququ
• Müqavilənin subyektləri
• Müqavilənin obyekti
• Lizinq üzrə təklif olunan xidmətlər



178. Ortamüddətli icarəni başqa cür necə adlandırırlar?

• Kredit
• Lizinq
• Ipoteka
√ Hirinq
• Rentinq

179. İcarə müqaviləsinin müddətdən asılı olaraq növləri hansılardır?

• Qısamüddətli, ortamüddətli, müddətsiz
• Düzgün cavab yoxdur
• Qısamüddətli, müddətsiz
• Qısamüddətli, uzunmüddətli
√ Qısamüddətli, ortamüddətli, uzunmüddətli

180. ilk dəfə lizinq harda tətbiq olunub?

• Babilər
• Heç biri
• Qədim Misir
• Qədim Yunanistan
√ Şumer

181. əsas fəaliyyəti lizinq əməliyyatları olan ilk cəmiyyət hansı şəhərdə yaranmışdır?

√ San Fransisko
• Vaşinqton
• Los Angeles
• Nyu York
• Paris

182. Avropa Lizinq Cəmiyyəti Birliyi neçə Avropa ölkəsini özündə birləşdirir?

√ 17
• 18
• 14
• 15
• 16

183. 90 –cı illərdə ABŞ -da maşın və avadanlıqlara edilmiş kapital qoyuluşlarında lizinqin payı  neçə faiz olmuşdur?

• 40-45%
√ 25-30%
• 30-35%
• 35-40%
• 45-50%

184. Avropada ilk maliyyə lizinq qurumları nə zaman yaranıb?

• XIX əsrin 20-30 -cu illərində
• XX əsrin 60-70 –ci illərində
√ XX əsrin 50-60 –cı illərində
• XIX əsrin 50-60 –cı illərində
• XX əsrin 20-30 -cu illərində

185. Lizinq özündə aşağıdakı elementləri birləşdirir:

• İcarə, investisiya, diller



• Bank krediti, istehlakçı, istehsalçı
• İcarə, depozit, investisiya
√ İnvestisiya, bank krediti, icarə
• İcarə, bank krediti, broker

186. Lizinqverən .....

• səhmdar cəmiyyəti və ya digər təşkilati-hüquqi formada təşkil olunan, kommersiya təşkilatı kimi fəaliyyət göstərən, özünün təsis
sənədlərinə və xüsusi lisenziyasına görə lizingverən funksiyasını yerinə yetirən lizinq şirkətləri aiddir.

• bu fərdi sahibkar kimi qeydiyyatdan keçmiş istənilən təşkilati-hüquqi formada fəaliyyət gostərən hüquqi şəxs və ya fiziki şəxsdir.
• bu maşın və avadanlıqları hazırlayan müəssisə və ya lizinq əmlakını satan digər hüquqi və ya fiziki şəxsdir
√ bu lizinq əmlakının mülkiyyətçisidir. O, öz əmlakını digərinə razılaşdırılmış şərtlərlə müvəqqəti istifadəyə verir.
• Düzgün cavab yoxdur

187. istehsalın texniki bazasının yeniləşməsi prosesinde, müxtəlif mülkiyyət formalı müəssisə və təşkilatların əsas fondlarının
təkmilləşdirilməsi, təzələnməsi prosesində lizinq hansı rolu oynayır?

• Nizamnamə kapitalının böyüməsinə yardım edir
• Gəlirlər xərcləri üstələyir
• Düzgün cavab yoxdur
√ Bütün cavablar doğrudur
• Kənd təsərrüfatı və emal sənayesi müəssisələrində istehsal vasitələrinə mövsümi tələbatını ödəyir

188. Lizinqin hansı növündə lizinq müqavilələrinin müddəti adətən avadanlıqların amortizasiya müddətləri ilə eyni olur?

• Operativ lizinq
• Uzunmüddətli lizinq
√ Maliyyə lizinqi
• Konsultativ lizinq
• Sublizinq

189. Hüquqi nöqteyi nəzərdən lizinq müqaviləsi investisiya qiymətlilərinin .............. icarəsinin xüsusi növüdür.

• Müddətsiz
• Heç biri
• Qısamüddətli
• Ortamüddətli
√ Uzunmüddətli

190. Lizinq müqaviləsinin birbaşa iştirakçılarına aiddir:

√ lizinq alan;
• Hamısı
• Sığorta şirkəti
• Kommersiya bankları
• Françayzinq üsulu müəssisələr

191. Lizinq müqaviləsinin birbaşa iştirakçılarına aiddir:

• Kommersiya bankları
• Hamısı
• Sığorta şirkətləri
√ lizinqverən
• Mərkəzi bank

192.  Lizinq əməliyyatları istifadəçi müəssisələrə istehsal vasitələrinin icarə şərtləri daxilində ... dövrə təqdim edilməsindən ibarətdir.
Nöqtələrin yerinə uyğundur?

•  uzun müddətli
•  orta müddətli



√  orta və uzun müddətli
• düzgün cavab yoxdur
•  kiçik müddətli

193. Aşağıdakı fikirlərdən hansı maliyyə lizinqinə aiddir?

• götürülən avadanlıq lizinq şirkətinin (lizinqverənin) razılığı ilə lizinqalan tərəfindən digər müəssisələrə yenidən lizinqə verilə bilər
• Heçbiri
• Hamısı

√ avadanlığın uzun müddətli icarəyə verilməsi və müqavilə müddəti sonunda bu avadanlığın müqavilədə əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş
simvolik bir dəyərlə lizinqalana satılması

• avadanlıq lizinq şirkəti tərəfindən müştərinin (lizinqalanın) əvvəlcədən razılığı olmadan alınır və bununla bağlı bütün riskləri lizinq
şirkətiöz üzərinə götürür.

194. Lizinqin hansı növündə avadanlıqları adətən müştəri (lizinqalan) seçir və lizinq şirkətinə bu avadanlığın alınması üçün sifariş verir.?

√ Maliyyə lizinqi
• Sublizinq
• Uzunmüddətli lizinq
• Konsultativ lizinq
• Operativ lizinq

195. Lizinqin hansı növündə lizinq müqavilələrinin müddəti adətən avadanlıqların amortizasiya müddətləri ilə eyni olur?

• Operativ lizinq
√ Düzgün cavab yoxdur
• Uzunmüddətli lizinq
• Konsultativ lizinq
• Sublizinq

196. lizinqin ən geniş istifadə edilən növlərindən  biridir.

• Konsultativ lizinq
• Düzgün cavab yoxdur
• Konstruktiv lizinq
• Instruktiv lizinq
√ Beynəlxalq lizinq

197. lizinqin ən geniş istifadə edilən növlərindən  biridir.

• Konsultativ lizinq
• Düzgün cavab yoxdur
• Konstruktiv lizinq
• Instruktiv lizinq
√ Maliyyə lizinq

198. lizinqin ən geniş istifadə edilən növlərindən  biridir.

• Konsultativ lizinq
• Düzgün cavab yoxdur
• Konstruktiv lizinq
• Instruktiv lizinq
√ geri qaytarılan lizinq

199. Lizinq şirkətləri öz fəaliyyət xarakterinə görə hansı qruplara ayrılırlar?

• qısamüddətləri, ortamüddətli
• düzgün cavab yoxdur
• horizontal və vertikal
√ ixtisaslaşdırılmış və universal



• qısamüddətləri, ortamüddətli və uzunmüddətli

200. Lizinq müqaviləsinin obyekti rolunda aşağıdakılardan hansı çıxış edə bilər?

• Lizinq ödənişləri;
• Istehsal zamanı məhv olan istənilən növ maddi sərvətlər
√ istehsal zamanı məhv olmayan istənilən növ maddi sərvətlər
• Lizinq müqaviləsinin müddəti;
• Lizinq üzrə təklif olunan xidmətlər.

201. Lizinq müqviləsinin müddətini müəyyənləşdirərkən lizinqalan və lizinqverən aşağıdakıları nəzərə almalıdırlar?

• Tələb olunan maşın və ya avadanlıq
• Icarə alanın nizamnamə kapitalı
√ İnflyasiya prosesinin dinamikası.
• Bankların maksimal faizləri
• Vergilərin miqdarı

202. Lizinq ödəmələrinin səviyyəsinə təsir edən amil hansıdır?

• lizinq obyektinin dəyəri
• düzgün cavab yoxdur
• lizinqin tipi və müddəti
√ bütün cavablar doğrudur
• amortizasiya müddətiğ

203. Fəaliyyətdə olan müəssisə gələcək inkişaf üçün maliyyə resurslarının çatışmazlığı ilə qarşılaşdıqda, hansı lizinqə diqqət yetirməsi
məqsədəuyğundur.?

• Operativ
√ Düzgün cavab yoxdur
• Konsultativ lizinq
• Maliyyə lizinqi
• Sublizinq

204. Fəaliyyətdə olan müəssisə gələcək inkişaf üçün maliyyə resurslarının çatışmazlığı ilə qarşılaşdıqda, hansı lizinqə diqqət yetirməsi
məqsədəuyğundur.?

• Sublizinq
• Maliyyə lizinqi
• Konsultativ lizinq
√ Qayıdan lizinq
• Operativ

205. lizinq predmetinin istifadə hüququnun üçüncü tərəfə keçməsi ilə yaranan münasibət növü hansıdır?

• Maliyyə lizinqi
• Beynəlxalq lizinq
√ sublizinq
• Daxili lizinq
• Geriqayıdan lizinq

206. Bunlardan hansı lizinqin əsas növlərindən deyil?

• Operativ lizinq
• Düzgün cavab yoxdur
• Geri qayıdan lizinq
√ Konstruktiv
• Maliyyə lizinqi



207. Lizinqin əsas növləridir:

√ hamısı
• Sadə lizinq
• Operativ lizinq
• Sublizinq
• Maliyyə lizinqi

208. Maddi-texniki təchizatın hansı infrastruktur sahəsinə aid deyil?

√ hamisi
• sosial
• rasional
• proporsional
• irrasional

209. Avrolizinqin həqiqi üzvü olan ölkələr:

• Norveç
• Portuqalya
• Polşa
• Hollandiya
√ hamısı

210. Lizinq ödənişlərinin hesablanması həyata keçirilə bilər?

√ tərəflərin seçdiyi ödəniş formasından və üsullarından asılı olaraq, müxtəlif metodlarla
• Mürəkkəb tərkiblə
• primitiv üsullar
• adi yollarla
• Müxtəlif üsullarla

211. Lizinqin növləri:

• adi, sadə və mürəkkəb
• müddətli və müddətsiz
• primitiv, yeni və kreativ
• uzun, qısa və orta
√ operativ, maliyyə, qaytarılan və digər

212.

Ödəniş üsullarına görə lizinq ödənişlərini aşağıdakılara ayırmaq olar:
1) natural
2) pullu
3) istehsal edilmiş
4) qarışıq

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

213. Bunlardan hansı lizinqin əsas növlərindən deyil?

• Maliyyə lizinqi
• Geri qayıdan lizinq
• Sublizinq
• Operativ lizinq
√ Düzgün cavab yoxdur

214. Maliyyə lizinqində avadanlığın cari və əsaslı təmiri kim tərəfindən həyata keçirilir.?



• Lizinqverənin öz hesabına
• Lizinqalanın sığortadan aldığı pulla
√ Düzgün cavab yoxdur
• Bankın hesabına
• Sığorta şirkətinin öz hesabına

215. Lizinq …….. vəsait qoyuluşunun bir formasıdır

• Ipotekaya
• Dövriyyə fondlarına
• banklara
√ əsas fondlara
• Amortizasiya xərclərinə

216. İstənilən lizinq ödənişinə daxil deyil?

• amortizasiya
√ düzgün cavab yoxdur
• riskin məbləği – bu məbləğ lizinqverənin aid olduğu müxtəlif risklərin səviyyəsindən asılıdır
• lizinq marjası – bura lizinqverənin göstərdiyi xidmətlərə görə əldə etdiyi gəlir daxildir (1-3%)
• müqavilənin lizinqverən tərəfindən həyata keçirilməsi üçün istifadə olunan resursların ödənişi

217. Lizinq əməliyyatlarının tətbiqinə və onun genişləndirilməsinə əsaslı surətdə şərait yaradan onun iştirakçıları üçün müəyyən edilmiş ......
sistemidir.

• Vergi məcəlləsi
• Düzgün cavab yoxdur
• Vergi tarifləri
√ Vergi güzəştləri
• Vergi hüquqları

218. Lizinq ödəmələrinin səviyyəsinə təsir edən amillərə aid deyil ?

• lizinq üzrə ödəmələrin qrafiki
√ düzgün cavab yoxdur
• lizinq obyektinin dəyəri
• amortizasiya müddəti
• lizinqin tipi və müddəti

219. Operativ lizinqin xüsusiyyətlərini göstərin.

• bütün cavabla doğrudur
• düzgün cavab yoxdur
• operativ lizinq müqaviləsinin müddəti adətən 10 ildən artıq olur
√ operativ lizinq müqaviləsi lizinqalan tərəfindən istənilən vaxt pozula bilər
• mümkün risklərin hamısı lizinqalanın üzərinə düşür.

220. Operativ lizinqin xüsusiyyətlərini göstərin.

• mümkün risklərin hamısı lizinqalanın üzərinə düşür.
• bütün cavabla doğrudur
√ operativ lizinq müqaviləsinin müddəti adətən 2-6 ildən artıq olmur
• düzgün cavab yoxdur
• operativ lizinq müqaviləsi lizinqalan tərəfindən heç vaxt pozula bilməz

221. Lizinq müqaviləsinə aşagıdakı hallarda xitam verilir

• Müqavilə müddəti uzadıldıqda
√ düzgün cavab yoxdur



• müəssisənin nizmanamə kapitalı azaldıqda
• Lizinq verənin şərtləri dəyişdikdə
• Icarəçi müəssisədə struktur dəyişikliyi edildikdə

222. Təcrübədə istifadə olunan lizinq formaları aşağıdakılardan hansıdır?

• Sublizinq,  beynəlxalq
• Daxili, sublizinq
• Geriqayıdan, daxili, beynəlxlaq
• Daxili, sublizinq, beynəlxalq
√ Daxili, Beynəlxalq

223. Bunlardan hansı lizinqin əsas növlərindən deyil?

• Maliyyə lizinqi
• Düzgün cavab yoxdur
√ İnstruktiv
• Sublizinq
• Operativ lizinq

224. Birinci qrup lizinqverənlər ...

√ kommersiya bankları, onların xüsusi bölmələri və ya digər maliyyə-kredit münasibətlərindən ibarətdir
• düzgün cavab yoxdur

• lizinq əməliyyatlarını maliyyələşdirmək mənbələrinə malik olan istənilən firma, şirkət, müəssisə və təşkilatların bölmələri, şöbə və
idarələrini əhatə edir

• Bu etibarlı, dayanıqlı lizinqalanların iştirakı ilə həyata keçirilən iri sövdələşmələrdə istifadə olunur

• səhmdar cəmiyyəti və ya digər təşkilati-hüquqi formada təşkil olunan, kommersiya təşkilatı kimi fəaliyyət göstərən, özünün təsis
sənədlərinə və xüsusi lisenziyasına görə lizingverən funksiyasını yerinə yetirən lizinq şirkətləri aiddir

225. Təcrübədə Lizinq şirkətlərinin növbəti tipləri yaradılır:

• düzgün  cavab yoxdur
•  universal
• ixtisaslaşdırılmış
• kombinə edilmiş
√ bütün variantlar doğrudur

226. Lizinq şirkətlərinin təşkilati – hüquqi formaları :

• MMC
• əlavə məsuliyyətli cəmiyyət
√ bütün variantlar doğrudur
• assosiasiyalar
• filiallar

227. Lizinq şirkətlərinin təşkilati – hüquqi formaları

• kommandit yoldaşlıq
√ bütün variantlar doğrudur
• qız şirkətlər
• filiallar
• tam  yoldaşlıq

228. Lizinq şirkətlərinin təşkilati – hüquqi formaları

• ASC
√ bütün variantlar doğrudur
• təsərrüfat  cəmiyyətləri
• təsərrüfat yoldaşlığı



• istehsal kooperativləri

229. Lizinq şirkətinin təşkilatı hüquqi formasını göstərin

• unitar
√ bütün variantlar doğrudur
• korporativ
• bələdiyyə
• dövlət

230. Lizinq şirkəti aşağıdakı yollarla yaradılır

• dəyişilmə
√ bütün variantlar doğrudur
• qovuşma
• bölünmə
• ayrılma

231. MSQ-larının yaradılma məqsədlərini göstərin ( Maliyyə - Sənaye qrupları)

√ bütün variantlar doğrudur
• təşkilati – struktur dəyşiklərin həyata keçirilməsi
• ixrac potensialının yüksəldilməsi
• ETKLİ-ın maliyyə dəstəyi ilə təmin edilməsi
• investisiya resurslarının konsolidasiyası

232. Lizinq fəaliyyətinə dövlət dəstəyinin hüdudlarına aid olanı göstərin :

• Vergi və kredit güzəştlərinin  verilməsi
• dövlət əmlakından istifadə etməklə lizinqdə investisiyaların təmin edilməsində girov fondlarının yaradılması
• Investisiya kreditlərinin verilməsi
• Lizinq iştirakçılarının maraqlarının müdafiəsinin hüquqi bazasının formalaşdırılması və inkişafı
√ bütün variantlar doğrudur

233. bütün müəssisələr hansı resursları əldə etmək hüququna malikdir ?

• material
• maliyyə
√ bütün variantlar doğrudur
• informasiya
• əmək

234. Lizinq fəaliyyətinin zəmanəti nədir

• əmlakın  qeyri – qanuni müsadirədən müdafiəsi
√ bütün variantlar doğrudur
• lizinqlə məşğulolma hüququ , müəssisənin yaradılması və mülkiyyətin əldə olunmasın
• lizinq şirkətinin məqsədəuyğun olmuyan motivlər üzrə qeydiyyatına eimtinanın yolverilməzliyi
• fəliyyət sferasının müstəqil seçilməsi

235. lizinq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi formasına hansı aiddir ?

• sığorta
√ bütün variantlar doğrudur
• dövlət dəstəyi
• kredit güzəştləri
• razılaşmaların zəmanətlənməsi

236. Lizinq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin  forması :



• təşkilati – hüquqi
√ bütün variantlar doğrudur
• informasiya dəstəyi
• antiinhisar tənzimlənməsi
• mütəxəssislərin kadr hazırlığı

237. Lizinq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin formalarını göstərin:

• qiymət
√ bütün variantlar doğrudur
• iqtisadi
• inzibati
• vergi

238. Lizinq subyektlərinin vəzifələrini göstərin:

• əmək müqavilələri bağlamaq
√ bütün variantlar doğrudur
• ekoloji tələblərə riayət etmək
• yanğından qorunma tələblərinə riayət etmək
• sanitar- epidemioloji tələblərə riayət etmək

239. Lizinq subyektləri borcludurlar

• vergiləri vaxtında ödəmək
• müflisləşmə haqqında məlumat vermək
• məcburi sığorta və sosial müdafiınin bütün növlərini təmin etmək
√ bütün variantlar düzdür
• əməyin təhlükəsizlik  şərtlərini təmin etmək

240. Lizinq subyektləri borcludurlar

• müqavilə üzrə öhdəliklərin icrasına
√ bütün variantlar düzdür
• digər sahibkarların hüquqarını pozmamaq
• əmək haqqının minimum səviyyəsinin təmin edilməsinə
• əmək müqavilələrinin bağlanmasına

241. Lizinq münasibəti subyektlərinin dövlət xidmətlərindən istifadə hüququna malikdirlər:

• sosial təminat
• tibbi sığorta
√ bütün variantlar doğrudur
• hüquqlarının meəhkəmədə müdafiəsi
• sosial sığorta

242. Lizinq münasibəti subyektlərinin inzibati – idarəetmə fəaliyyətində hüququ vardır:

• işçilərin işə qəbuku və işdən çıxarılması
√ bütün variantlar doğrudur
• mənfəətə sərəncam vermə
• xarici bazara çıxış
• daxili bazara çıxış

243. Lizinq münasibəti subyektlərinin hüququ vardır :

• lizinq fəaliyyətini başlamaq və həyata keçirmək
• əlaqələr, birliklər yaratmaq
√ bütün variantlar doğrudur
• istehsal proqramını müstəqil şəkildə formalaşdırmaq



• maliyyə və digər resursların cəlb edilməsi

244. Praktikada lizinq

√ ödənişin real ölçüsü aşağı və yuxarı sərhədlər arasındaolur və o, lizinq obyektinin qaytarılma dəyərindən aşağı olmamalıdır
• müsbət cəhətləri çoxdur
• mənfi abu havadan uzaqlaşmaq
• əsaslı düzəlişlər etmək
• tezliklə həyata keçirmək

245. Yuxarı sərhəd

√ bu halda təsərrüfatçı subyektin orta sənaye gəlir norması zamanı genişləndirilmiş təkrar istehsalı əldə edilir
• Minimum istehsal
• maksimum gəlir
• minimum zərər müqabilində gəlir götürülür
• maksimum mənfəət götürülür

246. Lizinq ödəmələrinin müəyyənləşdirilməsində başlıca prinsiplərdən biri

√ icarəyə verilmiş vəsaitlərin müvafiq artımla qaytarılmasıdır
• fədakarlıq
• sadiqlik
• Disiplin
• məsuliyyətli olmaq

247. Lizinq müqaviləsində müəyyənləşdirilir:

√ Lizinq ödəmələrinin ölçüsü, həyata keçirilmə üslubu və dövriliyi
• prosesə aid olan hər şey
• prosesin problemləri
• prosesin müddəti
• prosesin çətinliyi

248. İcarədar və icarə verən arasında lizinq haqqında ümumi müqavilədir:

• Baş rəhbər
• Baş kontrakt
√ Baş lizinq
• Baş operator
• Baş menecer

249. Lizinq sazişinin növünü iki müxtəlif növlərə ayırmaq olar:

√ sadə (adi) və mürəkkəb.
• kiçik və qısa
• uzun və böyük
• adi və primitiv
• incə və qısa

250. Avrolizinqin həqiqi üzvləri olan ölkələr:

√ hamısı
• Almanya
• Fransa
• İspanya
• Danimarka

251. Avrolizinqin həqiqi üzvləri olan ölkələr:



• Yunanıstan
• Macarıstan
√ hamısı
• Finlandiya
• Böyük Britanya

252. Hansı lizinqin funksiyası deyil

√ hamısı
• icarə
• əmlak
• rəqabət
• alqı-satqı

253. Hansı lizinqin funksiyasıdır?

• vergi güzəştlərinin alınması
√ hamısı
• maliyyə
• istehsal
• satış

254. Sonradan kapitala çevriləcək istehsalata hazırlığa məsrəflərə aiddir?

√ Layihənin həyata keçirilməsi üçün xərclər
• Sıradan xərclər
• adi xərclər
• normadaxili xərclər
• Primitiv xərclər

255. Bazarın konkret əmtəələrə tələbin proqnozlaşdırılması məqsədlərilə təhlili kifayət qədər böyük zaman və vəsait məsrəflərini tələb edir:

√ Marketing Planı
• Taktika
• Stategiya
• Üsul
• Plan

256. Ölkədə biznesin qadağan edilən sahələri, eləcə də dövlət inhisarçılıq predmeti olan fəaliyyət növləri vardır.

• yenilik
• problem
√ fəaliyyət
• istifadə
• əxlaq

257. Lizinq şirkəti aşağıdakı yollarla yaradılır :

• yeni təşkilatın təsis edilməsi yolu ilə
√ bütün variantlar doğrudur
• qovuşma
• bölünmə və ayrılma
• mövcud hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə

258. Maliyyə - sənaye qruplarının yaradılma prinsiplırini göstərin

• səhm paketinin konsolidasiyası
√ bütün variantlar doğrudur
• müəssisələrinin texnolojivə kooperativ əlaqəsi
• yeni investisiya mexanizmlərini yaradılması



• MSQ-na könüllü daxil olma

259. MSQ-larının yaradılma prinsipləri aiddir (Maliyy  - Sənaye Qrupları)

√ bütün variantlar doğrudur
• yeni investisiya mexanizmlərinin yaradılması
• müəssisənin texnoloji və kooperativ əlaqəsi
• maliyyə və sənaye kapitalının inteqrasiyası
• MSQ yaradılmasınınforma və yollarının çoxçeşidliliyi

260. Birbaşa lizinqin idarə edilməsinin təşkilati formasını göstərin :

• istehsal  bölməsi
• xarici ticarət şöbəsi
•  satış şöbəsi
• marketinq xidməti
√ bütün variantlar doğrudur

261. Lizinq fəaliyyətinin idarə edilməsi konsepsiyasını nədən asılı olaraq seçirlər

• cəmiyyətdə əməyin bölünmə səviyyəsindən
• müəssisədə əməyin bölünmə səviyyəsindən
√ bütün variantlar doğrudur
• lizinqin inkişafı mərhələsindən
• kommersiya təşkilatlarının ölçü və tipindən

262. lizinq fəaliyyətinin dövlət dəstəklənməsi hüdudlarına hansı aiddir ?

• lizinq infrastrukturunun yaradılmasında dövlət kapitalının pay iştirakı
√ bütün variantlar doğrudur
• dövlət əmlakından istifadə etməklə lizinqdə investisiyaların təmin edilməsində girov fondlarının yaradılması
• əmtəələrin göndərilməsində dövlət sifarişlərinin ayrılması
• investisiya kreditlərinin verilməsi

263. Lizinq fəaliyyəti zəmanətini göstərin :

• bütün müəssisələrin resursları əldə etməkdə bərabərhüquqlu olması
√ bütün variantlar doğrudur
• vergi güzəştləri
• buraxılmış fürsətlər də daxil olmaqla zərərlərin ödənilməsi,yerinin doldurulması
• Lizinqin iqtisadi hüquqi dəstəyi

264. Aşağıdakılardan hansı lizinq fəaliyyıtinin dövlət tənzimlənməsininiqtisadi formalarına aiddir?

• vergi
√ bütün variantlar doğrudur
• kadr
• maliyyə
• qiymət

265. Aşağıdaklardan hansı lizinq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin inzibbati formalarına aiddir ?

• informasiya dəstəyi
√ bütün variantlar doğrudur
• əmtəə , xidmətlərin sertifikatlaşdırılması
• antiinhisar tənzimlənməsi
• məhkəmə müdafiəsi

266. Lizinq iştirakçıları məsuliyyət daşıyırlar:



• lizinqə verilən mülkiyyət
√ bütün variantlar doğrudur
• ətraf mühitin çirkləndirilməsi
• digər sahibkarların hüquqlarının pozulması
• insanların sağlamlıq və həyatına zərərin vurulması

267. Lizinq iştirakçıları məsuliyyət daşıyırlar:

• əməyin təhlükəsizlik şərtlərinin yaradılmaması
• sağlamlıq üçün zərərli məhsulların realizasiyası
• müqavilələrin qeyri-lazimi icrası
√ bütün variantlar doğrudur
• antiinhisar qanunvericiliyinin pozulması

268. Müəssisə üçün lizinqin çatışmamazlıqlarını göstərin.

• İcarəçi avadanlığın qalıq dəyərinin artırılmasında qazanmır
√ bütün variantlar doğrudur
• təşkilati çətinlik

• əgər lizinqin predmeti böyük obyektlərdisə , icarə razılaşmalarının şərtlərinin böyük müxtəlifliyi ilə əlaqədar olaraq onların lizinqi
haqqında müqaviləyə hazırlıq vaxt və vəsait tələb edir

• ETT nəticəsində avadanlıq köhnələ bilər , lakin bununla belə lizinq müqaviləsinin fəaliyyətinin sonuna kimi icarə ödənişləri qurtarmır

269. Müəssisə üçün lizinq mülkiyyətinin faydalarını, üstünlüklərini göstərin.

• razılaşmanın təminatlılığı
• prioritet , lakin məhdud növbəlilik
√ bütün variantlar doğrudur
• risklərin bölüşdürülməsi və elastiklik
• daha az sərt kredit tələbləri

270. Müəssisənin maliyyə vəziyyətini qiymətləndirmək üçün aşağıdakı göstəricilər sistemindən istifadə olunur :

• likvidlilik
√ bütün cavablar doğrudur
• səhmdar kapitalın aktivlərinin istifadə vəziyyəti
• mənfəətlilik
• ödənişqabiliyyətlilik

271. Hansı hallarda Lisenziya orqanı lizinq şirkətinin lisenziyasının fəaliyyətini dayandırmaq hüququna malikdir ?

• lizinq şirkəti lisenziyanın dayandırılması və ya ləğvi haqqında bildiriş təqdim etdikdə
√ bütün variantlar doğrudur
• lizinq şirkətinin hüquqi şəxs kimi ləğvi
• lizinq şirkəti tərəfindən ona verilən lisenziyanın istifadə şərtlərinin dəfələrlə pozulması
• şirkət tərəfindən lizinq fəaliyyətin dayandırıldıqda və ya bitdikdə

272. Lizinq xidmətinin istehakşıları hansı tələblərə cavab verməlidirlər?

• iqtisadi əlaqələrdə kifayət qədər ixtisaslaşmış olmaq
√ bütün variantlar doğrudur
• yüksək nəticələri təmin etmək üçün böyük həcmdə əmtəə və xidmət istehsalına nail olmaq
• işgüzar əlaqələrdə kifayət qədər ixtisaslaşmış olmaq
• lizinq müəssisəsi üçün əlverişli ərazi daxilində yerləşmək

273. əmlakın vasitəçilərlə ötürülməsini nəzərdə tutan lizinq necə adlanır?

• idxal
• bütün variantlar doğrudur
√ dolayı



• ixrac
• tranzit

274. Tranzit lizinqin üstünlüklərini göstərin:

• lizinq ödənişlərinin ölkə xaricinə köçürülməsində vergi maneələrinin azaldılması
√ bütün variantlar doğrudur
• məhsul istehsalçılarının xarici satış bazarlarının genişləndirilməsi
• lizinqə verilın əmlakın nomenklaturasının genişləndirilməsi
• əmlakın xarici sahibkarların adına keçirilməsinin qeydiyyatı prosedurunun sadələşdirilməsi

275. Tranzit lizinqi investisiyalaşdıran zaman birbaşa lizinqlə müqayisədə lizinverən hansı üstünlüklərə malikdir ?

• lizinqə verilın əmlakın çeşidinin genişləndirilməsi
√ bütün variantlar doğrudur
• lizinqalanın ölkəsində yerli maliyyə mənbələrindən istifadə  etmək imkanı
• risklərin azaldılması
• məhsul istehsalçılarının xarici satış bazarlarının genişləndirilməsi

276. əgər lbir ölkənin lizinq verən başqa ölkədən kredit götürür və əmlakı əldə edir və onu üçüncü ölkədə yerləşən lizinq alana verirsə bu
hansı lizinq növüdür ?

• birbaşa lizinq
• idxal lizinqi
• düzgün cavab yoxdur
• ixrac lizinqi
√ tranzit lizinq

277. Operativ lizinqin xüsusiyyətlərini göstərin

• vəsaitlər çatışmadıqda lizinq alan əmlakı  hissə - hissə ödəməklə istifadə edir
√ bütün variantlar doğrudur
• daşınan və daşınmaz əmlak lizinverənin mülkiyyəti hesab olunur
• lizinq ödənişlərinin yüksək dərəcəsi
• lizinq sazişinin müddəti əmlakın fiziki aşınması müddətindən  əhəmiyyətli dərəcədə qısadı

278. Lizinqin təşkili variantlarını göstərin:

• bank strukturunda yaradılmış lizinq xidmətləri
√ bütün variantlar doğrudur
• texnikanın göndərilməsi və xidmət edilməsində ixtisaslaşmış böyük firmalar tərəfindən yaradılmıış lizinq şirkələri

• böyük istehsal maşın və avadanlıqları istehsal edən və öz məhsullarının bir hissəsini lizinqə verən şirkətlər tərəfindən yaradılan
ixtisaslaşdırılmış lizinq şirkətləri

• bank tərəfindən yaradılan universla lizinq şirkətləri

279. əgər lizinq lana və lizinq verən müxtəlif ölkələrdədirlərsə onda bu lizinq ... lizinqdir

√ beynəlxalq
• bütün variantlar doğrudur
• birbaşa
• xarici
• pul

280. İnvestisiyalaşdırma və onun qiymətləndirilməsi prossesinin cavab verməli olduğu prinsipi göstərin :

• Q-prinsipi ( biznes , aktivlər və əmlakın real və nominal bərpa olunma dəyərinin nisbəti prinsipi )
√ bütün variantlar düzgündür
• investisiyanın qiymətləndirilməsinin komplekslilik prinsipi
• investisiyalaşdırmanın effektivliyinin son hədd prinsipi
• adaptasiya prinsipi



281. Pulsuz istifadə müqaviləsinin predmeti ola bilər:

• mənşə əlamətinə görə müəyyənləşdirilmi və istehlak
• fərdi – müəyyənləşdirilmiş və v mənşə əlamətinə görə müəyyənləşdirilmiş , istehlak və qeyri – istehlak
√  fərdi müəyyənləşdirilmiş və qeyri – istehlak
• düzgün cavab yoxdur
• mənşə əlamətinə görə müəyyənləşdirilmi və qeyri - istehlak

282. Pulsuz istifadə (ssuda müqavilələri) yalnız aşağıdakı formalarda bağlanır:

• notariat
• düzgün cavab yoxdur
• şifahi , yazılı ( sadə və ya notariat) , iradənin danışmadan ifadəsi
• şifahi , ancaq iki şahidin iştirakı ilə
√ sadə yazılı

283. Müddəa düzdür :

• lizinqə ölkədə istehsalın inkişaf metodu kimi baxılır
• lizinq istehsal ehtiyacları üçün kredit fəliyyətinin pereorientasiyasına imkan verir
√ bütün variantlar düzdür
• lizinq istehsal investisiyasını yüksək ssuda qoyuluşu zamanı stimullaşdıra bilər
• lizinq ETT-nin artan templəri şəraitində istehsal fəaliyyətinin reallaşdırılmasına imkan verir

284. Hansı müəssisələr lizinq xidmətinin təchizatçısı ola bilər ?

• əvvəlcədən müəyyən olunmuş miqdarda maşın , avadanlıq və texnikanı zəmanətli şəkildə təmin edən
√ bütün variantlar doğrudur
• lizinq bölməsi ilə əlaqlərin inkişafına hazır olan
• lizinq bölməsi ilə yüksək səviyyədə informasiya və təşkilati qarşılıqlı təsirin tələblərinə uyğun gələn
• əvvəlcədən razılaşdırılmış istismar müddətində onların müntəzəm işinə müəyyən olunmuş şərtlərlə zəmanətin verilməsi

285. Lazımi texnikanın əldə olunması üçün lizinq şirkətinə göndərilən ərizədə nə göstərilir ?

• axrıncı ildə işin maliyyə göstəriciləri haqqında ətraflı məlumat
√ bütün variantlar doğrudur
• müəssisənin adı , onun təşkilat – hüquqi forması , ünvanı
• şəxsi əsas və dövriyyə vəsaitlərinin mövcudluğu və onların tamamlanma dinamikası
• perspektiv və mövcud məhsul satışı bazarları

286. Lizinq sistemi iştirakçıları arasında hərəkəti həyata keçirilir :

• məhsul və xidmətlər
√ bütün variantlar doğrudur
• maşın və mexanizm axını
• sənədlər
• pul vəsaitləri və qiymətli kağızların

287. Lizinq sistemi iştirakçılarını göstərin:

• vasitəçi orqanlar
√ bütün variantlar doğrudur
• əmlak istehsalçısı ( satıcısı)
• istehlakçılar
• investorlar və maliyyə - kredit təşkilatları

288. İnvestisiya olunan kapital hansı formalarda çıxış edə bilər?

• bankın maliyyə resursları formasında



√ bütün variantlar doğrudur
• payçıların yığımları formasında
• müəssisə mənfəəti formasında
• vergi güzəştləri formasında

289. Nizamnamə hansı müddətə verilir ?

√ 1 ildən çox müddətə
• bütün variantlar doğrudur
• 50 ildən çox müddətə
• 3 ildən çox müddətə
•  5 ildən çox müddətə

290. Operativ lizinqin xüsusiyyətlərinə hansı aid deyil ?

√ xarab olduqda və ya məhv olduqda əmlakın dəyərinin əvəzi ödənilmir
• bütün variantlar doğrudur
• daşınan və daşınmaz əmlak lizinverənin mülkiyyəti hesab olunur
• lizinq ödənişlərinin yüksək dərəcəsi
• lizinq sazişinin müddəti əmlakın fiziki aşınması müddətindən əhəmiyyətli dərəcədə qısadı

291. Hansı ölkə Avrolizinqin həqiqi üzvi deyil ?

• Tacikistan
• Monqolustan
• Pakistan
• Qırğızıstan
√ bütün variantlar düzgündür

292. Hansı ölkə Avrolizinqin həqiqi üzvi deyil ?

• Rusiya
• İsveç
• Slovakiya
• Sloveniya
√ Türkmənistan

293. Hansı ölkə Avrolizinqin həqiqi üzvi deyil ?

• Rusiya
√ Yaponiya
• Sloveniya
• Slovakiya
• İsveç

294. Hansı ölkə Avrolizinqin həqiqi üzvidir ?

• Sloveniya
√ bütün variantlar düzgündür
• Rusiya
• İsveç
• Slovakiya

295. Hansı ölkə Avrolizinqin həqiqi üzvidir ?

• Norveç
√ bütün variantlar düzgündür
• Polşa
• Portuqaliya
• Hollandiya



296. Avrolizinqin həqiqi üzvi olan ölkə hansıdır ?

• İtaliya
√ bütün variantlar düzgündür
• Monakko
• Lüksemburq
• İrlandiya

297. Avrolizinqin həqiqi üzvi olan ölkəni göstərin :

√ bütün variantlar düzgündür
• Macarıstan
• Yunanıstan
• Böyük Britaniya
• Finlandiya

298. Avrolizinqin həqiqi üzvü olan ölkəni göstərin:

• Almaniya
• Fransa
• İspanya
• Danimarka
√ bütün variantlar düzgündür

299. Avrolizinqin həqiqi üzvlərini göstərin:

• Avstriya
• Belçika
√ bütün variantlar düzgündür
•   İsveçrə
• Bolqarıstan

300. Hansı hallarda maliyyə lizinqinə Yaponyada məhsulların reallaşdırılması razılaşmasl kimi baxılır?

• əgər lizinqə verilən avadanlıq binada təmir olunub və buna görə də bir yerdən başqa yerə köçürülmürsə
√ bütün bu sadalanan hallarda
• əgər lizinq dövrü ərzində lizinq əmlakı lizinqalana nominal haqq müqabilində verilirsə
• əgər lizinqə maşın , zavod və ya xüsusi məqsədlər üçün istehsal olunmuş avadanlıq verilirsə

• lizinqin müddəti qanunvericiliklə müəyyən olunmuş lizinq əmlakının xidmət müddətindən qısadı və lizinqalan onu almaq hüququna
malikdir.

301. ABŞda razılaşmanın maliyyə lizinqinin şərtlərini təmin etməsi üçün hansı xarakteristikaya malikolmalıdır ?

• lizinq verən tərəfindən icarəyə götürülən əmlaka investisiyanın minimal məbləği onun dəyərinin 20 % - dən az olmamalıdır
√ bütün variantlar düzgündür
• lizinqalanın avadanlığı onun bazar dəyərindən aşağı qiymətə almaq hüququna sahib deyil
• lizinq dövrü avadanlığın xidmət müddətinin 80 % - dən çox olmur
• lizinqalan onun tərəfindən icaryə götürülmüş avadanlığı investisiyalaşdıra bilməz

302. Hansı ölkə Ottava Konvensiyasına qoşulmayıb ?

• Belarusya
√ Azərbaycan
• Özbəkistan
• Latviya
• Macarıstan

303. Hansı ölkə Ottava Konvensiyasını imzalamayıb?



• Belçika
√ İngiltərə
• ABŞ
• Fransa
• İtalya

304. Hansı ölkədə lizinq sövdələşməlirini tənzimləyən xüsusi qanunlar mövcuddur ?

• Almanya
• Yeni Zellandiya
√ Fransa
• İngiltərə
• ABŞ

305. Hansı ölkədə lizinq sövdələşmələrini tənzimləyən xüsusi qanunvericilik mövcuddur ?

• Almanya
• İtalya
√ Avstriya
• Fransa
• ABŞ

306. Hansı ölkədə lizinq sövdələşmələrini tənzimləyən  xüsusi qanunvericilik yoxdur ?

• İngiltərə
• Belçika
• İtalya
• Fransa
√ ABŞ

307. Avropada lizinq xidmətləri bazarının 50 %-ni tutur :

• gəmiçilik lizinqi
√ avtomobil lizinqi
• düzgün cavab yoxdur
• istehsal avadanlığı lizinqi
• təyyarələrin lizinqi

308. Qərbi Avropada  lizin biznesinin 80 %- ə qədəri hansı ölkələrin üzərinə düşür

• Böyük Britaniya , Almanya , İtalya və Fransa
√ bütün variantlar düzdür
• MDB ölkələri
• Macarıdtan , Çexiya , Slovakiya və Polşa
• İsveç , isveçrə , İspanya və Yunanıstan

309. Aşağıda sadalananlardan hansı beynəlxala lizinqin əsas növü hesab olunur ?

• birbaşa lizinq
• qayıdan lizinq
• operativ lizinq
√ tranzit lizinq
• dolayı lizinq

310. Tikintiyə qoyulan investisiyalar ərizəçi tərəfindən müstəqil şəkildə, öz hesabına həyata keçirilməlidir?

√ Əgər binanın tikintisi layihənin bir hissəsidirsə
• İstehlakçı ilə əlaqə yaradırsa
• Praktikadan keçirilibsə
• Müştərinin zövqünə uyğundursa



• Reallaşıbsa

311. Yalnız kənd təsərrüfatı xammalının təkrar emalı, satılıb pula çevrilməsi və saxlanılması üçün nəzərdə tutula bilər?

√ Sifariş edilən avadanlıq
• Nəzəri modellər
• Məsləhət
• Layihələndirmə
• Texnika

312. Müsabiqəyə hansı layihələr buraxılır?

• qeydiyyatdan keçmiş
• lizinqin əsası olan
• təsadüfən və ya müştərinin seçdiyi məqsədyönlü layihələr
• aqrolizingin əsas tərkibi olan
√ səlis müəyyən edilmiş kommersiya məqsədli konkret investisiya təkliflərinin şəyata keçirilməsini təklif edən

313. Fermerlərin, fermerlər arası kooperativlərin (müəssisələrin)  və digər fermer birliklərinin mülkiyyəti olmalıdır:

√ nizamnamə kapitalının 50%-dən azı
• nizamnamə kapitalının 85%-dən azı
• nizamnamə kapitalının 80%-dən azı
• nizamnamə kapitalının 70%-dən azı
• nizamnamə kapitalının 60%-dən azı

314. Özəl kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları qeydiyyatdan keçə bilər:

• qanundan kənar
• vergi məcəlləsinə görə
• konstitusuyaya uyğun olaraq
• qanun qüvvəyə minmədən
√ ölkə qanunvericiliyinə müvafiq olaraq

315. Müsabiqədə kənd təsərrüfatı məhsulunun bütün özəl istehsalçıları, fermer birlikləri və fermerlər arası koorperativlər (müəssisələr)
onların hansısa assosiasiyada, partiyada və ya hərəkatda üzvlüyündən asılı olmayaraq:

• Olanda olur.
• Mümkün deyil
• Qətiyyən ola bilməz
• İştirak edə bilməz.
√ İştirak edə bilər

316.
Aşağıdakılar aiddir:
-mümkün müştərilərlə reklam-tədris tədbirlərinin keçirilməsi;
-seçim prosedurunun həyata keçirilməsi.

√ Layihələrin icarədarlarının seçimi:
• Əsas kefiyyətlərin seçimi
• Lizingdə qərar qəbulu
• Proqrama düzəliş
• Əsas kəmiyyətlərin seçimi

317.

Müştərilərin – lizinq alanların siyahısının tərtibi:
1) aqrar sektor təşkilatları və orqanları ilə əlaqələrin təsis edilməsi;
2) müşətrilərin seçilməsi prosedurunun işlənib hazırlanması;
3) müştərilərin siyahısının tərtibi

√ hamısı
• 3
• 1,3



• 2
• 1

318. Aqrolizinqin praktiki olaraq, həyata keçirilməsi təqribən neçə növ işin aparılmasını nəzərdə tutur?

• 3
• 4
√ 8
• 7
• 5

319.
maşın istehsalçıları (tədarükçüləri), lizinq verənlər, istifadəçilər (icarədarlar – kənd təsərrüfatı əmtəə istehsalçıları), investorlar və
maliyyə-kredit idarələri, topdansatış və pərakəndə ticarət təşkilatları, məsləhətçi, kənd təsərrüfatı məhsulunun təkrar emalı üzrə
müəssisələr, servis, tədris və digər xidmətlər təqdim edən vasitəçilər iştirak edir:

√ ümumi halda aqrolizinq sistemində
• normal prosesdə
• kənd təsərrüfatında
• texniki məsələlərdə
• aqrar sferada

320. Kənd əmtəə istehsalçıları üçün lizinq eyni zamanda 2 mühüm problemi həll edir:

√ texnikanın əldə edilməsi və onun maliyyələşdirilməsi.
• adi və mürəkkəb
• kiçik və böyük
• sadə və mürəkkəb
• birbaşa və dolayı

321. İstifadəçi tərəfindən istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsulu maşınlarının qarşılıqlı tədarükü yolu ilə ödənişi imkanı və tələbatı:

• Lizingə aid deyil.
• Dolayı biznesdir.
√ Aqrolizinqin inkişafında mühüm şərtdir.
• İnkişafa yaramır.
• Səmərə vermir.

322. Aqrolizinqin inkişafında mühüm şərt:

• rekultivasiya
• əkinçilik və maldarlıq

√ lizinq üzrə göstərilən xidmətlərin natural formada, yəni, istifadəçi tərəfindən istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsulu maşınlarının
qarşılıqlı tədarükü yolu ilə ödənişi imkanı və tələbatı

• kənd təsərrüfatının inkişafı
• suvarmanın genişləndirilməsi

323. Lizinq müqaviləsi neçə mərhələdən ibarətdir?

• 9
√ 11
• 5
• düzgün cavab yoxdur
• 7

324. Neçə ölkə Avrolizinqin həqiqi üzvləridir?

• 3
• 500
• 150
√ 25



• 5

325. Hansı mərhələ kommersiya ( beynəlxalq) razılaşmaların reallaşmasına daxil deyil ?

√ müqavilənin bağlanması
• partnyorlarla işgüzar əlaqələrin qurulması
• malın göndərilməsi şərtləri və onun icrasına görə hesablaşma
• satıcı tərəfindən sifarişin yerinə yetirilməsi
• alıcının sifarişlərinin  rəsmiləşdirilməsi

326. Beynəlxalq biznes üçün xarakterik olmayan risklər hansılardlr ?

• valyuta kursunun dəyişməsi ilə əlaqədar risklər
• maliyyə riskləri
• inflyasiya ilə əlaqədar risklər
√ kəskin təbii kataklizmlərlə əlaqədar risklər
• Valyuta razılaşmasıyla əlaqədar olan risklər

327. Aşağıda sadalananlardan hansı tranzit lizinqin üstünlüklərinə aid   deyil ?

√ əmlakın xarab olması , Gözlənilmədən ləğvi , zərərlərin riski
• istehsal olunmuş məhsulların xarici satış bazarlarının genişləndirilməsi
• lizin verənlərin xarici partnyorlarının fəaliyyətində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması
• valyuta mübadiləsi risklərinin azaldılması
• ölkənin yerli maliyyə mənbələrinə çıxış imkanı

328. Likvidlilik dərəcəsinə görə çətin reallaşan aktivlərə nə aid deyil ?

• daşınmaz əmlak
• nəqliyyat vasitələri
√ depozitlər
• düzgün cavab yoxdur
• avadanlıq

329. Likvidlilik dərəcəsinə görə müəssisənin gec – reallaşan aktivlərinə hansı aid dyil ?

• düzgün cavab yoxdur
√ pul vəsaitləri
• xammal və materiallar
• yarımfabrikat
• hazır məhsul

330. Müəssisənin çətin reallaşan aktivlərini göstərin:

• pul vəsaitləri və qısamüddətli qiymətli kağızlar
√ nəqliyyat vasitələri və daşınmaz əmlak
• hazır məhsul və xammal,material
• debitor borcları və depozitlər
• bütün variantlar düzgündür

331. Müəssisənin daha likvid aktivlərinə aiddir :

• hazır məhsul
• yarımfabrikat
• düzgün cavab yoxdur
√ qısamüddətli qiymətlikağızlar
• xammal və materiallar

332. Müəssisənin likvidlilik səviyyəsinə görə fasiləsiz aktivlərinə hansı aiddir



• çətin – reallaşan
• düzgün cavab yoxdur
• daha likvid
√ çətinreallaşan
• gec reallaşan

333. Müəssisənin çətin reallaşan aktivlərini göstərin:

• pul vəsaitləri və qısamüddətli qiymətli kağızlar
• bütün variantlar doğrudur
√ nəqliyyat vasitələri və daşınmaz əmlak
• hazır məhsul və xammal , material
• debitor borcları və depozitlər

334. Müəssisənin daha likvid aktivlərinə aiddir :

• hazır məhsul
• düzgün cavab yoxdur
√ qısamüddətli qiymətli kağızlar
• xammal və materiallar
• natamam istehsal

335. icarədar tərəfindən sonradan əldə etmək hüququna malik olmadan maşın , avadanlıq , nəqliyyat vasitələri , məişət texnikası və invertarın
qısamüddətli icarə formasınecə adlanır ?

• faktorinq
• listinq
√ rentinq
• forfeytinq
• françayzinq

336. Lizinq əməliyyatlarının harada həyata keçirildiyi tikinti bazarı sektorundan asılı olaraq ayırılar   :

• xalis və qarışıq lizinq
• düzgün cavab yoxdur
√ daxili və xarici lizinq
• tam və natamam ödənişlə lizinq
• fiktiv və əsl lizinq

337. Tikintidə lizinqverəndir :

• ixtisaslaşdırılmış lizinq şirkəti
• istənilən firma və ya müəssisə
• mexanizmin idarə olunması
√ bütün variantlar düzgündür
• maliyyə lizinqi şirkəti

338. Tikintidə nə daşınan lizinq obyektidir ?

• nəqliyyat vasitələri
√ bütün variantlar düzgündür
• xəlitəhazırlayan maşınlar
• mobil zavodla
• tikinti texnikası

339. Keçmişdə nə lizinq obyekti idi ?

• kənd təsərrüfatı texnikası
• incəsənət avadanlığı
√ bütün variantlar düzgündür



• atlar
• hərbi texnika

340. Keçmişdə nə lizinq obyekti deyildi ?

• kənd təsərrüfatı texnikası
• düzgün cavab yoxdur
√ geyim predmetləri
• hərbi texnika
• incəsənət avadanlığı

341. Avtomobil lizinqi biznesinin banisi kimdi ?

• Henri Ford
• düzgün cavab yoxdur
• Henri Şonfeld
• Mak – Donnel Duqlas
√ Zolli Frank

342. Lizinq aktivlərinə amortizasiya pul çıxmaları normaları artıqca lizinqin səmərəliliyi də:

√ artır
• kiçilir
• azalır
• düzgün cavab yoxdur
• məhdudlaşır

343. Lizinqin iqtisadi səmərəsi kredit maliyyələşdirmənin faiz qoyuluşunun artması ilə:

√ artır
• azalır
• düzgün cavab yoxdur
• məhdudlaşır
• kiçilir

344. Lizinq istehsalatın yüksək rentabelliyini təmin edən təşkilati-iqtisadi şəraitdə :

• məsrəflidir
• düzgün cavab yoxdur
• ziyanlıdır
• səmərəsizdir
√ səmərəlidir

345. Vergi qoyuluşu artdıqca lizinqin səmərəsi:

• düzgün cavab yoxdur
• məhdudlaşır
√ artır
• azalır
• kiçilir

346. Müəssisələrə qoyulan investisiyalardan gəlirliliyin minimal qiyməti istənilən halda kapitalın bazar qiymətindən aşağı:

√ olmamalıdır
• düzgün cavab yoxdur
• mümkündür
• qismən olar
• ola bilər



347.
Sərbəst tədavül vasitələrinin kəskin çatışmamazlığı və ya yoxluğu şəraitində istehsalın əsas fondların əldə edilməsinin
maliyyələşdirilməsi yolu ilə inkişafı neç
 üsulla mümkündür.

• 8
√ 4
• 9
• 6
• 7

348. Lizinq alanın iqtisadi durumundan asılı olaraq, ödənişin üsulu üzrə lizinq ödəmələrinin növbəti növləri tətbiq edilir:

√ proqressiv
• Bütün cavablar doğrudur
• mövsümi
• reqressiv

349. Köçürmə metodundan asılı olaraq, lizinq ödəmələrinin növləri

• saziş üzrə mütləq məbləğdə pul, natural və qarışıq formalarda təsis edilən fiksə edilmiş normalar;

• ümumi və ya onları dəqiq adlandırmadıqları kimi minimal ödəmələr – bu, bütün lizinq dövrü ərzindəki lizinq ödəmələri üstəgəl saziş
müddəti bitdikdən sonra icarəyə götürülmüş əmlakın alqısına görə ödənişin bütün cəmidir;

• lizinqə verilmiş obyektin dəyərindən faizlə ödəmə – pul köçürmənin daha geniş yayılmış metodu.
√ Bütün cavablar doğrudur

• paylı ödəmələr əvvəlcədən fiksə edilmiş məbləğlə deyil, icarəyə götürülmüş əmlakda istehsal edilmiş satılan məhsulun həcmindən
müəyyən payda, lizinq alanın gəlirdə və ya daxili gəlirdə iştirakı yolu və s. yolu ilə müəyyənləşdirilir;

350. Praktikada lizinq ödəmələrinin əsas forması:

• natural və ya kompensasiyalı
• qarışıq ödəmələr
• doğru cavab yoxdur
√ bütün cavablar doğrudur
• pulla

351. Nəzəri olaraq, lizinq ödəmələrinin səviyyəsini nəzəri cəhətdən fərqləndirmək lazımdır.

√ yuxarı və aşağı
• pis və orta
• sol və pis
• düzgün cavab yoxdur
• yaxşı və əla

352. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn cavabı qeyd edin  Lizinq müqaviləsinin qüvvədə olduğu zaman ərzində plan göstəricilərindən mühüm
yayınmalar mümkündür ki, bu da lizinq verənin maliyyə durumunun mühüm şəkildə ......

√ pisləşməsinə gətirib çıxara bilər
• gəlirinin artmasına
• yüksəlişə
• Doğru cavab yoxdur
• yaxşılaşmasına

353. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn cavabı qeyd edin   Lizinq obyektinin istismara verildiyi ana qədər məsrəflərin bir hissəsi artıq dəqiq
məlumdur və lizinq əmlakının dəyərində ..........

√ nəzərə alınmışdır
• nəzərə alınmamalıdır
• alına bilməz
• Doğru cavab yoxdur
• nəzərə alınmır



354. Ümumi lizinq ödəmələri zamanı əmlakın istifadəçisi onların bütün iqtisadi elementlərini ödəyir:

√ Lizinq verənə
• Maliyyə Nazirliyinə
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə
• Doğru cavab yoxdur
• Vergilər nazirliyinə

355. Enerji təchizatı müqaviləsinin mühüm şərtlərinə aiddir

• düzgün cavab yoxdur
• müqavilə predmeti , enerjinin miqdarı , keyfiyyəti , onun istehlak rejimi haqqında şərtlər

• müqavilə predmeti , enerjinin miqdarı, həmçinin istismar olunan enerji şəbəkəsinin , alət və avadanlıqların təhlükəsizliyi və lazımi
texniki vəziyyətinin təmin edilməsi haqqında tərəflərin məsuliyyəti  şərtləri

• yalnız predmet və qiymət haqqında şərtlər

√ müqavilə predmeti , enerjinin miqdarı , keyfiyyəti , onun istehlak rejimi , həmçinin istismar olunan enerji şəbəkəsinin , alət və
avadanlıqların təhlükəsizliyi və lazımi texniki vəziyyətinin təmin edilməsi haqqında tərəflərin məsuliyyəti  şərtləri

356. Məişət podratı müqaviləsində a işin qiyməti müəyyən olunur

• podratçı tərəfindən
• yerli özünü idarəetmə orqanları tərəfindən
• müvafiq dövlət orqanları tərəfindən təsdiqlənmiş müvafiq tariflərlə
• düzgün cavab yoxdur
√ tərəflərin razılığı ilə və müvafiq dövlət orqanları tərəfindən müəyyən olunan və tənzimlənən qiymətlərdən yüksək ola bilməz

357. Aval həyata keçirir

• veksel ödənişlərini
√ veksel zəmanətini
• vekselin ödənilməsindən yazılı etiraz
• düzgün cavab yoxdur
• veksel ödənilmədikdə etirazı

358. Bina və tikililərin 1 ilə kimi icarəyə verilməsi müqaviləsi hansı formada bağlanır

• notariat
• sonrakı dövlət qeydiyyatıı ilə yazılı
• müqavilə tərəfləri tərəfindən razılaşdırılmış
• düzgün cavab yoxdur
√ yazılı

359. Nizamnamə üzrə yükün daşınması müqaviləsi ... müqaviləsidir

• real , kompensassiya
√ konsensual , kompensassiya
• ictimai , kompensassiya
• düzgün cavab yoxdur
• təşkilatı , kompensassiya

360. Müəssisənin likvidlilik səviyyəsinə görə cəlb edilmiş aktivlərinə hansı aiddir ?

• daha likvid
• gec reallaşan
√ çətin reallaşan
• bütün variantlar doğrudur
• tez reallaşan

361. Likvidlilik səviyyəsinə görə hansı aktiv növləri vardır ?



• daha likvid
• gec reallaşan
• çətin reallaşan
√ bütün variantlar doğrudur
• tez reallaşan

362. Özünümaliyyələşdirmə əmsalı olmalıdır

• 0,1 – dən az
• 1-ə bərabər
• 100 – dən çox
• düzgün cavab yoxdur
√  0,5 – dən çox

363. müəssisənin maliyyə vəziyyəti dayanıqlılığını xarakterizə edən göstəricini göstərin, nə qədər aşağıdırsa , dayanıqlılıq o qədər yüksəkdir:

• uzunmüddətlilik əmsalı
√ müqavimət göstəricisi
• müəssisənin ödənişqabiliyyətliliyi
• düzgün cavab yoxdu
• özünümaliyyələşdirmə əmsalı

364. tez reallaşan dövriyyə aktivlərinə aiddir :

• qiymətli kağızlar
• debitor borcları
• asan reallaşana əmtəə- material qiymətliləri
√ bütün variantlar doğrudur
• qısamüddətli maliyyə qoyuluşları

365. hansı göstərici investisiyanın gəlirliliyini müəyyən edir ?

• istifadə olunmayan aktivlərin mənfəətliliyi
• əsas fondların rentabelliyi
• məhsul satışından mənfəət
√ bütün variantlar doğrudur
• cari aktivlərin mənfəətliliyi

366. əgər maşın avadanlıq və nəqliyyat vasitələrinin icarəsi 3-5 il, ortamüddətli xarakter daşıyırsa , onda o

• reytinq
• listinq
• françayzinq
• məişət icarəsi
√ xayrinq

367. İcarə ilə lizinq arasında fərq nədən ibarətdir

• lizinq sövdələşməsi subyektlərinin tərkibindən ibarətdir
• müqavilə müddətindən ibarətdir
• icarədən fərqli olaraq lizinq müddəti bitdikdən sonra icarə obyektləri istifadəçinin mülkiyyətinə keçə bilər
√ bütün variantlar doğrudur
• icarə obyektlərinin xarakterindən ibarətdir

368. Girov kağızında qeyd edilməlidir :

• borclu girov verən deyilsə əsas öhdəliklərə üzrə borclunun adı
√ bütün variantlar düzgündür
• həmin girov kağızı üzrə ipoteka ilə təmin olunmuş məbləğin ödənilmə müddətlərinin göstərilməsi
• həmin kağız üzrə ipoteka qoyulmuş əmlakın qiymətləndirilməsi



• həmin girov kağızı üzrə ipoteka ilə təmin olunmuş əsas öhdəliyin məbləğinin göstərilməsi

369. Girov kağızının tərkibinə daxil olmalıdır :

• sənədin adına daxil olan “girov” sözü
√ bütün variantlar düzdür
• kredit müqaviləsinin adı
• girovu saxlayanın adı və yaşayış yerinin göstərilməsi
• girov verənin adı və yaşayış yerinin göstərilməsi

370. Nələrin ipoteka yolu ilə alınmasına  yol verilmir

• dövriyyədən götürülmüş əmlak
• yeraltı sərvətlər və xüsusi qorunan təbiət sahələri
√ bütün variantlar doğrudur
• cərimə tətbiq etmək mümkün olmayan əmlak
• dövlət əraziləri

371. Nə ipoteka predmetidir ?

• yeganə əmlak kompleksi kimi müəssisələr
√ bütün variantlar düzgündür
• yaşayış binaları , mənzillər
• hava və dəniz  gəmiləri
• bağ sahələri , mehmanxanalar , bağlar

372. İpoteka təmin edir:

• girov saxlayana ödəniş üzrə tələbləri
√ bütün variantlar düzdür
• girov saxlayanın ümumi məbləğə əlavə tələbi üzrə borclunun öhdəlikləri
• vergilərin ödənməsi üzrə girov saxlayanın əlavə xəsrcləri
• müqavilə üzrə öhdəliklər

373. İpoteka müqaviləsinə görə öhdəlikləri göstərin:

√ bütün variantlar düzgündür
• lizinq
• icarə
• istiqraz
• kredit

374. Girovun tətbiqi təcrübi olaraq hansı prinsiplərə əsaslanır ?

• girovun aşkarlığı
• düzgün cavab yoxdur
• şəxslərə deyil əşyalara etibar
• konkretlilik
√ bütün variantlar düzdür

375. Hansı  zaminliyin xüsusiyyəti deyil ?

• zaminlik əsas öhdəliyə əlavədir
√ zəmanət istənilən müddətə verilir
• zaminlik geri götürülə bilər
• zaminlik kauzal öhdəlikdir
• kreditorun hüquqlarının ötürülməsinə məhdudiyyət yoxdur

376. Hansı zəmanətin xüsusiyyəti deyil



• zəmanətin verilməsinə görə haqq ödənir
√ zaminlik geri götürülə bilər
• zəmanət qiymətli kağızdır
• zəmanət mücərrəd öhdəlikdir
• zəmanət istənilən müddətə verilə bilər

377. Zaminlik xüsusiyyətlərini göstərin

• zəmanət əsas öhdəliyə əlkavədir
√ bütün variantlar düzgündür
• zaminlik kauzal öhdəlikdir
• kreditorun hüquqlarının ötürülməsi üzrə məhdudiyyət yoxdur
• zaminlik geri götürülə bilər

378. Zaminliyin xüsusiyyətlərini göstərin

• zamin istənilən şəxs ola bilər
√ bütün variantlar düzgündür
• zaminlik ödənişli və ödənişsiz ola bilər
• öhdəlik obyekti istənilən qiymətli əmlakdır
• müqavilə kreditor və zamin arasında bağlanır

379. Zəmanətin xüsusiyyətlərini göstərin

• zəmanətin verilməsinə görə haqq ödənir
√ bütün variantlar doğrudur
• zəmanət qitmətli kağızdır
• zəmanət mücərrəd öhdəlikdir
• zəmanət istənilən müddətə verilir

380. əgər bank tədiyyəçinin hesabında yerləşən vəsaitlərin müəyyən olunmuş məbləğini tədiyyəçi tərəfindən göstərilmiş digər şəxsin bu və
ya digər bankda yerləşən hesabına müəyyən edilmiş müddətdə köçürülməsi tapşırığı ilə vəzifələndirilirsə , belə fəaliyyət adlandırılır :

• çek
• düzgün cavab yoxdur
•   akkreditiv üzrə
√ tədiyyə tapşırığı
• inkasso üzrə

381. Aşağıda sadalananladan hansı lizinqalan ola bilər ?

• qeyri – kommersiya təşkilatları
• əhali
• istənilən mülkiyyət formasında istehsal müəssisələri
√ bütün variantlar doğrudur
• ticarət müəssisələri

382. Aşağıda sadalananlardan hansı lizinqverənlərin tipidir ?

• sığorta şirkətləri
√ bütün variantlar doğrudur
• müstəqil brokerlər
• trast şirkətləri
• pensiya fondları

383. Beynəlxalq lizinq zamanı vəzifələrin icrasının zəmanətlər dəstinin tərkibinə daxildir :

• lizinqalanın istehsal etdiyi məhsulların ixracı üzrə xarici alıcılarla ləğv edilməz müqavilələrin bağlanması

• lizinq şirkətinin buraxdığı məhsulun tədarükü üzrə lizinq alanıın - əmtəə istehsalçısının öz ödəniş tələblərinin bir hissəsini güzəştə
getməsi



√ bütün variantlar doğrudur
• lizinqalan tərəfindən lizinq ödənişlərinin müəyyən edilmiş müddətdə ödənilməsini banka həvalə etmək
• lizinqalan tərəfindən istehsal olunmuş məhsullar üzrə ödənişlərin alıcılar tərəfindən müvafiq xarici bankın hesabına keçirilməsi

384. Lizinq münasibəti iştirakçısı rellaşdırılan sövdələşmələr üzrə vəzifələrin icrasına zəmanəti hansı yolla təmin edə bilər ?

• dəbbə pulu,cərimə
√ bütün variantlar doğrudur
• girov və beh
• bank zəmanəti
• zaminlik

385. Girov kağızına nə daxil olmalıdır?

• girov verənin və girov saxlıyanın imzaları
√ bütün variantlar düzgündür
• həmin ipoteka kağızı üzrə ipoteka qoyulmuş əmlakın qiymətləndirilməsi
• ipoteka predmeti olan əmlakda başqa girovların olub olmamasının göstərilməsi
• ipotekanı qeydə alan orqanın adı , onun qeydiyyatdan keçmə vaxt və yeri göstərilməklə

386. Beynəlxalq lizinqin vəzifələrinin zəmanətli təminatı vasitələri dəstinə aiddir:

• layihənin məbləğinin 10% - i həcmində qayıdan pul girovunun yaradılması
• zəmanət halı yarandıqda valyuta hasilatının bir hissəsini güzəştə getmək və lizinqalanın hesabından razılıq almadan vəsaitlərin silinməsi
• lizinq obyektinə mülkiyyət hüququ
√ bütün variantlar doğrudur
• lizinqə əldə edilmiş obyektin nəqlinin sığortalanması

387. Prinsipalın ödəniş haqqında yazılı tələb verməsi üzrə bankın digər bir şəxsin xahişi ilə  kreditor – prinsipala pul məbləğinin ödənilməsi
haqqında yazılı öhdəlik verməsi zamanı  vəzifələrin icrasına təminatın verilməsi üsulu necə adlanır

• dəbbə pulu,cərimə
√ bank zəmanəti
• girov və beh
• bütün variantlar doğrudur
• zaminlik

388. Beynəlxalq lizinq üzrə partnyorların qarşılıqlı əlaqələri hansı konvensiya ilə tənzimlənir ?

• Tokio konvensiyası
√ Ottavo konvensiyası
• Vaşinqton konvensiyası
• düzgün cavab yoxdur
• Rusiya konvensiyası

389. Beynəlxalq lizinq üzrə partnyorların qarşılıqlı əlaqəsini tənzimləyən Ottavo konvensiyası nə vaxt qəbul olunub ?

• 1888 – ci ildə
• 2018 – ci ildə
√ 1998 – ci ildə
• düzgün cavab yoxdur
• 2008 – ci ildə

390. İstehsal üçün lizinq nədir ?

• istehsal obyektlərinin artırılması vasitəsi
• müəssisənin istehsal potensialının yenilənməsi aləti
• istehsal vasitələrinə investisiyaların effektivliyin artırılması mexanizmi
√ bütün variantlar doğrudur
• Elmi – texniki proseslərin sürətləndirilməsi aləti



391. Lizinqverənlərin tiplərini göstərin:

• müstəqil lizinq şirkətləri
• avadanlıq istehsalçısı –firmaların lizinq üzrə filialları
• investisiyalaşdırmaq üçün kifayət qədər maliyyə resrslarına sahib olan lizinqverənlər
√ bütün variantlar doğrudur
• banklar və bankla əlaqədar olan firmalar

392. əgər podratçı işi onun müqavilə ilə müəyyən edilmiş müddətdə   bitməyəcəyi aydın məlum olan şəkildə yerinə yetirisə , sifarişçi
podratçıdan tələb etmək hüququna malikdir:

• işin icrasını sürətləndirmək
• cərimənin ödənilməsi
• zərərlərin ödənilməsi və qabaqcadan həyata keçirilmiş ödənişin qaytarılmasını
• düzgün cavab yoxdur
√ zərərlərin əvəzinin ödənilməsi və müavilənin icrasından imtina etməyə

393. Podratçı aşağıdakı hallarda podrat müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş qiymətin artırılmasını, sifarişçinin bu tələbi həyata keçirməkdən
imtina etdiyi halda isə müqaviləni ləğv etmək tələb etmək hüququna

• müqavilənin bağlanması anında podratçının idarəsi xaricində iqtisadi və digər faktorlar mövcud idisə
• düzgün cavab  yoxdur
√ əgər şərtlər o qədər dəyişib ki ,  tərəflər bunu əvvəlcədən görə bilsəydilər müqaviləni  bəlkə də bağlanmazdı
• əgər belə müqavilənin bağlanması podratçı üçün ağır olursa
• bu test tapşırığının digər maddələrində göstərilənlər

394. əgər  qanun və ya podrat müqaviləsində göstərilməyibsə  podratçı hansı müddətin pozulmasına görə məsuliyyət daşıyır

• son
• aralıq və son
√ başlanğıc , son və aralıq
• düzgün cavab yoxdur
• başlanğıc

395. əgər  podratçının ölkəsində podrat müqaviləsinin öhdəliyi predmetinin bölünməzliyi  üzrə iki və ya daha çox şəxs çıxış edirsə onlar
tanınırlar

• subsidiya borclusu və subsidiya kreditor kimi
• payçı borclu və payçı kreditor kimi
• istənilən borclu və kreditor kimi
• düzgün cavab yoxdur
√ həmrəy borclu və həmrəy kreditor kimi

396. əgər  alqı –satqı müqaviləsi satıcının əmtəəni alıcıya çatdırılması ilə əlaqədar öhdəliyini yerinə yetirmə müddəti müəyyən etməyə imkan
vermirsə , o zaman satıcı bunu təqdim edilən gündən hansı müddət ərzində icra etməlidir

• 30 gün
• 10 gün
√ 7 gün
• düzgün cavab yoxdur
• 15 gün

397. Bank hesabı müqaviləsi :

√ konsensual ,  ikitərəfli öhdəlik , pulsuzdur
• konsensual , birterefli , pulsuzdur
• real , pulsuzdur
• düzgün cavab yoxdur
• əgər müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa real , ikitərəfli öhdəlik , pulsuzdur



398. Faktorinq müqaviləsində müqavilənin bağlanması zamanı borclunun razılığı :

• vacibdir , belə ki bu onun maraqlarına toxunur
• vacibdir , əgər borclu vətəndaşdırsa
√ tələb olunmur
• düzgün cavab yoxdur
• vacibdir , əgər razılığın alınması müqavilədə onların arasında və ilk kreditor tərəfindən nəzərdə tutulubsa

399. Faktorinq müqaviləsinə görə maliyyəə agenti ola bilər:

• müvafiq lisenziası varsa sahibkarlar , bank və kredit təşkilatları
• müvafiq lisenziyası olan banklar , kredit təşkilatları və kommersiya təşkilatları
√ yalnız kommersiya təşkilatları
•  Düzgün cavab yoxdur
• müvafiq lisenziyası olan fərdi sahibkarlar ,  kommersiya təşkilatları

400. Müəssisənin icarədarı icarəyə götürülmüş əmlakın yaxşılaşdırılamsına  ayrılmayan məbləğin əvəzini tləb etmək hüquqna malikdir:

√ icarəyə verənin belə yaxşılaşdırmalar üzrə icazənin alınmasından asılı olmayaraq
• yalnız əgər bu şərtlər əvvəlcədən müəssisənin icarəsi müqaviləsində nəzərdə tutulmuşsa
• yalnız əgər icarəyə verən dövlət və ya bələdiyyə müəssisəsidirsə
• düzgün cavab yoxdur
• icarəyə verənin buna razılığı ilə

401. Hansı hallarda bank zəmanəti öz fəaliyytini dayandırır ?

• onun verildiyi məbləğin benefisiara ödənməsi
• benefisiarın öz zəmanət hüquqlarındanimtina etməsi və onun zəmanətçiy qaytarması
• benefisiarın zəmanətçiyə onu öhdəliklərindən azad  etməsi haqqında yazılı bildirişi verməsi
√ bütün variantlar doğrudur
• onun verildiyi müddətin bitməsi

402. Zaminin hüququ vardır :

• etirazını irəli sürmək
• borcludan onun məsuliyyətləri ilə əlaqədar yaranmış zərərlərin əvəzinin ödənməsini tələb etmək
• heç bir hüququ yoxdur
√ bütün variantlar düzdür
• borcludan kreditora  ödənmiş məbləğə faiz tələb etmək

403. Zaminliyə xitam verilir

• onların təmin etdiyi öhdəliklərin bitməsi ilə

• zaminlik vəzifəsi ilə təmin edilmiş borcun başqa bir şəxsə keçməsi ilə , əgər zamin yeni borcluya görə məsuliyyət daşımağa razılıq
verməyibsə

• əgər kreditor borclu tərəfindən təklif edilmiş lazımi icraları qəbul etməkdən imtina etmişsə
√ bütün variantlar doğrudur
• zaminin razılığı olmadan onun üçün arzu olunmayan nəticələrə səbəb ola biləcək öhdəliklərin dəyişdirilməsi halında

404. Hansı hallarda zaminliyə xitam verilir ?

• müqavilədə göstərilmiş zaminlik müddəti bitdikdə
• əgər əsas öhdəliyin icrası müddəti müəyyən oluna bilmirsə
• əgər kreditor borclu tərəfindən təklif edilmiş lazımi icranı qəbul etməkdən imtina edirsə
√ bütün variantlar düzgündür
• əgər belə müddət təyin edilməyibsə, belə halda əgər kreditor öhədliyin başlanması günündən  1 il ərzində zaminə iddia təqdim etmirsə

405. Müqavilənin bağlanması və onun icrasının təmin edilməsi , razılığa gəlmiş tərəflərinin birinə onunla müqavilə ilə razılaşdırılmış digər
bir şəxsin hesabına müqavilə üzrə  ödənişlərin verilməsi  sübutu ilə öhdəliklərin icrası üsulu hansıdır



• dəbbə pulu , cərimə
√ beh
• girov
• zaminlik
• bank zəmanəti

406. Müqavilənin bağlanması və onun icrasının təmin edilməsi , razılığa gəlmiş tərəflərinin birinə onunla müqavilə ilə razılaşdırılmış digər
bir şəxsin hesabına müqavilə üzrə  ödənişlərin verilməsi  sübutu ilə öhdəliklərin icrası üsulu hansıdır

• girov
• dəbbə pulu , cərimə
• bank zəmanəti
• zaminlik
√ düzgün cavab yoxdur

407. Zəmanətin xüsusiyyətləri :

• zəmanətçi bank və ya başqa kredit təşkilatıdır
• öhdəlik predmeti – pul məbləğidir
• zəmanətin verilməsinə görə haqq ödənir
√ bütün variantlar doğrudur
• müqavilə zəmanətçi və prinsipal arasında bağlanır

408. Zəmanətin xüsusiyyətlərini göstərin:

• zəmanət müstəqil öhdəlikdir və əsasə öhdəliyin fəaliyətindən asılı deyil
• kreditor – benefisiarın hüququ göndərməyə aid deyil
√ zəmanətçinin reqression tələblər hüququ müqavilənin şərtlərindən asılıdır
• bütün variantlar düzgündür
• zəmanət istənilən müddətdə verilir

409. Müqavilənin bağlanmasına sübut kimi behlə təsdiqlənən pul məbləğinin razılığa gəlmiş bir tərəfin onunla müqavilə ilə əlaqədar olan
başqa tərəfin hesabına köçürülməsi üsulu , öhdəliklərin icrasının hansı üsuludur

√ beh
• zaminlik
• girov
• bütün variantlar düzdür
• bank zəmanəti

410. Behin funksiyasını göstərin

• ödənişlilik
√ bütün variantlar düzgündür
• təmin edici
• kompensasiya olunan
• təsdiq edilən

411. Avansın funksiyalarını göstərin:

√ ödənişlilik
• kompensasiya olunan
• düzgün cavab yoxdur
• bütün variantla düzgündür
• təsdiq edilən

412. Ssudanın alınması üçün daşınmaz əmlakın girovu necə adlanır ?:

• beh
• bank zəmanəti



• zaminlik
• bütün variantlar düzgündür
√ ipoteka

413. Hansı girova yol verilmir :

• meşə fondu iştirakçılarına
• su obyektləri
• müdafiə kompleksi müəssisələrinə
√ bütün variantlar düzgündür
• yeraltı sərvətlər

414.
rabitə xəttləri, elektrik enerjisinin ötürülməsi , boru kəmərinin keçilməsi , çəkilməsi və istismarı  və daşınmaz əmlakın  mülkiyyətçisinin
digər ehtiyacları üçün başqasının daşınmaz əmlak obyektindən məhdud istifadə hüququ olmadan öz obyektindən istifadə etmək
mümkün deyilsə bu

√ servitut
• aniutet
• zaminlik
• beh
• ipoteka

415. Hansı hallarda girova xitam verilir ?

• girovla təmin edilən öhdəliklər icra edildikdə
• girov saxlayanın öz öhdəliklərini kobud şəkildə pozduqda girov verənin tələbi ilə
• girov qoyulmuş əşyanın ləğvi zamanı
√ bütün variantlar düzgündür
• girova qoyulmuş əmlakın ictimai ticarətlə satışı mümkün olmadıqda

416. ssudanın ödəmə şərtləri

• standart ssuda
• qayıdan annuitetlə
• girov hesabı ilə
√ bütün variantlar düzgündür
• artan ödənişli ssuda

417. Ssudanın ödənilmə şərtləri

• ödənişin dəyişən məbləği ilə
• faiz qoyuluşuna dövri baxılmaqla
• azalan dərəcələr ilə
√ bütün variantlar düzdür
• əmlakın dəyərinin bölünməklə artması ilə

418. müstəqil girov obyektləri ola bilər

• kənd təsərrüfatı təyinatlı ərazilər
• yaşayış məntəqələrinin bina tikilməmiş əraziləri
• düzgün cavab yoxdur
√ bütün variantlar düzdür
• xüsusi mülkiyyətdə yerləşən özəlləşdirilmiş su obyektləri

419. Girov kağızın tərtibinə yol verilmir ,əgər ipotekanın predmeti

√ bütün variantlar düzgündür
• meşələrdisə
• kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardısa
• ipoteka haqqında müqavilədə borcun məbləği müəyyən edilməyibsə və müəyyən edilməsi şərtləri göstərilməyibsə



• əmlak kompleksi kimi müəssisələrdisə

420. İpoteka müqaviləsi üzrə girovu verənin hüququ var :

• girov qoyulmuş əmlakdan onun təyinatı üzrə istifadə etmək
• girovu saxlayanın hüququ olmayan ipoteka obyektindən gəlir və səmərəni hasil etmək
• öhdəliyi sürətlə icra etməklə  ipoteka predmetinə ödənişləri dayandırmaq
√ bütün variantlar düzgündür
• ipoteka ilə təmin olunmuş öhdəlikləri yerinə yetirməklə girova son qoymaq

421. İpoteka müqaviləsi üzrə girov verən hüquqa malikdir :

• girovu saxlayanın icazəsi olmadan girov obyektini müvəqqəti istifadəyə , icarəyə vermək və öhdəliyin icrası müddətindən çox olmayan
müddətə servitut əldə etmək

• girov saxlayanın icazəsi ilə girova qoyulmuş  əmlakı  müsadirə etmək
• girova qoyulmuş əmlakın növbəti girovlarını həyata keçirmək
√ bütün variantlar düzgündür
• ipoteka predmetini vəsiyyət etmək

422. Girovu verən ipoteka müaviləsinə əsas hüquq var

• onun sahibi kimi qalmaqla girova sahib olmaq , istifadə etmək və sərəncam vermək
• üçüncü şəxsin qeyri – qanuni sahibliyindən əmlakı tələb etmək
• obyektin realizasiyasından əldə olunmuş məbləğin bir hissəsilə borcu ödədikdən sonra qalan məbləği  tələb etmək
√ bütün variantlar düzgündür
• girovu saxlayandan öhdəliyin tam və ya qismən icrasını təsdiq edən sənədləri tələb etmək

423. İpoteka müqaviləsi üzrə girov verənin vəzifələri:

• üçüncü şəxslərin ipoteka predmetinə olan bütün hüquqları haqqında girov saxlayanı yazılı xəbərdar etmək
• ipoteka predmetinin istifadə zamanı normal istismarına baxmayaraq onun dəyərinin pisləşməsi və azalmasına imkan verməmək
• girova qoyulmuş əmlakı yaxşı vəziyyətdə saxlamaq və onun saxlanması xərclərini çəkmək
√ bütün variantlar düzgündür
• girova qoyulmuş əmlakın gözlənilmədən zədələnməsi və ya ləğvinə görə risk daşımaq

424. Girov verən ipoteka müqaviləsinə əsasən borcludur

• normalaşdırılmış müddətdə ipoteka obyektinə cari və əsaslı təmiri həyata keçirmək
• üçüncü şəxslərin qəsdindən girov qoyulmuş əmlakı qorumaq üçün mühüm ölçü götürmək
• ipoteka predmetinin zədə riski və ya xarab olma təhlükəsi yaranan kimi girov saxlayan bu haqda məlumatlandırmaq
√ bütün variantlar düzgündür
• girova qoyulmuş əmlakı zərər riskindən və xarab olmadan öz hesabına tam dəyərində sığortalamaq

425. İpoteka müqaviləsinə əsasən girovu saxlayanın hüququ var

• əsas sifarişdə sığorta ödənişi və ya girova qoyulmuş əmlak hesabına öz tələblərini tam həcmdə yerinə yetirmək
• üçüncü şəxsə özünün ipoteka ilə təmin edilmiş tələblərini güzəştə getmək
• ipoteka obyektinə istənilən şəxsin qəsdini bitirməyi tələb etmək
√ bütün variantlar düzgündür
• ipoteka əmlakının saxlanması haqqında mülkiyyətçidən ölçü qəbul etməyi tələb etmək

426. İpoteka müqaviləsi üzrə girovu saxlayanın hüquqları :

• ipoteka ilə təmin edilən öhdəliklərin vaxtından əvvəl icrasını tələb etmək və girov verənin müsadirə edilmiş əmlakına haqq sərf etmək
• ipoteka predmetinin saxlanması üzrə mülkiyyətçidən ölçü götürməyi tələb etmək
• daşınmaz əmlakın ölçü , vəziyyət və saxlanma şərtlərinin sənədlər və faktiki varlığının yoxlanması
√ bütün variantlar düzgündür
• girov predmetinin dəyişilməsinə razılıq vermək

427. torpaq sahələrinin   girovu haqqında müqavilənin ayrılmaz hissəsi kimi əlavə edilir



• kredit müqaviləsi
• torpaq sahəsinin planı və onun sərhədlərinin çertyoju
• torpaq sahəsinin bazar dəyəri haqqında qiymət təyin edənin bağlanması
√ bütün cavablar doğrudur
• daşınmaz əmlak obyektinə və mülkiyyətinə əsl  şəhadətnamə

428. torpaq sahələrinin   girovu haqqında müqavilənin ayrılmaz hissəsi kimi əlavə edilir

• obyektlərin bütün sahiblərinin razılığı
• torpaq sahəsinin planı və onun sərhədlərinin çertyoju
• daşınmaz əmlak obyektinə və mülkiyyətinə əsl  şəhadətnamə
√ bütün cavab doğrudur
• ərazinin normativ dəyəri haqqında akt

429. Fəaliyyətinin əsasını lizinq əməliyyatları təşkil edən ilk cəmiyyət

• «Yunayted Marketing korpareyşn»
√ «Yunayted Steyts Lizinq korporeşn»
• «Yunayted Steyts Sea-offşord korporeşn»
• Düzgün cavab yoxdur
• «Yunayted Steyts Advertising korporeşn»

430. Fəaliyyətinin əsasını lizinq əməliyyatları təşkil edən ilk cəmiyyət 1952-ci ildə hansı şəhərdə yaradılmışdır.

• Yerusəlim
√ San-Fransisko
• Təbriz
• Düzgün cavab yoxdur
• Tehran

431. Amerika lizinqinin atası hesab edilən şəxs:

√ Henri Şonfeld
• A.Smit
• C.L.Fransua
• Düzgün cavab yoxdur
• Alex İspanuel

432. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn variantı seçin.  Keçən əsrin .......... illərindən başlayaraq bir çox Avropa dövlətlərinin qanunvericiliyində
lizinq fəaliyyətini ifadə etmək üçün müxtəlif terminlərdən istifadə olunmağa başlandı.

• 10
• 30
√ 60
• Doğrucavab yoxdur
• 20

433. N.M.Vasilyev, M.İ.Braqinski və V.V.Vitryanski birbaşa və praktiki şəkildə birmənalı olaraq təsdiq edirlər ki

√ lizinq və icarə arasında prinsipial fərqlər yoxdur
• lizinq və icarə arasında prinsipial fərqlər az var
• lizinq və icarə arasında prinsipial fərqlər çox var
• Düzgün cavab yoxdur
• lizinq və icarə arasında prinsipial fərqlər var

434. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözü seçin.  İ.A.Buzova, Q.A.Maxovikova və V.V.Terexova lizinq ilə maliyyə icarəsi müqaviləsi
arasında ......... işarəsi qoyurlar.

• Vurma



√ Bərabərlik
• Bölmə
• Toplama
• Çıxma

435. M.İ.Leşşenkoya görə lizinq kredit olmaqla, ənənəvi bank ssudasından onunla fərqlənir ki, :

√ o, lizinq verən tərəfindən lizinq alana əmlakın (avadanlıq, maşın, gəmi və s.) istifadəyə verilməsi formasında  təqdim olunur.
• o, lizinq verən tərəfindən lizinq alana qiymətin istifadəyə verilməsi formasında  təqdim olunur.
• o, lizinq verən tərəfindən lizinq alana əməyin istifadəyə verilməsi formasında  təqdim olunur.
• Düzgün cavab yoxdur.
• o, lizinq verən tərəfindən lizinq alana hüququn istifadəyə verilməsi formasında  təqdim olunur.

436. V.D.Qazman lizinqin mahiyyətini görür:

• «...lizinq verən tərəfindən maliyyə vasitələrinin lizinq alanın iqtisadiyyatına toplanmasında ...»

√ «...lizinq verən tərəfindən müvəqqəti sərbəst xüsusi və cəlb edilmiş maliyyə vasitələrinin lizinq alanın iqtisadiyyatına
investisiyalaşdırılmasında...»

• «...lizinq verən tərəfindən maliyyə vasitələrinin lizinq alanın iqtisadiyyatına yaranmasında...»
• «...lizinq verən tərəfindən maliyyə vasitələrinin lizinq alanın iqtisadiyyatına yox olmasında  ...»

437. Qeyd etmək lazımdır ki, lizinq icarə mexanizmi ilə:

• Bağlı deyil
• Fərqi yoxdur
√ Sıx bağlıdır.
• Düzgün cavab yoxdur
• Əlaqəsi yoxdur

438. R.M.Cəbiyevin təbirincə  lizinq mahiyyətcə lizinq verən tərəfdən lizinq alana istifadəyə verilən  avadanlıq şəklində .......   .

• hədiyyədir
• reklamdır
√ kreditdir
• doğru cavab yoxdur
• paydır

439. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn variantı seçin.   lizinq özündə təşkilati-iqtisadi münasibətlərin ən azı üç növünü: ................ birləşdirən
sahibkarlıq fəaliyyəti sistemidir.

• icarə
• ticarəti
√ bütün cavablar doğrudur
• doğru cavab yoxdur
• investisiya

440. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn variantı seçin   Lizinq mürəkkəb hadisə kimi çoxukladlı iqtisadiyyatın formalaşması və istehsal
fəaliyyətinin fəallaşdırılması üzrə ən mühüm .......... funksiyalarını yerinə yetirir.

√ xalq təsərrüfatı
• marketinq
• françayzinq
• düzgün cavab yoxdur.
• reklam

441. Lizinq mexanizminin köməyilə istehsalın 2 vacib amili birləşir:

√ əmək va kapital
• marketinq və reklam
• innovasiya və biznes



• Düzgün cavab yoxdur
• reklam və ticarət

442. Lizinqə görə ödəniş – :

√ bu, sahibkarın və icarədarın lizinq obyektindən istifadə prosesində yaradılmış gəlirin paylanması üzrə iqtisadi münasibətlərinin
formasıdır

• bu, sahibkarın və icarədarın lizinq obyektindən istifadə etməməsinə görə ödəməsidir.
• bu, sahibkarın və icarədarın lizinq obyektindən istifadə etdiyinə görə olan gəlirdir.
• düzgün cavab yoxdur
• bu, sahibkarın və icarədarın lizinq obyektindən istifadə etməsidir

443. Lizinq ödəmələrinin öz tərkibində isə  mühüm komponentlərii seçmək olar. Bunlara aiddir:

• ödəmələrin iqtisadi elementlər üzrə tərkibi;
• hesablaşmalar metodları (üsulları).
√ bütün cavablar doğrudur.
• doğru cavab yoxdur.
• ödəmələrin ölçüsü və ya səviyyəsi;

444. Təmiz lizinq ödəmələri zamanı lizinq alan hansı məsrəfləri ödəyir

• qızdırma
• əmlakın saxlanılması məsrəfləri
√ bütün cavablar doğrudur
• doğru cavab yoxdur
• işıqlandırma

445. Lizin müqavilələrinin bağlanması zamanı müqavilə iştirakçıları üçün risk əmsalı hansı səviyyədədir ?

• 90 %
• düzgün cavab yoxdur
• 80 %
√ 30 %
• 5 %

446. risklərin azaldılması üsulların aid deyil

• diversifikasiya
• hedcrləmə
√ balanslaşdırma
• sığorta
• limitləşdirmə

447. Hedcirləmə:

√ kommersiya risklərinin sığortalanmasının müxtəlif üsulları
• texniki risklərin sığortalanması metodudur
• kredit formasıdır
• maliyyələşdirmə üsuludur
• sığortalama üsuludur

448. Risk nədir?

√ mümkün təhlükələr
• faciə
• inflaysiya
• itki
• uğur



449. aşağıda sadalananlardan hansı müəssisədə riskin aşağı salınması metodudur

√ əmlakın sığortalanamsı
• vəsaitlərin toplanması
• qeydə alınmamış xərclərin ödənməsi
• risklərin sığortalanması
• layyihənin iştirakçıları arasında risklərin bölüşdürülməsi

450. Risk səviyyəsinin aşağı salınması təmin edilmir ?

• layihə iştirakçıları arasında risklərin bölüşdürülməsi
√ istehsal obyektləri ehtiyatları mövcudluğu ilə
• gözlənilməyən xərclər halı üçün vəsaitlərin ehtiyatlarının yaradılması
• sığorta
• bütün variantlar düzgündür

451. Bank sirrini təşkil edən məlumatların bank tərəfindən açıqlanması zamanı , hüquqları pozulan müştəri bankdan tələb edə bilər

√ dəymiş zərərin əvəzinin ödənməsi
• mənəvi ziyanın əvəzinin ödənməsi
• düzgün cavab yoxdur
• dəymiş zərə və mənəvi ziyanın əvəzinin ödənməsi
• cərimənin ödənməsi

452. Bank müştərinin hesbalna pul vəsaitlərinin köçürülməsini onlar haqqında banka ödəniş sənədinin daxil olduğu gündən  ne vaxta kimi
həyata keçirməlidir

√ bank hesabı müqaviləsində daha qısa müddət nəzərdə tutulmayıbsa ödəniş sənədinin banka daxil olduğu günün sabahından gec
olmayaraq

• düzgün cavab yoxdur
• 5 gün
• 3 gün
• 2 gün

453. Sığorta müqaviləsi bağlanan zaman sığortaçının sığorta etdirən şəxsdən soruşmağa hüququ vardır

• sığorta etdirilən əmlkanın texmiki vəziyyəti haqqında
• düzgün cavab yoxdur
• bütün variantlar düzgündür
√ sığorta edənin nəzər nöqtəsinə görə mühüm əhəmiyyət daşıyan məsələlər
• sığorta olunan şəxsin sağlamlığl haqqında

454. eyni zamanda müxtəlif şirkətlərlə obyektin 1 müqavilə ilə sığortalanması adlanır

• qarşılıqlı sığorta
• düzgün cavab yoxdur
• təkrar sığorta
√ birlidə sığorta
• əlavə sığorta

455. Lizinq obyektiylə bağlı riski göstərin :

• avadanlığın mənəvi köhnəlməsi riski
√ hamısı
• əmlakın geri dönməməsiylə bağlı risk
• lizinq obyektinin korlanma və ya ödəniş riski
• lizinq obyektinin aşağı likvidlilik riski

456. Lizinqalanla bağlı riski göstərin :



• layihənin iştirakçılarıyla bağlı risklər
√ hamısı
• marketinq
• maliyyələşməyən
• iflas

457. Lizinq münasibətləri sferasında investisiya riskini göstərin :

• kredit
• inflyasiya
• valyuta
√ hamısı
• faiz

458. Lizinq münasibətləri sferasında maliyyə riskini göstərin :

• kredit
√ hamısı
• valyuta
• portfel
• depozit

459. Lizinq münasibətləri sferasında kommersiya riskidir:

• tələbin azalması
• məhsul qiymətlərində dəyişikliklər
√ hamısı
• alıcının iflası
• sifarişçinin ödənişdən boyun qaçırması

460. Lizinq münasibətləri sferasında riskin azaldılması üsullarını göstərin :

• riskdən qaçmaq
√ hamısı
• gözlənilməz xərclərin ödənilməsi üçün kifayət qədər pul vəsaitinə malik olmaq
• proektn tərəfdaşları arasında riskin bölüşdürülməsi
• riskin sığortalanması

461. Lizinq əməliyyatında mülkiyyət sığortası müqaviləsinə görə sığorta oluna bilər:

• lizinq obyektinin çatışmazlığı və zədələnməsi riski
√ hamısı
• sığortaçının sığortaedən qarşısında vəzifələrini yerinə yetirmə riski
• müqavilənin pozulmasına görə məsuliyyət riski
• digər şəxslərin həyatına,sağlamlığına və mülkiyyətinə zərər yetrlməsi riski

462. Nöqtələrin yerinə uyğun variantı seçin.  ənənəvi olaraq lizinq ...... ixtirası sayılır.

√ amerikan
• gürcüstan
• özbəkistan
• Düzgün cavab yoxdur.
• slavyan

463. Yeni tarixdə  lizinq  anlayışı ilk dəfə olaraq istifadə edilmişdir:

√ 1877-ci ildə
• 1990-ci ildə
• 1995-ci ildə
• Düzgün cavab yoxdur.



• 1980-ci ildə

464. Nöqtələrin yerinə uyğun olan variantı seçin.   ........ qanunlarında lizinq  haqqında bir neçə müddəa tapılmışdır

√ Hammurapi
• Baptista
• R.X.Fyodr
• Düzgün cavab yoxdur.
• Əl-Xazimi

465. Nöqtələrin yerinə uyğun olan variantı seçin.  Son illərin tədqiqatları göstərir ki, lizinq ........ yaşadığı dövrdən də xeyli əvvəl məlum imiş.

• İskəndər
• K.Marks
• C.M.Keyns
• Düzgün cavab yoxdur
√ Aristotel

466. Lizinq münasibətləri növləri üzrə təsnifləşdirilir:

• lizinq obyektinə görə
• lizinq əmlakının amortizasiyası şərtlərinə görə
• sazişin təşkili növünə görə
√ Bütün cvablar doğrudur
• sazişin davamiyyətinə görə

467. Beynəlxalq Lizinqin xarakterik cəhəti ondan ibarətdir ki:

• lizinq müqaviləsinin bütün tərəfləri – lizinq verən və lizinq alan müxtəlif şirkətlərin rezidentləridir
• lizinq müqaviləsinin bütün tərəfləri – lizinq verən və lizinq alan müxtəlif təşkilatların rezidentləridir
• lizinq müqaviləsinin bütün tərəfləri – lizinq verən və lizinq alan müxtəlif bankların  rezidentləridir
• Doğru cavab yoxdur
√ lizinq müqaviləsinin bütün tərəfləri – lizinq verən və lizinq alan müxtəlif dövlətlərin rezidentləridir

468. Nöqtələrin yerinə doğru cavabı yazın.Yapon lizinq kompaniyalarının əsas fəaliyyət istiqamətləri – ......... lizinqidir.

• Kənd təsərrüfatı maşınları
√ Hava və dəniz gəmilərinin
• Neft avadanlıqları
• Doğru cavab yoxdur
• Əkinçilik və becərmə avadanlıqları

469. Son illərdə ən iriləri Nyu-Yorkda, Londonda, Honkonqda, Sinqapurda və Cənub-Şərqi Asiyanın digər ölkələrində öz ofislərini açmış
lizinq:

• Doğru cavab yoxdur.
• Misir Lizinqi
• Çin Lizinqi
√ Yapon Lizinqi
• Cad Lizinqi

470. Müasir mərhələdə beynəlxalq lizinşdə növbətilər xüsusilə vacibdir:

• valyutanın məzənnəsinin dəyişdirilməsi risqinin qiymətləndirilməsi
• icarədarın gömrük rejimi
• icarə verənin üzərinə qoyulan firmaya vergi
√ Bütün cavablar doğrudur

471. Lizinq əməliyyatlarına tətbiq oluna bilinəcək üç mümkün variant hüquqlar vardır:



• Saziş tərəflərinin seçdiyi ölkənin hüququ.
• Lizinq verən ölkənin hüquqları.
√ Bütün cavablar doğrudur
• Doğru cavab yoxdur
• Beynəlxalq maliyyə lizinqihaqqında UNİDROİT Ottava Konvensiyası.

472. Lizinqin geniş yayılmasına səbəb:

√ onun adi borc qarşısında bir sıra üstünlüklərə malik olmasıdır.
• ödəmə faizinin çox olması
• qiymətin yuxarı olması
• Düzgün cavab yoxdur
• ödəmə müddətinin qısa olması

473. Beynəlxalq praktikada avadanlığın icarəsini müddətlərinə görə ayırırlar:

• qısamüddətli (reytinq);
• sənaye, o cümlədən, kompleks avadanlıq üçün uzunmüddətli (lizinq).
√ Bütün cavablar doğrudur
• Doğru cavab yoxdur
• standart avadanlıq, avtomobil, traktor, dmiryolu vaqonları və s. üçün 3 ilədək ortamüddətli (hayrinq);

474. Sığorta hadisəsi baş vermiş hesab olunur , əgər :

• lizinq haqlarının müntəzəm ödənilməsində gecikmə kifayət qədər çox olduqda
• sığortaçıya lizinqalanın odəniş öhdəliklərini yerinə yetirmə qabiliyyətinə malik olmadığına dair məlumat çatdıqda
• doğru cavab yoxdur
√ bütün cavablar doğrudur
• lizinqalanın iflasına dair elan verildikdə

475. Mülkiyyət sığortası müqaviləsinin tərəfləri kimlərdir ?

• sığortaçı
• sığorta edən
• hüquqi şəxs
√ hamısı
• sığorta şirkəti

476. Mülkiyyət sığortası müqaviləsinin şərtini göstərin

• sığorta məbləğinin miqdarı
• xüsusi mülkiyyət və ya əmlak haqqında maraq
• sığorta hadisəsinin baş verməsi halı
√ hamısı
• müqavilə müddəti

477. Podrat müqaviləsinə əsaən emala verilmiş əmlakın qəfil məhvinə görə məsuliyyət daşıyır

• həmişə sifarişçi
• sifarişçi və podratçı birlikdə
• müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayibsa podratçı
• heç kim
√ həmişə podratçı

478. Dövlət ehtiyacları üçün işlərin icrası üzrə bağlanmış müqavilənin tərəfləri

• dövlət sifarişçisi və layihələmi
√ dövlət sifarişçisi və podratçı
• sifarişçi və icraçı
• düzgün cavab yoxdur



• dövlət sifarişçisi və kəşfiyyatçı

479. əmlak və ya sahibkarlıq riskinin sığortalanamsı zamanı sığorta məbləği:

√ sığorta dəyərindən çox olmamalıdır
• müqavilədə nəzərdə tutlubsa sığorta dəyərini artıra bilər
• sual düzgün düyil, belə ki sığorta dəyəri və sığorta məbləği fərqli anlayışlardır
• düzgün cavab yoxdur
• sığorta dəyərindən az olmamalıdır

480. sığortanin tətbiq edildiyi hadisə necə adlanır

√ sığorta hadisəsi
• maraqların sığortalanması
• bütün sadalanan variantlar səhvdir
•  düzgün cavab yoxdur
• risk sığortası

481. əmlak sığortası müqaviləsindən yaranan tələblər üzrə iddi müddəti nə qədərdir ?

• 1 il
• düzgün cavab yoxdur
• 10 il
• 3 il
√ 2 il

482. Sığortaçı sığorta müqaviləsindən imtina etmək hüququna malikdir

• düzgün cavab yoxdur
• müqavilə şərtlərinin sığorta şirkəti tərəfindən həqiqi pozulduqda
• sığorta hadisəsinin yaranması deyil başqa səbələrdən sığorta edilən əmlakın məhv olması halında
• bütün variantlar düzgündür
√ sığorta mükafatının bir hissəsini sığorta olunana ödədiyi istənilən vaxt

483. əmlak sığortası ilə başqa hal nəzərdə tutlkmayıbsa sığorta hadisəsi baş verdikdə sığorta olunan sığortaçını nə vaxt məlumatlandırmalıdır

√ dərhal
• müqavilənin fəliyyət müddəti ərzində
• bütün variantlar səhvdir
• düzgün cavab yoxdur
• müəyyən müddətdə

484. Artan təhlükə mənbəyinin sahibi bu mənbədən gələn zərərə görə məsuliyyət daşıyır

√ əgər sübut etsə ki , əkshüquqlu şəxslərin fəaliyyəti nəticəsində həmin mənbə onun sahibliyindən çıxıb
• əgər zərərin dəyməsində günahının olmadığını sübut etsə
• istənilən halda məsuliyyət daşıyır
• düzgün cavab yoxdur
• sübut etsə ki, zərərçəkən tərəfindən kobud ehtiyatsızlıq vardı

485. Podrat müqaviləsinə əsasıən emala verilmiş əşyanın təsadüfi ləğv olunmasına görə riski daşıyır

• müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa podratçı
• podratçı və sifarişçi birlikdə
√ müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa , sifarişçi
• düzgün cavab yoxdur
• həmişə podratçı

486. hansı təşkilati risklərə aid deyil ?



• işin planlaşdırılması və layihələşdirilməsi riski
• yalnış tənzimləmə
• kadrların seçilməsivə yerləşdirilməsində çatışmamazlıq
√ heç biri
• işin əlaqələndirilməsinin çatışmaması

487. Diversifikasiyanın mənfi tərəfi hansıdır?

• davamlı uğurlu fəaliyyət üçün şirkətin perspektivlərinin yaxşılaşdırılması
• resursların qoyulması üçün geniş sahələrin açılması
√ yeni bazarın xüsusiyyətlərini bilməmək
• şirkətin işçilərinin ixtisaslnın artırılması
• doymuş bazar şərtlərində müəssisənin böyüməsi üçün imkanların yaradılması

488. işgüzar əməliyyatların həyata keçirilməsində müəyyən edilmiş riskləri öz üzərinə götürmə:

√ anderraytinq
• marketinq
• forfeytinq
• lsitinq
• faktorinq

489. Valyuta riskləri nə ilə əlaqəlidir ?

√ kursun dəyişməsi
• fors –majior halları
• milli və regional problemlər
• müxtəlif sosial təbəqələrin maraqlarını ziddiyəti
• alıcılıq qabiliyyətin düşməsi

490. Aşağıakılardan hansı risk üçün xarakterikdir?

√ bir birinə zidd olma
• cəsusluq
• təhlükəsizlik
• operativlik
• qeyri – müəyyənlik

491. Aşağıda sadalananlardan hansı risklərin təsnifləşdirilməsinin əsas faktorudur?

• yaranma vaxtl
• qeydiyyatın xarakteri
• nəticələrin xarakteri
√ yaranma faktoru
• əsas yaranma mənbələri

492. Risklərin idarə olunmasını prosesinə aid deyil:

• risklərin idarə olunmasında məqsədlərin qoyulması
• keyfiyyətli təhlil
√ risklərin azaldılması üsullarının seçilməsi
• miqdar analizi
• riskin təhlili

493. birbaşa maliyyə itkilərinə nə aid deyil ?

• birja riskləri
• müflisləşmə riski
• maliyyə riski
√ ticarət riski



• selektiv risklər

494. Lizinq verənin riskinin hansı səviyyəsində olmasından asılı olaraq lizinqin hansı növü yoxdur ?

• təmin olunmuş
• zəmanətli
√ zəmanətsiz
• bütün variantlardüzgündür
• qismən təmin olunmuş

495. İstehlakçıların və yeni satış bazarının inkişafı lizinqin hansı sferasına daxildir?

√ satış
• hamısı
• istehsal
• maliyyə
• təchizat

496. Qarışıq iqtisadiyyatın formalaşmasında lizinq hansı funksiyanı yerinə yetirir ?

• istehsal
• vergi güzəştlərindən istifadə
√ hamısı
• satış
• maliyyə

497. Hal-hazırda Azərbaycanda lizinq əməliyyatlarına nəzarət hansı hüquqi akta əsasən həyata keçirilir?

• AR-nın “müəssisələr haqqında qanununa görə
• hamısı
√ AR vətəndaşlıq kodeksinə görə
• AR- nin “lizinq xidməti haqqında “ qanuna görə
• AR-nın “lizinq haqqında “ qanununa görə

498. Dünya lizinq bazarının inkişafı əlaqədardır :

• Beynəlxalq lizinqin genişlənməsiylə, hansı ki ümumiiqtisadi səviyyədən ayrılır
√  hamısı
• İştirakçı ölkələrin inkişafıyla
• İstehsalın intensive inkişafıyla
• beynəlxalq lizinqin inteqrasiyasıyla

499. Lizinq bazarının infrastrukturunu formalaşdırmaq üçün nə etmək lazımdır?

• ETİ-ni əhatə edən infrastrukturu müasirləşdirmək
• kadr hazırlığı sistemini yenidənqurmaq
√ hamısı
• elmi texniki fəaliyyət və kommersiya effektli fəaliyyətlərin transformasiyasını təmin etmək
• elmi nəaliyyətlərdən səmərəli istifadə etməyə imkan verən infrastrukturu yaratmaq

500. Azərbaycanda elmi texniki siyasətin həyata keçirilməsi üçün nə etmək lazımdır?:

• elm sahəsinə gənc kadrları cəlb etmək , elmi məyin prestijin artırmaq
• yüksək məhsuldar elmi tədqiqat texnologiyalarınıtəşkilati , texniki , iqtisadi , informasiya şərtlərini yaratmaq
• sahəvi maraqlara yönəlmiş , tədqiqatların proqram – məqsədli sistemini yaratmaq

• elmi – tədqiqat laboratoriyalarının sistemini yenidən formalaşdırmaq, prioritet tədqiqatların həyata keçirilməsində ölkə təşkilatlarının
orientasiya etmək

√ hamısı


