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1. Sahibkarlıq hüququnun mənbəyi kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir?

• Prezidentin fərmanları
• Milli Məclisin qanunları
• Konstitusiya
√ hamısı
• Nazirlər Kabinetinin qərarları

2. Qanun dedikdə nə nəzərdə tutulur?

√ Səlahiyyətli dövlət hakimiyyəti orqanının qəbul etdiyi akt
• Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsini nəzərdə tutan və məhkəmə orqanı tərəfindən qəbul edilən normativ akt
• Nazirlər Kabinetinin rəsmi qəzetdə dərc olunmuş aktı
• Yerli özünüidarəetmə orqanının qəbul etdiyi akt
• İcraedici hakimiyyət orqanı tərəfinfən sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsini nəzərdə tutan aktı

3. Bu metod sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi prosesində tətbiq edilir və belə göstərişlərin icrası imperativ
qaydada təmin olunur

• tövsiyyə metodu
√ məcburi göstəriş metodu
• heç biri
• qadaga metodu
• razılaşdırma metodu

4. Hüquqi tənzimləmə necə xarakterizə oluna bilər?

• dövlətin idarəetmə mexanizminin əsasıdır
• iqtisadiyyatın mühafizə olunmasıdır
√ ictimai münasibətləri tənzimləyən hüquqi vasitələr sistemidir
• iqtisadi sistemin fəaliyyətinin stimullaşdırılması sistemidir
• yalnız bir sahədə həyata keçirilən tədbirlərdir

5. Sahibkarlığa dövlət köməyinin hüquqi əsasları hansı qanunla tənzimlənir?

√ “Sahibkarlı fəaliyyəti haqqında” Qanunun 9-cu maddəsilə;
• Biznesmenlər haqqında” Qanunun 5-cu maddəsilə;
• “Dövlət yardımı haqqında” Qanunun 7-ci maddəsilə;
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin” 44-cü maddəsilə;
• “Sahibkarlığa kömək haqqında” Qanunun 7-ci maddəsilə;

6. Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi prosesində tətbiq edilən və  icrası imperativ qaydada təmin olunan metod
hansıdır

• razılaşdırma metodu
• qadaga metodu
• pozitiv metod
• tövsiyyə metodu
√ məcburi göstəriş metodu

7. Hansılar  sahibkarlıq hüququnun mənbəyinə aid deyil

• İşgüzar adətlər
√ prezidentin sərəncamları
• NK-nin qərarları
• Məcəllələr
• Beynəlxalq hüququn prinsip və normları



8.  Hansı metod sahibkarlıq hüququnun  metodlarına aid deyil

• Selektiv
• Summativ
• Primitiv
√ Dispozitiv
• Formativ

9. Sahibkarlıq hüququ normaları vasitəsilə tənzimlənən ictimai münasibətlər  sahibkarlıq hüququnda nəyi təşkil edir

• Məqsədlərini
• mənbələrin
√ predmetini
• Funksiyalarını
• Prinsiplərini

10. Sahibkarlıq hüququnun mənbəyi kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir?

• İşgüzar adətlər
√ hamısı
•  Qanunlar
• Məcəllələr
• Beynəlxalq hüququn prinsip və normları

11. Hüquqi tənzimlənməsinin subyekti kimi çıxış edir

• iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan dövlətin iqtisadi institutları
• iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün sahibkarlar
• iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün hüquqi şəxslər
√ iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün hüquqi və fiziki şəxslər və dövlətin iqtisadi        institutları
• iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan bütün fiziki şəxslər

12. Iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsində xüsusi metodlar hansılardır?

• imperativ və birbaşa metodlar
• iselektiv və dispozitiv metodlar
• imperativ və direktiv metodlar
√ imperativ və dispozitiv metodlar
• dispozitiv və dolayı metodlar

13. Imperativ metodlar...?

• məcburetmə və göstəriş üsullarıdır
√ məcburetmə və qadağanetmə üsullarıdır
• məcburetmə və səlahiyyətvermə üsullarıdır
• məcburetmə və güzəşt üsullarıdır
• məcburetmə və zor tətbiq etmə üsullarıdır

14. Dispozitiv metod...?

• hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin məcburiliyinə əsaslanır
• hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin zəruriliyinə əsaslanır
• hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin məhdudluğuna əsaslanır
√ hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin sərbəstliyinə əsaslanır
• hüquqi tənzimləmə subyektlərinin davranış seçiminin alternativi olmamasına     əsaslanır

15. Sahibkarlıq hüququ sahəsinin tənzim etdiyi ictimai münasibətlərə təsir üsullarının və vasitələrinin məcmusu sahibkarlıq hüququnda nəyi
ifadə edir

• Predmetini



• Prinsiplərini
• Funksiyalarını
• Vəzifələrini
√ metodunu

16. Sahibkarlıq fəaliyyəti özünü nədə göstərir

• Cəmiyyətin rifahının yüksəldəlməsində
√ deyilənlərin hamısında
• İctimai istehsalın inkişafında
• Ictimai inkişafın genişlənmısində
• Məhsulun, milli gəlirin və milli sərvətlərin artırılmasında

17. Hansı metod  müstəqil olaraq səmərəli fəaliyyət sahələrinin seçilməsində tətbiq edilir

• imperativ  metod
√ tövsiyyə metodu
• qadaga metodu
• razılaşdırma metodu
• məcburi göstəriş metodu

18. Hansı prinsip sahibkarlıq hüququnun prinsiplərinə daxildir

• subyektlərin bərabərliyi,
√ hamısı
• subyektlərin mülkiyyət toxunulmazlığı,
• subyektlərin əmlak müstəqilliyi,
• subyektlərin iradə sərbəstliyi,

19. Subyektlərin fəaliyyət sahələri seçməkdə və bu fəaliyyətin forma və üsullarını müəyyənləşdirməkdə  müstəqilliyini şərtləndirən prinsip
hansıdır.

• subyektlərin mülkiyyət toxunulmazlığı,
√ subyektlərin iradə sərbəstliyi,
• Subyektlərin bəabərhüquqlulugu
• subyektlərin mülki hüquqlarının məhkəmə müdafiəsi
• subyektlərin əmlak müstəqilliyi,

20. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi sahəsində mövcud qanunvericiliyə nə daxildir?

• Prezidentin və Nazrilər kabinetinin sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsini nəzərdə tutan  müvafiq aktları

• Qanunverici hakimiyyət və Məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsini nəzərdə tutan  müvafiq
aktları

• Mülki Məcəllədə nəzərdə tutulan normalar
√ ayrı-ayrı hakimiyyət orqanlarının sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsini nəzərdə tutan  aktları və normaları
• Yerli özününidarəetmə orqanlarının sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsini nəzərdə tutan  normativ aktları

21. Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsinin metodu dedikdə nə başa düşülür?

√ Sahibkarlıq hüququ sahəsinin tənzim etdiyi ictimai münasibətlərə təsir üsullarının və vasitələrinin məcmusu
• Münasibətlərin tənzimlənməsi üçün üsul və vasitələrin dəsti
• Sahibkarlıq hüquqlarının tətbiqi ilə bağlı qaydalar və üsulların məcmusu
• Sahibkarlıq hüququ normaları vasitəsilə tənzimlənən ictimai münasibətlərin məcmusu
• Mübahisəli məsələlərin həlli üçün hüquq normalarının məcmuusu

22. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq hüququnun predmetini təşkil edir?

√ Sahibkarlıq hüququ normaları vasitəsilə tənzimlənən ictimai münasibətlər
• Məqsədi mənfəət əldə etmək olan münasibətlər
• Hüquq institutlarının məcmusu



• Sahibkarlıq sferasında qeyri-kommersiya münasibətləri
• Sahibkarlıq fəaliyyəti sferasında münasibətlər

23. Sahibkarlıq hüququ subyektlərinin mülki dövriyyədə fəaliyyət sahələri seçməkdə və iqtisadi qərarlar qəbul etməkdə, sahibkarlıq
fəaliyyətinin forma və üsullarını müəyyənləşdirməkdə, hərəkət variantları seçməkdə müstəqilliyini şərtləndirən prinsip hansıdır.

• sahibkarlıq hüququ subyektlərinin mülki hüquqlarının məhkəmə müdafiəsi
• sahibkarlıq hüququ subyektlərinin əmlak müstəqilliyi,
•  sahibkarlıq hüququ subyektlərinin bərabərliyi,
√ sahibkarlıq hüququ subyektlərinin iradə sərbəstliyi,
• sahibkarlıq hüququ subyektlərinin mülkiyyət toxunulmazlığı,

24. Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi prosesində tətbiq edilən, müstəqil olaraq səmərəli fəaliyyət sahələrinin seçilməsinə,
iqtisadi təşəbbüsün və işgüzarlığın geniş təzahür etməsi üçün şərait yaradılmasına yönəldilməni özündə ehtiva edən metod hansıdır

√ tövsiyyə metodu
• heç biri
• qadaga metodu
• razılaşdırma metodu
• məcburi göstəriş metodu

25. Aşağıdakı prinsiplərdən hansıları sahibkarlıq hüququnun prinsiplərinə daxildir?

• sahibkarlıq hüququ subyektlərinin bərabərliyi,
√ hamısı
• sahibkarlıq hüququ subyektlərinin mülkiyyət toxunulmazlığı,
• sahibkarlıq hüququ subyektlərinin əmlak müstəqilliyi,
• sahibkarlıq hüququ subyektlərinin iradə sərbəstliyi,

26. Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi sisteminə aşağıdakı institutlardan hansılar daxildir?

• haqsız rəqabətə qarşı mübarizənin hüquqi tənzimlənməsi;
√ deyilənlərin hamısı
• qiymət və qiymətləndirmə fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi;
• torpaq bazarının hüquqi tənzimlənməsi;
• investisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi;

27. Sahibkarlıq fəaliyyəti hansı qanunla tənzimlənir?

• Kiçik sahibkarlığa dövlət yardımı” 15 yanvar 1992-ci il.
• “Sahibkarlıq fəaliyyətini yaratmaq haqqında” 15 dekabr 1994-cü il.
• Hüquqi şəxslər haqqında” 15 dekabr 1996-cı il;
• Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi haqqında” 15 noyabr 1992-ci il.
√ Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” 15 dekabr 1992-ci il.

28. Iqtisadi sferada hüquqi tənzimləmə tətbiq edilən münasibətlərin aşağıdakı forması
yoxdur?

√ bütün iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin fəaliyyətlərinin qadağan olunması

• Иqtisadi fəaliyyət subyektlərinin öz fəaliyyətlərini yerinə yetirdikləri zaman digər       subyektlərlə yaranan münasibətlərin hüquqi
cəhətləri

• iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin öz fəaliyyətlərini yerinə yetirdikləri zaman digər       subyektlərlə yaranan münasibətlərin iqtisadi
cəhətləri

• müəssisənin daxili təşkilinin şərtlərini və qaydalarını müəyyən edən Иqtisadi     və hüquqi münasibətlər
• dövlətin idarəetmə orqanları ilə fiziki və hüquqi şəxsləri arasında yaranan      münasibətlər

29. Sahibkarlığın hüquqi tənzimlənməsində istifadə olunan hüquq normaları elə olmalıdır ki,..?

• Sahibkarlıq münasibətlərin iştirakçılarına qarşı birdəfəlik təsiri olsun
• Sahibkarlıq münasibətlərin iştirakçılarına qarşı təsir gücü olmasın
• Sahibkarlıq münasibətlərin iştirakçılarına qarşı birtərəfli olsun



• Sahibkarlıq münasibətlərin iştirakçılarına qarşı qərəzli olsun
√ Sahibkarlıq münasibətlərin iştirakçılarına qarşı birtərəfli olmasın

30. Vergi və ödəmələr sistemində dolayı vergilər hansılardır?

√ əlavə dəyər vergisi- aksizlər,- gömrük rüsumu
• - əmlak vergisi- torpaq vergisi;mədən vergisi
• əlavə dəyər vergisi; - yol vergisi; - torpaq vergisi.
• reklam vergisi; - aksizlər;    mədən vergisi;
• yol vergisi,- aksizlər,gömrük vergisi

31. Hüquqi formasına görə ödəmələrin növləri.

√ - vergi; rüsum, yığım,kvazivergi;
• vergi, rüsüm, əlavədəyər, ödəmə
• şəxsi yığım;məqsədli yığım;birdəfəlik;  - dolayı yığım.
• vergi, rüsum, gəlir, kvazivergi
• vergi, rüsum, şəxsi yığım, ödəmə

32. Verginin ödəniş vasitələri?

• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 19-cu maddəsilə funt-sterlinq.
• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 30-cu maddəsilə rus pulu;
√ Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 9-cu maddəsilə manatla;
• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 19-cu maddəsilə dollar;
• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 3-cu maddəsilə yevro;

33. Hansı vergi  dövlət vergisi  deyil

√ fiziki şəxslərin mənfəət vergisi
• aksizlər;
• sadələşdirilmiş vergi
• əlavə dəyər vergisi;
•  fiziki şəxslərin gəlir vergisi;

34. Hansı  vergilər  bələdiyyə vergilərinə aid deyil

• fiziki şəxslərin torpaq vergisi;
• yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi;
• fiziki şəxslərin əmlak vergisi;
√ fiziki şəxslərin gəlir vergisi
• bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergsi.

35. Vergi Məcəlləsinə əsasən, dövlət vergilərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil:

• fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
√ fiziki şəxslərin mənfəət vergisi
• sadələşdirilmiş vergi
• aksizlər;
• əlavə dəyər vergisi;

36. Yerli vergilərə (bələdiyyə vergiləri) aşağıdakılardan hansı daxil deyil:

• yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi;
• bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergsi.
√ fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
• fiziki şəxslərin torpaq vergisi;
• fiziki şəxslərin əmlak vergisi;

37. Aşağıdakılardan hansının mülki dövriyyəsi məhdudlаşdırılmır?



• qiymətli каğızlаrın çаp еdilməsi üçün аvаdаnlıq və bеlə аvаdаnlığın istеhsаlı üçün аvаdаnlıq
• qızılın və digər qiymətli mеtаllаrın, nефtin və nефt məhsullаrının tullаntılаrаnın еmаlı vаsitələri
• hərbi silаh və sursаt istеhsаl еtməк üçün аvаdаnlıq
• döyüş təyinаtlı hərbi tехniкаnı istеhsаl еtməк üçün аvаdаnlıq
√ gündəlik istehlak mallarının

38. Konstitusiyaya əsasən hər kəsin mülkiyyətində

• daşınmaz əmlak ola bilər
• avtomobil ola bilər
√ daşınar və daşınmaz əmlak ola bilər
• mənzil ola bilər
• daşınar əmlak ola bilər

39. Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı...?

• kommersiya bankıdır
√ dövlətin müstəsna mülkiyyətindədir
• icra orqanıdır
• parlamentə tabedir
• təsərrüfat fəaliyyəti subyektidir

40. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətində vergi sisteminin hansı modelindən istifadə edilir?

• anqlosakson
• anqlo-sakson
• latınamerikan
• avrokontinental
√  qarışıq

41. Konstitusiyaya əsasən yol verilmir?

• məhkəmə qərarı əsasında şərtləri və müddətləri qanunla nəzərdə tutulan məcburi əməyə cəlb etməyə
• hərbi vəziyyət zamanı vətəndaşlara tələb olunan işləri görməsinə
• fövqəladə vəziyyət zamanı vətəndaşlara tələb olunan işləri görməsinə
√ zorla işlədilməyə və əmək müqaviləsi bağlamağa
• hərbi xidmət zamanı səlahiyyətli şəxslərin əmrlərinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar işlətməyə

42. Аlqı-sаtqı müqаviləsinin prеdmеti оlа bilməz?

√ mülкi dövriyyəsi qаdаğаn оlunmuş əşyаlаr
• şəxsi həyatyanı sahə
• mənzillər
• daşınar və daşınmaz əmlak
•  avtomobillər

43.   Aksizlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul  edilib ?

• 30 noyabr 1993-cu ildə
•  25 aprel 1994-ci ildə
• 15 iyun 1992-cü ildə
• 20 oktyabr 1995-ci ildə
√ 31 dekabr 1991-cü ildə

44. Rüsum nədir?

√ hüquqi xarakterli xidmətlərlə əlaqədar olaraq fərdi qaydada alınan pul mükəlləfiyyəti;
• ümumi maraqlara cavab verən xidmətlərin müqabilində yığılan pul.



• vətəndaşlardan konstitusiya ilə verilmiş hüquqlardan istifadə etməklə yığılan pul;
• Dövlət büdcəsinə yığılan pul vəsaitləridir;
• dövlət orqanlarına müvafiq fəaliyyətlə əlaqədar verilən pul;

45. Vergi Məcəlləsində hansı maddələr  vergi ödəyicisi kimi sahibkarların hüquq və vəzifələrini əhatə edir

• 9-10-cu
• 11-12-ci
• 17-18-ci
√ 15-16-cı
• 13-14-cü

46. Vergi ödəyiciləri kimi sahibkarların hüquq və vəzifələri Vergi Məcəlləsinin hansə maddələrində öz əksini tapmışdır.

• 9-10-cu
• 17-18-ci
√ 15-16-cı
• 13-14-cü
• 11-12-ci

47.  Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə zaman qəbul edilib?

• 1995-ci il 5 mart
• 2003-cü il 26 may
√ 1999-cu il 4 iyun
• 1998-ci il 8 noyabr
• 1993-cü il 28 yanvar

48. Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin aşağıdakı səlahiyyəti yoxdur

√ maliyyə-kredit və pul siyasətinin həyata keçirilməsi
• yerli büdcənin və onun icrası haqqında hesabatların təsdiq edilməsi
• yerli vergilərin və ödənişlərin müəyyən edilməsi
• yerli Iqtisadi inkişaf proqramlarının qəbul və icra edilməsi
• yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarının qəbul və icra edilməsi

49. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında  hər kəsin qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada öz imkanlarından, qabiliyyətindən və
əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına və başqaları ilə birlikdə fəaliyyəti necə təsbit olunub

• Azad mülkiyyət hüququ»
• «Azad rəqabət hüququ»
• «Azad kommersiya hüququ»
• Azad biznes hüququ»
√  «Azad sahibkarlıq hüququ»

50.  Sahibkarlıq fəaliyyətində vergi hüquq münasibətlərinin subyekti kimi bankların rolu?

• hesabat işlərini bir mərkəzdə cəmləyən və sonra paylayan idarə
√  vergi və rüsumların büdcəyə köçürüçlməsinə dair ödəmə tapşırıqlarını icra edən idarələr
• maliyyənin vahid bazaya toplanaraq bölüşdürülməsi prosesini idarə edən və əhalinin əmanətlərinə nəzarət edən orqan
•  dövlət büdcəsinin icrası prosesində onun gəlirlərinin təsdiq edilmiş hissəsini idarə edən orqan
•  Maliyyə Nazirliyinin digər tədbirləri üzrə birbaşa xərcləri həyata keçirən idarə

51. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsinin qeyd edilən normalarına əsasən, vergi ödəyicisinin hüquqlarına daxil deyil?

√ Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə zəruri olan məlumatları və
sənədləri  təqdim etməmək

• vergi yoxlaması ilə bağlı tərtib edilən aktların (protokolların) və vergi orqanlarının qərarlarının surətini almaq;
• artıq ödənilmiş və ya artıq tutulmuş vergilərin vaxtında geri qaytarılmasını tələb etmək;



• vergi qanunları ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi güzəştlərindən istifadə etmək;
• vergi orqanlarından vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi məsələlərinə dair yazılı izahatlar almaq;

52. Konstitusiyaya əsasən...?

• Heç kəs dövlət ödənişləri ödəməyə məcbur edilə bilməz
• Hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan gömrük ödənişləri ödəməyə      məcbur edilə bilər
• Hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan əlavə dəyər vergisi ödəməyə      məcbur edilə bilər

√ Heç kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunla göstərilmiş       həcmdən əlavə vergilər və başqa dövlət ödənişləri
ödəməyə məcbur edilə bilməz

• Hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunla göstərilmiş       həcmdən əlavə vergilər və başqa dövlət ödənişləri
ödəməyə məcbur edilə bilər

53.  Sahibkarlıq fəaliyyətində rezidentlik prinsipi əsasında alınan vergilər hansılardır ?

√ - fiziki şəxslərdən gəlir vergisi;       - müəssisələrin mənfəət vergisi;          - müəssisələrin əmlak vergisi
• -özəl subyektlərin vergisi;     - ümumi subyektlərin vergisi;        - xüsusi subyektlərin vergisi
•  - müəssisələrin əmlak vergisi;      - müəssisələrin torpaq vergisi;         - müəssisələrin məqsədli vergisi
• torpaq vergisi;        -yol vergisi;           -dövlət vergisi
• əlavə dəyər vergisi;       -aksizlər;           -rüsumlar

54.
 Sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul olan hüquqi şəxs dövlət qeydiyyatına alındığı gündən neçə gün müddətində uçota  alınması barədə
ərizəni vergi orqanına təqdim etməlidir ?

• 10 gün
• 15 gün
• 20 gün
• 60 gün
√ 30 gün

55. Vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid göstəriş hansıdır

• vergi orqanlarından vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini (VÖEN) almaq
√ hamısı
• qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəmək;
• vergi orqanlarının vergi qanunvericiliyin aşkar edilmiş pozuntularının aradan qaldırılması haqqında qanuni tələblərini icra etmək,
• qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin (xərclərinin) və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq

56. Hansı metod sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi metodu hesab edilmir

• dövlətin maliyyə-kredit və pul siyasəti
• dövlətin büdcə-vergi siyasəti
• dövlətin valyuta siyasəti
√ dövlətin antiinhisar siyasəti
• dövlətin ixrac-idxal əməliyyatlarının tənzimlənməsi siyasəti

57. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin vəzifələrinə aid deyil?

√ vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin Vergi Məcəlləsinə və digər vergi normativ hüquqi aktlarına uyğun olmayan aktlarını
(qərarlarını) və tələblərini yerinə yetirmək

• qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəmək;
• vergi orqanlarının vergi qanunvericiliyin aşkar edilmiş pozuntularının aradan qaldırılması haqqında qanuni tələblərini icra etmək,
• qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin (xərclərinin) və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq;
• vergi orqanlarından vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini (VÖEN) almaq;

58. Aşağıda göstərilənlərdən hansı sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsi metodlarına aid deyil?

• dövlətin büdcə-vergi siyasəti
• dövlətin valyuta siyasəti



√ dövlətin antiinhisar siyasəti
• dövlətin ixrac-idxal əməliyyatlarının tənzimlənməsi siyasəti
• dövlətin maliyyə-kredit və pul siyasəti

59. Офеrtа nədir?

• müqаvilə bаğlаmаq hаqqındа tələb
• müqаvilə öhdəliyi
• müqаvilə bаğlаmаq hаqqındа göstəriş
• müqаvilə bаğlаmаq üçün xüsusi forma
√  müqаvilə bаğlаmаq hаqqındа təкliф

60. Müqаvilə...?

• qanundur
• amnistiyadır
• sərəncamdır
√ əqdin bir növüdür
• fərmandır

61. Broker fəaliyyətini kimlər həyata keçirə bilər?

√ yalnız hüquqi şəxslər
• lisenziyası olan istənilən fiziki və hüquqi şəxslər
• bu sualın düzgün cavabı yoxdur
• ixtisaslaşmış kommersiya təşkilatları
• lisenziyası olan istənilən fiziki şəxslər

62. Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında  Azərbaycan Respublikasının qanununun dördüncü bölməsi nəyi əhatə edir?

• Sahibkarlığın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi;
• Sahibkarın əmlak məsuliyyəti;
• Sahibkarın məsuliyyəti;
•  Sahibkarların hüquqları və vəzifələri;
√ Sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması və ona xitam verilməsi;

63.   Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında  Azərbaycan Respublikasının qanununun üçüncü bölməsi nəyi əhatə edir?

√ Sahibkarlığın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi;
• Sahibkarın əmlak məsuliyyəti;
•  Sahibkarın məsuliyyəti;
• Sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması və ona xitam verilməsi;
•  Sahibkarların hüquqları və vəzifələri;

64. Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti kimi kimlər cıxış edə bilər?

√ hamısı
• xarici hüquqi şəxslər;
• hər bir xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs;
• mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər;
• fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı;

65.   Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında  Azərbaycan Respublikasının qanununun ikinci bölməsi nəyi əhatə edir?

• Sahibkarlığın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi;
• Sahibkarın məsuliyyəti;
• Sahibkarlıq fəaliyyətinin dayandırılması və ona xitam verilməsi;
√ Sahibkarların hüquqları və vəzifələri;



•  Sahibkarın əmlak məsuliyyəti;

66. Hüquqi şəxsin nümayəndəliyi nədir?

√ Hüquqi şəxsdən müəyyən mülkiyyət alır, lakin özü hüquqi şəxs statusuna malik olmur;
• hüquqi şəxsin konkret regionda maraqlarını qoruyan firma;
• idarə olunmaq üçün qəbul olunmuş mülkiyyəti idarə edən firma.
• hüquqi şəxsin ləğv edilməsi zamanı yaranan firma;
• öz mülkiyyətindən pay verərək hüquqi şəxs yaradan

67. Sahibkarlıq fəaliyyətinin kollektiv formaları hansılardır?

• idarə,müəssisə;, - şirkət, firma
• firma; - şirkət; - idarə; - bank.
√ - məhdud məsuliyyətli müəssisə səhmdar cəmiyyət şərikli müəssisə;      payçı və şərikli müəssisə
• məhdud məsuliyyətli müəssisə  firma; şirkət;  səhmdar cəmiyyət;
•  - məhdud məsuliyyətli müəssisə;    - səhmdar cəmiyyət;    - açıq tipli müəssisə;      - şərikli müəssisə;

68. Hüquqi şəxsin struktur bölmələri hansılardır?

• səfirlik - nümayəndəlik;   konsulluq
• müəssisə;     - idarə; - nümayəndəlik;
• nümayəndəlik;  - bölmə; - idarə
• - idarə;şöbə,     nümayəndəlik;
√ - nümayəndəlik- filial;      - şöbə

69. Broker kimdir?

√ Muzd müqavilində sifarişçiyə vasitəçilik xidmətləri göstərən şəxsdir;
• Qeyri hökumət qurumlarına təmənnasız yardım göstərən şəxsdir;
• Dövlət qurumlarına təmənnasız yardım göstərən şəxsdir;
• Sahibkarlara dövlət tərəfindən xidmət göstərən şəxsdir
• Sahibkarlıq fəaliyyətilə məşğul olan qeyri rezident;

70. Fərdi sahibkar kimdir?

• öz riskinə, özgə əmlak məsuliyyəti əsasında və müstəqil olaraq mülki  fəaliyyətini gerçəkləşdirən və bu məqsədlə qeydiyyatdan keçən
şəxsdir;

• əmlak məsuliyyəti əsasında mülki  fəaliyyətini gerçəkləşdirən və bu məqsədlə qeydiyyatdan keçən şəxsdir;

√ öz riskinə, şəxsi əmlak məsuliyyəti əsasında və müstəqil olaraq sahibkarlıq fəaliyyətini gerçəkləşdirən və bu məqsədlə qanunla
müəyyənləşdirilən qaydada qeydə alınmış fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxsdir;

• öz riskinə, şəxsi əmlak məsuliyyəti əsasında fəaliyyətini gerçəkləşdirən və bu məqsədlə Mülki Məcəllə ilə qeydə alınmış fəaliyyət
qabiliyyətli fiziki şəxsdir;

• öz riskinə, kommersiya məsuliyyəti əsasında və müstəqil olaraq sahibkarlıq fəaliyyətini gerçəkləşdirən, qeydə alınmış fiziki şəxsdir;

71. Sahibkarlıq fəaliyyətilə kimlər məşğul ola bilərlər?

• 1) fəaliyyət qabiliyyəti olan vətəndaşlar;2) mülkiyyəti olan şəxslər; ) hüquqi şəxslər; ) xarici hüquqi şəxslər;
• 1) mülkiyyəti olan şəxslər; 2) xarici vətəndaşlar; 3) hüquqi şəxslər; 4) vətəndaşlar.

√ 1) fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətən¬daşı; 2) mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər;
3) hər bir xarici vətəndaş və vətəndaşlığı olmayan şəxs; 4) xarici hüquqi şəxslər.

• 1) fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətən¬daşı; 2) xarici vətəndaşlar; 3) hüquqi şəxslər; 4) vətəndaşlar.
• 1) hüquqi şəxslər 2) fiziki şəxslər;  3) vətəndaşlar 4) xaricilər

72. Hansı orqan lisenziyalaşdırmanı həyata kecirir

• Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi
√ Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qiymətli Kağızlar Komitəsi
• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi



73. Sahibkarliq fəaliyyətinin subyektinə kimlər aid deyil

√ sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin və ya bu fəaliyyətə nəzarəti həyata keçirən dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri
• fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı;
• xarici hüquqi şəxslər;
• hər bir xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs;
• mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər;

74. Lisenziyalaşdırma sahəsində xüsusi səlahiyyətli orqan hansıdır?

√ Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Qiymətli Kağızlar Komitəsi
• Azərbaycan Respublikasının Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi

75. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən kimlər sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilməz:

√ sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin və ya bu fəaliyyətə nəzarəti həyata keçirən dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri
• fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı;
• xarici hüquqi şəxslər;
• hər bir xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs;
• mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər;

76.  Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında  qanunun 3-cü maddəsinə əsasən (Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında nəzərdə
tutulmuş hallar istisna edilməklə), sahibkarlıqla aşağıdakılardan kimlər məşğul ola bilər?

• fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı;
√ hamısı
• xarici hüquqi şəxslər;
• hər bir xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs;
• mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər;

77. Sahibkarlıq фəаliyyət sаhəsində mülki hüquqi müqаvilənin bаğlаnmаsı...?

• iкi və dаhа аrtış şəхs аrаsındа mülkiyyət bölgüsünə
• iкi və dаhа аrtış şəхs аrаsındа münаsibətlərinin əmələ gəlməsinə səbəb оlur
• iкi və dаhа аrtış şəхs аrаsındа münаsibətlərinin əmələ gəlməsinə səbəb оlur
• iкi və dаhа аrtış şəхs аrаsındа münаsibətləri pozulmasına səbəb оlur
√ iкi və dаhа аrtış şəхs аrаsındа коnкrеt hüquq münаsibətlərinin əmələ gəlməsinə səbəb оlur
• iкi və dаhа аrtış şəхs аrаsındа etimadsızlığa səbəb оlur

78. Iqtisаdi фəаliyyət sаhəsində işlərin görülməsinə yönələn müqаvilə hansıdır?

• əmlак və təşкilаti müqаvilələr
• əvəzli və əvəzsiz müqаvilələr
•  коnsеnsuаl və rеаl müqаvilələr
√ pоdrаt müqаviləsi
• iкitərəфli və çохtərəфli müqаvilələr

79. Pоdrаt müqаviləsinin nоrmаtiv əsаsını təşkil еdir?

√ Mülki məcəllənin müvafiq фəslinin mаddələri
• Cinayət məcəlləsinin müvafiq фəslinin mаddələri
• Torpaq məcəlləsinin müvafiq фəslinin mаddələri
• Rəqabət məcəlləsinin müvafiq фəslinin mаddələri
• Inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq фəslinin mаddələri

80. əşyаnın istiфаdəyə vеrilməsinə yönəlmiş müqаvilə hansıdır



• коnsеnsuаl və rеаl müqаvilələr
• Göndərmə müqаviləsi
√ Lizinq müqаviləsi
• pоdrаt müqаviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqаvilələr

81. xidmətlər göstərilməsinə yönəlmiş müqаvilə hansıdır

• Lizinq müqаviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqаvilələr
• Göndərmə müqаviləsi
• pоdrаt müqаviləsi
√ Tаpşırıq müqаviləsi

82. xidmətlər göstərilməsinə yönəlmiş müqаvilə hansıdır?

√ Broker müqаviləsi
• pоdrаt müqаviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqаvilələr
• Lizinq müqаviləsi
• Göndərmə müqаviləsi

83. Hansı bölmə hüquqi şəxsin filialı sayılır?

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və nümayəndəlik funksiyaları istisna olmaqla, onun funksiyalarının hamısını və ya bir
hissəsini həyata keçirən  ayrıca bölmə;

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən ayrıca bölmə;

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən, hüquqi şəxsin mənafelərini müdafiə edən və onun funksiyalarının hamısını həyata
keçirən ayrıca bölmə;

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən, hüquqi şəxsin mənafelərini təmsil edən və onun funksiyalarının yalnız bir hissəsini, o
cümlədən nümayəndəlik funksiyalarını həyata keçirən ayrıca bölmə;

√ hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və onun funksiyalarının hamısının və ya bir hissəsini, o cümlədən nümayəndəlik
funksiyalarını həyata keçirən ayrıca bölmə;

84. Hansı bölmə hüquqi şəxsin nümayəndəliyi sayılır?

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən ayrıca bölmə.

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və nümayəndəlik funksiyaları istisna olmaqla, onun funksiyalarının  bir hissəsini həyata
keçirən  ayrıca bölmə;

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin yalnız mənafelərini müdafiə edən ayrıca bölmə
√ hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin mənafelərini təmsil və müdafiə edən ayrıca bölmə;

• hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən, hüquqi şəxsin mənafelərini təmsil edən və hüquqi şəxsin funksiyalarının yalnız bir
hissəsini həyata keçirən ayrıca bölmə;

85. Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyətinə nə vaxt xitam verilir?

• hüquqi şəxsin təsisçiləri ləğvetmə komissiyasını yaratdıqları andan;
• hüquqi şəxsin yenidən təsis edildiyi andan;
• hüquqi şəxsin ləğvetmə komissiyası yaratmaq barədə qərar qəbul edildiyi andan
√ hüquqi şəxsin ləğvi başa çatdığı andan;
• dövlətin qərarı ilə;

86. Hansı halda hüquqi şəxsin anlayışı düzgün verilmişdir?

• qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş, xüsusi yaradılmış elə bir qurumdur ki, mülkiyyətində ayrıca əmlakı
vardır, öz öhdəlikləri üçün bu əmlaka cavabdehdir, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh ola bilər;

•
qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş, mülkiyyətində ayrıca əmlak olan, öz öhdəlikləri üçün bu əmlaka
cavabdeh olan, öz adından əmlak hüquqları əldə edə və həyata keçirə, vəzifələr daşıya, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh ola bilən
qurumdur;

• maksimum mənfəət əldə etmək məqsədilə bazarın və istehlakçıların real hərəkətlərini öyrənmək məqsədi ilə yaradılan özəl istehsal
müəssisə.



• dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanları tərəfindən yaradılan xüsusi qurum;

√
qanunla müəyyənləşdirilən qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş, xüsusi yaradılmış elə bir qurumdur ki, mülkiyyətində ayrıca əmlakı
və müstəqil balansı vardır, öz öhdəlikləri üçün bu əmlaka cavabdehdir, öz adından əmlak və şəxsi qeyri-əmlak hüquqları əldə edə və
həyata keçirə, vəzifələr daşıya, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh ola bilər;

87. Fiziki şəxslər kimlərdir?

√ Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər;
• qanunla müəyyənləşdirilən istənilən şəxs;
• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı;
• hüquqi şəxs olmayan istənilən şəxs;
• hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxs;

88. Açıq səhmdar cəmiyyətinin anlayışı.

√ iştirakçıları onlara mənsub səhmləri digər səhmdarların razılığı olmadan özəlləşdirə bildikdə, o, açıq səhmdar cəmiyyəti sayılır;
• səhmləri yalnız iştirakçılar arsında özəlləşdirə bildikdə o, açıq səhmdar cəmiyyəti sayılır;

• iştirakçıları onlara mənsub səhmləri digər səhmdarlar arasında və dövlət qurumları arasında özəlləşdirə bildikdə o, açıq səhmdar
cəmiyyəti sayılır;

• iştirakçıları onlara mənsub səhmləri yalnız hüquqi şəxslər arsında özəlləşdirə bildikdə o, açıq səhmdar cəmiyyəti sayılır;
• iştirakçıları onlara mənsub səhmləri yalnız fiziki şəxslər arasında özəlləşdirə bildikdə o, açıq səhmdar cəmiyyəti sayılır;

89. Kopirətivlər Mülki Məcəllənin hansı maddəsilə tənzimlənir?

√ 109 – 113 mad.;
• 90-100 mad.
• 206-107 mad;
• 106 – 117 mad.;
• 209 – 106 mad.;

90. Dövlət mülkiyyətinə əsaslanan müəssisələr hansılardır?

• əmlakı tamamilə dövlət mülkiyyətində məxsus olan müəssisələr;   - səhmlərin nəzarət paketi sahibkara məxsus olan müəssisələr;
• əmlakı tamamilə qeyri rezidentlərə məxsus olan müəssisələr;   - səhmlərin nəzarət paketi bələdiyyələrə məxsus olan müəssisələr;
√ tamamilə dövlət mülkiyyətində olan müəssisələr;     - səhmlərin nəzarət paketi dövlət orqanlarına məxsus olan müəssisələr;
• əmlakı tamamilə şirkətlərə məxsus müəssisələr;     - əmlakı fiziki şəxslərə məxsus müəssisələr;
• əmlakı tamamilə Milli Məclisə məxsus olan müəssisələr;     - əmlakı Nazirliklərə məxsus olan orqanlar;

91. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyət anlayışı?

• Nizamnamə kapitalı olan və paylara bölünən firma məhdud məsuliyyəti cəmiyyətdir;
• Bir neçə fiziki  şəxs tərəfindən yaradılan nizamnamə kapitalı olan şirkətdir;

√ Bir və ya neçə fiziki və hüquqi şəxs tərəfindən təsis edilən, nizamnamə kapitalı nizamnamə ilə müəyyənləşdirilmiş miqdarda paylara
bölünən cəmiyyət;

• Bir neçə hüquqi şəxsin təsis etdiyi və xüsusi kapitala malik paylara bölünən cəmiyyətdir
• Bir neçə fiziki və hüquqi şəxs tərəfindən yaradılan nizamnamə kapitalı olan şirkətdir;

92. Deyilənlərdən hansı mülki hüquq subyektlərinə aid deyil

• hüquqi şəxslər bir fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən, yaxud fiziki və hüquqi şəxslərin toplusu tərəfindən yaradıla bilər,

• hüquqi şəxs öz adından əmlak və şəzsi qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və həyata keçirmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və
ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir

• fiziki şəxs qanunun tələblərinə əsasən  18 yaşına çatdıqda tam həcmdə mülki hüquqi fəaliyyət qabiliyyətinə malik olur.
• hüquqi şəxsin müstəqil balansı olmalıdır.
√ fiziki şəxslər hüquqi şəxs yaradaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan kiçik sahibkarlardır.

93. Mülki Məcəllə nələri  hüquqi şəxslərin əlamətlərinə aid edir

• təşkilat vahidliyi;
√ hamısı
• məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh olmaq qabiliyyəti;



• mülki dövriyyədə öz adından  müstəqil sürətdə çıxış etməsi;
• ayrıca əmlakın olması;

94. Deyilənlərdən hansı nümayəndəlik və filialların fəaliyyətinə aiddir

• nümayəndəliklər və filiallar hüquqi şəxs deyildirlər
• nümayəndəliklər və filiallar hüquqi şəxsin təsdiq etdiyi əsasnamələr üzrə fəaliyyət göstərirlər
√ hamısı
• nümayəndəliklərin və filialların rəhbərləri hüquqi şəxsin etibarnaməsi əsasında fəaliyyət göstərirlər
• nümayəndəliklərin və filialların rəhbərləri hüquqi şəxs tərəfindən təyin edilir

95. Xüsusi razılıgın (lisenziya)    müddəti necə ildir

• 1 il
• 10 il
• 7 il
√ 5 il
• 2 il

96. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• fiziki şəxs qanunun tələblərinə əsasən  18 yaşına çatdıqda tam həcmdə mülki hüquqi fəaliyyət qabiliyyətinə malik olur.
• hüquqi şəxsin müstəqil balansı olmalıdır.

• hüquqi şəxs öz adından əmlak və şəzsi qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və həyata keçirmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və
ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir.

• hüquqi şəxslər bir fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən, yaxud fiziki və hüquqi şəxslərin toplusu tərəfindən yaradıla bilər,
√ fiziki şəxslər hüquqi şəxs yaradaraq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan kiçik sahibkarlardır.

97.  xüsusi rаzılıq (lisеnziyа) tələb оlunаn фəаliyyət növlərinin siyаhısı  hansı normativ aktla təsbit olunmuşdur

• Müvafiq qanunla
• Prakuror sanksiyası
• Ali Məhkəmənin qətnaməsi
• Nazirlər Kabinetinin qərarı
√ Prezident fərmanı

98. Sahibkarlıq i фəаliyyət sаhəsində mülki hüquqi müqаvilə

• iкi və dаhа çох tərəфin statusunun dəyişməsinə yönəldilmiş rаzılаşmаsı     və yахud sаzişdir

• iкi və dаhа çох tərəфin mülкi hüquq və vəziфələrin yаrаnmаsınа, dəyişməsinə,     yахud хitаm еdilməsinə yönəldilmiş rаzılаşmаsı və
yахud sаzişdir

√ iкi və dаhа çох tərəфin təşkilati-hüquqi formasıdır
• iкi və dаhа çох tərəфin mülkiyyətinin yaranmasına yönəldilmiş sаzişdir
• iкi və dаhа çох tərəфin mülкi iradələrinin ifadə formasıdır

99. Sahibkarlığın aşkar formasında sahibkar hansı formalarda iştirak edə bilər?

• 1. müəssisə formasında,2. idarəetmə formasında
• 1. şirkət formasında2. firma formasında
• 1. filial formasında 2. nümayəndəlik formasında
• 1. TMŞ formasında  2. Səhmdar cəmiyyət formasında
√ 1. hüquqi şəxs formasında2. fiziki şəxs formasında

100. Tam ortaqlığın iştirakçılarının onun tərkibindən çıxmasının hansı yolları vardır?

• - xüsusi razılığı geri alındıqda; - könüllü sürətdə;
• - dövlət işi ilə məşğul olduqda; - xüsusi razılığı geri alındıqda.
• - iflasa uğradıqda; - məcburi qaydada;
√ - iştirakçının könüllü sürətdə; - məcburi qaydada;



• - digər ortaqlığa girdikdə; - dövlət işi ilə məşğul olduqda

101.  Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında  qanuna əsasən, sahibkarlıqla Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş
hallar istisna edilməklə kimlər məşğul ola bilər?

√ - fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı; - mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər; - hər
bir xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər; - xarici hüquqi şəxslər.

• - hər bir xarici vətəndaş və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər; - maliyyə qurumu yaratmış şəxslər; - təşkilat rəhbərləri; - fərdi sahibkarlar.
• xarici hüquqi şəxslər; - fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı; - dövlətlər; - fərdi sahibkarlar.
• - fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı; - fərdi sahibkarlar; - hüquqi şəxslər; - xarici hüquqi şəxslər.

• - fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı; - mülkiyyət formasından asılı olmayaraq hüquqi şəxslər; - hər
bir xarici vətəndaş və ya əcnəbilər; - nümayəndəliklər, firmalar və şirkətlər.

102. Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti kimi fiziki şəxslər neçə qrupa bölünür və hansılardır?

√ 3 qrupa bölünür: 1. fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları;  2. əcnəbilər;  3. vətəndaşlığı olmayan şəxslər.
• 3 qrupa bölünür: 1. fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları;  2. xaricilər;  3. muzdlular.
• 3 qrupa bölünür: 1. fərdi sahibkarlar;  2. biznesmenlər;  3. əcnəbilər;
• 2 qrupa bölünür: 1. əcnəbilər;  2. xaricilər;
• 4 qrupa bölünür: 1. muzdlular;  2. əcnəbilər;  3. xaricilər;  4. fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları;

103. Subyektlərə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında qərar  ərizə  təqdim edildikdən sonra neçə gün müddətində qəbul edilir

• 20 gün
• 45 gün
• 5 gün
• 10 gün
√ 15 gün

104. Subyektlərə lisenziya verilərkən nə  əsas götürülür

• «Antiinhisar fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası qanunun 13-cü maddəsi
• Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 84-cü maddəsi
√ «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası qanununun 11-ci maddəsi
• «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsi
• Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 67-ci maddəsi

105. Hansı  an  hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyətinə xitam verilir

• məhkəmədə iddiaçı kimi çıxış etdiyi an
• qanunla qadağan edilməyən istənilən fəaliyyət növlərini həyata keçirməyə başladığı an
• dövlət qeydiyyatına alındığı an
• qanunla qadağan edilən istənilən fəaliyyət növlərini həyata keçirməyə başladığı an.
√ onun ləğvinin başa çatdığı an

106. Müvafiq dövlət orqanları tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi haqqında qərar bu məqsədlə
ərizə və qanunvericiliyə müvafiq sənədlər  təqdim edildikdən sonra neçə gün müddətində çıxarılır

• 5 gün
• 45 gün
• 20 gün
√ 15 gün
• 10 gün

107. Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi sahəsində  hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsində əsas
hüquqi baza kimi aşağıdakılardan hansı çıxış edir?

√  «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası qanununun 11-ci maddəsi
• «Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsi
• Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 84-cü maddəsi
• «Antiinhisar fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikası qanunun 13-cü maddəsi



• Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 67-ci maddəsi

108. Hüquqi şəxsin hüquq qabiliyyətinə nə zaman xitam verilir?

• dövlət qeydiyyatına alındığı an
• qanunla qadağan edilən istənilən fəaliyyət növlərini həyata keçirməyə başladığı an.
• qanunla qadağan edilməyən istənilən fəaliyyət növlərini həyata keçirməyə başladığı an
• məhkəmədə iddiaçı kimi çıxış etdiyi an
√ onun ləğvinin başa çatdığı an

109. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• Azərbaycan Respublikası (dövlət) mülki hüquq münasibətlərində bəzi istisnalarla  digər  hüquqi şəxslər kimi iştirak edir;

• hüquqi şəxslər fəaliyyətinin əsas məqsədi mənfəət  götürməkdən ibarət olan (kommersiya hüquqi şəxsləri) və ya əsas məqsədi mənfəət
götürməkdən ibarət olmayan (qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri) qurumlar ola bilər.

• hüquqi şəxslər məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh olmaq hüququna malikdir;
• hüquqi şəxsin orqanlarının seçilməsi və ya təyin edilməsi qaydası nizamnamə ilə müəyyənləşdirilir;
√ bələdiyyələr mülki hüquq münasibətlərində eynilə digər hüquqi şəxslər kimi iştirak edə bilməzlər;

110. Xalis holdingin anlayışı.

• öz kapitalını verib, səhm alan səhmdar müəssisələrdir;
• öz kapitalını verib, səhm alan və konsernə daxil olan müəssisələr.
√ ancaq müəssisələrin səhmlərinin nəzarət paketinə malik olan müəssisələr;
• özlərinin sahibkarlıq kapitalı vasitəsilə müstəqil sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən müəssisələr
• sadə səhmdar cəmiyyətlərinə nisbətən daha mürəkkəb təşkilatı struktura malik olan müəssisələr.

111. Holding şirkətinin formaları hansılardır?

• - xalis holding;      - sabit holding
• ticarət holding-xidmət holding
√ - xalis holding- qarışıq holding
• - maliyyə holding;- ticarət holding
• xalis holding düz holding;

112. Yaradılarkən qeyri-kommersiya təşkilatlatları hansı vəzifəni əsas götürürlər

√ Mənfəət əldə etməmək
• Mənfəət əldə etmək və onu istehsal və qeyri-istehsal fəaliyyətinə yönəltmək
• Gəlir əldə etmək və onu təkrar istehsala bölüşdürmək
• Gəlir əldə etmək və onu əsas fəlaiyyətə bölüşdürmək
• Mənfəət əldə etmək

113. Təsisçilərinin (iştirakçılarının) paylarına bölünmüş nizamnamə (şərikli) kapitalı olan kommersiya təşkilatı hansıdır

• səhmdar cəmiyyəti
• kooperativlər
• törəmə təsərrüfat cəmiyyəti
•  kommandit ortaqlıq
√ təsərrüfat ortaqlıqları və cəmiyyətləri

114. Tam ortaqlıq nədir?

•
Tam ortaqlıq - adından sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və ortaqlığın öhdəlikləri üzrə öz əmlakı ilə məsuliyyət daşıyan
iştirakçıları ilə yanaşı ortaqlığın fəaliyyəti ilə bağlı zərər üçün qoyduqları mayaların məbləği həddində risk daşıyan və ortaqlığın
sahibkarlıq fəaliyyətində iştirak etməyən bir və ya bir neçə iştirakçısı olan kommersiya təşkilatıdır

• Təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə nizamnamə fondunu səhm buraxmaq yolu ilə formalaşdırılan fiziki və (və ya) hüquqi
şəxslərin könüllü sazişi əsasında yaradılan müəssisə tam ortaqlıqdır

•
Tam ortaqlıq fiziki və (və ya) hüquqi şəxslərin birgə fəaliyyət göstərmək üçün üzvlüyə əsaslanan könüllü birliyi olub iştirakçılarının
maddi və başqa tələbatının onun üzvlərinin əmlak pay haqlarının birləşdirilməsi yolu ilə ödənilməsi məqsədilə yaradılan kommersiya
təşkilatıdır



• Tam ortaqlıq bir və ya bir neçə şəxs (fiziki və (və ya) hüquqi şəxs) tərəfindən təsis edilən, nizamnamə kapitalı nizamnamə ilə
müəyyənləşdirilmiş miqdarda paylara bölünən cəmiyyətdir

√ Tam ortaqlıq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan iki və daha artıq şəxsin paylarına bölünmüş şərikli kapitalı olan və onun
fəaliyyətində şəxsən iştirak etməyə borclu olan hüquqi şəxs statuslu kommersiya təşkilatıdır

115. Mülki Məcəllənin hansı maddələri tam ortaqlıq haqqında qaydalara aiddir?

• MM-in 49-66-cı maddələri
• MM-in 82-90-cı maddələri
• MM-in 80-86-cı maddələri
• MM-in 73-79-cu maddələri
√ MM-in 69-81-cı maddələri

116. Hansı kommersiya müəssisəsi müxtəlif sayda fiziki və  ya hüquqi şəxs tərəfindən təsis edilir, nizamnamə kapitalı nizamnamə ilə
müəyyənləşdirilmiş miqdarda paylara bölünür

√ məhdud məsuliyyətli cəmiyyət
• kooperativlər
• əlavə məsuliyyətli cəmiyyət
• kommandit ortaqlıq
• səhmdar cəmiyyəti

117. Kreditorlar  səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının azaldılması haqqında  qəbul edilən qərardan  neçə gün ərzində  məlumat
almalıdır.

• üç təqvim günü
• otuz təqvim günü
√ on beş təqvim günü
• on təqvim günü
• beş təqvim günü

118. İştirakçılarının maddi və başqa tələbatının, onun üzvlərinin əmlak pay haqlarının birləşdirilməsi yolu ilə ödənilməsi məqsədilə yaradılan
cəmiyyət hansıdır

• səhmdar cəmiyyəti
√ kooperativlər
• kommandit ortaqlıq
• törəmə təsərrürat cəmiyyəti
• təsərrüfat ortaqlığı cə cəmiyyətləri

119. təsərrüfat ortaqlıqları və təsərrüfat cəmiyyətləri ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır

• təsərrüfat cəmiyyəti səhmdar cəmiyyəti formasında yaradıla bilər
• təsərrüfat cəmiyyəti əlavə məsuliyyətli cəmiyyət formasında yaradıla bilər
√ Təsərrüfat ortaqlığı məhdud məsuliyyətli cəmiyyət formasında yaradıla bilər
• Təsərrüfat ortaqlığı kommandit ortaqlıq formasında yaradıla bilər
• Təsərrüfat ortaqlığı tam ortaqlıq formasında yaradıla bilər

120. Təsərrüfat ortaqlıqlığı təsərrüfat cəmiyyətinə çevrilərkən cəmiyyətin iştirakçısı (səhmdarı) olmuş hər bir tam ortaq ortaqlıqdan
cəmiyyətə keçmiş öhdəliklər üzrə neçə il ərzində özünün bütün əmlakı ilə subsidiar məsuliyyət daşıyır?

• 1 il
• 5il
• 3 il
√ 2 il
• 7 il

121. əlavə məsuliyyətli cəmiyyət məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdən nə ilə fərqlənir?

• Iştirakçılarının sayına görə
• Təsisçilərin və iştirakçıların milli tərkibinə görə



•  Emissiya edilən səhmlərin sayına görə
√ İştirakçıların öz öhdəliklərinə görə daşıdıqları məsuliyyətin həcminə görə
• Təsisçilərin və iştirakçıların milli tərkibinə görə

122. Səhmdar cəmiyyəti dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən neçə təqvim günündən gec olmayaraq səhmdarlarının reyestrinin aparılmasını
təmin etməlidir?

√ 30 təqvim günü
• 45 təqvim günü
• 10 təqvim günü
• 15 təqvim günü
•  20 təqvim günü

123. Səhmdarların reyestri özündə hansı məlumatları əks etdirir?

• Emitent haqqında məlumat
√ Yuxarıda sadalananların hamısı
• Reyestrsaxlayıcı haqqında məlumat
• Səhmdarlar haqqında məlumatlar
• Emitentin buraxdığı qiymətli kağız (səhm) haqqında məlumat

124. Qeyri-kommersiya təşkilatlatlarının əsas məqsədi nədir?

√ Mənfəət əldə etməmək və əldə edilmiş mənfəəti iştirakçılar arasında bölüşdürməmək
• Mənfəət əldə etmək və onu istehsal və qeyri-istehsal fəaliyyətinə yönəltmək
• Gəlir əldə etmək və onu təkrar istehsala bölüşdürmək
• Gəlir əldə etmək və onu əsas fəlaiyyətə bölüşdürmək
• Mənfəət əldə etmək və iştirakçılar arasında bölüşdürmək

125. Deyilənlərdən hansı səhmdar cəmiyyətləri ilə bağlı fikri əks etdirir?

• Nizamnamə fondu hissələrdən ibarətdir
• Pay fondu müəyyən sayda səhmlərə bölünmüşdür
√ Nizamnamə kapitalı iştirakçıların hissələrinə (səhmlərınə) bölünmüşdür
• Nizamnamə kapitalı iştirakçıların pay haqlarından ibarətdir
• Şərikli kapital iştirakçıların hissələrinə (səhmlərınə)  bölünmüşdür

126. Törəmə təsərrüfat cəmiyyəti ilə bağlı fikirlərdən hansı doğrudur?

• Törəmə cəmiyyət əsas ortaqlığın və ya cəmiyyətin borcları üçün cavabdeh deyildir.
√ hamısı
• Törəmə təsərrüfat cəmiyyəti kimi yalnız təsərrüfat cəmiyyəti çıxış edə bilər.

•
Təsərrüfat cəmiyyəti o halda törəmə cəmiyyət sayılır ki, digər (əsas) təsərrüfat ortaqlığı və ya cəmiyyəti onun nizamnamə kpitalında
üstün iştirakına görə və ya onlar arasında bağlanmış müqaviləə müvafuq surətdə həmin cəmiyyətin qəbul etdiyi qərarları
müəyyəmləşdirmək imkanına malik olur.

• Hüquqi statusuna görə törəmə təsərrüfat cəmiyyəti kimi məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, əlavə məsuliyyətl cəmiyyət, eləcə də səhmdar
cəmiyyət çıxış edə bilər.

127. Kooperativlərlə bağlı deyilənlərdən hansı doğru deyil?

• Kooperativin adında onun fəaliyyətinin əsas məqsədi, habelə “kooperativ” sözü olmalıdır.
• Dövlət orqanları, bələdiyyələr, digər fiziki və hüquqi şəxslər kooperativlə münasibətlərini müqavilə əsasında qururlar.
√ Kooperativ öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün muzdla işçilər tutmaq hüququna malik deyil.

• Kommersiya təşkilatı kimi kooperativ qanunla qadağan olunmayan istənilən sahədə qanunvericiliklə müəyyənləşdirilmiş qaydada
sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirə bilər.

• Kooperativin şəxsi əməyini tətbiq etməklə onun fəaliyyətində iştirak edən üzvləri ilə əmək münasibətləri Azərbaycan Respublikasının
əmək qanunvericiliyi, Mülki Məcəllə və kooperativin nizamnaməsi ilə tənzimlənir.

128. Kooperativlərin hüquqi vəziyyəti Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin hansı maddələri ilə tənzimlənir?

• 100-109-cu maddələri



• 89-100-cu maddələri
• 91-109-cu maddələri
• 89-91-cu maddələri
√ 109-113-cu maddələri

129. Mülki Məcəllədə tam ortaqlıq haqqında qaydalar hansı maddələrdə öz əksini tapmışdır?

• MM-in 82-86-cı maddələri
• MM-in 73-86-cı maddələri
• MM-in 82-90-cı maddələri
• MM-in 49-69-cı maddələri
√ MM-in 69-81-cı maddələri

130. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur

√ Tam ortaqlıq sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan iki və daha artıq şəxsin paylarına bölünmüş şərikli kapitalı olan və onun
fəaliyyətində şəxsən iştirak etməyə borclu olan hüquqi şəxs statuslu kommersiya təşkilatıdır

•
Tam ortaqlıq fiziki və (və ya) hüquqi şəxslərin birgə fəaliyyət göstərmək üçün üzvlüyə əsaslanan könüllü birliyi olub iştirakçılarının
maddi və başqa tələbatının onun üzvlərinin əmlak pay haqlarının birləşdirilməsi yolu ilə ödənilməsi məqsədilə yaradılan kommersiya
təşkilatıdır

• Təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə nizamnamə fondunu səhm buraxmaq yolu ilə formalaşdırılan fiziki və (və ya) hüquqi
şəxslərin könüllü sazişi əsasında yaradılan müəssisə tam ortaqlıqdır

• Tam ortaqlıq bir və ya bir neçə şəxs (fiziki və (və ya) hüquqi şəxs) tərəfindən təsis edilən, nizamnamə kapitalı nizamnamə ilə
müəyyənləşdirilmiş miqdarda paylara bölünən cəmiyyətdir

•
Tam ortaqlıq - adından sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və ortaqlığın öhdəlikləri üzrə öz əmlakı ilə məsuliyyət daşıyan
iştirakçıları ilə yanaşı ortaqlığın fəaliyyəti ilə bağlı zərər üçün qoyduqları mayaların məbləği həddində risk daşıyan və ortaqlığın
sahibkarlıq fəaliyyətində iştirak etməyən bir və ya bir neçə iştirakçısı olan kommersiya təşkilatıdır

131.  Qiymətli kağızlar haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə zaman qəbul edilib?

• 1993-cü il 28 yanvar
• 1999-cu il 4 iyun
• 1998-ci il 8 noyabr
√ 1998-ci il 14 iyul
• 1995-ci il 5 mart

132. Mülki Məcəlləsinin hansı maddəsi  təsərrüfat ortaqlıgı  subyektlərinin hüquq və vəzifələrinə həsr olunub

• MM-in 64-cü maddəsi
• MM-in 28-ci maddəsi
• MM-in 33-cü maddəsi
• MM-in 60-cı maddəsi
√ MM-in 65-ci maddəsi

133. Qanuna əsasən məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalının və ya səhmdar cəmiyyətin  asılı cəmiyyətə cevrilməsi ücün
səsvermə hüququ verən səhmlərinin neçə faizdən çoxu başqa ortaqlığa  mənsub olmalıdır

• 10%
• 30%
•  40%
• 50%
√ 20%

134. Deyilənlərdən hansı tam ortaqlıgın nizamnaməsinə ziddir

• Tam ortaqlığın fəaliyyəti bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilə idarə edilir
• Ortaqlığın hər bir iştirakçısı ortaqlığın  işlərinin aparılmasına dair bütün sənədlərlə tanış ola bilər.
• Ortaqlığın iştirakçıları onun işlərini birlikdə apararkən hər bir əqdin bağlanması üçün ortaqlığın bütün iştirakçılarının razılığı tələb edilir.
• Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədilə yaradılması tam ortaqlığın səciyyəvi keyfiyyət xüsusiyyətlərindən biridir.
√ Tam ortaqlığın nizamnaməsində qərarın  iştirakçıların səs çoxluğu ilə qəbul olunduğu hallar nəzərdə tutula bilməz.



135.
Qanuna əsasən məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalının və ya səhmdar cəmiyyətinin səsvermə hüququ verən
səhmlərinin neçə faizdən çoxu digər (üstün, iştirakçı) ortaqlığa və ya cəmiyyətə mənsub olarsa həmin təsərrüfat cəmiyyəti asılı cəmiyyət
sayılar?

• 10%
• 30%
• 40%
• 50%
√ 20%

136. Tam ortaqlıqla bağlı aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• d)Ortaqlığın iştirakçıları onun işlərini birlikdə apararkən hər bir əqdin bağlanması üçün ortaqlığın bütün iştirakçılarının razılığı tələb
edilir.

• tam ortaqlığın fəaliyyəti bütün iştirakçıların ümumi razılığı ilə idarə edilir.
√ Tam ortaqlığın nizamnaməsində qərarın  iştirakçıların səs çoxluğu ilə qəbul olunduğu hallar nəzərdə tutula bilməz.

• c)Ortaqlığın hər bir iştirakçısı ortaqlığın işlərini aparmağa vəkil edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq işlərin aparılmasına dair bütün
sənədlərlə tanış ola bilər.

• e)Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədilə yaradılması tam ortaqlığın səciyyəvi keyfiyyət xüsusiyyətlərindən biridir.

137. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsis yığıncağında aşağıdakılardan hansı təsisçilər tərəfindən yekdilliklə qəbul edilməlili olan qərarlar
sırasına daxil deyil?

• Cəmiyyətin təsis edilməsi ilə bağlı qərar
• Cəmiyyətin nizamnaməsinin təsdiq edilməsi ilə bağlı qərar
•  İdarəetmə orqanlarının formalaşdırılması barədə qərar
√ cəmiyyətin fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş xalis mənfəətin iştirakşılar arasında bölüşdürülməsi
• Cəmiyyətin yaradılması zamanı nizamnamə kapitalına ödənilən pul olmayan əmanətlərin dəyərinin təsdiq edilməsi ilə bağlı qərar

138. Asılı səhmdar cəmiyyəti ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

• Hüquqi statusuna görə asılı təsərrüfat cəmiyyəti kommersiya təşkilatının müstəqil təşkilati hüquqi forması deyildir.

•
Qanuna əsasən təsərrüfat cəmiyyəti o halda asılı cəmiyyət sayılır ki, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalının 20%-dən
çoxu və ya səhmdar cəmiyyətinin səsvermə hüququ verən səhmlərinin 20%-dən çoxu digər (üstün, iştirakçı) ortaqlığa və ya cəmiyyətə
mənsub olur.

• Asılı təsərrüfat cəmiyyəti vəziyyətinə məhdud məsuliyyətli cəmiyyət və səhmdar cəmiyyət düşə bilər.
• Azərbaycan Respublikası MM-in 68.1-ci maddəsində asılı təsərrüfat  cəmiyyətinin anlayışı və əsas əlamətləri müəyyənləşdirilmişdir.
√ Asılı təsərrüfat cəmiyyəti vəziyyətinə yalnız məhdud məsuliyyətli cəmiyyət düşə bilər.

139. Aşağıdakılardan hansı fiziki şəxs barəsində icra sənədi icra olunarkən tələbin yönəldilməsinə yol verilməyən əmlak növlərinin
siyahısına aid deyildir?

• borclu və onun ailəsinin sanitariya normaları çərçivəsində birgə yaaşamalarını təmin edəcək mənzil, ev və ya onun ayrı-ayrı hissələri,
həmçinin onların altında olan həyətyanı torpaq

• ailələrin hərəkəti üçün xüsusi nəqliyyat vasitələri
• borclunun peşə fəaliyyətinin davam etdirilməsi üçün zəruri olan avadanlıq, o cümlədən ixtisas üzrə kitablar və vasitələr
√ düzgün cavab yoxdu
• əsas məşğuliyyəti kənd təsərrüfatı olan borclu və onun ailəsi üçün 1,0 hektaradək kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsi

140. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

• Təsərrüfat ortaqlıqları və cəmiyyətləri təsisçilərinin (iştirakçılarının) paylarına bölünmüş nizamnamə (şərikli) kapitalı olan qeyri-
kommersiya təşkilatlardır.

√ Təsərrüfat cəmiyyəti məhdud məsuliyyəyli cəmiyyət, əlavə məsuliyyətli cəmiyyət və səhmdar cəmiyyət formasında yaradıla bilər.
• Təsərrüfat ortaqlıqların vı cəmiyyətlərinin iştirakçıları kimi dövlət orqanları və yerli özünüidarə orqanları çıxış edə bilərlər.
• Təsərrüfat cəmiyyətlərinin iştirakçıları və kommandit ortaqlıqlarının maya qoyanları yalnız fiziki şəxslər ola bilərlər.
• Təsərrüfat ortaqlıqları heç bir halda bir şəxs tərəfindən yaradıla bilməz.

141. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?

•
Fərdi sahibkarlıq  sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkilinin ən sadə formalarından olub fiziki şəxslərin hüquqi şəxs yaratmadan müstəqil
surətdə öz riski ilə həyat keçirdiyi, əsas məqsədi əmək istifadəsindən, əmtəə satışından, işlər görülməsindən mənfəət götürülməsi olan
fəaliyyətdir.



√ “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” qanuna əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı məsələlərin həllini və ya bu fəaliyyətə nəzarəti həyata
keçirən dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri və mütəxəssisləri sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər.

• “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun 4-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasıda
sahibkarlığın qanun çərçivəsində həyata keçirilən bütün formalarına icazə verilir.

• Mülkiyyət və təşkilatı hüquqi formasından asılı olmayaraq sahibkarlığın bütün formaları bərabər hüquqludur.

• Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyekti kimi fiziki şəxslər 3 qrupa bölünürlər: fəaliyyət qabiliyyəti olan Azərbaycan Respublikası
vətəndaşları, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər.

142. Səhmdar cəmiyyətinin yaradılması zamanı keçirilən təsis yığıncağı aşağıdakılardan hansını həyata keçirmir?

• səhmdar cəmiyyətinin yaradılması zamanı yerləşdirilən səhmlərin ödənilməsinə yönəldilən pul olmayan əmlakın dəyərini təsdiq edir.

• Mülki Məcəllə və səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsi ilə nəzərdə tutulmuş səhmdar cəmiyyətinin idarəetmə, nəzarət və icra orqanlarını
təşkil edir.

• səhmdar cəmiyyətinin yaradılması və cəmiyyətin fəaliyyətinin başlanılması ilə əlaqədar Mülki Məcəllə, digər qanunvericilik aktlarıan
vətəsisçilər arasında bağlanılmış müqaviləyə zidd olmayan digər məsələləri həll edir.

√ düzgün cavab yoxdur
• səhmdar cəmiyyətinin yaradılması barədə qərarı qəbul edir və onun nizamnaməsini təsdiq edir.

143. Qiymətli kağızların birləşdirilməsi, xırdalanması (bölünməsi) və konvertasiyası haqqında fikirlərdən biri yanlışdır.

• Qiymətli kağızların birləşdirilməsi, xırdalanması (bölünməsi) və konvertasiyası həmin qiymətli kağızların yerləşdirilməsi zamanı
emitent tərəfindən cəlb  edilmiş vəsaitlərin miqdarının dəyişdirilməsinə səbəb olmur.

• Qiymətli kağızların birləşdirilməsi, xırdalanması (bölünməsi) və konvertasiyası və ödənilməsi bu qiymətli kağızların əvvəlki
sertifakatlarının ləğv olunması ilə müşayiət olunur.

√ Qiymətli kağızların birləşdirilməsi, xırdalanması (bölünməsi) və konvertasiyası həmin qiymətli kağız sahibləri tərəfindən əlavə xərclər
çəkilməklə həyata keçirilir.

• Qiymətli kağızların birləşdirilməsi, xırdalanması (bölünməsi) və konvertasiyası qaydaları Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilir.

• Emitentin yerləşdirilmiş qiymətli kağızların birləşdirilməsi, xırdalanması (bölünməsi) və konvertasiyası haqqında qərarı müvafiq icra
hakimiyyəti orqanında qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyata alınmalıdır.

144. Aşağıdakılardan hansı qiymətli kağızların konvertasiyasının izahıdır?

√ bir emitentin bir növ investisiya qiymətli kağızlarını digər növlü investisiya qiymətli kağızlara və ya digər emitentin qiymətli kağızlarına
əvəzsiz dəyişdirilməsidir.

• səhmin isitiqraza dəyişdirilməsidir
• bir qiymətli kağızın nominal dəyərinin mütənasib bölünməsi yolu ilə eyni növlü bir neçə qiymətli kağıza çevrilməsidir.
• düzgün cavab yoxdu

• bir növdən olan bütün qiymətli kağızların bir buraxılış daxılındə bütün mülkiyyətçilərdə olan qiymətli kağızların sayının mütənasib
azaldılması yolu ilə dəyişdirilməsidir.

145. Səhmə aid aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

• səhmin emitenti yalnız səhmdar cəmiyyəti ola bilər

• adi səhm sahibinə emitentin mənfəətinin bir hissəsini divident şəklində almaq, emitentin fəaliyyətinin idarə olunmasında iştirak etmək
və emitentin ləğvindən sonra qalan əmlakının bir hissəsini əldə etmək hüququnu verən səhm növüdür.

•
səhm qiymətli kağız olub, səhmdar cəmiyyətində üzvlüyü və sahibinin səhmdar cəmiyyəti mənfəətinin bir hissəsini dividentlər şəklində
almaq, səhmdar cəmiyyəti işlərinin idarə olunmasında iştirak etmək hüququnu və cəmiyyətin ləğvindən sonra qalan əmlakın bir
hissəsinə hüququnu təsdiqləyir

√ cəmiyyət bir neçə eyni növlü səhmi bir səhmdə birləşdirə və bir səhmi bir neçə həmin növ səhmə dəyişdirmə yolu ilə xırdalaya bilməz.
• səhm adi və ya imtiyazlı növündə buraxıla bilər

146. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin nizamnamə kapitalının 20%-dən çoxu və ya səhmdar cəmiyyətinin səsvermə hüququ verən
səhmlərinin 20%-dən çoxu digər (üstün iştirakçı) ortaqlığa və ya cəmiyyətə mənsub olan kommersiya təşkilatı necə adlanır?

• tam ortaqlıq
•  kooperativlər
• törəmə təsərrüfat cəmiyyəti
• kommandit ortaqlıq
√ asılı təsərrüfat cəmiyyəti

147. Törəmə təsərrüfat cəmiyyətləri haqqında fikirlərdən biri yanlışdır

• törəmə təsərrüfat cəmiyyəti kimi yalnız təsərrüfat cəmiyyəti çıxış edə bilər



• törəmə təsərrüfat cəmiyyəti kimi məhdud məsuliyyətli cəmiyyət, əlavə məsuliyyətli cəmiyyət, eləcə də səhmdar cəmiyyət çıxış edə
bilər.

√ törəmə təsərrüfat cəmiyyəti kimi istənilən təsərrüfat ortaqlığı çıxış edə bilər.
• törəmə cəmiyyət əsas ortaqlığın və ya cəmiyyətin borcları üçün cavabdeh deyildir.
• törəmə təsərrüfat cəmiyyəti özünəməxsus xarakterə malik olan kommersiya təşkilatıdır.

148. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

√ Dövlət orqanları və yerli özünüidarə orqanları təsərrüfat ortaqlıqlarının və cəmiyyətlərinin iştirakçıları kimi çıxış edə bilərlər.

• Təsərrüfat ortaqlığının və ya cəmiyyətinin əmlakına qoyulan maya puldan, qiymətli kağızlardan, başqa əmlakdan və ya əmlak
hüquqlarından və ya pul dəyəri olan digər hüquqlardan ibarət ola bilər.

• Təsərrüfat ortaqlığının və ya cəmiyyətinin iştirakçıları nizamnamədə nəzərdə tutulan qaydada, miqdarda, üsullarla və müddətlərdə maya
qoymalıdırlar

• Təsərrüfat ortaqlığının və ya cəmiyyətinin iştirakçıları ortaqlığın və ya cəmiyyətin fəaliyyətinə dair məxfi məlumatı açıqlamamalıdır.

• Təsərrüfat ortaqlıqları və cəmiyyətləri Mülki Məcəllədə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, başqa təsərrüfat ortaqlıqlarının və
cəmiyyətlərinin təsisçiləri (iştirakçıları) ola bilərlər.

149. Təsərrüfat ortaqlığı və ya cəmiyyəti iştirakçılarının hüquq və vəzifələri Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin hansı maddəsində
öz əksini tapmışdır?

• MM-in 60-cı maddəsi
√ MM-in 65-ci maddəsi
• MM-in 28-ci maddəsi
• MM-in 33-cü maddəsi
• MM-in 64-cü maddəsi

150. Kimlər kooperativ üzvü ola bilər?

•  nizamnaməni qəbul edən, üzvülük haqqı və əmlak pay haqqı ödəyən 18-yaşına çatmış fiziki şəxslər
•  nizamnaməni qəbul edən, üzvülük haqqı və əmlak pay haqqı ödəyən 15-yaşına çatmış fiziki və kommersiya hüquqi şəxsləri
•  nizamnaməni qəbul edən, üzvülük haqqı və əmlak pay haqqı ödəyən 17-yaşına çatmış kommersiya hüquqi şəxsləri
• burada düz cavab yoxdur
√  nizamnaməni qəbul edən, üzvülük haqqı və əmlak pay haqqı ödəyən 16-yaşına çatmış fiziki və hüquqi şəxslər

151. Kooperativ hansı sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər?

• heç bir sahədə məşğul ola bilməz
•  ancaq nizamnamədə nəzərdə tutulan sahədə
• qanunla müəyyən edilən hallarda
• bütün hallarda məşğul ola bilər
√  qanunla qadağan edilməyən istənilən sahədə

152. Kooperativ üzvünün əmlak pay haqqının ödənilməsi qaydası həcmini kim müəyyən edir?

•  qanunla müəyyən olunur
• kooperativin üzvlərinin yığıncağının qərarı ilə
• kooperativ üzvlərinin yığıncağının qərarı ilə
• qanunla müəyyən olunursa, üzvlərinin razılığı ilə
√  nizamnamə ilə müəyyən olunur

153. Dövlət orqanalrı təsərrüfat cəmiyyətinin iştirakçıları ola bilərmi?

•  ola bilərlər
• qanun icazə verdiyi halda ola bilərlər
• həm də ola bilrlər, həm də ola bilməzlər
• burda düz cavab yoxdur
√ ola bilməzlər

154. Təsərrüfat cəmiyyətlərində kimlər iştirakçı ola bilər?



•  yalnız sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər
• yalnız kommersiya təşkilatları
• istənilən vətəndaşlar
•  həm sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər, həm də kommersiya təşkilatları.
√ istənilən fiziki və hüquqi şəxslər

155. İlk dəfə  Kooperativlər haqqında  Qanun neçənci ildə qəbul olunub?

• 7 fevral 1994-cü il;
• 5 fevral 1998-ci il;
√ 7 fevral 1996-cı il;
• 5 yanvar 1995-ci il.
• 8 yanvar 2000-ci il;

156. Fəaliyyətinin xarakterinə görə kooperativlərin aşağıdakı növlərinə hansı aid deyil?

• istehsal kooperativləri;
√ qarışıq (istehsal-ietshlak) kooperativləri;
• şirkətlər tərəfindən məşğul olan istehlak kooperativləri;
• digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olan kooperativlər.
• istehlak kooperativləri;

157. Səhmdar cəmiyyət.

• Dövlət əhəmiyyətli fəaliyyəti həyata keçirmək məqsədilə hüquqi şəxslərin könüllü sazişi əsasında yaradılan müəssisə;
• Beynəlxalq sazişlər və Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əsasən xüsusi razılıq əsasında müəssisədir
• kapitalı dövlətə məxsus olan və özəl firmaların vasitəçiliyi ilə yaradılan müəssisədir;

√ təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə nizamnamə fondunu səhm buraxmaq yolu ilə formalaşdıran, şəxslərin könüllü sazişi
əsasında yardılan müəssisə.

• Könüllü saziş əsasında firma, nümayəndəlik və şirkətlər tərəfindən yaradılan müəssisədir

158. Göstərilənlərdən təsərrüfat ortaqlıqlarına hansı aiddir

• Təsərrüfat ortaqlıqları və cəmiyyətləri təsisçilərinin (iştirakçılarının) paylarına bölünmüş nizamnamə (şərikli) kapitalı olan qeyri-
kommersiya təşkilatlardır.

√ Təsərrüfat cəmiyyəti məhdud məsuliyyəyli cəmiyyət, əlavə məsuliyyətli cəmiyyət və səhmdar cəmiyyət formasında yaradıla bilər
• Təsərrüfat ortaqlıqların vı cəmiyyətlərinin iştirakçıları kimi dövlət orqanları və yerli özünüidarə orqanları çıxış edə bilərlər.
• Təsərrüfat cəmiyyətlərinin iştirakçıları və kommandit ortaqlıqlarının maya qoyanları yalnız fiziki şəxslər ola bilərlər.
• Təsərrüfat ortaqlıqları heç bir halda bir şəxs tərəfindən yaradıla bilməz.

159. Göstərilənlərdən hansı cəmiyyətinin yaradılması zamanı keçirilən təsis yığıncağının işinə aiddir

• səhmdar cəmiyyətinin yaradılması zamanı yerləşdirilən səhmlərin ödənilməsinə yönəldilən pul olmayan əmlakın dəyərini təsdiq edir.

• Mülki Məcəllə və səhmdar cəmiyyətinin nizamnaməsi ilə nəzərdə tutulmuş səhmdar cəmiyyətinin idarəetmə, nəzarət və icra orqanlarını
təşkil edir.

• səhmdar cəmiyyətinin yaradılması və cəmiyyətin fəaliyyətinin başlanılması ilə əlaqədar Mülki Məcəllə, digər qanunvericilik aktlarıan
vətəsisçilər arasında bağlanılmış müqaviləyə zidd olmayan digər məsələləri həll edir.

√ hec biri
• səhmdar cəmiyyətinin yaradılması barədə qərarı qəbul edir və onun nizamnaməsini təsdiq edir.

160. Səhmdar cəmiyyətinin səsvermə hüququ verən səhmlərinin 20%-dən çoxu digər  cəmiyyətə mənsub olan kommersiya təşkilatı necə
adlanır?

• tam ortaqlıq
• kommandit ortaqlıq
• törəmə təsərrüfat cəmiyyəti
•  kooperativlər
√ asılı təsərrüfat cəmiyyəti

161. Deyilənlərdən hansı təsərrüfat ortaqlıqlarının və cəmiyyətlərinin nizamnaməsinə ziddir



√ Dövlət orqanları və yerli özünüidarə orqanları təsərrüfat ortaqlıqların və cəmiyyətlərinin iştirakçıları kimi çıxış edə bilərlər.

• Təsərrüfat ortaqlığının və ya cəmiyyətinin əmlakına qoyulan maya puldan, qiymətli kağızlardan, başqa əmlakdan və ya əmlak
hüquqlarından və ya pul dəyəri olan digər hüquqlardan ibarət ola bilər.

• Təsərrüfat ortaqlığının və ya cəmiyyətinin iştirakçıları nizamnamədə nəzərdə tutulan qaydada, miqdarda, üsullarla və müddətlərdə maya
qoymalıdırlar

• Təsərrüfat ortaqlığının və ya cəmiyyətinin iştirakçıları ortaqlığın və ya cəmiyyətin fəaliyyətinə dair məxfi məlumatı açıqlamamalıdır

• Təsərrüfat ortaqlıqları və cəmiyyətləri Mülki Məcəllədə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, başqa təsərrüfat ortaqlıqlarının və
cəmiyyətlərinin təsisçiləri (iştirakçıları) ola bilərlər.

162. Manat ölkənin yeganə ödəniş vasitəsi elan olunmuşdur

• 2006-cı il yanvarın 1-dən
√ 1992-ci il yanvarın 1-dən
• 1993-cü il yanvarın 1-dən
• 1995-ci il yanvarın 1-dən
• 2004-cü il yanvarın 1-dən

163. Mülkiyyət formasına görə  aşağıdakı bank təsnifat qrupuna daxil deyil?

• dövlətlərarasi banklar
• bələdiyyə və kommunal
• kooperativ banklar
√ hökumət bankları
• dövlətin iştirakı olan banklar

164. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən ölkənin bank sisteminin ikinci pilləsi hesab edilir

• Kredit təşkilatları
• Lizinq kompaniyaları
• Mərkəzi Bank
• Milli Bank
√ Kommersiya bankları

165. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən ölkənin bank sisteminin birinci pilləsi hesab edilir

√ Mərkəzi Bank
• Royal Bank
• Bank Standart
• Texnika Bank
• Xalq Bank

166. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən ölkənin bank sistemi ....

• üç pilləlidir
• dörd pilləlidir
• bir pilləlidir
√ iki pilləlidir
•  pilləsizdir

167. Bаnklаr aşağıdakı sahədə fəаliyyət göstərir?

• broker fəaliyyəti sahəsində
• konsaltinq sahəsində
• istеhsаlаtdа
√ mübаdilə sаhəsində
• istehsal sahəsində

168.  Birja əmtəəsi  nədir?

• alqı, satqı;



• xidmət, sifariş.
• mal, əşya;
• pul, əmtəə;
√ kontrakt, müqavilə;

169. Kredit ittifaqı ən azı neçə fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada təsis edilir?

• 8
√ 11
• 10
• 3
• 4

170. Bank ən azı neçə hüquqi və ya fiziki şəxs tərəfindən açıq səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılır?

• 8
• 5
• 4
• 9
√ 3

171. Yaradılma formasına görə maliyyə-sənaye qruplarının neçə növü vardır?

• 4
• 5
• 7
• 2
√ 3

172. Transmilli maliyyə-sənaye qruplarının anlayışı  Maliyyə-sənaye qrupları haqqında  Azərbaycan Respublikası qanununun hansı
maddəsinə verilmişdir?

• 11-ci
• 13-cü
• 3-cü
√ 5-ci
• 7-ci

173. İctimai birliklərin əmlakı hansı mənbədən formalaşa bilməz:

• təsisçilərin və ya ictimai birliklərin üzvlərinin müntəzəm və ya birdəfəlik üzvlük haqları;
√ ictimai birliklərin yerləşdiyi ərazinin bələdiyyə orqanlarının yığdığı yerli vergilərdən.
• öz əmlakından istifadə və onun satılması nəticəsində əldə edilən gəlirlər;
• səhmlər, istiqrazlar, başqa qiymətli kağız və əmanətlərdən alınan dividendlər, gəlirlər;
• malların satışından, xidmətlər göstərilməsindən, işlər görülməsindən daxilolmalar;

174. Fondun ləğvi haqqında qərarı aşağıdakı orqanlardan hansı qəbul edə bilər?

√ maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən yalnız məhkəmə
• maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasənAzərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
• maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən fondun idarə heyəti
• maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən fondun prezidenti
• maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən Fondun Himayəçilik Şurası

175. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının bir növü olan hüquqi şəxslərin ittifaqlarının anlayışı və əlamətləri Mülki Məcəllənin hansı maddəsində
öz əksini tapmışdır?

• MM-in 111-ci maddəsində]
√ MM-in 117-ci maddəsində
• MM-in 11-ci maddəsində



• MM-in 61-ci maddəsində
• MM-in 97-ci maddəsində

176. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

√ dövlət müəssisəsinin öhdəliklərinə görə dövlət məsuliyyət daşıyır.
• müəssisə dövlətin öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımır.

• dövlət müəssisəsi Azərbaycan Respublikasının  qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət əmlakını idarə etməyə vəkil edilən dövlət orqanları
tərəfindən yaradılır.

• dövlət müəssisəsinin əmlakı Azərbaycan Respublikasının dövlət mülkiyyətidir.
• dövlət müəssisəsi öz öhdəliklərinə görə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müəssisənin əmlakı ilə məsuliyyət daşıyır.

177.  Bələdiyyələrin statusu haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə zaman qəbul edilmişdir?

• 22 iyul 1998-ci il tarixli
√ 2 iyul 1999-cu il tarixli
• 2 iyul 1996-cı il tarixli
• 12 iyul 2000- ci il tarixli
• 12 iyul 1997-ci il tarixli

178. Qanuna əsasən aşağıdakılardan hansı əmtəə birjasının hüquqlarına daxil deyil:

• dövlət standartlarını nəzərə almaqla nümunəvi kontraktlar  işləyib hazırlamaq;
• digər birjalarda, o cümlədən xarici ölkə birjalarında öz nümayəndəsini saxlamaq;

• birjada qeyri-birja əqdləri bağlanmasını həyata keçirən birja iştirakçılarına qarşı nizamnamədə nəzərdə tutulmuş sanksiyaları tətbiq
etmək;

√ gün ərzində birja iştirakçıları tərəfindən bağlanılan birja əqdləri ilə bağlı hesabtlar tələb etmək

• gün ərzində birja əqdlərinin qiyməti  birja komitəsi (birja şurası) tərəfindən müəyyənləşdirilmiş həddən çox dəyişilərsə, birja ticarətini
müvəqqəti dayandırmaq;

179.  Maliyyə-sənaye qrupları  haqqında qanunun hansı maddəsi qrup iştirakcılarının məsuliyyətini  əhatə edir

• Maddə 11
• Maddə 12
√ Maddə 15
• Maddə 14
• Maddə 13

180. Fond hansı qaydada  ləğv edilə bilər

• Fondun Himayəçilik Şurası tərəfindən
• maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasənAzərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən
√ maraqlı şəxslərin ərizəsinə əsasən yalnız məhkəmə tərəfindən
•  fondun idarə heyəti tərəfindən
• fondun prezidenti tərəaindən

181. Qanuna əsasən aşağıdakılardan hansı əmtəə birjasının hüquqlarına daxil deyil

• dövlət standartlarını nəzərə almaqla nümunəvi kontraktlar  işləyib hazırlamaq;
• digər birjalarda, o cümlədən xarici ölkə birjalarında öz nümayəndəsini saxlamaq;

• birjada qeyri-birja əqdləri bağlanmasını həyata keçirən birja iştirakçılarına qarşı nizamnamədə nəzərdə tutulmuş sanksiyaları tətbiq
etmək;

√ gün ərzində birja iştirakçıları tərəfindən bağlanılan birja əqdləri ilə bağlı hesabtlar tələb etmək

• gün ərzində birja əqdlərinin qiyməti  birja komitəsi (birja şurası) tərəfindən müəyyənləşdirilmiş həddən çox dəyişilərsə, birja ticarətini
müvəqqəti dayandırmaq;

182. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• hüquqi şəxs kimi sığorta təşkilatı dövlət qeydiyyatına alınmalı, sığorta fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) almalıdır.

• siyasi partiyalar, ictimai birliklər və fondlar  istisna edilməklə, bir və ya bir neçə hüquqi və ya fiziki şəxs, bilavasitə sığorta fəaliyyətini
həyata keçirmək üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bütün təşkilati-hüquqi formalarda sığortaçını təsis edə bilərlər.



√ sığortaçının adı xarici dildə nə tam, nə də qısaldılmış formada yazıla bilməz.

• sığorta təşkilatının (sığortaçının) Azərbaycan  dilində tam rəsmi adı olur. Onun tam adında «sığorta» sözü və təşkilati-hüquqi forması
göstərilməlidir.

• sığortaçının və təkrar sığortaçının nizamnamə kapitalının minimum məbləğini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabineti müəyyən edir.

183.  Kredit ittifaqları haqqında  qanunun 3-cü maddəsində öz əksini tapmış kredit ittifaqlarının fəaliyyətinin əsas prinsiplərinə
aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• üzvlərin mənafe ümumiliyi və qarşılıqlı etimadı əsasında birləşməsi;
• şəxsi mənafeyin kollektiv mənafe ilə əlaqələndirilməsi;
• əldə edilmiş vəsaitin sahibkarlıq fəaliyyətinə yönəldilməsi;
• kredit ittifaqının idarə olunmasında üzvlərin şəxsən iştirakı;
√ payların həcmindən asılı olaraq üzvlərin hüquqi qeyri-bərabərliyi;

184. Kredit ittifaqı təsisçilərinin sayı neçədən az olmamalıdır?

• 13-dən
• 15-dən
• 7-dən
• 9-dan
√ 11-dən

185. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• siyasi partiyalar və ictimai birliklər bankın səhmdarı ola bilməzlər.

• bankın adında «Azərbaycan Respublikası», «dövlət», «milli» sözlərindən istifadə edilməsinə yalnız qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu
hallarda yol verlir.

√ bankın təsisçiləri olan səhmdarları onun sonrakı səhmdarlarına nisbətən əlavə üstünlüklərə malik ola bilərlər və əlavə vəzifələr daşıya
bilərlər

• bank yalnız adlı səhmlər buraxa bilər. Bankın imtiyazlı səhm sahibləri səs hüququna malik ola bilməzlər.
• fondlar və digər qeyri-kommersiya təşkilatları bankın səhmdarı ola bilməzlər.

186. Bank ən azı  neçə  hüquqi və (və ya) fiziki şəxs tərəfindən yaradıla bilər?

• 1
• 5
• 4
√ 3
• 2

187. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

√ təsisçilər yaratdıqları fondun öhdəlikləri üçün, fond isə öz təsisçilərinin öhdəlikləri üçün məsuliyyət daşıyır.

• Fondun idarə edilməsi və onun orqanlarının formalaşdırılması qaydası fondun təsisçilər tərəfindən təsdiq edilən nizamnaməsi ilə
müəyyənləşdirilir.

• Fond - üzvlüyü olmayan, fiziki və ya hüquqi şəxslərin könüllü əmlak haqları əsasında təsis etdikləri, sosial, xeyriyyə, mədəni, təhsil və
ya digər ictimai faydalı məqsədlər güdən təşkilatdır.

• Fondun təsisçilərinin (təsisçisinin) verdiyi əmlak fondun mülkiyyətidir. Fond həmin əmlakdan onun nizamnaməsində
müəyyənləşdirilmiş məqsədlər üçün istifadə edir.

• Fond öz əmlakından istifadə haqqında hesabatları hər il dərc etməyə borcludur.

188. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkətinin adı «maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti» söz birləşməsindən ibarət olmalıdır.
• Baş şirkətin nizamnaməsi onun fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələrini müəyyən etməlidir

√ Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkətinin nizamnaməsi maliyyə-sənaye qrupunun yaradılmasına dair müqavilənin şərtlərinə uyğun
olmaya bilər

• Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti qrupun bütün iştirakçıları tərəfindən təsis edilən və onun fəaliyyətini təmin edən müvəkkil hüquqi
şəxsdir.

• Maliyyə-sənaye qrupunun baş şirkəti bir qayda olaraq, investisiya təsisatı hesab olunur. O, səhmdar cəmiyyəti, assosiasiya, ittifaq
formasında yaradıla bilər.



189.  Maliyyə-sənaye qrupları haqqında  qanunun 15-ci maddəsinə əsasən iştirakçılar tərəfindən öhdəliklərin birgə yerinə yetirilməsi
xüsusiyyətləri aşağıdakılardan hansı ilə müəyyən edilir?

•  müvəkkil dövlət icra hakimiyyəti orqanının müvafiq normativ aktı ilə
• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq normativ aktı ilə
√ maliyyə-sənaye qruplarının yaradılması haqqında müqavilə ilə
• maliyyə-sənaye qruplarının yaradılmasında iştirak edən hüquqi şəxslər arasında əldə edilmiş şifahi razılıq əsasında
• maliyyə-sənaye qruplarının direktorlar şurasının qərarı ilə

190. Bələdiyyələrin səlahiyyətlərinə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• bələdiyyə üzvlərinin səlahiyyətlərinin tanınması, qanunla müəyyən edilmiş hallarda onların səlahiyyətlərinin itirilməsi və
səlahiyyətlərinə xitam verilməsi;

• yerli sosial müdafiə və sosial inkişaf proqramlarının, yerli iqtisadi inkişaf proqramlarının qəbul və icra edilməsi daxildir.

• yerli büdcənin və onun icrası haqqında hesabatların təsdiq edilməsi; bələdiyyə mülkiyyətinə sahiblik, ondan istifadə və onun barəsində
sərəncam;

• yerli vergilərin və ödənişlərin müəyyən edilməsi;
√ bələdiyyələrin mülki dövriyyədə müəyyən hakimiyyət səlahiyyətlərinə malik bir orqan kimi çıxış edə bilməsi.

191.  Bələdiyyələrin statusu haqqında  qanunun hansı maddəsinə əsasən bələdiyyələr bələdiyyə mülkiyyətini idarə edirlər

• qanunun 2-ci maddəsi
√ qanunun 3-cü maddəsi
• qanunun 6-cı maddəsi
• qanunun 5-ci maddəsi
• qanunun 4-cü maddəsi

192. Qeyri-hökümət təşkilatlarının filial və nümayəndəlikləri ilə bağlı aşağıda deyilənlərdən hansılar doğru deyil?

• Qeyri-hökümət təşkilatının nümayəndəliyi həmin təşkilatın olduğu yerdən kənarda təşkil edilir,
√ Filial və nümayəndəliklərin fəaliyyətinə görə onları yaradan qeyri-hökümət təşkilatı məsuliyyət daşımır.
• Filial və nümayəndəliyin rəhbərləri qeyri-hökümət təşkilatı tərəfindən təyin edilir.
• Qeyri-hökümət təşkilatının filialı və nümayəndəliyi onları yaratmış təşkilatın əmlakından pay alır
• Qeyri-hökümət təşkilatının filialı və nümayəndəliyi hüquqi şəxs deyil,

193. Nəyə əsasən  hakimiyyət orqanları bələdiyyələrin  inkişafı üçün zəruri hüquqi, təşkilati və maddi-maliyyə şəraiti yaradır

• Bələdiyyələrin statusu haqqında”qanunun 7-ci maddəsi
• Bələdiyyələrin statusu haqqında”qanunun 15-ci maddəsi
• Bələdiyyələrin status haqqında”qanunun 13-cü maddəsi
• Bələdiyyələrin statusu haqqında” qanunun 11-ci maddəsi
√ Bələdiyyələrin statusu  haqqında” qanunun 9-cu maddəsi

194.  Sığorta haqqında  qanunun hansı maddəsi sıgortacılar birliyinə həsr olunub

√ 17-ci maddə
• 15-ci maddə
• 12-ci maddə
• 7-ci maddə
• 3-cü maddə

195. Kredit ittifaqı təsisçiləri necə nəfərdən ibarət olmalıdır sayı neçədən az olmamalıdır

• ən azı 7
• ən azı 13
√ ən azı 11
• ən azı 9
• ən azı 15

196. Bankın yaradılması ücün ən azı  neçə iştirakcı tələb olunur



• 1
• 2
• 5
• 4
√ 3

197. Qeyri-hökümət təşkilatları  haqqında qanun un hansı maddəsi  fondun idarəsi qaydalarına həsr edilib

√ qanunun 27-ci maddəsi
• qanunun 32-ci maddəsi
• qanunun 7-ci maddəsi
• qanunun 17-ci maddəsi
• qanunun 21-ci maddəsi

198. Nəyə əsasən  maliyyə-sənaye qrupunun  iştirakçılarının   öhdəliklərin birgə yerinə yetirməsi şərti   müəyyən edilir

√ maliyyə-sənaye qruplarının yaradılması haqqında müqavilə ilə
• maliyyə-sənaye qruplarının yaradılmasında iştirak edən hüquqi şəxslər arasında əldə edilmiş şifahi razılıq əsasında
• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq normativ aktı ilə
• müvəkkil dövlət icra hakimiyyəti orqanının müvafiq normativ aktı ilə
• maliyyə-sənaye qruplarının direktorlar şurasının qərarı ilə

199. Maliyyə-sənaye qrupu qrupun fəaliyyəti haqqında müvafiq hesabatı hansı müddət ərzində təqdim edir

• Maliyyə ili bitdikdən sonra 15 gündən gec olmayaraq
√ Maliyyə ili bitdikdən sonra 90 gündən gec olmayaraq
• Maliyyə ili bitdikdən sonra 60 gündən gec olmayaraq
• Maliyyə ili bitdikdən sonra 45 gündən gec olmayaraq
• Maliyyə ili bitdikdən sonra 30 gündən gec olmayaraq

200.  İctimai birlik nədir?

• əsas məqsədi kimi gəlir əldə etmək olan hökümət təşkilatıdır.
• öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutan qeyri-hökümət təşkilatıdır
•  siyasi partiyadır
√ bir neçə fiziki və  ya hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış könüllü, qeyri-hökümət təşkilatıdır
• fiziki və ya hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış könüllü hökümət təşkilatıdır.

201.   Hüquqi şəxslərin nizamnaməsinə zidd olan nədir

√ qeyri-kommersiya hüquqi şəxslərinin əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarətdir

• qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarət olmayan və götürülən mənfəəti iştirakçıları arasında
bölüşdürməyən hüquqi şəxslərə ayrılırlar

• hüquqi şəxslər kommersiya hüquqi şəxsləri ola bilərlər
• hüquqi şəxslər  qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri ola bilərlər
• kommersiya hüquqi şəxslərinin fəaliyyətinin əsas məqsədi mənfəət götürməkdən ibarətdir

202. Bank fəaliyyəti göstərilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziyanın) verilməsi səlahiyyəti olan orqan hansıdır

• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
√ Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
• Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

203. Universal banklar ...?

• kredit xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər
• bütün növ akkreditiv xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər



√ bütün növ bank xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər
• bütün növ sığorta  xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər
• bütün növ məsləhət xidmətləri göstərmək hüququna malikdirlər

204. Bank sisteminin ikinci pilləsində çıxış edən kommersiya bankları özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilən Iqtisadi təşkilatları olub
bölünür

• yerli və xarici banklara
√ universal və ixtisaslaşmış banklara
• dövlət və özəl banklara
• mərkəzi və kommersiya banklarına
• kiçik və iri banklara

205. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə əsasən pul emissiyasını həyata keçirir?

• Xalq Bank
• Bank Standart
√ Mərkəzi Bank
• Texnika Bank
• Royal Bank

206. Bankların Iqtisadi məzmununa  görə aşağıdakı təsnifat qrupu yoxdur?

• bаnk müəssisə kimi
• bаnk birjаnın аgеnti kimi
• bаnk vаsitəçi müəssisə kimi
√ bаnk təmsilçi müəssisə kimi
• bаnk ticаrət müəssisəsi kimi

207. Kirayə haqqı üçün tələb müddəti nə qədərdir?

• 3 il
• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb
• 10 il
√ 5 il
• müddət müəyyən olunmayıb

208. Qoşulma müqaviləsinin etibarlılığı şərtlərinə aid olmayan variant hansıdı?

• öhdəlikləri pozmağa görə digər tərəfin məsuliyyətini istisna edirsə
√ qoşulmuş tərəfin müqavilənin dəyişdirilməsini tələb etmək hüququnun olmaması
•  qoşulmuş tərəfi müqavilələr üzrə adətən verilən hüquqlardan məhrum edirsə
• qoşulma müqaviləsi MM-ə, qanunlara və digər normativ aktlara ziddirsə
• öhdəlikləri pozmağa görə digər tərəfin məsuliyyətini məhdudlaşdırırsa;

209.  əqli mülkiyyət obyektlərindən sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində istifadəyə yönəlmiş müqavilə necə adlanır?

• faktorinq müqaviləsi
• ticarət aqntləri haqqında müqavilə
• xidmət göstərilməsinə yönələn müqavilələr
√ patent – lisenziya  müqaviləsi
• əmlak və digər əmlak hüquqlarının verilməsinə yönəlmiş müqavilə

210. Hüquqi şəxs bölündükdə, onun hüquq və vəzifələri hansı qaydada və hansı hüquqi şəxsə (şəxslərə) keçir?

• təhvil aktına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxsə keçir
• bu sualın düzgün cavabı yoxdur
• bölünmə balansına uyğun olaraq  hüquqi şəxsə keçir
• təhvil aktına uyğun olaraq bölünən hüquqi şəsə keçir



√ bölünmə balansına uyğun olaraq yeni yaranmış hüquqi şəxsə keçir

211. Hüquqi şəxsin adı dəyişdikdə, o yenidən təşkil edilmiş sayılırmı?

• sayılır
• bu sualın düzgün cavabı yoxdur
• bəzi hallarda sayılmır
• bütün hallarda sayılır
√ sayılmır

212.  Bank kitabçalarının hansı növləri var?

• qanunda belə fərqləndirmə nəzərdə tutulmayıb
•  bu sualın düzgün cavabı yoxdur.
• yalnız adlı olur
√  adlı və adsız olur
• yalnız adsız olur

213. Mülkiyyət hüququnun itirilməsi hansılardır?

• müsadirə
• bu sualın düzgün cavabı yoxdur
• özəlləşdirmə, bağışlama
√ özəlləşdirmə, rekvizisiya, müsadirə
• rekvizisiya

214. Ümumi iddia müddəti neçə ildir?

• 5 il
• 3 il
• 7 il
• ümumi iddia üçün müddət müəyyən olunmayıb
√ 10 il

215.  Hüquqi şəxs hansı halda məhkəmə qərarı ilə müflis sayıla bilər?

•  kreditorların tələblərini ödəməyə qadir olduqda
• hüquqi şəxs heç bir halda müflis sayıla bilməz
• nümayəndəlik yaratdıqda
• ləğv edildikdə
√ kreditorların tələblərini ödəməyə qadir olmadıqda

216. Hüquqi şəxs ləğv edilərkən əməyin ödənilməsi üzrə tələblər neçənci növbədə yerinə yetirilir?

• beşinci növbədə
√ üçüncü növbədə
• dördüncü növbədə
•  ikinci növbədə
• birinci növbədə

217. əşyaya sahiblik onun ləvazımatına da aid edilirmi?

• bütün hallarda aid edilir
• burda düzgün cavab yoxdur
•  heç bir halda aid edilmir
• ayrı razılaşma yoxdursa aid edilmir
√ ayrı razılaşma yoxdursa aid edilir



218. Qanunla hansı növ mülkiyyətə üstünlük verilir?

• dövlət mülkiyyətinə
•  hüquqi şəxsin mülkiyyətinə
• xüsusi mülkiyyətə
•  dövlət mülkiyyətinə vı bələdiyyə mülkiyyətinə
√ heç bir mülkiyyət növünə üstün hüququ verilmir

219.  Ödəmə qiymətli kağızları hansılardır?

• sualın düzgün cavabı yoxdur
• çeklər və veksellər
• orderlər
√ orderlər, çeklər və veksellər
• çeklər

220. Investisiya qiymətli kağızları hansılardır?

• istiqrazlar, ipoteka kağızı
• səhmlər
• istiqrazlar
√ istiqrazlar və səhmlər
• istiqrazlar, ipoteka kağızı və səhmlər

221. Qiymətli kağız nədir?

• istənilən formada tərtib olunmuş, hər hansı hüququ təsdiqləyən elə bir sənəddir ki, həmin hüquq bu sənəd olmadan həyata keçirilə və
başqa şəxsə verilə bilməz

√  müəyyənləşdirilmiş formaya əməl olunmaqla hər hansı hüququ təsdiqləyən elə bir sənəddir ki, həmin hüquq bu sənəd olmadan həyata
keçirilə və başqa şəxsə verilə bilməz

• bütün sadalananlar düzgündür
• sualın düzgün cavabı yoxdur

• müəyyənləşdirilmiş formaya əməl olunması da hər hansı hüququ təsdiqləyən elə bir sənəddir ki, həmin hüquq bu sənəd olmadan həyata
keçirilə və başqa şəxsə verilə bilməz

222. Müddət əlamətinə görə borc müqaviləsi neçə cür olur?

• müddətli
• müddətsiz
• qarşılıqlı
√ müddətli, müddətsiz
• bu sualın düzgün cavabı yoxdur

223. Patent hüququnun mənbələri hansılardır?

• Mülki Məcəllə, qanunqüvvəli normativ aktlar, beynəlxalq müqavilələr, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Elm və Texnika
Komitəsinin normativ aktları

•  beynəlxalq müqavilələr, mülki məcəllə və Nazirlər Kabinetinin qərarları
• patent haqqında qanun, Nazirlər Kabinetinin qərarları, beynəlxalq müqavilələr
• patent haqqında qanun, normativ-hüquqi aktlar, Nazirlər Kabinetinin qərarları

√ patent haqqında 25.07.1997-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının qanunu, Mülki Məcəllə, qanunqüvvəli normativ hüquqi aktlar,
beynəlxalq müqavilələr

224. Müəlliflik hüququ nədir?

• ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin yaradılması və onların tətbiqi
•  elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin yaradılması və onların istifadə edilməsi ilə bağlı münasibətlərin həyata keçirilməsi
• elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin yaradılması
• elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin yaradılması və onların istifadə edilməsi



√  elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin yaradılması və onların istifadə edilməsi ilə bağlı münasibətlərin tənzimləyən hüquq normaları
toplusudur

225. Patent – lisenziya  müqaviləsi anlayışı.

• Sahibkarlar arasında əvəzsiz müqavilədir;
• Şirəkətlər arasında əvəzsiz müqavilədir;
√ Əqli mülkiyyət obyektlərindən sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində istifadəyə yönəlmiş müqavilədir
• Sənaye mülkiyyəti obyektlərindən istifadə hüququnu nəzərdə tutan müqavilə;
• Müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında qeydiyyatdan keçmiş müqavilələrdir.

226. Latın mənşəli  Oferta  sözünün mənası nədi ?

• yoxlamaq;
• qəbul etmək.
• almaq;
• satmaq;
√  təklif etmək;

227. Müqavilə nədir

√ əqdin bir növüdür
• sərəncam
• norma
• hüquqi fakt
• fərman

228. Hansı birja növü mövcud deyil

• əmtəə birjası
• əmək birjası
• valyuta birjası
• fond birjası
√ xidmətlər birjası

229. Müqavilə azadlığı Mülki Məcəllənin hansı  maddəsində əks olunub?

• 290-cı
√ 390-cı
• 690-cı
• 590-cı
• 490-cı

230. əqli mülkiyyət obyektlərindən istifadəyə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

• podrat müqaviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
• Lizinq müqaviləsi
√ Patent-lisenziya müqaviləsi
• Ticarət agenti müqaviləsi

231. əşyanın istifadəyə verilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

√ Lizinq müqaviləsi
• konsensual və real müqavilələr
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
• Göndərmə müqaviləsi
• podrat müqaviləsi

232. əşyanın istifadəyə verilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?



• Göndərmə müqaviləsi
• konsensual və real müqavilələr
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
√ İcarə müqaviləsi
• podrat müqaviləsi

233.  Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı na əsasən, neft və qaz məhsullarının satışına aşağıdakı orqan
lisenziya verir?

√ Azərbaycan Respublikasının Yanacaq və Energetika Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikası Ekologiya Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikası Turizm Nazirliyi

234. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin strukturu ilə bağlı deyilənlərdən hansı doğrudur

• a)Mülki Məcəllə 7 bölmədən, 54 fəsildən, 834 maddədən ibarətdir.
• e)Mülki Məcəllə 11 bölmədən, 78 fəsildən, 1528 maddədən ibarətdir.
√ Mülki Məcəllə 10 bölmədən, 74 fəsildən, 1325 maddədən ibarətdir.
• c)Mülki Məcəllə 9 bölmədən, 68 fəsildən, 1120 maddədən ibarətdir.
• Mülki Məcəllə 8 bölmədən, 64 fəsildən, 1088 maddədən ibarətdir.

235. əqd anlayışı Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin hansı maddəsində öz əksini tapmışdır?

√ 324-cu
• 389-cu
• 508-ci
• 439-cu
• 396-cı

236. Müqavilə anlayışı Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin hansı maddəsində öz əksini tapmışdır?

• 324-cu
• 908-ci
• 639-cu
• 546-cı
√ 389-cu

237. Hüquq ədəbiyyatında mühüm şərtlər göstərilməklə mülki hüquqi müqavilə bağlamaq haqqında təklif necə adlandırılır?

√ oferta
• qarant
• aval
• order
• aksept

238. aşağıdakılardan hansı birjanın növləri sırasIna daxil deyil?

√ xidmətlər birjası
• əmək birjası
• valyuta birjası
• fond birjası
• əmtəə birjası

239. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində müqavilə azadlığını bəyan edən maddə hansıdır?

• 490-cı
• 590-cı



• 290-cı
• 690-cı
√ 390-cı

240. Podrat müqaviləsinin normativ əsasını təşkil edir?

• Torpaq məcəlləsinin müvafiq fəslinin maddələri
• Cinayət məcəlləsinin müvafiq fəslinin maddələri
√ Mülki məcəllənin müvafiq fəslinin maddələri
• İnzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq fəslinin maddələri
• Rəqabət məcəlləsinin müvafiq fəslinin maddələri

241. İqtisadi fəaliyyət sahəsində işlərin görülməsinə yönələn müqavilə hansıdır?

• əmlak və təşkilati müqavilələr
• ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələr
• konsensual və real müqavilələr
√ podrat müqaviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr

242. Müqavilənin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi tərəflərin birinin tələbi ilə yalnız...?

• onun istəyi ilə mümkündür
• tərəflərin iştirakı ilə mümkündür
√ məhkəmənin qərarı əsasında mümkündür
• səhmdarların iştirakı ilə mümkündür
• hökumətin qərarı əsasında mümkündür

243. Oferta nədir?

√ müqavilə bağlamaq haqqında təklif
• müqavilə öhdəliyi
• müqavilə bağlamaq üçün xüsusi forma
• müqavilə bağlamaq haqqında göstəriş
• müqavilə bağlamaq haqqında tələb

244. Müqavilə...?

• qanundur
• amnistiyadır
• sərəncamdır
√ əqdin bir növüdür
• fərmandır

245. İqtisadi fəaliyyət sahəsində mülki hüquqi müqavilə...?

• iki və daha çox tərəfin statusunun dəyişməsinə yönəldilmiş razılaşması
• iki və daha çox tərəfin təşkilati-hüquqi formasıdır

√ iki və daha çox tərəfin mülki hüquq və vəzifələrin yaranmasına, dəyişməsinə,    yaxud xitam edilməsinə yönəldilmiş razılaşması və
yaxud sazişdir

• iki və daha çox tərəfin mülki iradələrinin ifadə formasıdır
• iki və daha çox tərəfin mülkiyyətinin yaranmasına yönəldilmiş sazişdir

246. Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində əşyalarla bağlı müqvilə tələbləri üzrə iddia müddəti neçə ildir?

• 5
√ 3
• 2
• 1
• 4



247. AR Mülki Məcəlləsi neşə maddədən ibarətdir?

• 317 maddə
• 1355 maddə
• 792 maddə
• 1267 maddə
√ 1325 maddə

248. Saxlama harada həyata keçirilməlidir?

• istənilən yerdə
• icra yerində həyata keçirilə bilməz
• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb
• borclunun yaşadığı yerdə
√ icra yerində

249. Saxlama ilə bağlı bütün xərclər kimin üzərinə düşür?

• borclunun
• heç birinin
• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb
• hər ikisinin
√ kreditorun

250. Borclu predmeti geri götürürsə, saxlama xərcləri kimin üzərinə düşür?

• kreditorun
• hər ikisinin
• heç birinin
• məhkəmə qaydasında müəyyən olunur
√ borclunun

251. İcarə haqqı üçün tələb müddəti nə qədərdir?

• 3 il
• 10 il
• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb
• müddət müəyyən olunmayıb
√ 5 il

252. Daşımalar üzrə tələblər üçün tələb müddəti nə qədərdir?

• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb
• 3 il
√ 5 il
• 10 il
• müddət müəyyən olunmayıb

253. Sahibkarlıq fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin neçənci maddəsilə tənzimlənir?

• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 18-ci maddəsilə;
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 49-cu maddəsilə;
√ Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 13-cü maddəsilə;
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 15-cu maddəsilə;
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 24-cü maddəsilə;

254. Müqavilə bağlandıqdan sonra qiymətin dəyişdirilməsinə yol verilirmi

• heç bir halda yol verilmlr;



• bütün hallarda yol verilir;
√ müqavilədə və ya MM-də nəzərdə tutulmuş hallarda yol verilir
• icra hakimiyyəti orqanının icazəsi ilə yol verilir
• tərəflərdən birinin ciddi səbəbləri olduqda;

255. Müqavilənin bağlanma anı

• müqavilə bağlamaq təklifinin göndərildiyi an;
√ oferta göndərmiş şəxsin aksept aldığı an;
• müqavilə imzalandığı an;
• müqavilədə müəyyən edilmiş an
• müqavilə bağlamaq təklifinin qəbul edildiyi an

256. Podrat müqaviləsində nəzərdə tutulmuş nəticənin əldə olunması ücün vasitə və üsullar kim tərəfindən seçilir

• sifarişçi;
• müqavilə tərəfləri;
• muzdlular;
• sifarişçi və muzdlular
√ podratşı;

257. Faktorinq nüqaviləsinin predmetini nə təşkil edir

• pul;
√ güzəşt edilən pul tələbi;
• müştərinin hüquq və vəzifələri;
• pul, faktor
• faktor;

258. Hansı müqavilə xidmətlər göstərilməsinə yönələn müqavilədir

• Faktorinq müqaviləsi
√ Ticarət agenti haqqında müqavilə
• Podrat müqaviləsi
• Lizinq müaviləsi
• broker müqaviləsi

259. Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində əqli mülkiyyət obyektlərinin istifadəsinə yönələn müqavilə hansıdır

• Faktorinq müqaviləsi
• Lizinq müqaviləsi
• Komissiya müqaviləsi
√ Françayzinq müqaviləsi
• İcarə müqaviləsi

260. Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində əşyanın istifadəyə verilmsinə yönəlməyən müqavilə hansıdır

• Patent-lisenziya müqaviləsi
• Faktorinq müqaviləsi
• Komissiya müqaviləsi
√ hamısı
• Françayzinq müqaviləsi

261. MM-in 402.4-cü maddəsinə əsasən  ilkin müqavilədə əsas müqavilənin baglanma  müddəti  müəyyənləşdirilməyibsə, əsas müqavilə
ilkin müqavilədən necə gün sonra  bağlanmalıdır

• 1 ay
• 5 ay
√ 1 il
• 2 il



• 3 ay

262. Göstərilələrdən hansı ixrac əməliyyat növü deyil?

• kreditə ixrac, reeksport
• konsiqnasiya yolu ilə ixrac
√ şəxslərin öz vəsaitləri hesabına ixrac
• müvəqqəti ixrac.
• təkrar ixrac

263. .   Mülki Məcəlləsinin hansı maddələri  hərracların hüquqi tənzimləmə qaydalarıni əhatə edir

• 113-114-cü maddələri
• 310-311-cı maddələri
√ 415-416-ci maddələri
• 561-569-cu maddələri
• 211-212-ci maddələri

264. Acıq hərracın təşkilatciısı auksionun kecirilməsindən imtina edə bilərmi?

√ imtina edə bilər
• müvafiq icra hakimiyyətinin icazəsi ilə
• məhkəmənin qərarı ilə
• yalnız qapalı auksionda imtina edə bilər
• imtina edə bilməz

265. Mülki hüquqi müqavilənin bağlanması nə ilə nəticələnir

• iki və daha artış şəxs arasında mübahisə ilə
√ iki və daha artış şəxs arasında konkret hüquq münasibətlərinin əmələ gəlməsi ilə
• iki və daha artış şəxs arasında mülkiyyət bölgüsü ilə
• iki  şəxs arasında münasibətlərin əmələ gəlməsi ilə
• hüquqi şəxsin yaradılması ilə

266.

Aşağıdakı müqavilələrdən hansı xidmətlər göstərilməsinə yönələn müqavilələrə aiddir? 1.Faktorinq müqaviləsi2.Tapşırıq müqaviləsi
3.Ticarət agenti haqqında müqavilə
4.Podrat müqaviləsi
5.Lizinq müaviləsi

• 1,2
√ 2,3
• 3,5
• 4,5
• 1,4

267. əqli mülkiyyət obyektlərindən istifadəyə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

• Ticarət agenti müqaviləsi
• Lizinq müqaviləsi
√ Françayzinq müqaviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
• podrat müqaviləsi

268. Xidmətlər göstərilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

• podrat müqaviləsi
• Göndərmə müqaviləsi
• Lizinq müqaviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
√ Ticarət agenti müqaviləsi



269. Xidmətlər göstərilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

√ Broker müqaviləsi
• Göndərmə müqaviləsi
• Lizinq müqaviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
• podrat müqaviləsi

270. Xidmətlər göstərilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

• Lizinq müqaviləsi
• Göndərmə müqaviləsi
√ Komissiya müqaviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
• podrat müqaviləsi

271. Xidmətlər göstərilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

• Lizinq müqaviləsi
• Göndərmə müqaviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
√ Tapşırıq müqaviləsi
• podrat müqaviləsi

272. əmlakın və digər əmlak hüquqlarının verilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

√ Göndərmə müqaviləsi
• əmlak və təşkilati müqavilələr
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
• konsensual və real müqavilələr
• podrat müqaviləsi

273. əmlakın və digər əmlak hüquqlarının verilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

• əmlak və təşkilati müqavilələr
√ Faktorinq müqaviləsi
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
• konsensual və real müqavilələr
• podrat müqaviləsi

274.  Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı  hansı normativ aktla təsbit olunmuşdur?

√ Prezident fərmanı
• Ali Məhkəmənin qətnaməsi
• Prakuror sanksiyası
• Müvafiq qanunla
• Nazirlər Kabinetinin qərarı

275. əmlakın və digər əmlak hüquqlarının verilməsinə yönəlmiş müqavilə hansıdır?

√ alqı-satqı müqaviləsi
• konsensual və real müqavilələr
• əmlak və təşkilati müqavilələr
• əvəzli və əvəzsiz müqavilələr
• podrat müqaviləsi

276. Ümumi mülki hüquqi müddəalara görə müqavilə ləğv edilərkən...?

• tərəflərin öhdəliklərinə əlavə edilir



• tərəflərin öhdəlikləri yenidən yaranır
√ tərəflərin öhdəliklərinə xitam verilir
• heç bir dəyişiklik baş vermir
• tərəflərin öhdəlikləri olduğu kimi qalır

277. Aşağıdakı hansı halda müqavilədən imtinaya yol verilir?

• öhdəliyin pozuntusu cüzi olduqda
• öhdəliyin pozulması üçün tamamilə kreditorun özü məsuliyyət daşıdıqda

• öhdəliyin qarşısında borclu tərəfindən artıq irəli sürülmüş və ya müqavilədən       imtina edildikdən dərhal sonra irəli sürüləcək qarşılıqlı
tələb olduqda

• öhdəliyin pozulması üçün əsasən kreditorun özü məsuliyyət daşıdıqda
√ digər tərəf müqaviləni əhəmiyyətli dərəcədə pozduqda

278. İqtisadi fəaliyyət sahəsində mülki hüquqi müqavilənin bağlanması...?

• iki və daha artış şəxs arasında münasibətlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur
• iki və daha artış şəxs arasında mülkiyyət bölgüsünə
√ iki və daha artış şəxs arasında konkret hüquq münasibətlərinin əmələ gəlməsinə səbəb olur
• iki və daha artış şəxs arasında etimadsızlığa səbəb olur
• iki və daha artış şəxs arasında münasibətləri pozulmasına səbəb olur

279. Auksion və ya müsabiqə formasında keçirilən hərracların hüquqi tənzimləmə qaydaları Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin
hansı maddələrində verilmişdir?

• Mülki Məcəllənin 213-214-cü maddələri
√ Mülki Məcəllənin 415-416-cı maddələri
• Mülki Məcəllənin 517-518-ci maddələri
• Mülki Məcəllənin 618-619-cu maddələri
• Mülki Məcəllənin 311-312-ci maddələri

280.  əmtəə birjası haqqında  Azərbaycan Respublikası Qanununun 20-ci maddəsinə əsasən  birjanın arbitraj komissiyasında hansı məsələlərə
baxılır?

• Birja müqavilələrinin icrası zamanı meydana çıxa biləcək mübahisələrə

• Birjada qeyri-birja əqdləri bağlanmasını həyata keçirən birja iştirakçılarına qarşı nizamnamədə nəzərdə tutulmuş sanksiyaları tətbiqi ilə
bağlı məsələlərə

• Əmtəə birjasının ləğv edilməsi ilə bağlı məsələlərə

• Birja lisenziyasının verilməməsi, ləğv edilməsi, yaxud qüvvəsinin dayandırılması barədə qərardan inzibati qaydada və (və ya)
məhkəməyə şikayətlərlə bağlı məsələlərə

√ Yalnız müqavilələrin bağlanması zamanı ortaya çıxan  mübahisələrə

281. Aşağıdakılardan hansı  əmtəə birjası haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən birja müqavilələrinin növlərinə daxil
deyil?

• real malın alğı-satqısına dair bağlanan əqdlər;
√ faktorinq əqdləri
• fyuçers əqdləri
• opsion əqdləri
• forvard əqdləri

282. Müqavilənin şərtlərini kim təfsir edir?

• tərəflər
• borclu
• kreditor
•  borclu və kreditor
√ məhkəmə

283.  Müqavilənin şərtləri müqavilə bağlanana qədər yaranmış münasibətlərə tətbiq edilə bilərmi?



• heç bir halda edilə biməz
•  bütün hallarda edilə bilməz
• MM-də nəzərdə tutulmuş konkret hallarda edilə bilər
•  bütün hallarda edilə bilər
√ tərəflərin razılaşması ilə edilə bilər

284. Müqavilə hansı vaxtdan qüvvəyə minir?

• müqavilədə göstərildiyi andan
√ müqavilə bağlandığı andan
• notariat orqanında təsdiq edildikdən sonra
•  tərəflərin razılığı ilə
•  müqavilə üzrə tərəflərdən birinin müqavilənin icrası yönündə ilk hərəkətinin edildiyi andan

285. Mülki hüquqda müqavilə termini hansı mənada işlədilir?

• hüquqi fakt və sənəd mənasında
•  hüquqi fakt mənasında
• müqavilə öhdəliyi mənasında
• sənəd mənasında
√ hüquqi fakt, müqavilə öhdəliyi və sənəd mənasında

286. Şəxs özünün gələcək əmlakı barəsində müqavilə bağlaya bilərmi?

• istisnasız olaraq bağlaya bilər

•  şəxs özünün bütün gələcək əmlakı  və ya bir hissəsi barədə müqavilə bağlaya bilər, amma gələcək əmlakın ayrı-ayrı predmetləri
barəsində müqavilə bağlaya bilməz

• istisnasız olaraq bağlaya bilməz
• qanunun tələbləri çərçivəsində olar

√  şəxs özünün bütün gələcək əmlakı  və ya onun bir hissəsi barədə müqavilə bağlaya bilməz, amma gələcək əmlakın ayrı-ayrı predmetləri
barəsində müqavilə bağlaya bilər

287. Aşağıdakılardan hansı mülki hüququn mənbəyidir?

√  Mülki Məcəllə
• cinayət Məcəlləsi
• hamısı
• İnzibati Xətalar Məcəlləsi
• Əmək Məcəlləsi

288. Aşağıdakılardan hansı öhdəliyin əmələ gəlməsi əsası deyil?

• əsassız varlanma
• müqavilə
• zərər vurulması
• müqavilədən əmələ gələn öhdəlik
√ etibarnamə

289. Öhdəlik hüququnun predmetinə daxil olan əmlak münasibətlərinin hansılarıdır?

•  əşyalar, işin nəticəsi, xidmətlər, əmlak hüquqları və şəxsi qeyri-maddi nemətlər
• əşyalar, işin nəticəsi və əmlak hüquqları
• əşyalar, xidmətlər, əmlak hüquqları və şəxsi qeyri-maddi nemətlər
• işin nəticəsi, xidmətlər, əmlak hüquqları və şəxsi qeyri-maddi nemətlər
√ əşyalar, işin nəticəsi, xidmətlər, əmlak hüquqları, əmlak xarakterli qeyri-maddi nemətlər və şəxsi qeyri-maddi nemətlər

290.  Mülkiyyət və digər əşya hüquqları hansı üsullarla müdafiə olunur?

• intizam, maddi, mülki, cinayət prosessual və mülki prosessual



√  intizam, maddi, mülki, inzibati və cinayət
• burda düz cavab yoxdur
• intizam, maddi, mülki, inzibati və konstitusiya
• intizam, mülki, inzibati və əmək

291. əşya hüququnun müdafiəsi üsulları hansılardır?

• məhkəmə vasitəsi
• iqtisad məhkəməsi
• vindikasiya iddiası
• neqator iddiası
√ vindikasiya və neqator iddiası

292. Daşınmaz əmlaka mülkiyyət hüququ hansı andan əmələ gəlir?

√ dövlət reyestrində qeydə alındığı andan
• tərəflər razılığa gəldikləri andan
• əmlak verildiyi andan
• müqavilə notariatda təsdiq edildiyi andan
•  müqavilə bağlandığı andan

293. əşyaya sahiblik hansı vaxtdan verilmiş sayılır?

• burada düz cavab yoxdur
• müqavilə iştiraşçılarının varlığa gəldikləri andan
• müqavilənin bağlandığı andan
√  əşyanın verildiyi andan
• müqavilə dövlət qeydiyyatına alındığı andan

294. əşyaya sahiblik nədir?

• əşyanın mülkiyyətçisi olmaq
• əşyadan daimi istifadə etmək
• əşyanı saxlayan
•  əşyanı saxlayan və ondan istifadə etmək
√ əşyaya faktik sahibliyə nail olmaq

295.  Mülkiyyətçi hüquqları əmlaka sahiblik edənə hansı hallarda mənsub ola bilər?

• yalnız MM-də nəzərdə tutulan əsasla
• yalnız müqavilədə nəzərdə tutulan əsasla
•  mülkiyyətçi hüquqları əmlaka sahiblik edənə mənsub ola bilməz
• bütün hallarda
√ MM-də və ya müqavilədə nəzərdə tutulan əsasla

296.  Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətinə nə daxildir?

• Azərbaycan Respublikasına mülkiyyət hüquq ilə mənsub olan və mülkiyyətçisi məlum olmayan əmlak
•  qanunla nəzərdə tutulan mülkiyyətçisi Azərbaycan Respublikası olan konkret əmlak
• Azərbaycan Respublikası əmlak mülkiyyətçisi ola bilməz
• bütün mülkiyyətlər
√ Azərbaycan Respublikasına mülkiyyət hüquq ilə mənsub olan əmlak

297. Hərracın təşkilatçısının aşağıda göstərilən vəzifələrindən hansı yanlış təqdim edilib

√ hərracın kçirilməsini onun keçirilməsinə ən geci 15 gün qalmış bildirmək;
• hərracda iştirakın rəsmiləşdirilməsi;
• hərracı udaş şəxsin müəyyənləşdirilməsi;



• başlanğıc qiymət haqqında məlumatların verilməsi.
• bildirişdə hərracın vaxtı, yeri və forması, onun predmeti və keçirilmə qaydasının öz əksini tapması;

298. Göstərilənlərdən hansı  üstünlük hüququna aid deyil?

• Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin iştirakçıları həmin cəmiyyətin iştirakçısının payını (onun bir hissəsini) öz paylarının miqdarına
mütənasib surətdə satın almaqda üstünlük hüququna malikdir.

√ Kooperativin üzvü olmayan fiziki şəxs, həmin kooperativin üzvünün payını (onun bir hissəsini) satın almaqda kooperativ üzvlərinə
nəzərən üstünlük hüququna malikdir

• tikintiyə vərəsəlik hüququ olan şəxs torpaq sahəsini satın almaqda,
• torpaq sahəsinin mülkiyyətçisi tikintiyə vərəsəlik hüququnu satın almaqda üstünlük hüququna malikdir.
• qapalı səhmdar cəmiyyətin səhmdarları həmin cəmiyyətin digər səhmdarlarının satdıqları əldə etməkdə üstünlük hüququna malikdir.

299. Daşınmaz əşyalarla baglı iddia müddəti nə qədərdir?

√ 6 il
• 4 il
• 5 il
• 2 il
• 3 il

300. Müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti  nə qədərdir

• Müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti 1 il
• Müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti 2 il
• Müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti 3 il
√ Müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti 3 il
• Müqavilə tələbləri üzrə iddia müddəti 2 il

301. Broker müqaviləsinə hansı qaydalar tətbiq edilir?

• komissiya müqaviləsinin;
√ MM-də ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, tapşırıq müqaviləsinin
• podrat müqaviləsinin;
• renta müqaviləsinin
• konsessiya müqaviləsinin;

302. Alqı-satqı müqaviləsi verilməli əşyaların miqdarını müəyyən etməyə imkan vermirsə

• müqavilə dəyişdirilməlidir;
• müqavilə tamamlanmalıdır;
√ müqavilə bağlanmış sayılmır;
• əşyaların növü dəyişilməlidir
• müqavilə etibarsız sayılır;

303. Alqı-satqı müqaviləsinin forması

• əvəzli;
• əşyanın mülkiyyətə verilməsinə yönələr;
• ümumi;
√ hamısı
• ikitərəfli, qarşılıqlı;

304. Sifarişçi yerinə yetirilmiş işi qəbul etməzsə, podratçı:

• müqavilənin xitamını tələb edə bilər;
• girov hüququndan istifadə edə bilər
• istifadə hüququndan istifadə edə bələr;
• əlavə icra tələb edə bilər?
√ yerinə yetirimiş işin haqqını və zərərin ödənilməsini tələb edə  bilər;



305. Tərəflər MM-də nəzərdə tutulmayan müqavilələr bağlaya bilərmi

• bəli;
• müvafiq icra hakimyyəti orqanının razılığı ilə bağlaya bilər;
√ həmin müqavilə MM-ə zidd olmasa bağlaya bilər;
• məhkəmənin razılığı ilə bağlaya bilər
• xeyr;

306. İqtisadi fəaliyyət sahəsində müqavilələrin aşağıdakı formada qrupu yoxdur?

• iqtisadi fəaliyyət sahəsində işlərin görülməsinə yönələn müqavilələr
√ şəxsi əmlakdan istifadəyə yönəlmiş müqavilələr
• iqtisadi fəaliyyət sahəsində əşyanın istifadəyə verilməsinə yönələr müqavilələr
• xidmətlər göstərilməsinə yönələr müqavilələr
• əmlakın və digər əmlak hüquqlarının verilməsinə yönəlmiş müqavilələr

307. Hərracın təşkilatçısının aşağıda göstərilən vəzifələrindən hansı yanlış təqdim edilib?

√ hərracın kçirilməsini onun keçirilməsinə ən geci 15 gün qalmış bildirmək;
• hərracda iştirakın rəsmiləşdirilməsi;
• hərracı udaş şəxsin müəyyənləşdirilməsi;
• başlanğıc qiymət haqqında məlumatların verilməsi.
• bildirişdə hərracın vaxtı, yeri və forması, onun predmeti və keçirilmə qaydasının öz əksini tapması;

308. Oferta ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• ofertanın geri götürülməsinə dair bildiriş ofertadan əvvəl və ya onun özü ilə eyni vaxtda daxil olduqda, oferta verilməmiş sayılır.
• qanunun tələbinə əsasən, ünvanında olan şəxsə verilmiş oferta dərhal qəbul və ya rədd edilməlidir.
• ünvanında olmayan şəxsə verilmiş oferta yalnız oferta vermiş şəxsin adətən cavab gözləyə biləcəyi müddətədək qəbul edilə bilər.
• müqavilə oferta göndərmiş şəxsin onun akseptini aldığı anda bağlanmış sayılır.
√ müqavilə ofertanın ünvanlandığı fiziki və yaxud hüquqi şəxsə verilən andan  bağlanmış sayılır

309. Aşağıda üstünlük hüququ ilə bağlı deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin iştirakçıları həmin cəmiyyətin iştirakçısının payını (onun bir hissəsini) öz paylarının miqdarına
mütənasib surətdə satın almaqda üstünlük hüququna malikdir.

√ Kooperativin üzvü olmayan fiziki şəxs, həmin kooperativin üzvünün payını (onun bir hissəsini) satın almaqda kooperativ üzvlərinə
nəzərən üstünlük hüququna malikdir.

• tikintiyə vərəsəlik hüququ olan şəxs torpaq sahəsini satın almaqda,
• eləcə də torpaq sahəsinin mülkiyyətçisi tikintiyə vərəsəlik hüququnu satın almaqda üstünlük hüququna malikdir.
• qapalı səhmdar cəmiyyətin səhmdarları həmin cəmiyyətin digər səhmdarlarının satdıqları əldə etməkdə üstünlük hüququna malikdir.

310. Aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin xüsusi hissəsində üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilə haqqında ümumi normalar ayrı-ayrı
müqavilə növləri üzrə detallaşmış, xüsusi tənzimləmə qaydaları müəyyənləşdirilmişdir.

• üçüncü şəxsin müqavilə üzrə öz hüququndan istifadə etmək niyyətini borcluya bildirliyi andan tərəflər bağladıqları müqaviləni üçüncü
şəxsin razılığı olmadan ləğv edə və ya dəyişdirə bilməzlər

• üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilə elə müqavilədir ki, onun tərəfləri borclunun icranı müqavilədə göstərilmiş və ya göstərilməmiş,
öhdəliyin öz xeyrinə icrasını borcludan tələb etmək hüququ olan üçüncü şəxsin həyata keçirməli olduğunu müəyyənləşdirilər.

√ üçüncü şəxs müqavilə üzrə ona verilmiş hüquqdan imtina etdikdə kreditor  həmin hüquqdan istifadə edə bilməz
• Üçüncü şəxsin xeyrinə müqavilədə müqavilənin icrasını həm kreditor, həm də üçüncü şəxs tələb edə bilər

311. Aşağıdakılardan hansı ümumi müqavilənin  səciyyəvi keyfiyyət xüsusiyyətləri sırasına daxil deyil?

√ kommersiya təşkilatının ümumi müqavilə bağlanmasında bir şəxsə nisbətən digərinə üstünlük verməyə tam ixtiyarı var;

• ümumi müqavilənin mülki qanunvericilikdə (Azərbaycan Respublikası MM-in 400.3-cü və 400.5-ci maddələri) müəyyənləşdirilmiş
tələblərə uyğun gəlməyən şərtləri etibarsızdılar;

• kommersiya təşkilatı ümumi müqavilə bağlamaqdan əsassız boyun qaçırdıqda ona buna məcbur etmək tələbi ilə məhkəməyə müraciət
etmək olar;

• ümumi müqavilə bağlamaqdan əsassız imtina etmiş kommersiya təşkilatı bununla qarşı tərəfə vurulmuş zərərin əvəzini ödəməlidir.



• satılan malların, görülən  işlərin və göstərilən xidmətlərin qiymətində ayrı-seçkiliyə yol verilmir. Eləcə də ümumi müqavilənin digər
şərtləri də bütün istehlakçılar üçün eyni cür müəyyənləşdirilir;

312. Aşağıda deyilənlərdən hansı  yanlışdır?

• Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində mülki hüquqi müqavilənin əvəzli xarakter daşıması prezumpsiyası mübahisəsiz qəbul olunmuşdur.
√ Borc müqaviləsi yalnız əvəzli ola bilər.

• Müqaviləyə görə bir tərəf digər tərəfdən haqq və ya digər qarşılıqlı əvəz almadan ona nə isə verməyi öhdəsinə götürürsə, həmin
müqavilə əvəzsiz sayılır.

• Müqaviləyə tərəf vəzifələrinin icrası müqabilində haqq və ya digər qarşılıqlı əvəz almalıdırsa, həmin müqavilə əvəzli sayılır.
• tapşırıq müqaviləsi əvəzsiz, yalnız müqavilədə nəzərdə tutulduğu hallarda əvəzli xarakter daşıyır.

313.  Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyat üçün rüsum tutulurmu?

• xeyr
• bəli və xeyr
• yalnız əcnəbilər dövlət rüsumu ödəyir
•  burda düzgün cavab yoxdur
√ bəli

314. Qoşulma müqaviləsinin etibarlılığı şərtlərinə aid olmayan variant hansıdı?

• öhdəlikləri pozmağa görə digər tərəfin məsuliyyətini istisna edirsə
•  öhdəlikləri pozmağa görə digər tərəfin məsuliyyətini məhdudlaşdırırsa;
•  qoşulma müqaviləsi MM-ə, qanunlara və digər normativ aktlara ziddirsə
• qoşulmuş tərəfi müqavilələr üzrə adətən verilən hüquqlardan məhrum edirsə
√ qoşulmuş tərəfin müqavilənin dəyişdirilməsini tələb etmək hüququnun olmaması

315.  Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı hansı icra orqanı tərəfindən aparılır?

• AR İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən
• AR Nazirlər Kabineti tərəfindən
• Bakı şəhər İH tərəfindən
• Bələdiyyələr tərəfindən
√ AR Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən

316. İlk dəfə hüquq qabiliyyəti anlayışı hansı ölkənin qanunvericiliyində formulə edilmişdir?

• İtaliya
• Türkiyə
• Almaniya
• Albaniya
√ Fransa

317. İlkin müqavilə hansı formada bağlanır?

√ əsas müqavilə üçün nəzərdə tutulmuş formada
• yalnız yazılı formada
• burda düzgün cavab yoxdur
•  tərəflərin mülahizəsinə görə həm yazılı, həm də şifahi formada bağlana bilər
• yazılı formada və notariatda təsdiq edilməklə

318. Beh nədir?

• müqavilənin bağlanmasını təsdiq etmək məqsədi ilə razılığa gələn tərəflərdən birinin müqavilə üzrə digər tərəfə verəcəyi ödənişlər
hesabına verdiyi pul məbləğidir

• müqavilənin bağlanmasını təsdiq etmək məqsədi ilə razılığa gələn tərəflərdən birinin müqavilə üzrə digər tərəfə verdiyi pul məbləğidir

• müqavilənin bağlanmasını təsdiq etmək və icrasını təmin etmək məqsədi ilə razılığa gələn tərəflərdən birinin müqavilə üzrə digər tərəfə
verdiyi pul məbləğidir



• müqavilə üzrə digər tərəfə verilən pul məbləğidir

√  müqavilənin bağlanmasını təsdiq etmək və icrasını təmin etmək məqsədi ilə razılığa gələn tərəflərdən birinin müqavilə üzrə digər tərəfə
verəcəyi ödənişlər hesabına verdiyi pul məbləğidir

319. Zaminlik müqaviləsi hansı formada bağlanılır?

• əsas müqavilənin bağlandığı formada bağlanmalıdır
•  notariatda təsdiq edilməklə, yazılı bağlanmalıdır
•  əsas müqavilənin formasından aslı olmayaraq, tərəflərin mülahizəsi ilə istənilən formada bağlana bilər
• şifahi formada bağlanmalıdır
√ yazılı formada bağlanmalıdır

320. Françayzinq əlaqə formasında neçə subyekt çıxış edir?

• 8
• 10
√ 2
• 4
• 3

321. Sahibkarlıq kapitalının mənbələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• əvvəlki iqtisadi fəaliyyətin maliyyə nəticələri;
• bank fondlarından alınan kreditlər
• investisiya fondlarından alınan kreditlər
√ dövlət mülkiyyəti.
• şəxsi mülkiyyət;

322. Aksept nədir?

√ veksellərin bankda uçotu deməkdir;
• satıcının məhsulu alıcıya göndərməsidir;
• alıcının bankı hesabı (məbləği) satıcının hesabına köçürür
• nəqliyyat qiymətinin sürəti
• bankda nəğd pulla hesablaşma;

323. Azərbaycan Respublikasında mülki hüquq hansı qanunla tənzimlənir?

• Azərbaycan Repsublikasında Mülki hüquq haqqında qanun” (12 noyabr 1995-ci il);
• Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanun” (1 sentyabr 2000-ci il);
• “Əmlak və Mülki hüquqların müdafisəsi haqqında qanun” (14 dekabr 2002-ci il);
√ Azərbaycan Repsublikasında Mülki Məcəlləsi” (1 sentyabr 2000-ci il).
• Azərbaycan Repsublikasında Mülki vəzifələr haqqında qanun” (11 sentyabr 2000-ci il);

324. İşgüzar adət nədir?

• sahibkarlıq müqaviləsidir;

• sahibkarlıq fəaliyyətinin hər hansı sahəsində təşəkkül tapan və geniş tətbiq edilən, qanunvericilikdə nəzərdə tutulan davranış qaydası,
hansısa aktda qeyd edilib – edilməməsindən asılı olmayaraq, işgüzar adət sayılır;

• sahibkarlıq müqaviləsi bağlanarkən, hər iki tərəfin hüquq və vəzifələrini mərhələli şəkildə qeyd etməsinə işgüzar adət deyilir;
• son məqsədin mənfəət əldə edilməsi olan müqavilələrə işgüzar adət deyilir.

√ sahibkarlıq fəaliyyətinin hər hansı sahəsində təşəkkül tapan və geniş tətbiq edilən, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan davranış
qaydası, hansısa aktda qeyd edilib – edilməməsindən asılı olmayaraq, işgüzar adət sayılır;

325.

Müflisləşmə və iflas münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsində mühüm rol oynayan hüquq normaları aşağıdakılardan hansılardır?

1.  Müflisləşmə və iflas haqqında  Azərbaycan Respublikası Qanunu
2.  İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında  Azərbaycan Respublikası Qanunu
3. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsi
4. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi
5.  Təbii inhisarlar haqqında  Azərbaycan Respublikası Qanunu



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

326. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin (CM) hansı maddəsində saxta müflisləşməyə görə cinayət məsuliyyəti müəyyən
olunmuşdur?

• CM-nin 200-cü maddəsi
√ CM-nin 212-ci maddəsi
• CM-nin 210-cu maddəsi
• CM-nin 209-cu maddəsi
• CM-nin 204-cü maddəsi

327. .  Müflisləşmə və iflas haqqında  Azərbaycan Respublikası qanununun kommersiya təşkilatlarına (o cümlədən banklar və digər kredit
təşkilatlarına) və qeyri-kommersiya təşkilatlarına şamil edilməsi həmin qanunun hansı maddəsində öz əksini tapmışdır?

• 20-ci maddədə
• 23-cü maddədə
√ 2-ci maddədə
• 3-ci maddədə
• 7-ci maddədə

328. Ödəmə qabiliyyətsizliyi anlayışının məzmunu  Müflisləşmə və iflas haqqında  Azərbaycan Respublikası qanununun hansı maddəsində
öz əksini tapmışdır?

• 20-ci maddədə
• 23-cü maddədə
• 2-ci maddədə
√ 3-ci maddədə
• 7-ci maddədə

329. Müflisləşmə və iflas münasibətləri nəyə müvafiq olaraq tənzimlənir

• “Müflisləşmə və iflas haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
√ hamısı
• AR-nin Cinayət Məcəlləsi
• AR-nın Vergi Mcəlləsi
• AR –nın Mülki Məcəlləsi

330. Qəsdən müflisləşməyə görə inzibati məsuliyyət İnzibati xətalar məcəlləsinin (İXM) hansı maddəsi ilə müəyyənləşdirilmişdir?

• İXM-nin 200-cü maddəsi
• İXM-nin 207-ci maddəsi
• İXM-nin 204-cü maddəsi
√ İXM-nin 202-ci maddəsi
• İXM-nin 201-ci maddəsi

331.  Müflisləşmə və iflas haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul olunub?

• 8 iyul 1996-cı il.
√ 13 iyun 1997-ci il;
• 1 iyun 1995-ci il;
• 11 iyun 1998-ci il;
• 14 may 1991-ci il;

332. Təsərrüfat fəaliyyəti sahəsində inhisarçılığa qarşı mübarizə hansı qanunla tənzimlənir?

√ Antiinhisar fəaliyyəti haqında” Azərbaycan Respublikasının 4 mart 1993-cü il qanunu.



• “Manopoliyaya qarşı mübarizə” haqqında Azərbaycan Respublikasının 8 mart 1996-cı il qanunu;
• Qanunsuzluğa qarşı mübarizə” haqqında Azərbaycan Respublikasının 5 mart 1999-cı il qanunu
• Sahibkarı qorumaq haqqında” Azərbaycan Respublikasının 9 mart 1996-cı il qanunu;
• “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il qanunilə;

333. Kimlər  borclu ilə əlaqəli olan şəxs  sayılır?

• borclunun hər hansı müdiri, o cümlədən iflas prosesinə başlanması məqamından əvvəlki 1 il ərzində borclu müəssisənin müdirliyindən
uzaqlaşmış şəxslər

• borclunun kapitalının ən azı 25 faizi mülkiyyətində və ya nəzarətində olan hər hansı hüquqi şəxs
• borclunun hər hansı törəmə müəssisəsi, filialı, nümayəndəliyi
√ hamısı
• hər hansı formalı ortaqlıqdakı tərəfdaş

334.  Müflisləşmə və iflas haqqında   qanunun əsas müddəası hansıdır

• Borclu ödəmə qabiliyyəti olmadığı halda iflas prosesinə məruz qala bilməz
• hüquqi şəxsin ləgvi ödəmə qabiliyyətsizliyi sayılır
• bu qanun bütün kommersiya təşkilatlarına və qeyri-kommersiya təşkilatlarına şamil edilmir.
√ Hüquqi şəxsin məhkəmə tərəfindən müflis sayılmasının əsasları və qaydası bu qanun ilə müəyyənləşdirilir.
• hec biri

335. Aşağıdakılardan hansı  Müflisləşmə və iflas haqqında  Azərbaycan Respublikası qanununda müəyyənləşdirilmiş maddi hüquq
normalarına aiddir

√ ödəmə qabiliyyətsizliyi anlayışının məzmunu
• borclunun iflas haqqında ərizəsinə əlavə edilən sənədlər
• kreditorun iflas haqqında iddia ərizəsinə əlavə edilən sənədlər
• hec biri
• borclunun hüquqları

336. Deyilənlərdən hansı prosessual hüquq normalarına daxildlr?

• əmlak inzibatçısının hüquqları
• hec biri
• təhlükə törədən aktivlər
√ borclunun iflas haqqında ərizəsinə əlavə edilən sənədlər
• ödəmə qabiliyyətsizliyi anlayışının məzmunu

337. Prosessual hüquq normaları hansı aktda müəyyənləşdirilib

√ Müflisləşməvə iflas haqqında  “ Azərbaycan Respublikasının Qanununda
• Mülki Məcəllədə
• Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının Qanununda
• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında
• Cinayə məcəlləsində

338. İflasla bağlı aşağıda deyilənlərdən hansı yanlışdır?

• Müstəsna hallarda borclu müəssisələrin iflas prosesinə «Müflisləşmə və iflas haqqında» Qanunda göstərilmiş qaydada məhkəmənin
iştrakı olmadan da başlana bilər.

• İflas haqqında işin qaldırılması üçün kreditorun və ya borclunun məhkəməyə təqdim olunan ərizəsi  əsas sayılır.
• Borclu fərdi  borclu olan halda iddia ərizəsini onun özü və ya nümayəndəsi verir.
√ Dövlətin vəkil etdiyi hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən məhkəməyə iflas haqqında iddia ərizəsi təqdim oluna bilməz.
• Məhkəməyə iflas haqqında iddia ərizəsi borclu müəssisəsinin idarəetmə orqanının qəbul etdiyi qərar əsasında təqdim oluna bilər.

339. Kreditorların ümumi tələblərinin məbləği borcu müəssisənin nizamnamə fondunun neçə faizindən az bir hissəsini təşkil etdiyi hallarda
kreditorların borcluya qarşı əmlak iddiaları məhkəmədə əmlak mübahisələrinə baxılmasının ümumi qaydalarına uyğun həll edilir?

• 50%
• 20%



• 40%
• 30%
√ 10%

340. .  Aşağıdakılardan hansı borclu ilə əlaqədar olan şəxslər hesab olunmur?

• borclunun hər hansı törəmə müəssisəsi, filialı, nümayəndəliyi
• borclunun kapitalının ən azı 25 faizi mülkiyyətində və ya nəzarətində olan hər hansı hüquqi şəxs
√ düzgün cavab yoxdu
• hər hansı formalı ortaqlıqdakı tərəfdaş

• borclunun hər hansı müdiri, o cümlədən iflas prosesinə başlanması məqamından əvvəlki 1 il ərzində borclu müəssisənin müdirliyindən
uzaqlaşmış şəxslər

341. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

• Ödəmə qabiliyyətsizliyi anlayışının məzmunu “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikası qanununun 5-ci maddəsində
öz əksini tapmışdır.

• “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunu bütün kommersiya təşkilatlarına və qeyri-kommersiay təşkilatlarına
şamil edilmir.

√ borclu qanunvericiliyə müvafiq surətdə həyata keçirməli olduğu ödənişləri vaxt çatdıqca həyata keçirməyə qadir deyildirsə borclu
ödəmə qabiliyyəti olmayan sayılır.

• Hüquqi şəxsin məhkəmə tərəfindən müflis sayılmasının əsasları və qaydası Azərbaycan Respublikası “Müflisləşmə və iflas haqqında”
qanunu ilə müəyyənləşdirilir.

• Borclu ödəmə qabiliyyəti olmadığı halda iflas prosesinə məruz qala bilməz.

342.

Aşağıdakılardan hansı  Müflisləşmə və iflas haqqında  Azərbaycan Respublikası qanununda müəyyənləşdirilmiş maddi hüquq
normalarına aiddir?

1. ödəmə qabiliyyətsizliyi anlayışının məzmunu
2. əmlak inzibatçısının hüquqları
3. borclunun iflas haqqında ərizəsinə əlavə edilən sənədlər
4. təhlükə törədən aktivlər
5. kreditorun iflas haqqında iddia ərizəsinə əlavə edilən sənədlər

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

343. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?

√ Müflisləşmə zamanı hüquqazidd əqdlərin bağlanmasında və bu prosesdə qanunsuz hərəkətlərə yol verən şəxslər qanunvericilikdə
müəyyən edilmiş qaydada yalnız mülki hüquqi məsuliyyəti daşıyırlar.

• Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 190-cı maddəsinin qeydinə əsasən, “külli miqdar” dedikdə şərti maliyyə məbləğinin
yeddi min mislindən artıq olan məbləğ başa düşülür.

• Müflisləşmə zamanı qanunsuz hərəkətlər xeyli miqdarda və yaxud külli miqdarda ziyan vurulduqda müvafiq olaraq CM-in 210.1-ci və
210.1-ci maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə səbəb olur.

• Müflisləşmə zamanı hüquqazidd əqdlərin bağlanmasında və bu prosesdə qanunsuz hərəkətlərə yol verən şəxslər qanunvericilikdə
müəyyən edilmiş qaydada yalnız mülki hüquqi, inzibati və cinayət məsuliyyəti daşıyırlar.

• Borclunun kapitalının ən azı 25 faizi mülkiyyətində və ya nəzarətində olan hər hansı hüquqi şəxs borclu ilə əlaqədar olan şəxs hesab
olunur.

344.

Aşağıdakılardan hansı  Müflisləşmə və iflas haqqında  Azərbaycan Respublikası qanununda müəyyənləşdirilmiş prosessual hüquq
normalarına aiddir?

1. ödəmə qabiliyyətsizliyi anlayışının məzmunu
2. əmlak inzibatçısının hüquqları
3. borclunun iflas haqqında ərizəsinə əlavə edilən sənədlər
4. təhlükə törədən aktivlər
5. kreditorun iflas haqqında iddia ərizəsinə əlavə edilən sənədlər

• 1,2
• 2,5
√ 3,5
• 2,4



• 1,3

345. İflas haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

• İflas prosesinə məhkəmə vasitəsi ilə başlanmasının məqamı iflas haqqında işin qaldırılması üçün ərizənin məhkəməyə təqdim edilməsi
tarixidir.

√ Dövlətin vəkil etdiyi hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən məhkəməyə iflas haqqında iddia ərizəsi təqdim oluna bilməz.
• Borclu ödəmə qabiliyyəti olmadığı halda iflas prosesinə məruz qalır.
• Məhkəməyə iflas haqqında iddia ərizəsi borclu müəssisənin idarəetmə orqanının qəbul etdiyi qərar əsasında təqdim oluna bilər.
• İflas haqqında işin qaldırılması üçün kreditorun və ya borclunun məhkəməyə təqdim olunan ərizəsi əsas sayılır.

346. Müflisləşmə ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

√ Hüquqi şəxsin məhkəmə tərəfindən müflis sayılması əsasları və qaydası Azərbaycan Respublikası “Müflisləşmə və iflas haqqında”
qanunu ilə müəyyənləşdirilir.

• “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunu bütün kommersiya təşkilatlarına (o cümlədən banklar və digər kredit
təşkilatlarına) və qeyri-kommersiya təşkilatlarına şamil edilir.

• Müflisləşmə və iflas münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsində “Müflisləşmə və iflas haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunu,
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsi və Vergi Məcəlləsi mühüm rol oynayır.

• Müflisləşmə borclunun öz öhdəlikləri üzrə ödəmə qabiliyyətinin olmaması mənasını daşıyır.

•
Müəssisənin ödəmə qabiliyyətini itirməsi dedikdə, məhsul, iş və xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi ilə bağlı kreditorların tələblərinin
ödənilməsi imkanlarının olmaması, borclu tərəflərə olan borcların məbləğinin artması ilə əlaqədar qeyri büdcə fondlarının ödənilməsi və
ən nəhayət,balansın qeyri-qənaətbəxş strukturunun formalaşması başa düşülür.

347. Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi haqqında aşağıdakı fikirlərdən hansı
yanlışdır?

√ Dövlət standartlarının işlənib hazırlanmasının, qəbul edilməsinin, qeydiyyatının, texniki-iqtisadi və sosial informasiya təsnifatlarının
tərtib edilməsinin və aparılmasının həyata keçirilməsi Agentliyin funksiyalarına daxil deyildir.

• Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi öz fəaliyyətini Nazirlər Kabinetinin 2002-ci
il 10 oktyabr tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş Əsasnaməyə uyğun həyata keçirir.

• bu agentlik ölkəmizdə standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma, sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində dövlət
siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.

• Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyi məhsulları (işləri, xidmətləri) və keyfiyyət
sistemlərini sertifikatlaşdırır və müvafiq uyğunluq sertifikatı verir.

• Agentliyin əsas vəzifələrindən biri standartlaşdırmanın tələblərini təmin etmək üçün dövlət nəzarətini, dövlət metroloji nəzarətini həyata
keçirməkdir

348. Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları hansı tələbləri nəzərdə tutur?

• məcburi və törəmə tələblər
• əsas və asılı tələblər
• əsas və tövsiyyə olunan tələblər
• əsas və törəmə tələblər
√ məcburi və tövsiyyə olunan tələblər

349.

Aşağıdakılardan hansılar standartların  növlərinə aiddir? 1. regional (hövzə)
2. mənşəli
3. sığortalı
4. milli
5. çəkili (şaqul)
6. beynəlxalq

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

350.

Aşağıdakılardan hansılar sertifikatların növlərinə aiddir?
1. regional (hövzə)
2. mənşəli
3. sığortalı
4. milli
5. çəkili (şaqul)
6. beynəlxalq



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

351.

Aşağıdakılardan hansılar sertifikatların növlərinə aid deyil?
1. regional (hövzə)
2. mənşəli
3. sığortalı
4. milli
5. çəkili (şaqul)

• 1.3
• 2.3
√ 1.4
• 2.4
• 1.5

352.

Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları hansı tələbləri nəzərdə tutur?
1. məcburi tələblər
2.törəmə tələblər
3. tövsiyyə olunan tələblər
4.  əsas tələblər
5. asılı tələblər

• 1,5
• 4,5
• 2,3
• 2,4
√ 1,3

353. Sertifikatların növləri hansılardır

• sığortalı, höfzə
• regional, şaqul
• milli
• çəkili,beynelxalq
√ mənşəli, sıgortalı, cəkili

354. Deyilənlərdən hansı standart növüdür

• dövlətlərarası standartlar;
√ hamısı
• müəssisə standartları
• sahə standartları;
• milli standartlar;

355.  İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında  qanunun 19-cu maddəsinə əsasən, malların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılması
üzrə milli orqan aşağıdakılardan nəyi müəyyənləşdirmir?

• malların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırma qaydalarını müəyyənləşdirir
• məcburi sertifikatlaşdırılmalı malların (işlərin, xidmətlərin) nomenklaturunu müəyyənləşdirir;

√ xarici və beynəlxalq orqanların sertifikatlaşdırma qaydalarını müəyyənləşdirir və verdiyi sertifikatların düzgünlüyünə nəzarəti həyata
keçirir;;

• xarici və beynəlxalq orqanların verdiyi sertifikatların tanınması barədə qərar qəbul edir;
• malların (işlərin, xidmətlərin) sertifikatlaşdırılmasının aparılmasının düzgünlüyünə nəzarəti həyata keçirir;



356.

Standartların aşağıdakı hansı növü yoxdur
1. beynəlxalq standartlar;
2. regional (hövzə) standartlar;
3. dövlətlərarası standartlar;
4. milli standartlar;
5. şəhər standartları
6. etnik standartlar
7. sahə standartları;
8. müəssisə standartları

• 1,2
• 2,8
• 7,8
√ 5,6
• 3,4

357. Milli standartlar analyışı

√ ayrı-ayrı müstəqil dövlətin ərazisində müvafiq qaydada hazırlanıb istifadə edilən standartlar;
• əməkdaşlıq edən bir qrup dövlətlərin qəbul etdiyi standartlar.
• məhsul hazırlayan müəssisələrin mallara verdiyi standartlardır;
• Müvafiq dövlət sərhədlərində mallara verilən standartlar;
• Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) beynəlxalq normalara uyğunluğuna verilən standarlardır;

358. Dövlətlərarası standartlar anlayışı.

• müvafiq icra hakimiyyəti orqanalrının təsdiq etdiyi plan üzrə yazılı standartlardır;
• insanların həyatı, sağlamlığı və əmlakına zərər vurmamaq məqsədilə dövlətlərin istifadə etdiyi standartlar;
• müvafiq dövlət orqanları arasında qəbul və bir-biri ilə münasibətlərdə istifadə etdiyi standartlar;
√ iki dövlətin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və bir-biri ilə müvafiq münasibətlərdə istifadə etdiyi standartlar;
• məcburi və tövsiyyə olunan tələbləri nəzərdə tutulan standartlardır

359. Dövlət standartları tələblərinə  hansılar aiddir

• əsas və törəmə tələblər
• ilkin və əsas və  tələblər
• əsas tələblər
√ məcburi və tövsiyyə olunan tələblər
• əsas və tövsiyyə olunan tələblər

360. Standartların  növləri hansılardır

• mənşəli; sıgortalı; milli
√ milli; regional; beynelxalq
• çəkili (şaqul);beynelxalq
• sığortalı;cəkili
• şaqul; regional (hövzə)

361. AAzərbaycan Respublikasının  Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında  qanunu nə zaman qəbul edilib?

• 1998-ci il 8 noyabr
√ 2000-ci il 13 iyun
• 1995-ci il 5 mart
• 1993-cü il 28 yanvar
• 1998-ci il 14 iyul

362. Aşagidakılardan hansi  sertifikatlaşdırılması prosesinə aiddir?

√ hamısı
• nomenklaturasının müəyyənləşdirilməsi
• konkret məhsul növləri üzrə tələb olunan sertifikatların müəyyənləşdirilməsi



• mal göndərən müəssisələrdə sertifikatlaşdırılan məhsul istehsalının attestasiyası, məhsulun sınaqdan keçirilməsi, sertifikatların verilməsi
və qeydiyyatdan keçirilməsinin düzgünlüyünə nəzarət

• qaydalarının müəyyənləşdirilməsi və məhsulların sertifikatlaşdırılması üzrə razılaşmaların əldə olunması

363. Metroloji nəzarətə nə  aiddir

• ölçmə vasitələrinin, o cümlədən etalonların müqayisəli yoxlanması
• ölçmə vasitələrinin və ölçmələrin yerinə yetirilməsi üsullarının tətbiq edilməsinin yoxlanılması
√ hamısı

• ölçmə vasitələrinin istismarına, istehsalına, satışına və idxalına, ölçmələrin yerinə yetirilməsinin attestasiya edilmiş üsullarına, etalonlara
nəzarət

• dövlət sınaqlarının aparılması və ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi

364.

Dövlətin istehlakçıların mənafelərinin müdafiəsinə təminat verməsi, malların (işlərin, xidmətlərin) azad seçilməsinə imkan yaratması,
insanların sağlamlığını və həyat tərzini lazımi səviyyədə təmin etmək məqsədi ilə malların alınması və ya digər qanuni yolla təmin
edilməsinə zəmanət verməsi  İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında  Azərbaycan Respublikası Qanununun hansı maddəsində
öz əksini tapmışdır?

• 23-cü maddəsində
√ 18-cü maddəsində
• 15-ci maddəsində
• 15-ci maddəsində
• 27-ci maddəsində

365. Aşağıdakılardan hansı dövlət metroloji nəzarətinə aid deyil?

• ölçmə vasitələrinin, o cümlədən etalonların müqayisəli yoxlanması
√ doğru cavab yoxdur

• ölçmə vasitələrinin istismarına, istehsalına, satışına və idxalına, ölçmələrin yerinə yetirilməsinin attestasiya edilmiş üsullarına, etalonlara
nəzarət

• dövlət sınaqlarının aparılması və ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi
• ölçmə vasitələrinin və ölçmələrin yerinə yetirilməsi üsullarının tətbiq edilməsinin yoxlanılması

366. Sertifikatlaşdırılma ilə bağlı aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

√ Çəkili (şaqul) sertifikat malın məhz hansı ölkədən gəlməsini göstərir.

• Məhsulların sertifikatlaşdırılması yerli məhsulların beynəlxalq və milli standartların tələblərinə uyğun olaraq faktiki xarakteristikasının
kompleks məcmusudur.

• Məhsulun idxal edən və ixrac edənlər arasında razılaşdırılmış sənədləri beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırıldıqda da sertifikat
funksiyasını yerinə yetirir.

• Mahiyyət etibarı ilə sertifikat məhsulun keyfiyyətini xarakterizə edən sənəddir.
• Məhsulun nomenklaturasının müəyyənləşdirilməsi məhsulların sertifikatlaşdırılması prosesinə daxildir.

367. Məhsulların sertifikatlaşdırılması prosesinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

• konkret məhsul növləri üzrə tələb olunan sertifikatların müəyyənləşdirilməsi

• məmulatın sertifikatlaşdırılması qaydalarının müəyyənləşdirilməsi və məhsulların sertifikatlaşdırılması üzrə razılaşmaların əldə
olunması

√ hamısı

• mal göndərən müəssisələrdə sertifikatlaşdırılan məhsul istehsalının attestasiyası, məhsulun sınaqdan keçirilməsi, sertifikatların verilməsi
və qeydiyyatdan keçirilməsinin düzgünlüyünə nəzarət

• məhsulun nomenklaturasının müəyyənləşdirilməsi

368. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

√ yanlış fikir yoxdur
• Standartlaşdırma üzrə dövlət nəzarətinin konkret qaydaları qanunla təsdiq edilən müvafiq Əsasnamə ilə müəyyən olunur.

• Standartların tələblərinə, habelə onların işlənməsinə, qəbulu, təsdiqi və tətbiqi qaydalarına əməl edilməsinə dövlət nəzarəti müvafiq
səlahiyyətli vəzifəli şəxslər tərəfindən müasir texniki vasitələrdən maksimum istefadə etməklə həyata keçirilir.

• Təsərrüfat subyektləri və onların vəzifəli şəxsləri dövlət nəzarəti üçün zəruri şərait yaratmalıdır.

•
Ölkəmizdə standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma, sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində dövlət siyasətini
formalaşdıran və həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı kimi Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və
Patent üzrə Dövlət Agentliyi çıxış edir.



369. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

• Beynəlxalq standartlar – dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar, normalar, qayda və tövsiyyələrdir.

• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəsizliyi Azərbaycan Respublikasının
dövlət standartlarının məcburi tələblərinə aiddir.

• Dövlətlərarası standartlar – iki dövlətin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və bir-biri ilə müvafiq münasibətlərdə istifadə etdiyi standartlar,
norma, qayda və tövsiyyələrdir

• Standartlaşdırma sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin bir forması olub, iştehlakçıların, dövlətin və təsərrüfat
subyektlərinin maraqlarının dövlət müdafiəsinin daha etibarlı surətdə tənzimlənməsinə xidmət edir.

√ məhsulların (işlərin, xidmətlərin) elm, texnika və texnologiyanın inkişafına uyğunluğu Azərbaycan Respublikasının dövlət
standartlarının tövsiyyə xarakterli tələblərinə aiddir.

370.  Reklam haqqında  Qanun neçənci ildə qəbul olunub?

• 4 noyabr 1996-cı il;
• 12 noyabr 1998-ci il;
• 8 oktyabr 1994-cü il;
• 5 dekabr 1995-ci il;
√ 3 oktyabr 1997-ci il.

371. Məhsulların sertifikatlaşdırılması nədir

• dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar, norma, qayda və tövsiyyələrin məcmusudur.

• texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup region (hövzə) dövlətinin qəbul və istifadə etdikləri standartlar, norma, qayda və tövsiyyələrin
məcmusudur

√ Məhsulların sertifikatlaşdırılması yerli məhsulların beynəlxalq və milli standartların tələblərinə uyğun olaraq faktiki xarakteristikasının
kompeks məcmusudur.

• Məhsulların sertifikatlaşdırılması ayrı-ayrı müstəqil dövlətin ərazisində müvafiq qaydada hazırlanıb istifadə edilən standartlar, norma,
qayda və tövsiyyələrin məcmusudur.

• iki dövlətin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və bir-biri ilə bir-biri ilə müvafiq münasibətlərdə istifadə etdiyi standartlar, norma, qayda və
tövsiyyələrin məcmusudur.

372. Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin əsas vəzifələri nədir

• müvafiq beynəlxalq standartların tətbiqi sahəsində zəruri tədbirlər həyata keçirmək
√  hamısı
• Standartlaşdırmanın tələblərini təmin etmək üçün dövlət nəzarətini, dövlət metroloji nəzarətini həyata keçirmək
• ölçmələrin vəhdətini təmin etmək
• sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində işləri təşkil etmək

373. Standartların növlərinin izahlarından hansı yanlışdır?

• Beynəlxalq standartlar – dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdikləri standartlar, norma, qayda və tövsiyyələrdir.

• Milli standartlar – ayrı-ayrı müstəqil dövlətin ərazisində müvafiq qaydada hazırlanıb istifadə edilən standartlar, norma, qayda və
tövsiyyələrdir.

• Dövlətlərarası standartlar – iki dövlətin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və bir-biri ilə müvafiq münasibətlərdə istifadə etdiyi standartlar,
norma, qayda və tövsiyyələrdir.

√ Dövlətlərarası standartlar - texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup region (hövzə) dövlətinin qəbul və istifadə etdikləri standartlar,
norma, qayda və tövsiyyələrdir.

• Regional (hövzə) standartlar – texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup region (hövzə) dövlətinin qəbul və istifadə etdikləri standartlar,
norma, qayda və tövsiyyələrdir.

374. Aşağıdakılardan hansı məhsulların sertifikatlaşdırılmasının izahıdır?

• Məhsulların sertifikatlaşdırılması ayrı-ayrı müstəqil dövlətin ərazisində müvafiq qaydada hazırlanıb istifadə edilən standartlar, norma,
qayda və tövsiyyələrin məcmusudur.

• Məhsulların sertifikatlaşdırılması texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən bir qrup region (hövzə) dövlətinin qəbul və istifadə etdikləri
standartlar, norma, qayda və tövsiyyələrin məcmusudur.

• Məhsulların sertifikatlaşdırılması dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar, norma, qayda və tövsiyyələrin
məcmusudur.

√ Məhsulların sertifikatlaşdırılması yerli məhsulların beynəlxalq və milli standartların tələblərinə uyğun olaraq faktiki xarakteristikasının
kompeks məcmusudur.



• Məhsulların sertifikatlaşdırılması iki dövlətin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul və bir-biri ilə bir-biri ilə müvafiq münasibətlərdə istifadə
etdiyi standartlar, norma, qayda və tövsiyyələrin məcmusudur.

375. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin əsas vəzifələrinə
aid deyil?

• Standartlaşdırmanın tələblərini təmin etmək üçün dövlət nəzarətini, dövlət metroloji nəzarətini həyata keçirmək
• ölçmələrin vəhdətini təmin etmək
√ düzgün cavab yoxdur
• müvafiq beynəlxalq standartların tətbiqi sahəsində zəruri tədbirlər həyata keçirmək
• sənaye mülkiyyəti obyektlərinin mühafizəsi sahəsində işləri təşkil etmək

376. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlarının məcburi tələblərinə aid deyildir?

• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) elm, texnika və texnologiyanın inkişafına uyğunluğu
√ düzgün cavab yoxdur
• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) texniki, texnoloji və informasiya uyğunluğu və onların qarşılıqlı əvəz olunması
• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı, əmlakı və ətraf mühit üçün təhlükəsizliyi

• məhsulların (işlərin, xidmətlərin) əsas istehlak xüsusiyyətləri, onlara nəzarət metodları, məhsulların qablaşdırılması, nişanlanması,
daşınması, saxlanması, utiləşdirilməsi qaydaları

377. Azərbaycanın Respublikasında rəqabət qurumu hesab edilir?

√ antiinhisar dövlət xidməti
• antikorrupsiya dövlət xidməti
• haqsız rəqabət xidməti
• inhisar dövlət xidməti
• kommersiya dövlət xidməti

378. Mоnоpsоniyа nədir?

• istehsalçı inhisarçılığı
• broker inhisarçılığı
• xarici inhisarçılıq
√ istehlakçı inhisarçılığı
• vasitəçi inhisarçılığı

379. Aşağıdakı inhisar forması yoxdur

• dövlət inhisarçılığı
• yerli inhisarçılıq
√ süni inhisarçılıq
• təbii inhisarçılıq
• istehsal inhisarçılığı

380. Sahibkarlıq fəaliyyətində konsaltink nədi?

•  Sahibkarlıq fəaliyyətində idarəetmə və kommersiya məsələləri üzrə pullsuz xidmət və məsləhətlər
•  Sahibkarlıq fəaliyyətində idarəetmə və xidmət məsələləri üzrə xüsusi və güzəştli məsləhətlər
• Kommersiya təşkilatları və qurumlar tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətində güzəştlər
√ Sahibkarlıq fəaliyyətində idarəetmə və kommersiya məsələləri üzrə pullu        məsləhətlər
•  Dövlət tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətində güzəştlər

381.  Azərbaycan Respublikasının  İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında  qanunu BMT-nin hansı rəhbər prinsiplərinə əsalanır?

√  “İstehlakçıların maraqlarını müdafiə etmək üçün rəhbər prinsiplər”
• vətəndaşların hüquqlarının qorunması haqqında rəhbər prinsiplər”
•  “İstehlakçıların hüquqlarının qorunması və ədalət üzrə rəhbər prinsiplər”
•  “Vətəndaşların maraqlarını qorunması və müdafiəsi haqqında rəhbər prinsiplər”
• “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında rəhbər prinsiplər”



382. Xüsusi razılıq ( lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı hansı qanunlarda dəqiqləşdirilib?

• “Lisenziyaların siyahısı” Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı 14 yanvar 2000-ci il;
• “Xüsusi dövlət lisenziyalarının siyahısı” Azərbaycan respublikası Nazirlər Kabineti. 11 may 2005-ci il.
• “Xüsusi razılıq (lisenziyanın) siyahısı” Azərbaycan Respublikasının Qanun 2 sentyabr 2004-cü il;
• “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı” Azərbaycan Respublikasının Qanun 12 fevral 2001-ci il;
√ “Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı” Prezidentinin Fərmanı 2 sentyabr 2002-ci il;

383. Antiinhisar siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının icrası məcburi olan göstərişlərinə hansılar aiddir

• qanunsuz əldə olunan mənfəəti qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada büdcəyə ödəməyə
√ hamısı
• tətbiq edilmiş cərimələri ödəməyə
• tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları ödəməyə
• vurulmuş zərəri ödəməyə;

384. Antiinhisar siyasətini həyata keçirən orqan həmin qanun pozuntusuna qarşı hansı tədbirləri tətbiq edə bilər

• müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına, bazar subyektlərinə və onların vəzifəli şəxslərinə qanun pozuntusunun dayandırılması və onun
nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı icrası məcburi olan göstərişlər verə bilər;

√ hamısını tətbiq edə bilər
• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qayda və əsaslarla maliyyə sanksiyaları tətbiq edə bilər;

• haqsız rəqabət nəticəsində əldə olunmuş mənfəətin büdcəyə ödənilməsi və vurulmuş zərərin ödənilməsi ilə bağlı məhkəməyə iddia ilə
müraciət edə bilər;

• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qayda və əsaslarla maliyyə cərimələr tətbiq edə bilər

385. Antiinhisar siyasəti həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətləri və bazar subyektlərinin vəzifələri,   Haqsız
rəqabət haqqında  qanunun hansı maddələrində  təsbit olunub

√ 11-15-ci maddələrində
• 14-19-cu maddələrində
• 5-8-ci maddələrində
• 1-10-cu maddələrində
• 9-11-ci maddələrində

386. Hansı  fəaliyyət  haqsız rəqabətin forması sayılmlr

• haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti;
• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə;
• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması;
• istehlakçıların çaşdırılması.
√ istehsalçıların çaşdırılması;

387. İnhisarçılıq fəaliyyətinin növləri hansılardır

• maliyyə-kredit inhisarçılığı;
• təbii inhisarçılıq;
√ hamısı
• yerin təkindən istifadə inhisarçılığı.
• bazar subyektlərinin üfüqi və şaquli sazişləri nəticəsində yaranan inhisarçılıq;

388. Tarif (qiymət) Şurasının əsasnaməsində əksini tapmış vəzifələrə aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

•
Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan qanunvericilik və normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq dövlət tənzimlənməsinə aid edilmiş
tariflərin (qiymətlərin) və rüsumların ölkənin iqtisadi maraqlarının təmin edilməsi baxımından və onların səviyyələrinin tənzimlənməsi
üzrə təkliflərin hazırlanması;

•
respublika iqtisadiyyatın əsasını təşkil edən, iqtisadiyyatın bütün sahələrində tariflərin (qiymətlərin) və rüsumların səviyyəsinə güclü
təsir göstərən enerji daşıyıcılarının və habelə inhisar subyektlərinin məhsullarının (xidmətlərinin) tariflərinin (qiymətlərin) mövcud
tənzimləmə prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması;

• Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən tranzit yüklərin tranzit tariflərinin müəyyənləşdirilməsi və dəyişdirilməsi ilə bağlı
təkliflərin hazırlanması;



• daxili bazarın qorunması məqsədilə mal idxalı nəticəsində yerli istehsala vurulmuş və ya vurula biləcək zərərlə bağlı təhqiqatın
aparılması haqqında qərarların qəbul edilməsi və bu məsələ ilə bağlı təkliflərin hazırlanması.

√ Azərbaycan Respublikasında qüvvədə olan qanunvericilik və normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq vergilərin və vergi dərəcələrinin
ölkənin iqtisadi maraqlarının təmin edilməsi baxımından və onların səviyyələrinin tənzimlənməsi üzrə təkliflərin hazırlanması;

389. Elektrik və istilik enerjisinin qiymətlərinin (tariflərin) dövlət tərəfindən tənzimlənməsi  Elektroenergetika haqqında  Azərbaycan
Respublikası Qanunun hansı maddəsində müəyyənləşdirilmişdir.

• Qanunun 9-cu maddəsində
• Qanunun 11-ci maddəsində
• Qanunun 12-ci maddəsində
• Qanunun 13-cü maddəsində
√ Qanunun 10-cu maddəsində

390. Təbii inhisarları tənzimləyən orqanların aşağıdakı hansı səlahiyyətləri yoxdur?

• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətləri həyata keçirmək üçün təbii inhisar subyektlərin vəzifəli şəxslərindən məlumat almaq;
• təbii inhisar subyektlərinə və onların vəzifəli şəxslərinə cərimələr (maliyyə sanksiyaları) tətbiq etmək;

• təbii inhisar subyektlərinə qanun pozuntusu nəticəsində əldə edilmiş mənfəətin büdcəyə ödənilməsi haqqında icrası məcbur olan
göstərişlər vermək;

• təbii inhisar subyektlərinin  fəaliyyətinin tənzimlənməsinin maliyyə məsələlərinin həlli ilə əlaqədar müvafiq icra hakimiyyəti orqanına
müraciət etmək.

√ təbii inhisar subyektlərin vəzifəli şəxslərinin təbii inhisar subyektlərində vəzifəyə təyin edilib vəzifədən uzaqlaşdırılması;

391. Təbii inhisarlar haqqında  qanunun 5-ci maddəsinə əsasən təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyət sahələrinə aşağıdakılardan hansı daxil
deyildir?

• neft və neft məhsullarının magistral boru kəmərləri ilə nəqli;
√ radiokanal əlaqəsi vasitəsilə təqdim edilən kabelsiz mobil rabitə xidmətləri
• elektrik və istilik enerjisinin ötürülməsi və paylanması xidmətləri;
• metro nəqliyyatında yolların, tunellərin və stansiyaların istismarı, hərəkəti idarəetmə və hərəkət təhlükəsizliyi fəaliyyəti;
• təbii qazın boru kəmərləri ilə nəqli, saxlanılması və paylanması xidmətləri

392.  Haqsız rəqabət haqqında  qanunun 11-ci maddəsinə əsasən, Respublikamızda antiinhisar siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra
hakimiyyəti  orqanı həmin Qanunun pozulmasına görə aşağıdakılardan hansını edə bilməz:

• müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına, bazar subyektlərinə və onların vəzifəli şəxslərinə qanun pozuntusunun dayandırılması və onun
nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı icrası məcburi olan göstərişlər verə bilər;

• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qayda və əsaslarla maliyyə cərimələr tətbiq edə bilər

• haqsız rəqabət nəticəsində əldə olunmuş mənfəətin büdcəyə ödənilməsi və vurulmuş zərərin ödənilməsi ilə bağlı məhkəməyə iddia ilə
müraciət edə bilər;

• qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qayda və əsaslarla maliyyə sanksiyaları tətbiq edə bilər;
√ həmin Qanunun pozulması ilə bağlı cinayət əlamətləri olduqda cinayət işi qaldıra bilər

393. Mülki məsuliyyətin əsasları  Haqsız rəqabət haqqında  qanunun hansı maddəsi ilə tənzimlənir.

• 3-cü maddəsi ilə
• 10-cu maddəsi ilə
√ 13-cü maddəsi ilə
• 17-ci maddəsi ilə
• 7-ci maddəsi ilə

394.

Haqsız rəqabət haqqında qanunvericiliyə riayət olunması sahəsində antiinhisar siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının səlahiyyətləri və bazar subyektlərinin vəzifələri,  maliyyə sanksiyaları və cərimələrin əsasları və hədləri, bu sahədə
qanunsuz əldə olunmuş mənfəətin geri alınması və vurulmuş zərərin ödənilməsi qaydaları  Haqsız rəqabət haqqında  qanunun hansı
maddələrində müəyyənləşdirilmişdir?

• 1-4-cü maddələrində
• 7-11-ci maddələrində
√ 11-15-ci maddələrində
• 15-19-cu maddələrində
• 4-7-ci maddələrində



395. Azərbaycan Respublikasının  Haqsız rəqabət haqqında  Qanunu nə zaman qəbul edilmişdir

√ 1995-ci il 2 iyun tarixli
• 1998-ci il 22 aprel tarixli
• 2000-ci il 12 mart tarixli
• 2002-ci il 12 oktyabr tarixli
• 1997-ci il 2 may tarixli

396.

Qanunvericiliyə əsasən aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində haqsız rəqabətin forması deyil?

1. rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi;
2. rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması;
3. rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə;
4. rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə təhlükə
5. rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə ciddi məhdudiyyətlər yaratmaq
6. rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə süni maneələr yaratmaq

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

397. Qanunvericiliyə əsasən aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində haqsız rəqabətin forması deyil?

• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması;
• haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti;
√ istehsalçıların çaşdırılması;
• istehlakçıların çaşdırılması.
• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə;

398. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili aşağıdakı qaydalardan hansı ilə həyata keçirilmir?

• birləşmə,
• bölünmə,
• ayrılma
• çevrilmə
√ qovuşma,

399. İnhisarçılığa qarşı mübarizə sahəsində münasibətlərin tənzimlənməsinin hüquqi bazasına aşağıdakı normativ aktlardan hansı aid deyil?

• «Antiinhisar fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 4 mart tarixli Qanunu,
• «Haqsız rəqabət haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il 2 iyun tarixli qanunu
√ «Müflisləşmə və iflas haqqında»  Azərbaycan Respublikasının 1997-ci il 13 iyun tarixli qanunu

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Antiinhisar qanunvericiliyin pozulması haqqında işlərə baxılma Qaydalarının təsdiq
edilməsi barədə» qərarı

• «Təbii inhisarlar haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 15 dekabr tarixli qanunu,

400. Aşağıdakılardan hansı  Antiinhisar fəaliyyəti haqqında  Qanunda inhisarçılıq fəaliyyətinin növləri kimi öz əksini tapmayıb?

• maliyyə-kredit inhisarçılığı;
• təbii inhisarçılıq;
√ qiymətli kağızlar bazarında inhisarçılıq
• yerin təkindən istifadə inhisarçılığı.
• bazar subyektlərinin üfüqi və şaquli sazişləri nəticəsində yaranan inhisarçılıq;

401. Azərbaycan Respublikasında rəqabətin qorunması və antiinhisar qanunvericiliyiyi ilə bilavasitə əlaqəli olmayan qanun  hansıdır

• Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” qanun
• Tənzimlənən qiymətlər haqqında”  qanun
√ Büdcə sistemi haqqında”qanun
• Təbii inhisarlar haqqında” qanun



• Haqsız rəqabət haqqında” qanun

402. Aşağıdakılardan hansı haqsız rəqabət forması deyil?

• Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi
• Istehlakçıların çaşdırılması
√ Hüquqi şəxslərin qeydiyyatına maneələr yaratmaq
• Sahibkarlıq fəaliyyətində qanunsuz ödənişləri
• Rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması

403. Haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti deyil

• rəqibin üzərində əsassız üstünlük qazanmaq məqsədilə onun təsərrüfat qərarlarının      qəbul edilməsinə və icrasına qanunsuz vasitələrlə
təsir göstərmək

√ maya dəyərinin formalaşdırılması elementlərinin müəyyənləşdirilməsi
• müqavilələrdə əsassız birtərəfli üstünlüklərin nəzərdə tutulması
• bazar subyektinin kommersiya sirrinin qanunsuz əldə edilməsi, istifadə olunması      və yayılması
• əmtəələrin məcburi əlavə çeşidlə satışı

404. Istehlakçıların çaşdırılması hesab edilmir

• əmtəənin alınması, yaxud sövdələşmə zamanı istehlakçının seçmə sərbəstliyinə       təsir göstərən qanunsuz reklam üsullarından istifadə
olunması

• əmtəənin istehlakçını çaşdıra bilən yanlış müqayisə edilməsi və onun reklam və ya       informasiya materialı kimi açıqlanması
√ əmtəə ilə əlaqədar kommersiya sirrinin qorunmaması
• əmtəənin öz təyinatına, ya ona qoyulan tələblərə uyğun olmadığının gizlədilməsi

• əmtəənin istehlak və digər vacib xassələri barədə istehlakçını çaşdırmaq məqsədilə      uyğun olmayan fərqləndirici nişanla və ya marka
ilə təchiz edilməsi

405. Cinayət Məcəlləsinin hansı maddəsi rəqabətin məhdudlaşdırılmasına görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutur

• 20-ci,
• 158-ci,
√ 199-cu
• 200-cü
• 38-ci,

406. Uyğun olmayan fərqləndirici nişanla və ya marka ilə təchiz edilməsi, həmçinin əmtəənin öz təyinatına  uyğun olmadığının gizlədilməsi
haqsız rəqabətin hansı forması hesab edilir

• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması;
• haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti;
• haqsız işgüzarlıq davranışı;
√ istehlakçıların çaşdırılması.
• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə;

407. Antiinhisar siyasəti həyata kecirən orqan tərəfindən hansı  maliyyə sanksiyasının  tətbiqinə yol verilmir?

• bazar subyektinin qanunsuz əldə etdiyi gəlirin üç misli həcmində maliyyə sanksiyaları;
• haqsız rəqabət fəaliyyəti göstərən dövrdə bazar subyektinin əldə etdiyi ümumi gəlirin 30 faizinədək maliyyə sanksiyası;

• haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti və haqsız işgüzarlıq davranışı hərəkətlərinə yol verdikdə bazar subyektinin əldə etdiyi ümumi gəlirin 5
faizinədək maliyyə sanksiyası;

√ hec birinə
• bazar subyektinin qanunsuz əldə etdiyi ümumi gəlirin 20 faizinədək maliyyə sanksiyası;

408. .    Haqsız rəqabət haqqında  qanunun tələblərinin pozulmasına görə bazar subyektlərinə aşağıdakı maliyyə sanksiyalarından hansı tətbiq
edilmir

• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidinə yol verdikdə – bazar subyektlərinə qanunsuz əldə olunmuş gəlirin bir misli  həcmində maliyyə
sanksiyaları,

• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması hərəkətlərinə yol verdikdə – haqsız rəqabət fəaliyyəti göstərən dövrdə bazar
subyektinin əldə etdiyi ümumi gəlirin 10 faizinədək maliyyə sanksiyası;



√ rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə hərəkətlərinə yol verdikdə – haqsız rəqabət fəaliyyəti göstərən dövrdə bazar subyektinin əldə
etdiyi ümumi gəlirin 20 faizinədək maliyyə sanksiyası;

• haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti və haqsız işgüzarlıq davranışı hərəkətlərinə yol verdikdə – haqsız rəqabət fəaliyyəti göstərən dövrdə bazar
subyektinin əldə etdiyi ümumi gəlirin 10 faizinədək maliyyə sanksiyası;

• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidinə iki il təkrar yol verdikdə– bazar subyektlərinə qanunsuz əldə olunmuş gəlirin iki misli həcmində
maliyyə sanksiyaları

409. Təbii inhisarları tənzimləyən orqanların aşağıdakı hansı səlahiyyətləri yoxdur?

• «Təbii inhisarlar haqqında» Qanunun tələblərinə riayət olunmasına öz əlahiyyətləri daxilində nəzarət etmək;
√ təbii inhisar subyektlərinin fəaliyyətlərinin lisenziyalaşdırılmasını aparmaq
• təbii inhisar subyektlərinin hər biri üçün tətbiq edilməsi olan tənzimləmə üsullarını müəyyən etmək;
• tənzimləmə üsullarının tətbiqi haqqında təbii inhisar subyektləri tərəfindən yerinə yetirilməsi məcburi olan qərar qəbul etmək;
• təbii inhisarlar subyektlərinin dövlət reyestrini aparmaq;

410.  Haqsız rəqabət haqqında  qanunun tələblərinin pozulmasına görə bazar subyektlərinə aşağıdakı maliyyə sanksiyalarından hansı tətbiq
edilmir:

• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidinə yol verdikdə – bazar subyektlərinə qanunsuz əldə olunmuş gəlirin bir misli  həcmində maliyyə
sanksiyaları,

• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması hərəkətlərinə yol verdikdə – haqsız rəqabət fəaliyyəti göstərən dövrdə bazar
subyektinin əldə etdiyi ümumi gəlirin 10 faizinədək maliyyə sanksiyası;

√ rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə hərəkətlərinə yol verdikdə – haqsız rəqabət fəaliyyəti göstərən dövrdə bazar subyektinin əldə
etdiyi ümumi gəlirin 20 faizinədək maliyyə sanksiyası;

• haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti və haqsız işgüzarlıq davranışı hərəkətlərinə yol verdikdə – haqsız rəqabət fəaliyyəti göstərən dövrdə bazar
subyektinin əldə etdiyi ümumi gəlirin 10 faizinədək maliyyə sanksiyası;

• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidinə iki il təkrar yol verdikdə– bazar subyektlərinə qanunsuz əldə olunmuş gəlirin iki misli həcmində
maliyyə sanksiyaları;

411.  Antiinhisar fəaliyyəti haqqında  qanunun  pozulmasının nəticələri qanunun hansı maddəsində əksini tapmışdır?

• 5-ci,
• 16-cı,
√ 17-ci
• 19-cu
• 11-ci,

412. Təkmil rəqabət metodlarına aid deyil?

√ istehlakçının aldadılması
• qiymətin aşağı salınması
• satışdan əvvəl və sonra xidmət
• yeni mal və xidmətlərin yaradılması
• məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi

413. Qeyri-təkmil rəqabət metodlarına aid deyil

• a)məhsulun saxtalaşdırılması;
√ satışdan əvvəl və sonra xidmət
• qüsurların gizlədilməsi
• valyuta fırıldaqları
• istehlakçının aldadılması

414. Rəqabətin aşağıdakı funksiyası yoxdur

• tənzimləmə funksiyası
• nəzarət funksiyası
• paylama funksiyası
• səbəb funksiyası
√ nəticə funksiyası

415. Istehsalın, kapitalın təmərküzləşməsi və mərkəzləşməsinin nəticəsində yaranmağa başlamışdır



√ 19-cu əsrin ikinci yarısından
• 18-ci əsrin sonlarından
• 18-ci əsrin ikinci yarısından
• 19-cu əsrin birinci yarısından
• 20-ci əsrin əvvələrindən

416. Dövlət inhisarçılığına aid deyil

• məçburi dövlət siфаrişlərinin müəyyən еdilməsi
• фəаliyyətləri rəqаbətin məhdudlаşdırılmаsınа səbəb оlаn müəssisələrin və digər      təşкilаti idаrəеtmə struкturlаrının yаrаdılmаsı
√ milliləşdirmənin həyata keçirilməsi
• təsərrüфаt subyекtlərinin хаriçi iqtisаdi фəаliyyətinə əsаssız məhdudiyyətlər      qоyulmаsı
• idаrəеtmənin təşкilаti struкturlаrınа rəqаbətin məhdudlаşdırılmаsınа gətirib     ъıхаrаn səlаhiyyətlər vеrilməsi

417. Istеhsаl inhisаrъılığı forması deyil?

• Sindiкаt
√  Konqlomerat
• Trеst
• Коnsеrn
• Каrtеl

418. Haqsız rəqabətin aşağıdakı forması yoxdur?

• haqsız işgüzarlıq davranışı
• haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti
• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə
√ istehlakçı hüquqlarının mühafizəsi
• rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi

419. Rəqabət münasibətlərinin tənzimlənməsi əsasən aşağıdakılardan hansına əsaslanır?

√ antiinhisar siyasətinə
• maliyyə siyasətinə
• struktur siyasətinə
• antdempinq  siyasətinə
• pul-kredit siyasətinə

420. Аzərbаyçаn Rеspubldikаsının qаnunvericiliyinə əsаsən təbii inhisаrъılıq аşаğıdаkı sаhələrdə mümkün deyil

• еlекtriк və istiliк еnеrjisinin ötürülməsi və pаylаnmаsı хidmətləri]
•  dəniz limаnı хidmətləri, yüкdаşımа və hərəкət təhlüкəsizliyi фəаliyyəti
• nефt və nефt məhsullаrının mаgistrаl bоru кəmərləri ilə nəqli
• təbii qаzın bоru кəmərləri ilə nəqli, sахlаnmаsı və pаylаnmаsı хidmətləri
√ sərnişin nəqliyyatı xidmətinin həyata keçirilməsi

421. Hansı qeyri-qanuni fəaliyyət   maliyyə-kredit təşkilatlarının rəqabətin məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarır

• kommersiya bankları arasında vahid faiz dərəjəsi siyasəti yeritmək haqqında sazişlər bağlanması;
√ hamısı
• digər maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə bazarına daxil olması (yaxud bazardan çıxması) üçün maneələr yaradılması;
• bank kreditləri almaq istəyənlərin qarşısında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan şərtlərin qoyulması və bu şərtlərin sərtləşdirilməsi;
• mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formalardan asılı olaraq təsərrüfat subyektlərinin bank krediti almasında əsassız ayrı-seçkilik yaradılması;

422. Hansı qeyri-hüquqi fəaliyyətin nəticəsində sahə inhisarcılıgı yaranır

• yeni təsərrüfat subyektlərinin sahə bazarına daxil olması üçün maneələr yaradılması;
• kapitalın bir sahədən digər sahəyə sərbəst axını qarşısında əsassız maneələr qoyulması
• sahə tabeliyində olan təsərrüfat subyektlərinin özəlləşdirilməsi prosesində səhm nəzarət paketlərinin əldə edilməsi;



• təsərrüfat subyektlərinin müstəqilliyinin əsassız olaraq məhdudlaşdırılması
√ malların bölüşdürülməsi, tədarükü və satışı üzrə paralel strukturların yaradılmasına yardım edilməsi;

423.
Təbii inhisarları tənzimləyən orqanın müraciət edəndən məsələni araşdırmaq üçün əlavə sənədlərin təqdim edilməsini tələb etmək və
yalnız bu halda müraciətə  baxılma müddətini uzatmaq hüququ vardır. Belə bir tələb yazılı sürətdə müraciətin daxil olduğu vaxtdan neçə
gündən gec olmayaraq müraciət edənə göndərilməlidir?

• 15 gün
• 20 gün
• 3gün
• 5 gün
√ 10 gün

424.

 Haqsız rəqabət haqqında  qanunun tələblərinin pozulmasına görə bazar subyektlərinə tətbiq edilən maliyyə sanksiyalarından hansı
doğru deyil?
1. Azərbaycan Respublikasında antiinhisar siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının icrası məcburi olan
göstərişlərini yerinə yetirməməyə görə bazar subyektlərinə son üç ayda əldə edilmiş gəlirin 10 faizinədək maliyyə sanksiyaları;
2. Azərbaycan Respublikasında antiinhisar siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının icrası məcburi olan
göstərişlərini vaxtında icra etməməyə görə bazar subyektlərinə son üç ayda əldə edilmiş gəlirin 10 faizinədək maliyyə sanksiyaları;
3. Azərbaycan Respublikasında antiinhisar siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına qəsdən düzgün olmayan
məlumat verdikdə bazar subyektlərinə son üç ayda əldə edilmiş gəlirin 10 faizinə qədər maliyyə sanksiyaları.
4. istehlakçıların çaşdırılması hərəkətlərinə yol verdikdə – haqsız rəqabət fəaliyyəti göstərən dövrdə bazar subyektinin əldə etdiyi
ümumi gəlirin 10 faizinədək maliyyə sanksiyası;
5. Azərbaycan Respublikasında antiinhisar siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına qəsdən lazımi  məlumat
vermədikdə bazar subyektlərinə son üç ayda əldə edilmiş gəlirin 10 faizinə qədər maliyyə sanksiyaları.

• 3, 4
√ 3,5
• 4,5
• 1, 4;
• 1,5;

425.

 Haqsız rəqabət haqqında  qanunun tələblərinə əsasən müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, bazar subyektləri və onların vəzifəli şəxsləri
aşağıdakılardan hansını etməyə borcludur? #3
1. qanun pozuntusunu dayandırmaq və onun nəticələrinin aradan qaldırmaq haqqında Azərbaycan Respublikasında antiinhisar siyasətini
həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının icrası məcburi olan göstərişlərini yerinə yetirməyə;
2. qanunsuz əldə olunan mənfəəti qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada büdcəyə ödəməyə;
3. vurulmuş zərəri ödəməyə;
4. tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyaları ödəməyə
5. tətbiq edilmiş cərimələri ödəməyə

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

426. Özlərinin patent və lisenziyalar üzərində inhisar hüququndan sui-istifadə edən idarəetmə orqanlarının və təsərrüfat subyektlərinin qeyri-
qanuni fəaliyyətinə aşağıdakılardan hansı aid deyildir:

• patent sahibinin ondan istifadə etməməsi və bu patentə lisenziya verməkdən əsassız imtina etməsi;
√ lisenziya sahibi tərəfindən lisenziya satılarkən onun haqqının ödənilməsi rejiminin sərtləşdirilməsindən imtina edilməsi.
• lisenziya alanın kommersiya fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması;
• lisenziyalaşdırılmış texnologiyanın lisenziya alan tərəfindən mənimsənilməsinin məhdudlaşdırılması;
• lisenziya alanın texniki siyasətinin məhdudlaşdırılması;

427. .   Maliyyə-kredit təşkilatlarının rəqabətin məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxara bilən qeyri-qanuni fəaliyyətinə aşağıdakılardan hansı
daxil deyil?

√ maliyyə ehtiyatlarının çevikliyinin artırılması, kapitalın bir fəaliyyət sahəsindən digərinə axması qarşısında sün'i əngəllərin aradan
qaldırılması;

• digər maliyyə-kredit təşkilatlarının maliyyə bazarına daxil olması (yaxud bazardan çıxması) üçün maneələr yaradılması;
• bank kreditləri almaq istəyənlərin qarşısında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan şərtlərin qoyulması və bu şərtlərin sərtləşdirilməsi;
• mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formalardan asılı olaraq təsərrüfat subyektlərinin bank krediti almasında əsassız ayrı-seçkilik yaradılması;
• kommersiya bankları arasında vahid faiz dərəjəsi siyasəti yeritmək haqqında sazişlər bağlanması;



428.   Antiinhisar fəaliyyəti haqqında  Qanunun 6-cı maddəsinə əsasən, sahə inhisarçılığına gətirib çıxaran qeyri-hüquqi fəaliyyətə
aşağıdakılardan hansı daxil deyil?

• sahə tabeliyində olan təsərrüfat subyektlərinin özəlləşdirilməsi prosesində səhm nəzarət paketlərinin əldə edilməsi;
• kapitalın bir sahədən digər sahəyə sərbəst axını qarşısında əsassız maneələr qoyulması;
√ malların bölüşdürülməsi, tədarükü və satışı üzrə paralel strukturların yaradılmasına yardım edilməsi;
• yeni təsərrüfat subyektlərinin sahə bazarına daxil olması üçün maneələr yaradılması;
• təsərrüfat subyektlərinin müstəqilliyinin əsassız olaraq məhdudlaşdırılması;

429.

Dövlət inhisarçılığına gətirib çıxaran qeyri-qanuni fəaliyyətə aşağıdakılardan hansılar aiddir?
1. müstəqil təsərrüfat subyektləri tərəfindən istehsal edilən və satılan malların qiymətləri üzərində əsassız olaraq nəzarətin həyata
keçirilməsi;
2. idarəetmənin təşkilati strukturlarına rəqabətin məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxaran səlahiyyətlər verilməsi;
3. respublikanın bölgələri  arasında məhsul hərəkətinə əsassız qadağaların qoyulması;
4. fəaliyyətləri rəqabətin məhdudlaşdırılmasına səbəb olan müəssisələrin və digər təşkilati-idarəetmə strukturlarının yaradılması;
5. təsərrüfat subyektlərinin xarici iqtisadi fəaliyyətinə əsassız məhdudiyyətlər qoyulması;

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

430. Respublika ərazisində inhisarçılıq fəaliyyətinin qarşısının alınmasının, məhdudlaşdırılmasının və aradan qaldırılmasının təşkilati və
hüquqi əsaslarını müəyyən edir

√  “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” qanunu
• Rəqabət haqqında” qanun
• Haqsız rəqabət haqqında” qanun
• Təbii inhisarlar haqqında” qanun
• “Müəssisələr haqqında” qanun

431. Təsərrüфаt subyеktlərinin inhisаrъılığına аşаğıdаkı dаxil deyildir?

• qiymətləri аrtırmаq məqsədilə istеhsаlın həçminin dəyişdirilməsi və əmtəələrin      dövriyyədən ъıхаrılmаsı
• bаzаr əlаvə üstünlüк əldə еtməк məqsədilə qiymətlərlə mаnipulyаsiyа еdilməsi
√ təsərrüfat fəaliyyətinin reallaşdırılması məqsədilə hüquqi şəxslərin qeydiyyatı
• коntrаgеntə sərфəli оlmаyаn və yа müqаvilələrin məzmununа аid оlmаyаn      müqаvilə şərtlərinin оnа məçburi qəbul  еtdirilməsi
• tоpdаnsаtış və pərакəndə sаtış təsərrüфаt subyекtlərinin qаpаlı sаtış şəbəкələrinin      yаrаdılmаsı

432. Pаtеnt-lisеnziyа inhisаrъılığı dеyil

• pаtеnt sаhibinin оndаn istiфаdə еtməməsi və bu pаtеntə lisеnziyа vеrməкdən     əsаssız imtinа еtməsi
• lisеnziyа аlınаn tехniкi siyаsətinin məhdudlаşdırılmаsı
√ lisenziyalı fəaliyyətlə bağlı siyahıların təsdiqi
• lisеnziyа аlınаn коmmеrsiyа фəаliyyətinin məhdudlаşdırılmаsı
• lisеnziyаlаşdırılmış tехnоlоgiyаnın lisеnziyа аlаn tərəфindən mənimsənilməsinin       məhdudlаşdırılmаsı

433. Aşağıdakılardan hansı mаliyyə-krеdit təşkilаtlаrının rəqаbətin məhdudlаşdırılmаsınа gətirib ъıxаrаn фəаliyyət deyil?

• коmmеrsiyа bаnкlаrı аrаsındа vаhid фаiz dərəçəsi siyаsəti yеritməк hаqqındа      sаzişlər bаğlаnmаsı
• кrеdit təşкilаtlаrının mаliyyə bаzаrınа dахil оlmаsı üъün mаnеələr yаrаdılmаsı
√ mərkəzləşdirilmiş kreditlər üzrə uçot dərəcələrinin tətbiq edilməsi
• mаliyyə еhtiyаtlаrının ъеviкliyinin məhdudlаşdırılmаsı
• bаnк кrеditləri аlmаq istəyənlərin qаrşısındа qаnunvеriçiliкdə nəzərdə      tutulmаyаn şərtlərin qоyulmаsı

434. Yеrli inhisarçılığa аşаğıdаkı aid deyil

• əmtəə idхаlı və iхrаçı üzrə məhdudiyyətlərin müəyyən еdilməsi
• аyrı-аyrı təsərrüфаt subyекtləri üъün rəqаbətin məhdudlаşdırılmаsınа gətirib      ъıхаrаn yеrli siфаrişdən sui-istiфаdə еdilməsi

• yеrli təsərrüфаt subyекtlərinə və yа оnlаrın birliкlərinə birrtərəфli qаydаdа      üstünlüк vеrən vеrgi güzəştlərinin və digər güzəştlərin
müəyyən еdilməsi



√ rəqаbətin məhdudlаşdırılmаsınа səbəb оlа bilən lisenziyalaşdırma
• təsərrüфаt subyекtlərinin yеrli bаzаrа dахil оlmаsının məhdudlаşdırılmаsı

435. Sаhə inhisаrъılığı ilə bağlı idаrəеtmə оrqаnlаrının фəаliyyətinə аşаğıdаkı dаxil deyil?

• yеni təsərrüфаt subyекtlərinin sаhə bаzаrınа dахil оlmаsı üъün süni mаnеələrin      yаrаdılmаsı
• təsərrüфаt subyекtlərinin müstəqilliyinin əsаssız оlаrаq məhdudlаşdırılmаsı
• каpitаlın bir sаhədəni digər sаhəyə sərbəst ахını qаrşısındа əsаssın mаnеələr      qоyulmаsı
• hоldinq şirкətlərinin yаrаdılmаsı
√ idxal-ixrac zamanı tarif məhdudiyyətlərinin tətbiqi

436.  Kimlər pul vəsaitlərini əmanətlərə cəlb etmək hüququna malikdirlər?

•  banklar;
√ yalnız lisenziyaya uyğun olaraq buna hüququ olan kredit təşkilatları;
• buna lisenziyası olan bütün hüquqi şəxslər;
•  hamısı;
•  bütün kredit təşkilatları;

437. Qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyəti həyata keçirən qiymətli kağızlar bazarının peşakar iştirakçısı kimdir

• təşkilatçı
• oyunçu
• tədarükçü
• əmlakçı
√ idarəçi

438. Mülki Məcəllənin 1078-35 maddəsinə əsasən fond birjası ilə bağlı aşağıda deyilənlərdən hansı doğru deyil?

√ fond birjası açıq səhmdar cəmiyyəti formasında yaradılan ticarət təşkilatçısıdır
• fond birjası öz üzvləri arasında bağlanmış əqdlərin icrasını təmin edən ticarət təşkilatçısıdır
• fond birjası yalnız adi adlı səhm emissiya edə bilər
• fond birjasının səhmdarlarının hər biri birjanın səhmlərinin sayının iyirmi faizindən çox olmamaqla səhmlərin sahibləri ola bilərlər
• fond birjası öz üzvləri arasında qiymətli kağızlarla ticarəti təşkil edən ticarət təşkilatçısıdır

439. Mülki Məcəllənin 1078-ci maddəsinə əsasən qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyəti həyata keçirən qiymətli kağızlar
bazarının peşakar iştirakçısı nə adlanır?

• təşkilatçı
• oyunçu
• tədarükçü
• əmlakçı
√ idarəçi

440.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 2 sentyabr tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş  Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan
fəaliyyət növlərinin Siyahısı na əsasın, qiymətli kağızlar bazarının professional iştirakçılarının fəaliyyəti hansı dövlət qurumunun xüsusi
razılığı (lisenziyası) ilə həyata keçirilir?

• Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
√ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi.
• Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

441. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət növlərinə aşağıdakılardan hansı aid edilir?

• əmtəə birjası;
• sığorta fəaliyyəti;
√ klirinq fəaliyyəti;
• valyuta birjası;



• lizinq fəaliyyəti;

442. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət növlərinə aşağıdakılardan hansı aid edilmir?

• diler fəaliyyəti;
•  klirinq fəaliyyəti;
√ lizinq fəaliyyəti;
• depozitar fəaliyyəti;
•  qiymətli kağızların idarə olunması üzrə fəaliyyət;

443. Dövlət standartlari və bu sahədə münasibətlərin hüquqi və iqtisadi əsasları hansı qanunla tənzimlənir?

•  “Dövlət standartlarının hüquqi və iqtisadi əsasları haqqında” qanun
•  “Dövlət standartları və bu sahədə münasibətlər haqqında” qanun
• “Dövlət standartları haqqında” qanun
√  “Standartlaşdırma  haqqında” qanun
• “Standartlar və qaydalar haqqında” qanun

444. əmtəə mübadiləsi əməliyyatları növlərinə aiddir?

• barter,patent , kommersiya
• ticarət ,   faktorinq,barter
• barter 2. kommersiya üçbucağı 3. patent
• barter ,ticarət ,qarşılıqlı təchizat
√ barter,qarşılıqlı təchizat ,kommersiya üçbucağı

445. Lisenziyalaşdırma zamanı ötürülən hüquqlara aşağıdakı variantlardan hansı aid deyil?

• istehsal texnologiyasından istifadə hüququ;
• patent;
√ layihə;
• ticarət sirri.
• əmtəə nisanlarından istifadə hüququ;

446. Kommersiya bankları.

• Xidmətlərlə məşğul olan xüsusi kommersiya təşkilatlarıdır;
• səhmdar təşkilatı olub, xüsusi xidmətlər həyata keçirən əsas kommersiya təşkilatlarıdır;

• dövlətin və şirkətlərin pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadəsi ilə əlaqədar real ictimai prosesləri tənzimləyən
əsas kommersiya təşkilatlarıdır;

• gəlirin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi prosesində maliyyənin köməyi ilə cəmiyyətin çoxlu sayda tələblərini təmin etmək
üçün həyata keçirən təşkilatlarıdır.

√ səhmdar tipli maliyyə-kredit təşkilatları olub, ödənişlər hesabına pul qoyuluşlarının qəbulunu və müştərilərin tapşırığı ilə digər hesablı
əməliyyatları həyata keçirən əsas kommersiya təşkilatlarıdır

447. Beynəlxalq standartların anlayışı.

• texniki-iqtisadi əməkdaşlıq edən dövlətlərin qəbul etdiyi tövsiyyələr;
• məhsulların texniki, texnoloji və informasiya uyğunluğu və onların qarşılıqlı əvəz olunması;
• dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilən tələblər
√ dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar, norma və tövsiyyələr.
• istifadə perspektivinə malik olan məhsullar

448. Violent firmalar hansılardır?

• xüsusi riskli firmalar;
• reklamların və digər vasitələrin təsiri ilə tələbləri ödəyən firmalar;
• orijinal elmi-texniki ideyaları realizə edən firmalardır;
• böyük həcmdə investisiya qoyulan firmalardır.
√ güclü strategiyaya malik olan firmalardır;



449. ümumi maraqlara cavab verən xidmətlərin müqabilində yığılan pul.

• İnnovasiya sahibkarlığı yeni məhsulun yaradılması deməkdir.
• yeni ideyanın axtarılması prosesidir;
• Satış bazarının öyrənilməsi və əmtəənin bazara çıxarılması; sınaqdan keçirilməsi, qiymətləndirilməsi prosesidir;
• yeni məhsulun yaradılması və texnologiyada səmərəli yolun seçilməsi.
√ İnnovasiya sahibkarlığı müxtəlif sahələrdə yeniliklərin yeni qaydaların yaradılması və təcrübədə istifadə edilməsi prosesidir;

450. ən qədim birja ticarəti hansı dövlətdə mövcud olmuşdur ?

• ABŞ-da;
• İngiltərədə;
√  Yaponiyada;
• Misirdə.
• Çində;

451.  İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul olunub?

• 5 iyun 1993-cü ildə;
•  12 noyabr 1998-ci ildə;
√ 16 sentiyabr 1995-ci ildə;
• 3 oktyabr 1998-ci ildə.
•  15 may 1991-ci ildə;

452. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına müvafiq olaraq neçə milli audit standartı vardır ?

•  55  əsas və 15 köməkçi;
√  35  əsas və 3 köməkçi.
•  45  əsas və 4 köməkçi;
•  25  əsas və 8 köməkçi;
•  15  əsas və 5 köməkçi;

453.  Reklam yayımına icazə (razılıq) verilməsi Qaydaları  haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı neçənci ildə təsdiq
olunub?

√ 3 noyabr 2001-ci il;
•  8 oktyabr 2005-ci il.
• 30 yanvar 2004-cü il;
• 20 may 2003-cü il;
• 6 fevral 2000-ci il;

454. Reklam anlayışı öz etimalogiyasına görə latın sözü  reclamare olub, mənası nədi ?

• yaymaq;
• göstərmək(işıqlandırmaq).
• satmaq;
• ötürmək;
√ qışqırmaq;

455.  Dünya ticarətinin neçə faizi azad iqtisadi zonanın payına düşür ?

• 50 %;
√ 30 %.
• 20 %;
• 10 %;
• 15 %;

456.  Torpaq islahatı  haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul olunub?



√ 16 iyun 1996-cü il;
• 3 oktyabr 1997-ci il.
• 5 dekabr 1994-cü il;
• 15 may 1999-cu il;
• 12 noyabr 1998-ci il;

457.  Torpaq bazarı haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə  qəbul olunub?

√  7 may 1999-cu il;
• 8 oktyabr 1996-cü il;
• 3 oktyabr 1997-ci il.
•  12 noyabr 1998-ci il;
•  5 dekabr 2000-ci il;

458.  Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qəbul olunub?

√ 16 may 2000-ci il;
• 3 oktyabr 2004-cü il.
• 4 noyabr 2002-ci il;
• 5 dekabr 2005-ci il;
• 12 noyabr 2003-cü il;

459. Özəlləşdirilməsi qadağan olunan obyektlər hansı Qanunla tənzimlənir ?

• “Özəlləşdirilməsi qadağan olunan əmlak haqqında” Az.Res.Qanunu;
• “Kiçik sahibkarlığa dövlət yardımı” Az.Res.Qanunu;
√ “Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Az.Res.Qanunu;
• Xüsusi razılıq tələb olunan fəaliyyət növlərinin siyahısı” Az.Res.Qanunu;
• Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında ” Az.Res.Qanunu;

460.
 Tərəflərin razılaşması ilə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, fiziki şəxsin əmanət üzrə hesabına pul vəsaitinin qoyulması nə ilə təsdiq
edilir?

• bank əmanəti müqaviləsi ilə;
• yazılı bildiriş ilə;
•  əmanət (depozit) sertifikatı ilə;
• bank ödəniş sənədləri ilə;
√  bank kitabçası ilə;

461.  Bankların hesabları necə adlanır?

• subhesab;
• əsas hesab;
• xüsusi hesab;
• cari hesab;
√ müxbir hesab;

462. xüsusi rаzılıq (lisеnziyа)  verilmə qaydalarını kim müəyyən edir

• Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
• Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
√ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

463. xüsusi rаzılıq (lisеnziyа) tələb olunun фəаliyyət növlərinin siyahısı kim tərəfindən müəyyən edilir



• Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi
√ Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi

464. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq hüququnun mənbəyi hesab olunmur

• «Hаqsız rəqаbət hаqqındа» qanun
• Vаlyutа tənzimi hаqqındа» qanun
• «Invеstisiyа фəаliyyəti hаqqındа» qanun
• Müфlisləşmə və iфlаs hаqqındа» qanun
√ Qaz təchizatı haqqında” qanun

465. Sаhibkаrlıq hаqqındа qаnunvеricilik....?

• Аzərbаycаn Rеspubliкаsının Konstitusiya qanunlarıdır
• Sаhibкаrlıq фəаliyyəti haqqında” qanundur
• Аzərbаycаn Rеspubliкаsının konstitusiyasıdır
• Аzərbаycаn Rеspubliкаsının Mülki Məcəlləsidir
√ sаhibкаrlıq фəаliyyətini hüquqi tənzimləyən nоrmаtiv акtlаrın məcmusudur

466. Sаhibkаrlıq фəаliyyəti ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsında kim məşğul ola bilər?

√ фəаliyyət qаbiliyyəti оlаn hər bir hüquqi və fiziki şəxs
• yalnız qeyri-dövlət mülkiyyətinə əsaslanan hüquqi şəxslər
• 10 ildən çox respublikada yaşayanlar
• Аzərbаycаn Rеspubliкаsında anadan olanlar
• hüquq qаbiliyyəti оlаn hər bir fiziki şəxs

467. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq hüququnun prinsipi deyil?

• subyektlərinin bərabərliyi
√ maliyyə müstəqilliyi
• mülkiyyətin toxunulmazlığı
• mülki dövriyyə iştirakçılarının əmlak müstəqilliyi
• iradə sərbəstliyi

468. Sahibkarlıq hüququnda imperativ və dispozitiv metodlarından əlavə  aşağıdakı metodlardan istifadə olunur?

• stimullaşdırma,  tövsiyyə, məcburetmə
• əlaqələndirmə, təsir etmə, qadağa
√ razılaşdırma,  məcburi göstəriş,  tövsiyyə
• tövsiyyə, razılaşdırma,  stimullaşdırma
• məcburi göstəriş, qadağa, əlaqələndirmə

469. Sahibkarlıq hüququnda əsasən istifadə olunan metodlar hansılardır?

• iqtisad və inzibati
• leqal və qeyri-leqal
• birbaşa və dolayı
√ imperativ və dispozitiv
• hüquqi və  ənənə

470. İnnovasiya layihələrinin ekspertiza metodlarının qiymətləndirilməsinə aid deyil?

• yazılı təsvir;
• sonrakı vəziyyətin müqayisə edilməsi.
• müqayisəli ekspertiza;
• əvvəlki vəziyyətin müqayisə edilməsi;



√ azad təsvir;

471. Müasir dövürdə innovasiya layihələri ekspertiza qiymətləndirilməsi metodlarının hansından daha çox isyifadə edilir ?

• müqayisəli ekspertiza;
•  sonrakı ekspertiza.
• xüsusi eksprtiza;
• əvvəlki eksprtiza;
√ yazılı təsvir;

472. Hazırda menecment üzrə Avropada məsləhət xidməti göstərən məsləhətçilərin neçə növü vardır ?

• 34
• 54
• 24
• 14
√ 84

473.  Sahibkarlıq fəaliyyətində idarəetmə və kommersiya məsələləri üzrə pullu məsləhətlər necə adlanır ?

• kommersiya məsləhət;
• öyrədici;
• proses.
√ konsaltink;
• məsləhətçilik;

474. Məsləhətçilik sahibkarlığın daha çox növləri hansılardır ?

• - iqtisadi;           - siyasi;           - mədəni;
• xüsusi;          - əsas;           - ekspert;
• xüsusi;          - ümumi;          - mürəkkəb;
• -əsas;           - əlavə;           - qatışıq;
√ ekspert;           - proses;           - öyrədici;

475. Hansı halda vergi ödəyicisinin (sahibkarın) əmlakı siyahıya alına bilər?

• vergi öhdəliyi gəsdən yerinə yetirilmədikdə;
• vergi öhdəliyi üzrə borc şərti maliyə vahidin min mislindən çox olduqda.
•  Nazirlər Kabinetinin qərarı olduqda;
√  vergi öhdəliyi qanunla müəyyən olunmuş müddətdə yerinə yetirilmədikdə;
• məhkəmənin uyğun qərarı olduqda;

476. Hansı fiziki şəxslər gəlir vergisinin ödəyiciləridirlər?

•  fərdi sahibkarlar;
• əcnəbilər.
• işləyən fiziki şəxslər;
√ rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslər
• pensiyaçılar;

477. Azərbaycan Respublikasında sahibkarlardan yığılan vergilər hansı normativ aktla müəyyən edilir?

√ yalnız Vergi Məcəlləsi ilə;
• yalnız Mülki Məcəllə ilə.
• Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə;
• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə;
•  bələdiyyələrin qərarı ilə;

478. Sahibkar (hüquqi şəxs) rüb qurtardıqdan sonra neçə gündən gec olmayaraq cari vergi ödəmələri ödəməlidir ?



•  5 gündən.
• 30 gündən;
• 12 gündən;
√ 15 gündən;
• 20 gündən;

479. ərazi prinsipi üzrə sahibkarlara tətbiq edilən vergilər ?

•  əlavə dəyər vergisi;           - aksizlər;            - rüsumlar;
• fiziki şəxslərdən gəlir vergisi;           - müəssisələrin mənfəət vergisi;           - müəssisələrin əmlak vergisi;
• özəl subyektlərin vergisi;           - ümumi subyektlərin vergisi;           - xüsusi subyektlərin vergisi;
• - torpaq vergisi;           - yol vergisi;           - dövlət vergisi;
√  - əlavə dəyər vergisi;            - fiziki şəxslərdən əmlak vergisi;             - aksizlər;

480. Respublikamızda sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi təsbiti ilk dəfə hansı normativ-hüquqi aktda olmuşdur?

• Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında
√ “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” qanunda
• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanında
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində
• Əsrin müqaviləsi” layihəsində

481. Sahibkarlıq hüququnun predmetini təşkil edən ictimai münasibətlər bölünür?

• biznes və sahibkarlıq münasibətlərinə
• rezident və qeyri-rezident münasibətlərinə
• Iqtisadi və hüquqi münasibətlərə
√ kommersiya və qeyri-kommersiya münasibətlərinə
• daxili və xarici münasibətlərə

482. Hansı fəaliyyət növü qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyət növlərinə daxildir

• broker fəaliyyəti  ;
• depozitar fəaliyyəti ;
√ hamısı
• fond birjası  ;
• qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyət;

483. Qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətin hansı növləri yalnız hüquqi şəxslər tərəfindən həyata keçirilir?

• Broker fəaliyyəti
• Depozitar fəaliyyəti
• Klirinq fəaliyyəti
• Diler fəaliyyəti
√  hamısı

484. Brokerin vəzifələrinə  nə aiddir?

• Brokerin müştərisinin tapşırığını onun üçün daha əlverişli şərtlərlə yerinə yetirməyə maneçilik törədən marağı varsa, broker tapşırığın
icrasını dayandıraraq dərhal müştərini bu barədə xəbərdar etməli və müştərinin yeri tapşırığını icra etməlidir.

• Broker müflis elan edildikdə broker xidmətinin göstərilməsi haqqında müqaviləyə əsasən müştərinin onda saxlanılan maddi vəsaitləri
qaytarılmalıdır.

√  hamısı

• Brokerin müştərinin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı olmayan öhdəlikləri üzrə brokerə tətbiq edilən maddi tənbeh tədbirləri
müştərinin brokerdə saxlanılan maddi vəsaitlərinə yönəldilə bilməz.

•
Broker müqavilə tapşırığı alarkən onunla müştərinin maraqları arasında ziddiyyət barədə müştəriyə məlumat verməmişdirsə və bu
müştərinin maraqlarına ziyan vurmuşdursa, broker qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həmin zərəri öz hesabına ödəməyə
borcludur.

485. Aşağıdakılardan hansı yanlışıdır?



•
Broker müqavilə tapşırığı alarkən onunla müştərinin maraqları arasında ziddiyyət barədə müştəriyə məlumat verməmişdirsə və bu
müştərinin maraqlarına ziyan vurmuşdursa, broker qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada həmin zərəri öz hesabına ödəməyə
borcludur.

• Brokerin müştərinin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi ilə bağlı olmayan öhdəlikləri üzrə brokerə tətbiq edilən maddi tənbeh tədbirləri
müştərinin brokerdə saxlanılan maddi vəsaitlərinə yönəldilə bilməz.

• Brokerin müştərisinin tapşırığını onun üçün daha əlverişli şərtlərlə yerinə yetirməyə maneçilik törədən marağı varsa, broker tapşırığın
icrasını dayandıraraq dərhal müştərini bu barədə xəbərdar etməli və müştərinin yeri tapşırığını icra etməlidir.

√ Broker fəaliyyəti yalnız fiziki şəxslər tərəfindən həyata keçirilə bilər.

• Broker müflis elan edildikdə broker xidmətinin göstərilməsi haqqında müqaviləyə əsasən müştərinin onda saxlanılan maddi vəsaitləri
qaytarılmalıdır.

486. Imperativ metod sahibkarlarla aşağıdakılardan hansı arasında yaranan münasibətlərdə tətbiq olunur

• konturagentlərlə
• məhkəmə hakimiyyəti orqanları ilə
• xarici tərəfdaşlarla
√ dövlət idarəçilik orqanları ilə
• qeyri-hökumət təşkilatları ilə

487. Dispozitiv metod sahibkarlarla aşağıdakılardan hansı arasında yaranan münasibətlərdə tətbiq olunur

• qanunverici orqan ilə
√ sahibkarların öz aralarında
• qeyri-hökumət təşkilatları ilə
• dövlət idarəçilik orqanları ilə
• məhkəmə hakimiyyəti orqanları ilə

488. Sahibkarlıq hüququnun prinsipləri, bəzi istisnalarla, aşağıdakı hüquqlardan hansı ilə eynidir

• maliyyə hüququn  prinsipləri ilə
• ümumi hüququn  prinsipləri ilə
• inzibati hüququn  prinsipləri ilə
• vergi hüququn  prinsipləri ilə
√ xüsusi hüququn  prinsipləri ilə

489. Sаhibkаrlıq hüququnun sistеmində аşаğıdаkı institut yoxdur

• qiymətli каğızlаr bаzаrının hüquqi tənzimlənməsi
• фərdi sаhibкаrlаr və коmmеrsiyа təşкilаtlаrı
√ sаhibкаrlıq hüququnun xüsusi müddəаlаrı
• müфlisləşmə və iфlаsın hüquqi əsаslаrı
• hаqsız rəqаbətə qаrşı mübаrizənin hüquqi tənzimlənməsi

490.  Аzərbаycаn Rеspublikаsındа hər cür iqtisаdi фəаliyyətin bаzаr münаsibətlərinə və sаhibkаrlıq аzаdlığınа əsаslаnır  müddüəası hansı
normativ aktda təsbit olunmuşdur

√ Dövlət Müstəqilliyi hаqqındа Коnstitusiyа акtında
• Sаhibкаrlıq фəаliyyəti haqqında” qanunda
• Аzərbаycаn Rеspubliкаsının Konstitusiyasında
• Аzərbаycаn Rеspubliкаsının Mülki Məcəlləsində
• Аzərbаycаn Rеspubliкаsının Vergi Məcəlləsində

491. İqtisadi kateqoriya kimi qiymətin anlayışı.

• qiymət stimullaşdırıcı funksiya kimi əmək bölgüsünü tənzimləyir;
• qiymət kateqoriya kimi mülki dövriyyənin hüquqi formasıdır.
• qiymət satıcının satmaq istədiyi malın qiymətini göstərən mühüm dəyərdir;
• qiymət göstərici və təsərrüfat qərarlarının qəbul olunmasında mühüm rolun ifadəsidir;
√ qiymət satıcının satmaq istədiyi, alıcının isə almaq istədiyi əmtəənin dəyərinin pul ifadəsidir;



492.  Təsərrüfat fəaliyyətinin menecmenti  anlayışı.

• rəqabətqabiliyyətli və səmərəli idarəetmə qərarlarının eləcə də firmanın siyasətinin həyata keçirilməsini təmin edən.
• firmanın istehsal prosesinin bütün lazımi resurslarla təmin edilməsi;
√ iqtisadiyyatın istənilən sahəsində, son məqsədi mənfəət götürmək olan firma fəaliyyətinin idarə edilməsi;
• istehsalın idarə edilməsi məqsədinin və vəzifələrinin həyata keçirilməsini təmin edən;
• firmadaxili idarəetmənin prinsipial siyasətini istehsalın idarə edilməsi siyasətini həyata keçirilməsini təmin eədn;

493. Hansı  Qiymətli Kagızlar üzrə Dövlət Komitəsinin vəzifələrindən deyil

√ hec biri

• Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində dövlət idarəetməsinin təşkilini, dövlət tənzimlənməsi və
nəzarətini, əlaqələndirmə fəaliyyətini həyata keçirir;

• Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi qiymətli kağızların və qiymətli kağızların emissiya prospektlərinin qeydiyyat qaydalarını təsdiq
edir və onların qeydiyyatını həyata keçirir;

• Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi qeydiyyata alınmış qiymətli kağızların vahid dövlət reyestrinin aparılmasına qoyulan tələbləri
müəyyən edir və həmin reyestrin aparılmasını təmin edir

• Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi emitentlər tərəfindən qiymətli kağızların buraxılması və tədavülü şərtlərinə riayət edilməsinə
nəzarət edir;

494. Qiymətli kagızlar bazarında klirinq fəaliyyəti nədir

• hec biri
• sıgorta fəaliyyətinin növü
• qiymətli kagız sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə fəaliyyət
√ peşəkar fəaliyyət növü
• broker fəaliyyətinin növü

495. Aşağıda deyilənlərdən hansı Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin əsasnaməsində bu
komitənin funksiyası kimi öz əksini tapmamışdır?

√ Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi emitentlər tərəfindən qiymətli kağızların buraxılması və tədavülünün təşkil edilə bilinməsi üçün
lisenziyalar təqdim edir.

• Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi qiymətli kağızlarla fəaliyyət sahəsində dövlət idarəetməsinin təşkilini, dövlət tənzimlənməsi və
nəzarətini, əlaqələndirmə fəaliyyətini həyata keçirir;

• Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi qiymətli kağızların və qiymətli kağızların emissiya prospektlərinin qeydiyyat qaydalarını təsdiq
edir və onların qeydiyyatını həyata keçirir;

• Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi qeydiyyata alınmış qiymətli kağızların vahid dövlət reyestrinin aparılmasına qoyulan tələbləri
müəyyən edir və həmin reyestrin aparılmasını təmin edir;

• Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi emitentlər tərəfindən qiymətli kağızların buraxılması və tədavülü şərtlərinə riayət edilməsinə
nəzarət edir;

496.

Aşağıda yazılanlardan hansı doğru deyil?
1.  Aqrolizinq  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you ilə hüquqi şəxslərə icarəyə verilməsini həyata keçirir
2.  Aqrolizinq  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you ilə fiziki şəxslərə icarəyə verilməsini həyata keçirir
3.  Aqrolizinq  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you ilə hüquqi şəxslərə satılmasını həyata keçirir
4.  Aqrolizinq  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you ilə fiziki şəxslərə satılmasını həyata keçirir.

• 1, 2, 3;
√ hamısı doğrudur
• 1, 2, 4;
• 2,3, 4
• 1, 3, 4;

497.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin  Aqrar bölmədə lizinqin genişləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında  2004-cü il 23
oktyabr tarixli sərəncamında  Aqrolizinq  Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, yaradılarkən, ilkin mərhələdə səhmlərinin neçə faizinin dövlətə
məxsus olması göstərilmişdir?

• 25 faiz
√ 100 faiz
• 75 faiz
• 51 faiz
• 50 faiz



498.  Aqrolizinq  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti   hansı  fəaliyyəti həyata kecirir

• kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you ilə fiziki şəxslərə icarəyə verilməsi
• kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you ilə fiziki şəxslərə satılması
√ hamısı
• kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you ilə hüquqi şəxslərə satılması
• kənd təsərrüfatı texnikasının lizinq you ilə hüquqi şəxslərə icarəyə verilməsi

499. Aqrolizinq  Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılarkən  mərhələdə səhmlərinin neçə faizinin dövlətə məxsus idi

• 30 faiz
√ 100 faiz
• 51 faiz
• 75 faiz
• 50 faiz

500. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş  Azərbaycan Respublikası regionlarının
sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı hansı illəri əhatə edir

• 2004- 2006-cı illər
• 2004-2005-ci illər
√ 2004-2008-ci illər
• 2005-2006-cı illər
• 2005-2008-ci illər


