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1. Aşağıdakılardan hansı dövlət maliyyəsinin tərkib hissəsinə daxil deyil?

• Büdcədənkənar  fondlar
• dövlət krediti
• dövlət büdcəsi
• a və b variantları
√ müəssisə və təşkilatların maliyyəsi

2. Maliyyə nəyin formalaşdırılmasında iştirak edir?

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

3. Maliyyənin mahiyyətini göstər

• pul vəsaitləri fondlarının məcmusudur
• dövlətin qeyri-mərkəzləşdirilmiş  pul vəsaitidir
• vətədaşların pul vəsaitidir
• müəssisənin pul vəsaiti fondudur
√ makro və mikro səviyyələrdə pul vəsaiti fondlarının formalaşması, bölüşdürülməsi və istifadəsi ilə əlaqədar pul münasibətləridir

4. Maliyyənin nəzarət funksiyasının əsas məqsədi

• maliyyə məsələləri üzrə qanunvericilik aktlarına əməl olunmasına nəzarət
• cavabların heç biri düz deyil
• maliyyə vəsaitinin düzgün və vaxtında yığılmasına nəzarət
√ bütün cavablar düzdür
• xərclərin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət

5. Dövlətin öz funksiyalarını yerinə yetirilməsi üçün onun əlində mərkəzləşdirilmiş maliyyə resurslarının olması .... (fikrini davam etdirin)

• dövrü xarakter daşıyır
• düzgün cavab yoxdur
• zəruri deyil
• dövrü xarakter daşıyır
√ zəruridir

6. Hansı obyektin bölgüsü maliyyə vasitəsi ilə həyata keçirilir?

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

7. Maliyyə münasibətləri nəyin meydana gəlməsi ilə yaranıb?

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

8. Maliyyə – Bu:



• Puldur
• Vergidir
• Əmək haqqıdır
√ Pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadəsi ilə əlaqədar iqtisadi münasibətləridir
• Qiymətli kağızlardır

9. Maliyyə haqqında deyilənlərdən düzgün olmayan fikri göstərin:

• Maliyyə ölkənin maliyyə resurslarının məcmusunu təşkil edən məqsədli pul  vəsaitləri fondlardır
• maliyyə anlayışı tarixən mal mübadiləsi və pul münasibətlərini bildirib
• Cəmiyyətin inkişafı maliyyə münasibətlərinin inkişafı ilə müəyyən olunur
√ Maliyyə ilə pulun funksiyaları eynidir
• Maliyyə - bölüşdürücü kateqoriyadır

10. Maliyyənin nəzarət funksiyasına aid olan əlaməti göstərin

• Vergilər sistemi vasitəsilə iqtisadiyyatın və investisiyanın tənzimlənməsini həyata keçirmək
• təhsil və mədəniyyət idarələrinin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi.
• İstehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsini təmin etmək
• Milli gəlirin bir hissəsinin ayrı-ayrı sahələr üzrə yenidən bölüşdürülməsini həyata keçirmək
√ Müəyyən olunmuş çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün konkret tədbirlər həyata keçirilməsi

11. Maliyyə vasitəsi ilə müəssisələrdə bölgü obyektini nə təşkil edir?

• kredit fondları
• istehsal və qeyri-istehsal fondlar
√ məcmuu daxili məhsulun dəyəri
• əhalinin gəlirləri
• istehsal fondları

12. Hansı fikir səhvdir:

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

13. Maliyyə ehtiyatlarının tərkibinə aid olmayanı göstərin

• mənfəət
• amortizasiya ayırmaları
• cavablar hamısı doğrudur
• xarici iqtisadi əlaqələrdən gəlirlər
√ veksellər

14. Milli gəlirin yenidən bölgüsü istiqamətlərinə aid olmayanı göstərin:

• təsərrüfatlararası
• ərazilərarası
• dövlətlərarası
• sahələrarası
√ təşkilatlararası

15. Maliyyənin meydana gəlməsinin səbəbləri.

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



• Mərkəzləşdirilmiş iqtisadi sistemin ləğvi;

16. Təkraristehsal prossesinin maliyyə təminatı bu:

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

17. Maliyyənin predmetini nə təşkil edir?

• sahibkarlıq riskinin zəmanətçisi kimi çıxış edən, gözlənilməz və fövqəladə hadisələr zamanı əmlak mənafelərinin qorunmasına xidmət
edən  münasibətlər  sistemi

• müəssisənin fəaliyyətinin təşkili, planlaşdırılması və idarə edilməsi üzrə
      iqtisadi fəaliyyətdir

• müəssisədə amortizasiya ayırmaları hesabına yaradılan pul fondları
• mənfəət əldə etmək məqsədilə subyektlərin iqtisad fəaliyyəti

√ ÜDM- və Milli gəlirin bölgüsü və yenidən bölgüsü əsasında pul vəsaitləri
    fondlarının yaradılması və istifadəsi üzrə iqtisadi münasibətlər

18. Düzgün ifadəni seçib göstərin

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

19. Maliyyənin əsas prinsiplərini göstərin:

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

20. Sadalananlardan hansı maliyyənin  mahiyyətini tam ifadə edir?

• maliyyə pul fondlarının məcmusudur
• maliyyə dövlətin pul vəsaitlərinin formalaşması ilə baglı iqtisadi münasibətlərin məcmusudur
• maliyyə dövlətin və müəssisələrin pul fondlarının məcmusudur

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

• maliyyə dövlətin pul fondlarının məcmusudur

21. Maliyyə təkraristehsal prosesinin hansı fazasındı baş verir?

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

22. Maliyyənin funksiyalarını göstərin:

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



23. Maliyyə nədir?

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

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

• dövlətin və müəssisələrin pul fondlarının məcmusudur

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

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

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

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

26. Maliyyə sisteminə aid olmayanı göstərin:

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

27. Dövlət maliyyəsinə  aid  deyildir;

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

28. Dövlət krediti hansı iqtisadi sistemin  tərkib hissəsidir?

• bank sisteminin
• idarəetmə sisteminin
• hamısı düzdür
√ maliyyə sisteminin
• büdcə sisteminin

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

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

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



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

31. Maliyyə vasitəçilərinə hansı maliyyə müəssisələri aid deyildir?

• kommersiya bankları
• investisiya bankları
√ ticarət müəssisəsi
• lizinq şirkəti
• kredit birlikləri

32. Dövlət maliyyə sisteminə daxil deyil:

• dövlət krediti;
• büdcədənkənar fondlar;
• dövlət maliyyə təşkilatları;
• dövlət büdcəsi;
√ kommersiya təşkilatlarını  maliyyəsi;

33.
Maliyyə sisteminin həlqələri əsasən hansı bloklar altında quruplaşdırılır?1.  meqa və mezo səviyyələrdə yaradılan pul fondları;2
mərkəzləşdirilmiş pul fondları;  3  dövlət və qeyri dövlət pul fondları;4  qeyri mərkəzləşdirilmiş pul fondları;5  müəssələrin maliyyəsi və
dövlət maliyyəsi;

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

34. Dövlət maliyyəsinin formalaşması metodudur:

• Təsərüfat subyektlərinin mənfəətinin alınması
• Ev təsərüfatının gəlirlə işləməsi
• Maliyyə bazarlarında borclanma ( borc almaq)
√ Vergi qoyma
• Ev təsərufatının gəlirinin bir hissəsinin alinması

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

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

36. Dövlət maliyyə sisteminə aid deyildlr

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

37. Dövlət maliyyəsinin yaranmasının  ilkin şərtləri:



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

38. Maliyyə sisteminin həlqələri əsasən hansı bloklar altında quruplaşdırılır?

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

39. Dövlət maliyyəsinin həlqələrini göstərin.

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

40. Ümümdövlət maliyyəsinə aid olanları seçib göstərin.

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

41. Maliyyə sisteminin həlqələri hansılardır?

• Milli məclis, maliyyə nazirliyi, Mərkəzi bank
• heç biri aid deyil
• prezident apparatı; Milli məclis; hesablama palatası
√ müəssələrin maliyyəsi, dövlət maliyyəsi;  ev təsərrüfatının maliyyəsi;
• maliyyə nazirliyi, vergilər nazirliyi, gömrük komitəsi.

42. Mərkəzləşdirilmiş fondlar hansılardır?

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

43. Operativ maliyyə planlarını göstərin:

• Kassa planı, gəlirlər və xərclər balansı;
• Xərc smetası, kassa planı
• Gəlirlər və xərclər balansı, xərc smetası;
√ Təqvim planı, kassa planı;
• Təqvim planı, gəlirlər və xərclər balansı;

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

• 3;  4
• 4;  5
• 1;  5



√ 2;  3
• 3;  5

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

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

46. Maliyyənin  planlalaşdırma metodları hansılardır?

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

47. Fiskal siyasətə aiddir:1.  kredit siyasəti;2.  vergi siyasəti;3.  pul siyasəti;4.  borc siyasəti;5.  büdcə siyasəti;

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

48. Maliyyənin idarə edilməsinin ilkin mərhələsinə aiddir:

• Maliyyə informasiyası, tənzimləmə;
√ Maliyyə informasiyası, planlaşdırma
• Maliyyə informasiya, operativ idarəetmə;
• Planlaşdırma, nəzarət;
• Planlaşdırma, operativ idarəetmə;

49. Maliyyənin idarə edilmasinin belə bir obyekti yoxdur

• müəssisələrin maliyyəsi;
• bələdiyyə maliyyəsi;
• dövlət maliyyəsi;
√ maliyyə orqanları;
• sığorta münasibətləri;

50. Maliyyənin idarəetmə subyektlərinə aid deyil:

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

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

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



52. Maliyyənin idarə edilməsinin ilkin mərhələsinə aid olanları seçib göstərin: 1.  Stratejı idarəetmə; 2.  Nəzarət; 3.  Planlaşdırma,  4.
Operativ idarəetmə; 5.  Maliyyə informasiyasının əldə edilməsi;

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

53. Maliyyə Nazirliyinin vəzifələrini göstərin.

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

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

• Pul-kredit siyasətinə nəzarət.

54. Dövlət maliyyə siyasətinin əsas istiqamətlərinə aiddir:

• Kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin gəlirliliyinin təmin edilməsi
• Pul-kredit sisteminin balanslaşdırılması və milli pul vahidinin ödəniş qabiliyyətliliyinin  təminatı
• Kommersiya banklarının inkişaf strategiyasının hazırlanması
• Maliyyə bazarında rəqabətin təminatı
√ Dövlətin iqtisadi və sosial inkişaf prioritetlərinə uyğun olaraq rasional bölgünün müəyyən edilməsi və malyyə resurslarının istifadəsi

55. Fiskal siyasət dedikdə nə nəzərdə tutulur?

• Pul siyasəti və kredit siyasətinin məcmusu;
• Pul siyasəti və vergi siyasətinin məcmusu.
• Vergi siyasəti və investisiya siyasətinin məcmusu;
• Büdcə siyasətinin investisiya siyasətinin məcmusu;
√ Büdcə siyasəti və vergi siyasətinin məcmusu;

56. Maliyyənin idarə edilməsi mərhələlərini göstərin:

• planlama və inkişaf
• proqnozlaşdırma
• uçota alma
• inkişaf və idarəetmə
√ hazırlıq və birbaşa fəaliyyət

57. Maliyyə münasibətlərinin idarə edilməsi üsulları adlanır:

• audit
• embarqo
• differensiallaşdırma
√ maliyyə mexanizmi
• dotasiya

58. Fiskal siyasətlə bağlı deyilənlərdən hansı  səhvdir?

• Dövlət xərcləri və vergi ilə bağlı tənzimləmə sistemidir
√ Strateji məhsulların qiymətlərinin tənzimlənməsi məqsədilə həyata keçirilən  tədbirlər sistemidir

• Hökümətin makroiqtisadi məqsədlərə nail olunması üçün dövlətin vergilər
     və   xərclər üzrə məqsədyönlü fəliyyətidir

• Dövlətin büdcə-vergi siyasətini ifadə edir
• Maliyyə siyasətinin mühüm tərkib hissəsi kimi çıxış edir

59. Öz funksiya və vəzifələrini yerinə yetirmək üçün maliyyənin təşkili və istifadəsi ilə bağlı   dövlətin tədbirlər planının məcmusu nə
adlanır?



• maliyyə
√ maliyyə siyasəti
• maliyyənin idarə edilməsi
• maliyyə nəzarəti
• maliyyə mexanizmi

60. Maiyyə siyasətinin tərkibinə aid edilmir:

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

61. Maliyyə mexanizminin tərkibinə daxil deyil:

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

62. Aşağıdakılardan hansı maliyyə taktikasının mahiyyətini ifadə edir

• dövlətin baş maliyyə planıdır
√ cəmiyyətin inkişafının konkret mərhələsində qarşıya çıxan maliyyə məsələlərinin vaxtında və qısa müddətdə həll edilməsidir

• uzunmüddətli perspektivə hesablanan və bir qayda olaraq iri miqyaslı məsələlərin həllini nəzərdə tutan maliyyə siyasətinin
uzunmüddətli xəttidir

• ölkənin maliyyə resurslarının məcmusunu təşkil edən məqsədli pul
    vəsaitləri fondlardır

• maliyyə münasibətlərinin idarə edilməsi üsullarının məcmusudur.

63. Qarşıya qoyulan məqsədlərin xarakterindən və həlli metodlarından asılı olaraq maliyyə siyasəti neçə yerə ayrılır?

• üç
√ iki
• beş
• altı
• dörd

64. Aşağıdakılardan hansı maliyyə siyasətini  ifadə etmir?

• Dövlətin maliyyə sistemi vasitəsilə həyata keçirdiyi tədbirlərin məcmusudur
√ Qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı fəaliyyət göstərən maliyyə münasibətlərinin ayrı-ayrı həlqələrinin məcmusudur
• dövlətin maliyyə resurslarının toplanması, yenidən bölüşdürülməsi və istifadəsilə əlaqədar həyata keçirdiyi tədbirlər məcmusudur

• Qarşıya qoyulan məqsədlərin xarakterindən və həlli metodlarından asılı olaraq maliyyə siyasəti maliyyə taktikası və strategiyasından
ibarətdir.

• Maliyyə siyasəti maliyyə münasibətləri sistemində dövlətin müvafiq strukturları tərəfindən həyata keçirilən maliyyə tədbirlərinin
məcmusudur

65. Aşağıdakılardan hansı maliyyə strategiyasının mahiyyətini ifadə edir

• müxtəlif pul vəsaiti fondlarının formalaşdırılması və istifadəsi ilə əlaqədar olan iqtisadi münasibətləri əhatə edir

√ uzunmüddətli perspektivə hesablanan və bir qayda olaraq iri miqyaslı məsələlərin həllini nəzərdə tutan maliyyə siyasətinin
uzunmüddətli xəttidir

• cəmiyyətin inkişafının konkret mərhələsində qarşıya çıxan maliyyə məsələlərinin vaxtında və qısa müddətdə həll edilməsidir
• maliyyə münasibətlərinin idarə edilməsi üsullarının məcmusudur
• qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı fəaliyyət göstərən maliyyə münasibətlərinin ayrı-ayrı həlqələrinin məcmusudur

66. Dövlət maliyyə siyasətinin əsas strateji istiqamətlərinə aiddir:



• Bələdiyyə xərclərinin artırılması
√ Iqtisadiyyatda investisiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması
• Dövlət borcunun artırılması
• Dövlətin xarici maliyyəinstutları ilə əlaqələndirilməsi
• Bank likvidliyinin azaldılması

67. Fiskal siyasətə aiddir:

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

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

• sığorta münasibətləri
√ Büdcə mexanizmi
• Büdcə prosesi;
• Büdcə planlaşdırılması
• Büdcə münasibətləri

69. Məqsədinə görə maliyyə siyasəti aşağıdakı hissələrə bölünür: 1. iqtisadi strategiya; 2. maliyyə taktikası; 3. iqtisadi taktika; 4. büdcə
siyasəti; 5. maliyyə strategiyası;

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

70. Maliyyə siyasətinin məqsədi:

• yalnız sosial xərclərin ödənilməsi
√ cəmiyyətin inkişafı üçün zəruri olan maliyyə ehtiyatlarının tam səfərbərliyə  alınması
• neqativ nəticələr ilə əlaqədar olaraq zərərin hesablanması
• təbiətin mühafizəsi ilə əlaqədar tədbirlərin həyata keçirilməsi
• istehsalın və texnologiyanın təkmilləşdirilməsi

71. Düzgün olan fikri göstərin:

• Maliyyənin beş funksiyası var
√ Maliyyə mexanizmi - maliyyə münasibətlərinin idarə edilməsi üsullarının məcmusudur
• Dövlət   maliyyəsinin   tərkibinə  yalnız  dövlət  büdcəsi    daxildir
• Maliyyənin  funksiyaları bölgü  və  sabitləşdiricidir
• Maliyyə münasibətləri  təkrar istehsalın istehlak fazasında baş verir

72. Maliyyə Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aiddir:

• dövlət büdcəsinin icrası haqqında hesabata rəy vermək
√ büdcə layihəsinin hazırlanması və Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim etməsi
• bələdiyyə büdcələrinin  təsdiqi
• bələdiyyə qarşılıqlı əlaqələrinin həyata keçirilməsi qaydalarının müəyyən edilməsi
• büdcə qanununun qəbul edilməsi;

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

• 3;  5



• 1;  3
• 4;  5
• 1;  5
√ 2;  4

74. Aparılma yerinə görə maliyyə nəzarəti fərqləndirilir:

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

75. Maliyyə nəzarətinin aparılması mərhələlərinə aid deyil:

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

76. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası nəzarət etməyə borcludur. Uyğun olmayan variantı seçin:

• AR Hökuməti tərəfindən alınmış xarici kreditlərin səmərəli istifadə edilməsinə
• Azərbaycanın borc formasında və qaytarılmamaqla xarici ölkələrə və beynəlxalq təşkilatlara verdiyi vəsaitlərə
• AR-nın dövlət daxili və xarici borclarının vəziyyətinə
√ Bankların fiziki şəxslərə verdiyi kreditlərin geri qaytarılmasına
• AR Milli Bankının dövlət borclarına xidmət edilməsi üzrə fəaliyyətinə

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

• Dörd
• Bir
• Məhdudlaşdırılmır
• Üç
√ İki

78. Səyyar maliyyə nəzarətinə aid olmayanı göstərin:

• Planlı səyyar maliyyə nəzarəti keçirilməsi haqqında nəzarət obyektinə əvvəlcədən məlumat verilir
• Səyyar  maliyyə nəzarəti planlı ola bilər
• Plandan kənar səyyar yoxlama müfəttiş qrupu tərəfindən təşkilatın yerləşmə və yaxud fəaliyyət yeri üzrə keçirilir
√ plandan kənar səyyar maliyyə nəzarəti müəssisələrin təqdim etdiyi sənədlər üzrə maliyyə orqanlarında həyata keçirilir
• Planlı səyyar maliyyə nəzarəti müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi yerdə keçirilir

79. Aşağıda sadalanan fikirlərdən hansı ilkin maliyyə nəzarətinə aid deyil.

• maliyyə əməliyyatları yerinə yetirilənə qədər həyata keçirilir
• bu proses maliyyə planlarının, smetaların tərtibindən əvvəl baş verir

√ əməliyyat yerinə yetirilərkən, vəsait bölüşdürülərkən, xərclənərkən, bu və ya digər tədbirin həyata keçirilməsi üçün büdcədən vəsait
ayrılarkən və s. hallarda tətbiq olunur

• bu proses bütün səviyyələrdə büdcələrin və büdcədənkənar fond¬la¬rın maliyyə planlarının tərtibindən əvvəl baş verir
• Ilkin maliyyə nəzarəti və¬saitlərdən daha səmərəli və qənaətlə istifadə etməyə zəmin ya¬radır

80. Nəzarətin keçirilməsi prosesində  idarəedilən subyektin əməliyyatının tam tutumu üzrə   maliyyə nəzarətinin hansı növləri  ayırd edilir:

• Faktiki və sənədli
• Səyyar və kameral
√ Tematik və kompleks
• Ilkin, cari və sonradan



• Daxili,xarici və qarışıq

81. Nəzarəti həyata keçirən şəxslərin və  idarəedilən subyektin qarşılıqlı  münasibətlərinin strukturu üzrə  nəzarət növlərinə aiddir:

√ Daxili,xarici və qarışıq
• Ilkin, cari və sonradan
• Səyyar və kameral
• Faktiki və sənədli

• Tematik və kompleks

82. Nəzərdən keçirilən məsələlər əmlakın vəziyyətinin öyrənilməsini tələb etmirsə, məhkəmə- mühasibat ekspertizası maliyyə nəzarətinin
hansı növü üzrə tətbiq edilir:

• səyyar və sənədli
• kameral və faktiki
√ kameral və sənədli
• kameral və həm sənədli, həm də faktiki
• səyyar və faktiki

83. Maliyyyə nəzarətinin növlərinin göstərin

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

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

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

85. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası hansı orqana hesabat verir:

• İqtisadiyyat Nazirliyinə
• AR Vergilər Nazirliyinə
• Yalnız AR Prezidentinə.
√ Milli Məclisə
• AR Maliyyə Nazirliyinə

86. Aparılma yerinə görə maliyyə nəzarəti fərqləndirilir:

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

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

• Tematik yoxlama.
• Çarpaz yoxlama.
• monitorinq
√ Təftiş.
• Təhlil



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

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

89. Aşağıdakılardan hansı yanlışdır.

• Hesablama Palatasının həyata keçirdiyi nəzarətin əsas formaları tematik yoxlamalar və təftişdir
• Hesablama Palatası AR hökumətindən asılı olmayan, Milli Məclisə hesabat verən nəzarəti orqanıdır
• Hesablama Palatası geniş səlahiyyətlərə malik dövlət büdcə nəzarəti orqanıdır.
√ Qanunvericiliyə əsasən Hesablama Palatasının fəaliyyətinin nəticələri kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmamalıdır
• Hesablama Palatasının səlahiyyət sferası - dövlət mülkiyyətinə və dövlət pul vəsaitlərinə nəzarət etməkdir

90. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası haqqında  Azərbaycan Respublikasının Qanunu, neçənci ildə qəbul olunmuşdur?

• 1996.0
• 1995.0
√ 1999.0
• 1998.0
• 2000.0

91. Aşağıda sadalananlardan hansı dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən subyektlərə aid deyil:

• Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
• Azərbaycan Respublikası  Hesablama Palatası
• Azərbaycan Respublikası Maliyyə nazirliyi
√ Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
• Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi

92. Hesablama Palatası sədrinin, sədr müavininin və auditorların səlahiyyət müddəti nə qədərdir:

• 8 ildir
• 7 aydır
• 5 ildir
√ 7 ildir
• 8 aydır

93. Hesablama Palatası ibarətdir

• sədr, sədr müavini və 9 auditor
√ sədr, sədr müavini və 7 auditor
• sədr, sədr müavini və 14 auditor
• sədr, sədr müavini və 21 auditor
• sədr, sədr müavini və 8 auditor

94. Maliyyə nəzarətinin obyekti nədir?

• təsərrüfat münasibətləri
• iqtisadi münasibətlər
√ bölgü münasibətləri
• beynəlxalq  münasibətlər
• variantların heç biri düz deyil

95. Dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarına aid deyil:

• Milli Məclisin Hesablama Palatası.
• AR Vergilər Nazirliyi



• AR Maliyyə Nazirliyi Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
√ Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası.
• AR Maliyyə Nazirliyi.

96. Maliyyə nəzarətinin tərkibinə daxildir:

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

97. Nəzarət subyektləri üzrə maliyyə nəzarətinin təsnifatına daxil deyil:

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

98. Maliyyə nəzarətinin üsullarını göstərin:

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

99. Maliyyə nəzarətinin metodları hansılardır?

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

100. Həyata keçirilmə vaxtına görə maliyyə nəzarətinin formalarını  seçib göstərin: 1. təhlil;  2. qabaqcadan;  3. sonradan;  4.  yoxlama; 5.
təftiş

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

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

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

102. Dövlətin mərkəzləşdirilmiş xərclərinin auditini hansı orqan aparır?

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



103. Aşağıdakı subyektlərdən hansı Dövlətin Konstitusiyası əsasında yaradılmış nəzarətçi orqanlara aiddir?

• Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
√ Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası
• daxili audit xidməti
• xəzinədarlıq
• Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi

104. Təşəbbüslü nəzarət kimin qərarı  ilə müəyyən edilir:

• Dövlətin
√ təsərrüfat subyektinin özünün
• Vergilər Nazirliyinin
• Hesablama Palatasının
• Maliyyə Nazirliyinin

105. Fəaliyyəti sahəsinə görə maliyyə  nəzarətinin tərkibinə daxildir:

• Vergi, büdcə, statistik.
√ Sığorta, vergi, büdcə
• Sığorta, texniki, büdcə
• Büdcə,vergi, inzibati
• Büdcə, vergi, texnoloji

106. Həyata keçirilmə vaxtına görə maliyyə nəzarətinin təsnifatı hansı variantda öz əksini tapır:

• təhlil, təftiş
√ ilkin, cari, sonradan,
• ilkin, cari, təhlil
• kameral və səyyar
• sonradan, ilkin, təhlil.

107. Nəzarət  subyektləri baxımından maliyyə nəzarətinin təsnifatına daxil deyil

• Qeyri – dövlət nəzarəti
√ Kameral nəzarət
• Bələdiyyə nəzarəti

• Daxili audit

• Dövlət nəzarəti

108. Maliyyən əzarətinin  mülkiyyət formasına görə təsnifatına aid olanı göstərin:

• Səyyar və kameral
√ Dövlət və qeyri dövlət
• Daxili,xarici və qarışıq
• Faktiki və sənədli
• Ilkin, cari və sonradan

109. Aşağıdakı mühakimələr arasından  sonradan maliyyə nəzarətinə aid olmayanı seçin

• Nəzarət edilən  əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra həyata keçirilən nəzrət növüdür
√ bu proses bütün səviyyələrdə büdcələrin və büdcədənkənar fondların maliyyə planlarının tərtibindən əvvəl baş verir
• maliyyə əməliyyatları başa çatdıqdan sonra maliyyə hesabat sənədlərinin düzgün tərtib edilməsini müəyyən edir
• maliyyə əməliyyatları başa çatdıqdan sonra mühasibat sənədlərinin düzgün tərtib edilməsini müəyyən edir
• maliyyə əməliyyatları başa çatdıqdan sonra aparılır

110. Cari maliyyə nəzarəti ..... Doğru variantı seçin və fikri tamamlayın.



• maliyyə əməliyyatları yerinə yetirilənə qədər həyata keçirilir

√ əməliyyat yerinə yetirilərkən, vəsait bölüşdürülərkən, xərclənərkən, bu və ya digər tədbirin həyata keçirilməsi üçün büdcədən vəsait
ayrılarkən və s. hallarda tətbiq olunur

• bu proses maliyyə planlarının, smetaların tərtibindən əvvəl baş verir

• Ilkin maliyyə nəzarəti vəsaitlərdən daha səmərəli və qənaətlə istifadə etməyə zəmin ya¬radır

• bu proses bütün səviyyələrdə büdcələrin və büdcədənkənar fondların maliyyə planlarının tərtibindən əvvəl baş verir

111. Aşağıda sadalanan fikirlərdən hansı ilkin maliyyə nəzarətinə aid deyil.

• maliyyə əməliyyatları yerinə yetirilənə qədər həyata keçirilir

√ əməliyyat yerinə yetirilərkən, vəsait bölüşdürülərkən, xərclənərkən, bu və ya digər tədbirin həyata keçirilməsi üçün büdcədən vəsait
ayrılarkən və s. hallarda tətbiq olunur

• bu proses bütün səviyyələrdə büdcələrin və büdcədənkənar fond¬la¬rın maliyyə planlarının tərtibindən əvvəl baş verir
• Ilkin maliyyə nəzarəti və¬saitlərdən daha səmərəli və qənaətlə istifadə etməyə zəmin ya¬radır
• bu proses maliyyə planlarının, smetaların tərtibindən əvvəl baş verir

112. Təşkilinin səviyyəsindən asılı olaraq maliyyə nəzarəti  aşağıdakı növlərə bölünür. Yanlış  variantı göstərin:

• Ayrı-ayrı müəssisələr səviyyəsində maliyyə nəzarəti
• Regional səviyyədə  maliyyə nəzarəti
√ Faktiki və sənədli
• Sahə səviyyəsində  maliyyə nəzarəti
• Bələdiyyə səviyyəsində  maliyyə nəzarəti

113. Kameral yoxlamaya aid olanları seç.

• yoxlanılan təşkilatın  yerləşdiyi yer üzrə  keçirilir və  sənədli olduğu kimi faktiki də ola bilər
√ nəzarət orqanın  yerləşmə yeri üzrə  keçirilir və  adətən  sənədlidir
• nəzarət orqanın  yerləşmə yeri üzrə  keçirilir və  yalnız faktikidir
• yoxlanılan təşkilatın  yerləşdiyi yer üzrə  keçirilir və  adətən faktikidir
• yoxlanılan təşkilatın  yerləşdiyi yer üzrə  keçirilir və  yalnız sənədlidir

114. Informasiya ilə təmin olunması növünə görə maliyyə nəzarəti bölünür. Düzgün cavabı seçin

• Kameral və səyyar nəzarət.
√ Sənədli və faktiki nəzarət
• Xarici və daxili nəzarət.
• İlkin, operativ və sonrakı maliyyə nəzarəti
• Planlı və plandankənar maliyyə nəzarəti

115. Sadalananlardan hansı Dövlət maliyyə nəzarəti ilə əlaqələndirilə bilməz

• Dövlət büdcəsinin icrasına edilən nəzarətdir
√ dövlət nəzarət orqanları tərəfindən müəssisələrin texnoloji proseslərə əməl etməsinə nəzrətdir
• Kredit ehtiyatlarını istifadəsi üzərində nəzarətdir
• Pul dövriyyəsinin təşkilinə nəzarətdir
• Büdcədənkənar dövlət pul fondlarının istifadəsi üzərində nəzarətdir

116. Maliyyə nəzarətinin formaları hansılardır?

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

117. Hesablama palatası kimə tabedir?

• İqtisadi inkişaf Nazirliyinə



√ Milli Məclisə
• Nazirlər Kabinetinə
• Prezidentə
• Maliyyə Nazirliyinə

118. Vergilərin ödənilməsi mərhləsində hansı növ nəzarət həyata keçirilir?

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

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

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

120. İdarədaxili maliyyə nəzarətini hansı orqan həyata keçirir?

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

121. Mülkiyyət formasına görə maliyyə nəzarəti neçə yerə ayrılır:

• üç
√ iki
• maliyyə nəzarətinin belə təsnifatı yoxdur
• beş
• dörd

122. Maliyyənin nəzarət funksiyasının obyektivliyi nədən asılıdır?

• nəzarət orqanlarının fəaliyyətindən
√ dəqiq maliyyə məlumatlarından
• parlamentdən
• maliyyə mexanizmdən;
• qanunvericılikdən

123. Maliyyə nəzarətinin metodunu göstərin

• sənəd uçotu
√ yoxlama
• universallıq
• preventivlilik
• anketləşdirmə

124. Hesablama Palatası hansı qurum qarşısında hesabat verir?

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



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

• Ssuda fondu
√ Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
• pensiya fondu
• əhalinin məşğulluq fondu
• dövlət büdcəsi

126. Müəssisədə  amortizasiya fondu hansı məqsəd üçün istifadə edilir?

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

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

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

128. Müəsisənin büdcəyə ödədiyi dolayı vergi

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

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

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

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

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

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

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

132. Təsərrüfatdaxili maliyyə nəzarətini hansı subyekt həyata keçirir?

• Sahə nazirliklərinin təftiş apparatı



√ müəsisənin maliyyə xidməti
• vergi orqanı
• maliyyə nazirliyi
• Auditor firması

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

• 0.07
√ 0.05
• 0.04
• 0.03
• 0.08

134. Müəssəisədə öz xərcini ödəmə hansı xərcləri nəzərdə tutur:

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

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

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

136. Müəssisədə yığım fondunun təşkili mənbəyi

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

137. İctimai birliklərin maliyyə planlarının xərclər hissəsinə aid deyildir:

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

138. Aşağıda göstərilənlərdən hansılar əsas vəsaitlərə aid deyil?

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

139. Müəssisələrin maliyyə münasibətləri sisteminə daxil olan münasibətlərin xarakteri

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



140. Müəssisənin pul fondlarına daxil olmayan fond:

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

141. Müəssəisələrdə maliyyə ehtiyatının (risk fondu) təşkili mənbəyi

• amortizasiya ayırmaları
√ Xalis mənfəət
• Balans mənfəəti
• Kreditlər
• Möhkəm passivlər

142. Təkiraristehsal prosesinin maliyyə təminatının prioritet formasını göstərin.

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

143. Əsas istehsal fondların rentabelliyi

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

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

• 0.2
√ 0.15
• 0.1
• 0.3
• 0.35

145. Birbaşa investisiyaların maliyyələşmə mənbəyi:

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

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

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

147. Əsas kapitala qoyulan investisiyalar necə adlanır:



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

148. Müəssisənin maliyyə resurslarında borc mənbəyi.

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

149. Müəssisələrin maliyyələşmə metodlarını  göstərin?

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

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

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

151. Mənfəətin ölçüsü bir başa nədən asılıdır?

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

152. Müəssisədə istehsal olunmuş məhsulun dəyərinin bölgüsü nədən başlayır?

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

153. Müəssisələrin maliyyəsinin təşkili prinsiplərinə aid olmayanı göstərin

• Təsərrüfat müstəqilliyi  prinsipi

√ xəbərdarlıq prinsipi
• Maddi maraq prinsipi
• Maliyyə ehtiyatları ilə təmin olunma prinsipi
• Özünümaliyyələşdirmə prinsipi

154. Müəssisədə xüsusi dövriyyə vəsaiti hansı mənbələrdən tamamlanır?

• qısamüddət kredit
√ mənfəət
• nizamnamə kapitalı



• amortizasiya ayrımları
• möhkəm passivlər

155. Müəssisələrdə dövriyyə vəsaitinin normalaşması hansı sənədə əsaslanır?

• maliyyə planı
√ istehsal xərcləri  smetası
• hesabat balansı
• uçot məlumatları
• şaxmat balansı

156. Müəssisədə dövriyyə kapitalının idarəolunması nəyi nəzərdə tutur?

• dövriyyə vəsaitinin istehlakını
√ xüsusi dövriyyə vəsaitinə tələbatın hesablanmasını
• kreditor borclarını
• debitor borclarını
• normallaşdırılmayan vəsaitin müəyyən  edilməsini

157. Material aktivlər necə adlanır?

• qeyri-material aktivlər
√ əsas və dövriyyə aktivləri
• maliyyə aktivləri
• maliyyə qoyuluşları
• cariv ə qeyri-material aktivlər

158. Müəssisədə maliyyə planlaşdırılmasının əsas vəzifələrinə aid olmayanı göstərin?

• istehsal, investisiya və maliyyə fəaliyyətinin zəruri maliyyə resursları ilə təmin edilməsi
√ vergilərin dərəcələrinin müəyyən olunması
• bank, büdcə və s. ilə səmərəli maliyyə münasibətlərinin müəyyən olunması
• mənfəətin artırılması üçün təsərrüfat daxili ehtiyatların aşkar edilməsi
• səmərəli kapital qoyuluşunun yollarını müəyyən etmək

159. Təkrar istehsal prosesində yerləşdirilməsinə görə dövriyyə kapitalı hansı fondlara ayrılır?

• dövriyyədənkənar aktivlərə
√ istehsal və tədavül dövriyyə fondlarına
• tədavül formalarına və dövriyyədənkənar aktivlərə
• əsas və dövriyyə fondlarına
• qeyri-material aktivlərə

160. Müəssisənin cari dövriyyəsinə daxil olan borc kapitalına nə daxildir?

• qısa və uzunmüddətli kreditlər
√ qısamüddətli kreditlər
• uzunmüddətli kreditor borcları
• möhkəm passivlər
• uzunmüddətli kreditlər

161. Özəlləşdirilmiş müəssisələr öz xüsusi dövriyyə kapitalını başqa müəssisələrə sata bilərmi?

• sata bilər, sata bilməz
√ sata, bağışlaya və  verə bilər
• bağışlaya balməz
• sata və ya bağışlaya bilməz
• sata bilməz

162. cari aktivlərə investisiya olunan vəsaitlər necə adlanır?



• dövriyyədənkənar kapital
√ dövriyyə kapitalı
• əsas kapital
• uzunmüddətli investisiyalar
• qeyri-material aktivlər

163. Müəssiənin maliyyə mexanizminə daxil olan maliyyə alətlərini göstər

• maliyyələşmə, kreditləşmə, sığortalama
√ vergi,  faiz, mənfəət, dividend
• tənzimləmə
• vergiqoyma
• normativ-hüquqi baza

164. Öz xərcini ödəmənin tərkibinə hansı xərclər daxildir?

• mənfəət vergisi, sadələşdirilmiş vergi
√ məhsul istehsalı və satışı xərcləri
• İstehsal xərcləri, aksizlər
• bütün vergi xərcləri
• ƏDV, tam maya dəyəri

165. Ayrı-ayrı çeşidlər üzrə rentabelliyin müəyyən edilməsi üçün istifadə olunan göstəricilər

• istehsal fondlarının dəyəri, balans mənfəəti
√ qiymət, maya dəyəri
• cari aktivlərin dəyəri, maya dəyəri
• dövriyyədənkənar aktivlərin dəyəri, qiymət, maya dəyəri
• qiymət, satılan tam maya dəyəri, əsas fondların orta illik dəyəri

166. Müəssisədə xərclərin rentabelliyi hansı göstəricilər əsasında hesablanır?

• mənfəət, kommersiya xərcləri
• balans mənfəəti, tam maya dəyəri
• xalis mənfəət, istehsal maya dəyəri
√ satışdan əldə edilən mənfəət, satılan məhsulun tam maya dəyəri
• xalis mənfəət, maya dəyəri

167. Müəssisə maliyyə  intizamını pozarsa ona tətbiq edilən cərimə hansı vəsaitdən ödənilməlidir?

• satışdan əldə edilən gəlir
• maliyyə əməliyyatlarından gəlir
• balans mənfəəti
√ xalis mənfəət
• sair satışdan əldə edilən glir

168. Aksizlərin ödənilmə mənbəyini göstər

• ümumi mənfəət
• sair satışdan gəlir
• işçilərin əməkhaqqı
√ müəssisənin satışından gəlir
• xalis mənfəət

169. Müəssisədə mənfəət və amortizasiya ayrımları hesabına hansı pul fondu yaradılır?

• məşğulluq fondu
• amortizasiya fondu
• əməkhaqqı fondu



√ yığım fondu
• istehlak fondu

170. Satışdankənar xərclərin elementləri

• nəqliyyat xərcləri
• amortizasiya ayrımları
• qablaşdırmaxərcləri
• reklam xərcləri
√ maliyyə sanksiyalarına görə xərclər, cari ildə aşkar edilən keçən illərin zərəri

171. Müəssisədə təmir təsərrüfatından daxil olan gəlirlər hansı gəlir qrupuna daxildir?

• satışdan əldə edilən gəlir
• maliyyə fəaliyyətindən gəlir
√ sair satışdan  gəlir
• investisiya fəaliyyətindən əldə edilən
• əməliyyatlardan gəlir

172. Müəssidə uzunmüddətli investisiyaların maliyyələşdirilməsi üçün təşkil olunan pul fondu

• istehlak fondu
• ehtiyat fondu
• valyuta fondu
• təmir fondu
√ yığım fondu

173. Balans mənfəətin bölüşdürülməsində iştirak edən xərc.

• ehtiyat fondu
• cərimələrin ödənilməsi
• isehlak fondu
• yığım fondu
√ mənfəət vergisi

174. Mənfəət nədir?

• mərkəzləşmiş fonddur
• vergilərin məcmusudur
• məqsədli pul vəsaiti fondudur
√ məhsulun reallaşmasından əldə edilən ümumi gəlirin bir hissəsidir
• dövlətin əsas maliyyə planıdır

175. Müəssisələrdə maliyyə əməliyyatları üzərində əvvəlcədən nəzarət kim tərəfindən aparılır?

• müəssisə rəhbəri
√ baş mühasib
• iqtisadçı
• auditor
• menecer

176. Müəssisədə bütün maliyyə əməliyyatları başa çatdıqdan sonra onun fəaliyyəti nəzarətin hansı metodu ilə yoxlanılır?

• siyahıya alma
√ təftiş
• monitorinq
• baxış
• təhlil, baxış

177. Təsərrüfat subyektlərində yaradılan dəyərin hansı hissəsi birinci növbədə bölünür?



•    bölüşdürülməyən mənfəət
√ faliyyətin adi növlərindən əldə edilən gəlir
• ehtiyat fondu
• valyuta fondu
• balans mənfəəti

178. Müəssisədə işçiləri onun fəaliyyətinin nəticələri üçün maraqlandırmaqdan otru hansı fond yaradılır?

√ istehlak fondu
• ehtiyat fondu
• əməkhaqqı fondu
• yığım fondu
• valyuta fondu

179. Yenidənbölüşdürmə yolu ilə müəssisənin maliyyə resurslarına daxil olan vəsaitlər

• mənfəət
√ qısamüddətli kreditlər, sığorta məbləği
• möhkəm passivlər
• amortizasiya ayrımları
• bölüşdürülməyən mənfəət

180. Mənfəət vergisiinn ödənilmə mənbəyini göstər

• balans mənfəəti
√ vergiyə cəlbolunan mənfəət
• müəssisƏnin sərəncamında qalan mənfəət
• satışdan əldə edilən mənfəət
• xalis mənfəət

181. Müəssisələrin iqtisadi münasibətlərinə aid olanı göstərin

• Müəssisənin təsisçiləri arasında
√ sadalananaların hamısı
• Müəssisələr və dövlət maliyyə sistemi arasında
• Müəssisə və bank sistemi  arasında

• Müəssisə və təşkilatlar arasında

182. Sabit xərclər müəssisədə hansı göstəriciyə daxil edilir?

• istehsal maya dəyərinə
√ tam maya dəyərinə
• rentabelliyə
• qiymətə
• mənfəətə

183. Dəyişən xərclərin həcmi müəssisədə hansı göstəricidən asılıdır?

• vergi ödənişindən
√ istehsal planından
• mənfəətdən
• hesabat balansından
• maya planından

184. İstehsal maya dəyərinə daxil olan dəyişən xərcləri göstər

• reklam xərcləri
√ material, yanacaq , enerci xərcləri



• anbar xərcləri
• ümumzavod xərcləri
• nəqliyyat xərcləri

185. Müəssisələrdə mənfəətin alınması ilə əlaqədar olmayan xərcləri göstər

•   material xərcləri
√ sosial xərclər
•   vergilər
• maliyyə ehtiyatı
• istehlak fondu

186. Müəssisənin maliyyə resurslarında borc alınmış və cəlb olunmuş mənbələri göstər

• büdcə vəsaiti
√ uzunmüddətli kredit və vaxtı keçmiş kreditor borcları
• amortizasiya ayrımları
• sığorta mənbələri
• mənfəət

187. Hesabat (baza) dövrünün rentabelliyinin hesablanması qaydası necədir?

• baza maya dəyərinə baza mənfəətinə nisbəti kimi
√ baza mənfəətinin baza maya dəyərinə nisbəti kimi
• baza mənfəəti vurulsun baza maya dəyərinə
• baza mənfəəti çıxılsın tam maya dəyəri
• baza maya dəyəri çıxılsın, baza mənfəəti

188. Müəssisədə tədavül sferasında mənfəətin səviyyəsinə təsir göstərən amil hansıdır?

• material xərcləri
√ kommersiya xərcləri
• nəqliyyat və material xərcləri
• sex xərcləri
• bitməmiş istehsalla əlaqədar xərclər

189. Müasir dövrdə müəssisələrdə mənfətin formalaşma mənbələrini göstər:

• satışdan əldə edilən mənfəət, vergilər
√ innovasiya fəaliyyətindən; əsas iş fəaliyyətindən;
• satışdankənar əməliyyatlardan, ƏDV
• əməliyyatlardan, vergilərdən
• maliyyə fəaliyyətindən başqa müəssisələrə ödənilən cərimələr

190. Müəssisənin sərəncamında qalan xalis mənfəət necə adlanır?

• ümumi gəlir
√ bölüşdürülməyən mənfəət
• balans mənfəət
• satışdankənar əməliyyatlardan mənfəət
• satışdan gəlir

191. 20 faiz dərəcə ilə tutulan vergi hansıdır

• yol vergisi
• ƏDV
• gəlir vergisi
√ mənfəət vergisi
• sadələşdirilmiş vergi



192. Müəssisələrdə mənfəət vergisinin dərəcəsi hansı qanunla tənzimlənir

• «Büdcə sistemi haqqında» AR Qanunu ilə
√ AR Vergi Məcəlləsi ilə
• «Bank və bank fəaliyyəti haqqında» AR Qanunu ilə
• «Səhmdar cəmiyyəti haqqında » AR Qanunu ilə
• »Müəssisələr haqqında» AR Qanunu ilə

193. Müəssisələrdə əsaslı təmir ilə əlaqədar xərclər hansı xərc qrupuna daxildir?

• maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər
√ istehsal maya dəyəri
• məcburi xərclər
• məhsul satışı ilə əlaqədar xərclər
• investisiya xərcləri

194. Məhsulun istehsal maya dəyərinə daxil olmayan xərcləri göstər.

•   material, köməkçi material
√ nəqliyyat xərcləri, qablaşdırma xərcləri
• enerci xərcləri
• amortizasiya ayrımları
• istehsal işçilərinin əməkhaqqı

195. Müəssisədə məhsulun tam maya dəyəri hansı elementlərdən ibarətdir?

• mənfəət, maya dəyəri, istehsaldan kənar xərclər
√ istehsal, maya dəyəri, kommersiya xərcləri, idarəetmə xərcləri
• mənfəət, maya dəyəri, kommersiya xərcləri
• kommersiya xərcləri, idarəetmə xərcləri
• mənfəət, maya dəyəri, ƏDV

196. Müəssisənin məcburi xərclərinə daxil olmayan xərci göstər.

• sosial vergilər
√ istehsal işçilərinin əməkhaqqı
• faizlər, cərimələr
• kreditər üçün faizlər
• mənfəət vergisi

197. Müqavilə şərtlərinin pozulmasına görə tətbiq olunan maliyyə sanksiyaları ilə əlaqədar cərimələr müəssisədə hansı xərc qrupuna daxil
edilir?

• istehsaldankənar xərclər
√ satışdankənar əməliyyatlarla əlaqədar xərclər
• fövqəladə xərclər
• ümumzavod xərcləri
• əsas iş fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər

198. Müəssisələrdə adi fəaliyyət növləri üzrə xərclər hansı mənbədən maliyyələşdirilir?

• uzunmüddətli kreditlər
√ məhsul satışından gəlir
• mənfəət
• yenidən bölüşdürülmə yolu ilə daxil olan vəsaitlər
• baş idarənin vəsaiti

199. Müəssisədə mənfəətin alınması ilə əlaqədar xərclər hansı xərc qrupuna daxildir?

• məcburi xərclər



• geniş təkrar istehsalla əlaqədar xərclər
• fövqaladə xərclər
√ fəaliyyətin adi növü ilə əlaqədar xərclər
• sosial xərclər

200. Müəssisədə xərclərin idarə olunması predmetinə aid deyil

• istehsal xərcləri
√ məhsul satışından əldəedilən gəlir
• maya dəyəri
• ümumi-zavod xərcləri
• dolayı xərclər

201. Müəssisənin xərclərinin idarəolunması sisteminin funksiyalarına aid olmayan funksiyanı göstər.

• xərclərin planlaşdırılması
√ xərclər üzərində dövlət maliyyə nəzarətinin aparılması
• istehsal xərclərin uçotu
• məhsul istehsalı və satışı xərclərinin təhlili
• xərclərin normallaşdırılması

202. Nağdsız hesablamaların hansı forması maliyyə sanksiyası formasında çıxış edir?

• hesablama çeki
√ akkreditiv
• inkasso
• inkasso tapşırığı
• ödəmə tələbnaməsi

203. Nağdsız hesablamaların hansı forması kommersiya krediti formasında çıxış edir?

• ödəmə tələbnaməsi
√ veksel
• çeklər
• akkreditiv
• ödəmə tapşırığı

204. Müəssisələr (alıcılar) müntəzəm olaraq ödəmə intizamını pozarlarsa, o zaman hansı hesablama formasından istifadə edilir?

• ödəmə tapşırığı
• inkasso
√ akkreditiv
• çek
• veksel

205. Müəssisədə əmtəəlik məhsulun həcmi və tərkibi nəyin əsasında müəyyən edilir?

• malyyə planı
√ istehsal planı, dövlət sifarişi, alıcılarla bağlanmış müqavilə
• istehsal planı
• biznes plan, istehsal planı
• biznes planı

206. Satışdan əldə edilən gəlirin hesablanmasının birbaşa metodunda hansı göstəricilərdən istifadə edilir?

• qiymət
√ satışın həcmi, qiymət
• əmtəəlik məhsulun həcmi, qiymət
• maya dəyəri, qiymət, keçici əmtəə qalıqlarının həcmi
• malın miqdarı



207. Müəssisələrdə maksimum səviyyədə qiymət nəyə əsasən müəyyən edilə bilər?

• mənfəətin artması üçün
√ tələb əsasında
• xərclərə qənaət üçün
• maya dəyərinin aşağı salınması üçün
• gəlirin artması üçün

208. Məhsulun topdan satış qiymətlərinin tərkibi necə formalaşır?

• maya dəyəri, mənfəət, aksizlər
√ plan tam maya dəyəri, plan mənfəəti
• istehsal maya dəyəri, ƏDV, ticarət güzəştləri
• tam maya dəyəri, ticarət güzəşti, ticarət əlavəsi
• tam maya dəyəri, əlavə dəyər vergisi

209. Satışdan əldə edilən gəlirin səviyyəsinə müəssisənin fəaliyyətindən asılı olmayan hansı amil təsir göstərə bilər?

• müqavilə qiymətləri
√ təchizat şərtlərinin pozulması
• istehsalın ritmikliyi
• istehsalın həcmi
• məhsulun keyfiyyəti

210. Müəssisədə istehsal sferasında satışdan əldə edilən gəlirin səviyyəsinə hansı amil təsir göstərir?

• hesablama sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi vaxtı
√ məhsulun çeşidi, keyfiyyəti təchizat şərtlərinin pozulması
• reklam xərcləri
• sadalananların hamısı
• hesablama formaları

211. Müasir dövrdə müəssisənin iş fəaliyyətinin nəticələri hansı göstərici ilə qiymətləndirilir?

• əsas fondlardan istifadə
√ məhsul satışından mənfəət
• qiymət
• vergilərin ödənilməsi
• dövriyyə kapitalından istifadə

212. Müəsisənin maliyyə vəziyyətinin sabitliyi nədən aslıdır?

• istehsal planının yerinə yetirilməsindən
√ satışdan gəlirin daxil olmasından
• banklarla hesablaşmalardan
• büdcəyə vergilərin köçürülməsindən
• malların alıcıları yola salmasından

213. Müəssisədə vəsaitlərin bir dövriyyəsinin tam başa çatması nə zaman baş verir?

• istehsal başa çatdıqda
√ satış məhsul üçün pul vəsaitinin əsas cari  hesabına daxil olduqda
• materiallar istehsala verildikdə
• alıcılar tərəfindən mal-material qiymətlərinin dəyəri vaxtında ödənilmədikdə
• satış başa çatdıqda

214. Müəssisənin fəaliyyətinin adi növlərindən gəlirlərinə aid olmayanı göstər

• əsas iş fəaliyyətindən gəlir



√ sair satışından gəlir
• DSMF götürmələr
• satıcılara olan borcun ödənilməsi
• amortizasiya ayırmaları

215. Müəssisələrdə gəlirin idarəolunması prosesi hansı mərhələləri əhatə edir?

• bank tərəfindən kreditin verilməsi
√ planlaşma, operativ idarə olunma, nəzarət
• dövlət büdcəsinə vergilərin götürülməsi
• inzibati idarə heyətinin əməkhaqqının hesablanması
• məhsul istehsalı

216. Müəssisədə dəyər ölçüsündə buraxılan məhsulun həcmini xarakterizə edən göstərici hansıdır?

• materiallar
√ satılmış məhsul
• əsas fondlar
• bitməmiş istehsal
• mühafizədə olan mallar

217. Aşağıda göstərilən hansı vergi birbaşa vergilərə daxil deyil?

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

218. Müəssisə maliyyəsinin funksiyaları:

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

219. İctimai təşkilatların maliyyə resurslarının formalaşması mənbələrini müəyyən edin:

• büdcədənkənar fondlardan investisiya qoyuluşları;
• dövlət krediti
• məhsul istehsalından gəlir
• sıgorta vəsaitləri
√ üzvolma və üzvülük haqları

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

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

221. Müəssisə maliyyəsi maliyyə sisteminin hansı həlqəsinə daxildir.

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



• Sığortanın maliyyəsi

222. Müəssisələnin ödədikləri birbaşa vergilər:

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

223. Mənfəət vergisi ödənildikdən sonra qalan mənfəət necə adlanır?

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

224. Müəssisədə mənfəətin əldə edilməsinə çəkilən xərclər:

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

225. Müəssələrin maliyyəsinin təşkili prinsipləri hansılardır?

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

226. Müəssisə hansı mərkəzləşdirilmiş pul fonduna sosial ayırmalar ödəyir?

• dövlət büdcəsinə
• pensiya fonduna
• əhalinin məşğulluq fonduna
√ Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
• ssuda fonduna

227. Müəssisədə maliyyənin idarə olunması subyektini göstər

• mühasibatlıq
• sığorta şirkəti
• vergi xidməti
√ müəssisənin maliyyə menecmenti
• auditor təşkilatı

228. Müəssisə hansı göstəriciyə görə faizlə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ayırmalar köçürür?

• məhsul satışından gəlirə görə
• istehlak fonduna görə
• ehtiyat fonduna görə
√ əməkhaqqı fonduna görə
• mənfəətə görə

229. Mikro səviyyədə pul vəsaiti fondlarının formalaşması və istifadəsinin forma və metodlarının məcmuu nəyi ifadə edir?



•   büdcə
√ müəssisənin maliyyə mexanizmi
•   büdcə mexanixmi
• büdcə siyasəti
•    büdcə münasibətləri

230. Yerli büdcələrin (bələdiyyə büdcələrinin) tarazlaşdırılması üçün istifadə olunur:

• Transfert ödənişlər, cərimələr
• Büdcə ssudası, kompensasiyalardan alınan vəsaitlər
• Subsidiyalar, pullu xidmətlərdən gəlirlər
• Subvensiyalar, müsadirələr
√ Dotasiyalar, subvensiyalar

231. Bələdiyyə büdcəsinin vəsaiti əsasən hansı mənbələrdən toplanır?

• Könüllü ianələrdən
• Sığorta fondlarından
• Dövlət büdcəsindən
• Qrantlardan
√ Yerli vergi və ödənişlərdən

232. Hansı xidmət maliyyə xidmətinə aid deyildir?

• investisiya fondlarının idarə edilməsi
√ inkassasiya xidməti
• səhmlərin tədavülü
• sığorta əməliyyatları
• borç öhdəlikləri vasitələri ilə bağlı əməliyyatlar

233. Dövlət gəlirləri haqqında deyilən səhv fikir hansıdır?

• Dövlətin və dövlət müəssisələrinin sərəncamından maliyyə resurslarının formalaşdırılması ilə əlaqədar olan maliyyə münasibətləridir

• Mərkəzləşdirilmiş dövlət gəlirləri əsasən vergilərdən daxilolmalar, xarici iqtisadi fəaliyyətdən gəlirlər və əhali tərəfindən ödəmələr
hesabına formalaşdırılır

• Dövlət gəlirlərinin bütün mənbələrini iki qrupa ayırmaq olar: daxili və xarici
√ Dövlət gəlirləri büdcə gəlirlərinin tərkib hissəsidir
• Dövlət gəlirlərinin formalaşdırılmasının əsas mənbəyi milli gəlirdir

234. Mərkəzləşdirilmiş dövlət gəlirləri hansı bənddə səhv göstərilmişdir?

• büdcə vəsaitləri
√ müəssisələrin pul fondları
• xarici iqtisadi fəaliyyətdən gəlirlər
• vergilərdən daxilolmalar
• büdcədənkənar dövlət fondların vəsaitləri

235. Bələdiyyə maliyyəsinin formalaşması və istifadəsi bu prinsiplərə əsaslanır. Səhv olanı göstərin

• aşkarlıq
• müstəqillik
• özünüidarəetmə
√ xəbərdaredici prinsip
• yerli mənafeyin respublika mənafeyi ilə uzlaşması

236. Yerli büdcənin müstəqilliyinə aid olmayan fikri seçin:

• Bələdiyyə yerli büdcənin maliyyə ilinin sonuna əmələ gəlmiş sərbəst qalıqlarına müstəqil sərəncam verir
• Bələdiyyə yerli büdcəni iqtisadi qanunların tələblərinə uyğun müstəqil olaraq tərtib, müzakirə, təsdiq, icra və onun icrasına nəzarət edir



• Yerli büdcənin müstəqilliyi öz mədaxil mənbələrinin olması və bələdiyyənin yerli büdcə vəsaiti barədə sərəncam vermək müstəsna
hüququ ilə təmin edilir.

• Azərbaycan Respublikası qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının bələdiyyələrin büdcə fəaliyyətinə müdaxiləsinə, Azərbaycan
Respublikasının qanunlarında nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla yol verilmir

√ Yerli büdcə  Milli Məclis tərəfindən- müzakirə, təsdiq və icra edilir

237. Yerli büdcələrin xərcləri aşağıda sadlananlardan hansında əks olunmur.

• Yerli büdcələrin xərclərinin həcmi və istiqamətləri bələdiyyələr tərəfindən müəyyənləşdirilir.
• Yerli büdcənin xərc istiqamətləri müəyyən edilərkən əməkhaqlarına ayırmalar ümumi büdcənin əlli faizindən çox ola bilməz
√ Yerli büdcələrin xərclərinin həcmi və istiqamətləriMilli Məclis tərəfindən müəyyənləşdirilir.

•
Yerli büdcə bələdiyyənin idarəetmə xərcləri, sosial-məişət, yaşayış, mədəniyyət və idman obyektlərinin, habelə əhalinin ümumi
istifadəsində olan küçə, həyət və bağların saxlanması xərcləri nəzərə alınmaqla bələdiyyələrin müəyyən etdiyi xərc normativləri
əsasında formalaşdırılır

• Bələdiyyə büdcəsindən pul vəsaiti yalnız bələdiyyə iclasının qərarı ilə ayrılır və bu qərarda həmin vəsaitin təyinatı, məqsədi və dəqiq
miqdarı göstərilməlidir

238. Yerli büdcə nədir?

• dövlətin mərkəzləşmiş vəsaitidir
• büdcə həlqələrinin məcmusudur
• sadalanan fikirlərin hamısı yerli büdcəni ifadə edir
• büdcədənkənar fondların məcmusudur

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

239. Bələdiyyə maliyyəsi haqqında deyilən səhv fikir hansıdır?

• Bələdiyyə maliyyəsinin formalaşması və istifadəsinin özünüidarəetmə, müstəqillik, aşkarlıq və yerli mənafeyin respublika mənafeyi ilə
uzlaşması prinsipləri vardır

• Bələdiyyələrin maliyyə vəsaiti içərisində bələdiyyə büdcəsi mühüm yer tutur

• Bələdiyyə əmlakı və torpaqları, yerli büdcə və büdcədənkənar fondlar, bələdiyyənin istehsal, xidmət və digər iqtisadi fəaliyyəti
bələdiyyələrin maliyyəsinin iqtisadi əsaslarını təşkil edir

• Bələdiyyə maliyyəsinə bələdiyyənin bütün iqtisadi resursları və fəaliyyəti daxildir
√ Bələdiyyələrin  maliyyə resursları iqtiadiyyatın sabitləşdirilməsində və investisiya fəallığının stimullaşdırılmasında mühüm rol oynayır

240. Bələdiyyələrin maliyyə resursları hansılardır?

• bələdiyyə mülkiyyətində və idarəçiliyində olan müəssisələrin vəsaitləri
• yerli vergilər
• mərkəzi büdcədən bələdiyyə büdcəsinə verilən maliyyə vəsaitləri
• bələdiyyə krediti, bələdiyyəyə məxsus olan qiymətli kağızları
√ bütün variantlar doğrudur

241. Aşağıdakılardan hansı dövlət maliyyəsinin prinsipinə aid deyil

• aşkarlıq və şəffaflıq
• maliyyə axınlarının mərkəzləşdirilmiş əsasda idarə edilməsi
• qanunverici və normativ bazanın vahidliyi
√ xəbərdaredici
• məqsədli istiqamətlənmə

242. Dövlət maliyyəsinin prinsipləri hansılardır

• qanunverici və normativ bazanın vahidliyi
• maliyyə axınlarının mərkəzləşdirilmiş əsasda idarə edilməsi
• qənaətcillik və rasionallıq; məqsədlərin reallaşdırılmasına elmi yanaşma
√ deyilənlərin  hamısı
• aşkarlıq və şəffaflıq; məqsədli istiqamətlənmə

243. Sadalananlardan hansı dövlət maliyyəsini əks etdirir?



• Dövlət maliyyəsinin məqsədli istiqamətlənmə, aşkarlıq, şəffaflıq, qənaətcillik və rasionallıq kimi prinsipləri var

• Dövlət maliyyəsinin iqtisadi inkişafdakı rolu iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsi, bazar münasibətlərinə uyğunlaşma, investisiya fəallığının
stimullaşdırılması kimi fəaliyyəti ilə izah olunur.

√ Sadalananların hamısı
• Dövlət maliyyəsi ölkənin maliyyə sisteminin tərkib hissəsidir.

•
Milli sərvətin bir hissəsinin və ictimai məhsulun dəyərinin bölgüsü və yenidən bölgüsü  ilə əlaqədar olaraq  dövlətin və dövlət
müəssisələrinin maliyyə resurslarının formalaşdırılması və cəmiyyətin sosial-mədəni ehtiyaclarını ödəyən, istehsalın təmin edilməsi,
genişləndirilməsi, ölkənin müdafiəsi və idarəedilməsi tələbatlarının ödənilməsi məqsədilə yaranan pul münasibətləridir.

244. Yerli büdcə layihəsinin qəbul edilməsi mərhələlərinə aid olmayanı göstərin

• büdcə layihəsinin tərtibi
• büdcənin icrası
• Büdcənin təsdiqi
√ yerli büdcə vəsaitlərinin dövlət büdcəsinə yönləndirilməsi
• büdcə layihəsinin müzakirəsi

245. Yerli büdcələrin büdcə ili hansı müddəti əhatə edir

• düzgün cavab yoxdur
• 31 dekabr-1yanvar
• 1 sentyabr-31 avqust
√ 1 yanvar- 31 dekabr
• 15 sentyabr-14 sentyabr

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

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

247. Büdcə təsnifatına uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi yerli gəlirlər və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərdən ayrılan vəsait hesabına həyata
keçirilən xərclər:

• cari xərclər
• sadalananların heç biri.
• ümumi xərclər
• əsaslı xərclər;
√ yerli xərclər

248. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq  yerli özünüidarəetmə orqanlarının sərəncamına daxil olan pul vəsaitləridir

• dövlət büdcəsinin gəlirləri
• dövlət müəssisələrinin gəlirləri
• ictimai təşkilatların gəlirləri
√ yerli büdcənin gəlirləri
• dövlət gəlirləri

249. Yerli büdcə nədir?

• Dövlət büdcəsinin tərkib hissəsidir;
• Dövlətin pul vəsaiti fondudur
• Bələdiyyə müəssisələrinin maliyyə vəsaitləri fondudur
√ Yerli büdcə bələdiyyə büdcəsi olub, dövlət büdcəsinin tərkib hissəsi deyildir.
• Qanunverici orqandır;

250. Dövlətin əsas maliyyə planı hansıdır?



• sosial-iqtisadi inkişaf proqnozları;
• ayrı-ayrı sahələrin inkişafının dövlət proqramları;
• smeta
• vahid büdcə təsnifatı;
√ dövlət büdcəsi.

251. Büdcələrarası münasibətlər mövcuddur:

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

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

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

253. Büdcə təsnifatı ifadə edir:

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

254. Əsas şəffaf büdcə prinsipi hansıdır?

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

255. Bunlardan hansı büdcələrarası münasibətlərin məqsədlərinə daxil deyil?

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

256. Büdcə nəzarətinin subyektləri. Yanlış variantı seçin:

• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
• Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
• Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası
√ Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
• İcra hakimiyyəti və orqanlarının  aparatları

257. “Bu tədbirlər Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən büdcə fəaliyyətinin qanuniliyini və məqsədəuyğunluğunu yoxlamağa
istiqamətlənir”. Bu ifadə fəaliyyət sahəsindən asılı olaraq hansı nəzarət növünə aid edilir.

• vergi
√ büdcə
• kredit



• sığorta

• valyuta

258. Büdcə sisteminin təşkili prinsiplərini göstərin:

• vahidlik prinsipi, aparıcılıq prinsipi;
√ büdcənin həqiqiliyi prinsipi, aşkarlıq prinsipi;
• özünümaliyyələşdirmə prinsipi, vahidlik prinsipi
• öz xərcini ödəmə prinsipi, aparıcılıq prinsipi
• təsərrüfat hesabı prinsipi, aşkarlıq prinsipi;

259. Büdcə təşkilatı dedikdı başa düşülür:

• səhm paketi  dövlətə məxsus olan səhmdar təşkilatlar
• dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında iştirak edən müəssisə və  təşkilatlar
• dövlət büdcəsindən dotasiya alan bələdiyyələr
• mülkiyyət hüququ dövlətə məxsus müəssisələr vətəşkilatlar
√ maliyyələşməsi bilavasitə büdcə hesabına həyata keçirilən müəssisə və  təşkilatlar

260. Büdcə quruluşuna daxildir:

• büdcə sistemi, büdcə təsnifatı, dövlət quruluşu
√ büdcə sistemi, büdcə təsnifatı, büdcə sisteminin təşkili prinsipləri
• dövlət quruluşu,büdcə sistemi, büdcə hüququ
• büdcə təsnifatı,büdcə hüququ, büdcə planlaşdirilması.
• büdcə sistemi, büdcə sisteminin təşkili prinsipləri, dövlət quruluşu

261. Büdcədənkənar əməliyyatlar dedikdə nə başa düşülür?

• qeyri-büdcə müəssisələrinin əməliyyatları

√ büdcə təşkilatlarının qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsindən kənarda əldə etdikləri gəlirləri və xərcləri üzrə
maliyyə əməliyyatları;

• sadalananların hər biri
• sadalananların heç biri
• qanunvericilkdə müəyyən edilmiş qaydada büdcədən ayrılmış vəsaitin kənarda xərclənməsi ilə bağlı maliyyə əməliyyatları

262. Büdcə sisteminin qurulması prinsiplərinə aid deyil:

• büdcə sisteminin vahidliyi
√ büdcə sisteminin sabitliyi;
• büdcələrin balanslaşdırılması;
• büdcənin həqiqiliyi.
• ayrı-ayri büdcə həlqələrinin müctəqilliyi

263. Büdcə quruluşu nəyi ifadə edir

• büdcə sisteminin aşkarlıq prinsipini
√ büdcə sisteminin qurulması,  onun təşkili və büdcə təsnifatı
• ayrı-ayrı büdcə həlqələrinin müstəqilliyini
• bütün cavablar doğrudur.
• büdcə sisteminin vahidliyini;

264. Büdcənin maddi mənada rolu ifadə olunur: səhv olanı göstərin

• dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin əsas maliyyə mənbəyidir;
√ Gəlir və xərclərin proqnozlaşdırılması
• ÜDM-nin dəyərinin dövlətin əlində cəmlənən hissəsidir;
• dövlət gəlirlərinin toplandığı əsas fondlardır.
• dövlətin inzibati ərazi qurumlarının fəaliyyətinin maliyyə mənbəyidir;



265. Dövlət büdcəsinin layihəsini hansı təşkilat hazırlayır?

• Milli Məclis
√ Maliyyə Nazirliyi
• Prezident Aparatı
• Nazirlər Kabineti
• Vergilər Nazirliyi

266. Aşağıdakılardan hansı büdcə münasibətlərinin xüsusiyyətlərinə aid deyil?

• Mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadəsi prosesində əmələ gəlir
√ Müəssisələr arasında münasibətlər

• Tərəflərdən biri kimi dövlət və yaxud onun səlahiyyətli orqanı, ya da hakimiyyət səlahiyyəti ilə təmin edilmiş yerli özünüidarəetmə
orqanı çıxış edir.

• Büdcənin təşkili prosesində əmələ gəlir
• Bu münasibətlər dövlət ilə təşkilatlar arasında yaranır

267. Büdcə prosesinin subyektləri arasında büdcə-hüquq münasibətləri nə vaxt yarana bilər?

• Subyektlərin qarşılıqlı fəaliyyəti zamanı
√ Gəlirlərin formalaşması və büdcə vəsitinin istifadəsi zamanı
• Subyektlər qanunvericiliyə əməl etmədikləri zaman
• Subyektlər hüquq və vəzifələrindən azad olunduqları zaman
• Maliyyə münasibətləri yaranan zaman

268. Büdcə münasibətlərini tənzimləyən normativ hüquqi aktları hansı orqanlar qəbul edirlər?

• Beynəlxalq təşkilatlar
• Maliyyə idarələri
√ Qanunverici  orqanlar
• Yerlərdə icra hakimiyyətləri
• Büdcədənkənar fondlar

269. Büdcənin tərtibi və müzakirəsi prosesində büdcə göstəriciləri üzərində nəzarəti kim həyata keçirir?

• Nazirliklər
√ Milli Məclis
• Nazirlər Kabineti
• Vergilər Nazirliyi
• Prezident

270. Dövlət büdcəsi əks etdirir?

• Vergilərin cəlb olunmasını
√ Gəlir və xərclər arasındakı balansı
• Gəlirlərin hansı mənbələrdən cəlb olunduğunu
• Heç biri
• Xərclərin istifadəsini

271. Dövlətin büdcə siyasəti nədən ibarətir?

• Xərclərin qənaətsiz istifadəsi
• Büdcə kəsiri
• Xərclərin toplanan vergilərdən çox olması
√ Gəlirlərin və xərclərin bir-birinə uyğun olması
• Gəlirlərin bütünlüklə sosial inkişafa istiqamətlənməsi

272. Büdcə münasibətləri hansı subyektlər arasında  yarana bilər?



• Fiziki şəxslə hüquqi şəxslər arasında
• Əhalinin müxtəlif  təbəqələri arasında
• Müəssisə ilə işçilər və digər fiziki şəxslər arasında
√ Dövlətlə müəssisələr, təşkilatlar və əhali arasında
• Kommersiya bankları arasında

273. Büdcənin bölüşdürücü funksiyasının mahiyyəti?

• Büdcə vəsaitlərinin daxil olması və istifadəsinə dövlət nəzarəti
• Ölkənin vahid iqtisadi – sosial inkişaf siyasətinin həyata keçirilməsi
• İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və stimullaşdırılması
• Ölkənin müdafiə qabiliyyətini möhkəmləndirmək
√ Dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları səviyyəsində pul fondlarının yaradılması və istifadəsini əhatə edir

274. Aşağıdakılardan hansı büdcənin əsas funksiyalarına aid deyil?

• Ümumi Daxili Məhsulun və Milli Gəlirin bölgüsü
• Dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadəsi üzərində nəzarət etmək
• İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və stimullaşdırılması
√ Müəssisələrin gəlir və xərclərinin tənzimlənməsi
• Dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı

275. Azərbaycan Respublikasında büdcə ili əhatə edir?

• 1 aprel – 31 mart
• 1 sentyabr – 31 avqust
• 31 dekabr 1 yanvar
• 1 oktyabr – 30 sentyabr
√ 1 yanvar - 31 dekabr

276. Unitar və federativ dövlətlərin büdcə sistemində aradakı fərq nədən ibarətdir?

• Federativ dövlətlərin mərkəzi büdcəsinin olmaması
• Unitar dövlətlərdə büdcələrin üzvlük haqları hesabına formalaşması
• Unitar dövlətlərdə yerli büdcələrin olması
√ Federativ dövlətlərdə federasiya üzvlərinin büdcələrinin olması
• Unitar dövlətlərdə əyalətlərin büdcələrinin ayrı olması

277. Federativ dövlətin mahiyyətini izah edin

• tərkibində digər dövlətlər və dövlət qurumları olmayan dövlətdir
• məqsədlərə nail olmaq üçün yaradılmış dövlətdir
• büdcə səviyyələrinin müstəqil və onların gəlirləri və xərcləri yuxarı büdcələrə daxil olmayan dövlətdir
√ tərkibində dövlət və ya bir neçə dövlət qurumları  olan dövlətdir
• siyasi, iqtisadi və hərbi məqsədlərə nail olmaq üçün yaradılmış dövlətdir

278. Unitar dövlətlərin xüsusiyyəti aşağıdakılardan hansıdır?

• tərkibində dövlət və ya bir neçə dövlət qurumları  olan dövlətdir
• məqsədlərə tərkibində digər dövlətlər və dövlət qurumları olmayan dövlətdir nail olmaq üçün yaradılmış dövlətdir
• siyasi, iqtisadi və hərbi məqsədlərə nail olmaq üçün yaradılmış dövlətdir
√ tərkibində digər dövlətlər və dövlət qurumları olmayan dövlətdir
• büdcə səviyyələrinin müstəqil və onların gəlirləri və xərcləri yuxarı büdcələrə daxil olmayan dövlətdir

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

• 1,3,6
√ 1,2,5
• 3,4,6



• 2,3,4
• 2,4,5

280. Büdcə sistemi hansı prinsipə əsaslanır:

• büdcə vəsaitinin formalaşması
√ büdcənin tarazlaşdırılması
• büdcələrin bərabərliyi
• büdcə xərclərinin azaldılması
• büdcənin kəsirsiz olması

281. Maddi məzmununa görə büdcə

• İqtisadi münasibətləri ifadə edir
√ Mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.
• Əlaqələndirici rola malikdir
• Universal maliyyə planı aktıdır
• Maliyyə sisteminin tərkib hissəsidir

282. Büdcənin mahiyyətinin açıqlanmasına aşağıdakılardan biri aid deyil

• İqtisadi
√ texniki
• Maddi
• Hüquqi
• Sosial –iqtisadi

283. Büdcə anlayışını necə ifadə etmək olar?

• Maliyyə vəsaitidir
√ Əsas maliyyə sənədidir
• Əsas maliyyə siytasətidir
• Maliyyə mexanizmidir
• Maliyyə çatışmazlığıdır

284. Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi hansı qanunla tənzimlənir?

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

285. Vahid büdcə təsnifatına uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi yerli gəlirlər və mərkəzləşdirilmiş gəlirlərdən ayrılan vəsait hesabına həyata
keçirilən xərc:

• Dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərcləri.
√ Dövlət büdcəsinin yerli  xərcləri.
• Büdcə subsidiyası
• Bələdiyyə büdcələrinin xərcləri
• Yerli büdcələrin xərcləri

286. Dövlət büdcəsində müəyyən normativlərə uyğun olaraq dövlət büdcəsi gəlirlərindən yerli gəlirlər çıxıldıqdan sonra formalaşan gəlir:

• Dövlət büdcəsinin rayon və şəhərlər üzrə yerli gəliri
√ Dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş gəliri
• Bələdiyyələrin gəlirləri
• Yerli büdcələrin gəlirləri
• Dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondu



287. Dövlət büdcəsi hansı iqtisadi münasibətləri ifadə edir edir?

• Dövlətin qeyri-mərkəzləşdirilmiş pul fondunun formalaşdırılması üzrə münasibətləri
√ Dövlət büdcəsi yenidən bölgü pul münasibətlərini ifadə edir
• Dövlətin xüsusi məqsədlə yaratdığı pul fondunun formalaşdırılması üzrə münasibətləri
• Yerli büdcələrin gəlirləri
• Dövlətin qeyri-mərkəzləşdirilmiş pul fondunun istifadəsi üzrə münasibətləri

288. Büdcənin əsas yerinə yetirdiyi funksiyalar:

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

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

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

290. Büdcə quruluşunun tərkib hissəsini nə təşkil edir?

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

291. Dövlət vəsaitlərinin istifadəsi prinsiplərini göstərin.

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

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

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

293. Büdcə prosesi nədir?

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

294. Dövlət büdcəsində hansı vəziyyət daha əlverişli sayılır?

• heç biri



√ gəlirlərin xərcləri üstələməsi, gəlirlərin xərclərə bərabərliyi
• büdcənin xərclər hissəsinin qismən icra edilməsi
• büdcənin gəlirlər hissəsinin tam icra edilməsi;
• xərclərin gəlirləri üstələməsi;

295. Büdcə sistemi dedikdə nə başa düşülür?

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

296. İEÖ-də ÜDM-un neçə faizə qədəri dövlət büdcəsi vasitəsilə bölüşdürülür.

• 80%-ə qədəri
√ 30-50%-ə qədəri
• 5-10%-ə qədəri
• 8%-ə qədəri
• 3-5%-ə qədəri

297. Mərkəzi və yerli büdcələrin tərtibi, baxılması, təsdiqi və icrası üzrə hakimiyyət orqanlarının  qanunvericiliklə reqlamentləşdirilmiş
fəaliyyəti

√ büdcə prosesi
• büdcə siyasəti
• nəzarət prosesi
• maliyyə siyasəti
• iqtisadi siyasət

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

• iqtisadi mexanizm
• büdcə planlaşdırması
• büdcə prosesi
√ büdcə siyasəti;
• büdcə huququ

299. Büdcə prosesinin əsas mərhələləri hansılardır?

• Büdcəyə nəzarət
• Büdcənin müzakirəsi
• Büdcə layihəsinin icrası
• Büdcə layihəsinin tərtibi və icrası
√ Büdcə layihəsinin tərtibi, müzakirəsi və təsdiqi, büdcənin icrası və icrasına dair hesabatın hazırlanması

300. Büdcə prosesinin əsas mərhələlərini ardıcıllıqla düzün;    1. büdcənin icrası  2.  təsdiqi, 3. icrasına dair hesabatın hazırlanması; 4.
müzakirəsi  5. Büdcə layihəsinin tərtibi,

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

301. Dünya təcrübəsində büdcə kəsirinin qəbul edilən həddi:

• İnflyasiyanın mövcud səviyyəsi
• ÜDM-un 30%-i həcmində
• ÜDM-un 10-15%-i həcmində



• ÜDM-un 50%-i həcmində
√ ÜDM-un 3%-ə qədər;

302. Büdcə layihəsinin hazırlanması (tərtibi)  mərhələsi büdcə prosesinin neçənci mərhələsidir?

• 3.0
• 5.0
• 4.0
• 2.0
√ 1.0

303. Büdcənin icrası üsullarına aiddir:

• sığorta
• heç biri
• bank
• kredit
√ xəzinədarlıq

304. İcmal büdcə nədir?

• Yalnız Dövlət Neft Fondunun büdcəsidir
• Yalnız  Ehtiyat fondu və yerli büdcələrdir
• Yalnız dövlət büdcəsini əks etdirən maliyyə sənədidir
• Dövlət  və xarici ölkələrin büdcəsidir

√

dövlət büdcəsinin, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
büdcəsinin (büdcədənkənar əməliyyatlar da daxil olmaqla) və
büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlir və xərclərini funksional və
iqtisadi təsnifata uyğun paraqraflar səviyyəsində əks etdirən maliyyə sənədidir

305. Büdçə profisiti nədir?

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

306. Büdcə sisteminin səviyyələrinin miqdarı nədən asılıdır:

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

307. Büdcə təşkilatlarının maliyyə planları necə adlanır?

• əsas vəsait
√ Xərc smetası
• Kassa planı
• Xərc sifarişi
• Biznes plan

308. Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə əvəzsiz olaraq verilən maliyyə vəsaiti necə adlanır?

• hamısı
√ Dotasiya və Subsidiya
• Ssuda
• Heç biri



• Subvensiya

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

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

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

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

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

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

312. Yerli büdcənin tarazlaşdırılması.

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

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

313. Yerli büdcələr necə qəbul edilir?

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

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

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

315. Yerli büdcənin gəlirlərinə aid olanı göstərin

• yerli vergilər və digər ödənişlər, habelə bələdiyyələrin öz ərazisində hasil edilən təbii ehtiyatların istifadəsindən haqq
√ sadalananların hamısı
• Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq bələdiyyə əmlakının özəlləşdirilməsindən daxil olan vəsaitlər
• Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən verilən dotasiya, subvensiya və ssudalar
• bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə yerləşdirilən küçə reklamlarına görə ödəniş



316. Yerli büdcənin icrasına nəzarəti kim həyata keçirir

• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Vergilər Nazirliyi
• İcra hakimiyyəti orqanları
• Milli Məclis
√ bələdiyyələr bilavasitə özləri

317. Yerli büdcələrin icrası prosedurası hansı qanunvericilik sənədi ilə tənzimlənir

• AR "Vergi Məcəlləsi"nin  37 Maddəsi ilə
√ «Büdcə sistemi haqqında» Qanunun 37-ci maddəsi
• AR "Dövlət borclarının idarəolunması" haqqında Qanun
• AR "Xarici dövlət borcları" haqqında Qanun
• AR "Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları" haqqında Qanun

318. Qanunvericilik yerli büdcənin müstəqilliyinin müxtəlif formalarda təminatını nəzərdə tutur. Bu təminatlar sisteminə aid olmayanı
göstərin

• Bələdiyyələr yerli büdcənin müstəqil olaraq özləri tərtib, müzakirə, təsdiq və ondan istifadə edir, habelə yerli büdcənin icrasına nəzarəti
həyata keçirir

√ Yerli büdcə  dövlət büdcəsinin mühüm tərkib hissəsidir
• Bələdiyyələr yerli büdcə vəsaitinin xərc istiqamətlərini müstəqil müəyyən edirlər
• Bələdiyyə yerli büdcənin maliyyə ilinin sonuna əmələ gəlmiş sərbəst qalıqlarına müstəqil sərəncam verirlər
• Bələdiyyələr yerli vergi və ödənişləri qanunvericiliyə uyğun olaraq müstəqil olaraq özləri müəyyən edirlər

319. Büdcə ssudası nədir?

• Dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə gəlir və xərcləri təmzimləmək məqsədi ilə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitidir

√ Bövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən aşağı səviyyəli büdcələrə və hüquqi şəxslərə Qaytarılmaq şərti ilə il ərzində müəyyən
müddətdə verilən maliyyə vəsaitidir

• İnvestisiya vəsaitidir
• Kreditdir
• Borc faizidir

320. Büdcələrarası münasibətlər aşağıdakı prinsiplərə əsaslanır. Səhv olanı göstərin:

• xərclərin büdcə sisteminin müəyyən səviyyəsi üzrə bölgüsü və tənzimlənməsi
√ maddi maraq
• dövlət büdcəsi ilə əlaqələrdə bələdiyyə büdcələrinin hüquq bərabərliyi;
• büdcələrarası münasibətlərin bütün iştirakçılarının mənafelərinin əlaqələndirilməsi
• büdcələrarası münasibətlərdə AR subyektlərinin hüquq bərabərliyi;

321. Müvafiq büdcələrin formalaşması və icrası ilə əlaqədar dövlət büdcəsinin  NMR büdcəsi ilə və yerli büdcələrlə əlaqəsi:

• büdcə tənzimlənməsi
• büdcə sistemi
• büdcə quruluşu
√ büdcələrarası münasibətlər
• üfüqi büdcə nizamlaşdırılması

322. Yerli özünüidarəetmə orqanlarının büdcə səlahiyyətlərinə aid deyil:

• yerli büdcələrin tərtibi və baxılması;
√ dövlət xarici borcunun formalaşdırılması, ödənilməsi və ona xidmətin təmin edilməsi;
• yerli büdcələrdən maliyyə yardımının və ssudaların verilməsi
• yerli büdcənin icrası
• bələdiyyə  gəlirlərinin büdcəyə yönəldilməsi qaydalarının müəyyən edilməsi;

323. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin  büdcə səlahiyyətlərinə aiddir:



• büdcə layihəsi üzərində işin başlanması haqqında qərarın qəbul edilməsi
√ dövlət büdcəsinin layihəsinin müzakirəsi və təsdiqi
• büdcənin icrasınn həyata keçirilməsi
• büdcənin icrası haqqında hesabatın hazırlanması.
• büdcə layihəsinin hazırlanması

324. Prossesual hüquqi normalarına aid deyil:

• büdcənin tərtibi qaydaları
√ gəlirlərin büdcə həlqələri arasında bölüşdürülməsi normaları;
• büdcənin icrası haqqında hesabatın müzakirəsi və təsdiqi qaydaları
• göstərilənlərdən heç biri aid deyil..
• büdcə layihələrinin  baxılması və təsdiqi qaydaları;

325. Maliyyələşdirilməsi bilavasitə dövlət büdcəsi hesabına həyata keçirilən təşkilatlar:

• kommersiya müəssisələri;
√ büdcə təşkilatı
• ictimai təşkilat
• sadalananların hər biri
• unitar təşkilatlar

326. Hazırda fəaliyyət göstərən “Büdcə sistemi haqqında” AR Qanunu neçənci ildə qüvvəyə minmişdir?

• 2 iyul 2002-ci ildə
√ 1 yanvar 2003 –cü ildə
• 1 yanvar 2012 –cü ildə
• 1 yanvar 2000 –cü ildə
• 1 yanvar 2002 –cü ildə

327. Hazırda fəaliyyət göstərən “Büdcə sistemi haqqında” AR Qanunu neçənci ildə qəbul olunmuş-dur?

• 2003.0
√ 2002.0
• 2012.0
• 2011.0
• 2001.0

328. Federativ dövlətlərin büdcə sistemi neçə səviyyədən ibarətdir ?

• 1.0
√ 3.0
• 4.0
• 4 və ya 5
• 2.0

329. Büdcənin funksiyalarına aid deyil:

√ Səhmdar Cəmiyyətlərinin borc öhdəliklərinin yerinə yrtirilməsi
• sosial siyasətin maliyyə təminatı;
• ÜDM-nin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi;
• iqtisadiyyatın təzimlənməsi və həvəsləndirilməsi funksiyası;
• nəzarət funksiyası;

330. Naxçıvan MR-nın büdcəsini hansı orqan təsdiq edir?

• Naxçıvan MR-nın Nazirlər Kabineti
√ Naxçıvan MR-sı Ali Məclisi
• Milli Məclis



• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və onun Administrasiyası
• Naxçıvan MR-nın müvafiq icra orqanları

331. Büdcə hüquq normalarını  necə qruplaşdırmaq olar?

• inzibati normalarla
• beüdcənin gəlir istiqamətlərinə görə
• büdcənin xərc istiqamətlərinə görə
√ maddi və prosessual normalara görə
• material normalarla

332. Büdcə hüququnun maddi normalarına aid olanı göstərin

• büdcənin müzakirəsi
√ Gəlirlərin büdcələr arasında bölgüsü
• büdcənin layihəsinin tərtibi
• Doğru cavab yoxdur
• büdcənin icrası haqqında hesabatın təsdiqi

333. Hansı münasibətlər büdcənin  prossesual   hüququna aiddir

• Xərc normalarının müəyyən olunması
√ Büdcənin müzakirəsi
• Büdcənin kəsir məbləğinin müəyyən olunması
• Əmək haqqı normalarının müəyyən edilməsi
• Gəlirlərin büdcələr arasında bölgüsü

334. Büdcələrarası münasibətlər hansı qanunvericilik aktı ilə tənzimlənir?

• AR Vergi Məcəlləsi ilə
√ "Büdcə sistemi" AR haqqında Qanunu ilə
• AR "Bələdiyyə maliyyəsi" haqqında Qanun ilə
• AR "Dövlət borcu" haqqında Qanunla
• Büdcə Məcəlləsi ilə

335. Büdcə sisteminin təşkili prinsipi hansılardır?

• mərkəzilik
√ vahidlik
• mərkəzilik, universallıq
• ədalətlilik
• universallıq

336. Aşağıdakılardan hansı büdcə sisteminin təşkili prinsiplərinə aid deyil?

• Büdcə sisteminin vahidliyi
√ Büdcə vəsaitlərindən istifadənin məqsəddən kənarlaşdırılması
• Büdcələrin xərclərinin ödənilməsinin ümumiliyi
• Aşkarlıq və həqiqilik prinsipi
• Müxtəlif səviyyəli büdcələrin müstəqilliyi

337. Büdcə quruluşu nədir?

• Ölkənin vahid büdcə sistemində birləşdirilməsi
√ Büdcə sisteminin həlqələri arasında qarşılıqlı maliyyə əlaqələrinin təşkili, büdcə vəsaitlərinin formalaşması və istifadəsi

• Dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının müvafiq büdcə vəsaitinin xərclənməsi istiqamətlərinin müstəqil müəyyən
edilməsi

• Büdcə planının hazırlanması, büdcə vəsaitlərinin məqsədyönlü xərclənməsinin təmin edilməsi
• Dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələrinin layihələrinin tərkibi



338. Unitar dövlətlərin büdcə sistemi neçə səviyyədən ibarətdir?

• 4.0
√ 2.0
• 3.0
• 5.0
• 1.0

339. Büdcə sistemi dedikdə nə başa düşülür ?

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

340. Büdcə təsnifatı nədən ibarətdir:

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

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

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

342. Büdcə hüququ hansı normalarla tənzimlənir?

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

343. Azərbaycanda Büdcə ili hansı müddəti əhatə edir?

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

344. Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi hansı qanunla tənzimlənir?

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

345. AR büdcə qanunvericiliyinə əsasən yerli büdcələrin gəlirləri və xərclərini tənzimləmək məqsədilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait.

• Subsidiya
√ Dotasiya



• Büdcə ssudası
• Heç biri
• Subvensiya

346. Subsidiya nədir?

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

347. Subvensiya nədir?

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

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

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

348. Dotasiya nədir:

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

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

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

349.
Hansı vergi yerli vergiyə aid deyildir? 1.  fiziki şəxslərin torpaq vergisi 2.  fiziki şəxslərin gəlir vergisi  3.  hüquqi şəxslərin torpaq
vergisi 4.  yerli əhəmiyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi 5.  bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət
vergisi

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

350. Büdcə tarazlığı nədir?

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

351. Hansı vergi yerli vergiyə aid deyildir?

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

352. Müasir dövrdə mövcud olan büdcə tənzimlənməsinin metodlarını göstərin.

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



• subsidiya, dövlət borcları, dotasiya;
• subvensiya; dövlət borcları; emissiya; ssuda

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

• sığorta siyasəti
√ Büdcə mexanizmi
• nəzarət
• Büdcə planlaşdırılması
• pul münasibətləri

354. Dövlət büdcəsi nədir?

• dövlətin maliyyə proqramı
√ dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondunu əks etdirən  əsas maliyyə planı
• xərclər smetası
• dövlətin maliyyə aləti;
• dövlətin iqtisadi siyasətinin maliyyə konsepsiyası;

355. Büdcə sisteminin təşkili prinsipi hansıdır:

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

356. Büdcə profisiti nədir?

• Büdcə xərclərinin  büdcə gəlirlərindən artıqlığı
√ Büdcə gəlirlərinin büdcə xərclərindən artıqlığı
• Hamısı düzdür
• Variantlar düz deyil
• Büdcə gəlirlərinin büdcə xərclərinə bərabərliyi

357. Büdcə təşkilatlarının maliyyə planı necə adlanır?

• büdcə kəsiri
√ xərc smetası
• maliyyə resursları
• sadalananların heç biri
• maliyyə ehtiyatı

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

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

359. Hansı növ bölgü dövlət büdcəsi tərəfindən həyata kecirilir?

• idarədaxili  və sahələrarası
• sahədaxili
√ ərazilərarası və sahələrarası
• təsərrüfatdaxili
• sahədaxili və təsərrüfatdaxili

360. Büdcə gəlirləri təsnifatı kodları neçə bölmədən ibarətdir.



• 6.0
• 5.0
√ 4.0
• 3.0
• 2.0

361. Aksizlər hansı mənbəədən tutulur?

• işçilərin əmək haqqından
• Ümumi mənfəətdən
• qalıq mənfəətindən
• əmtəənin maya dəyərindən.
√ aksizli məhsulların satışından əldə olunan gəlirdən

362. Aksizli malların ixracı vergiyə necə cəlb olunur?

• Bütün cavablar səhvdir
• Vergidən azad olunur;
• Hənçinin mallar üçün müəyyən edilmiş aksiz dərəcələri üzrə vergi cəlb olunurlar
√ Aksizli malların ixracı sıfır dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunur:
• Bütün aksizli malların ixracı 15% dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunurlar

363. Aşağıdakılardan hansı vergilərin funksiyasına aiddir?

• Variantların heç biri düz deyil
• Xəbərdarlıq funksiyası
• Risk funksiyası
• Əmanət funksiyası
√ Tənzimləyiciı funksiya

364. Verginin obyekti:

• Vergini ödəyəndir.
• Vergi ödəməkdən azad olandır.
√ Vergiqoymaya cəlb olunan əmlak və ya gəlirlərdir
• Vergi obyekti vahidindən verginin həcmidir
• Vergidən tam və ya qismən azad olmaq deməkdir

365. Bunlardan hansı dövlət büdcəsinin vergili gəlirlərinə aiddir?

• Transfertlər
• Dövlət istiqrazların yerləşdirilməsindən  daxilolmalar
• Dövlət rüsumu üzrə daxilolmalar
• Torpaq və qetri-maddi aktivlərin satışından daxilolmalar
√ ƏDV üzrə daxilolmalar

366. Bunlardan hansı dövlət büdcəsinin əsas gəlirlərinə aid deyil?

√ Fiziki şəxslərin torpaq vergisi
• Variantların heç biri düz deyil
• Torpağın və qeyri-maddi aktivlərin satışından daxilolmalar
• Əsas vəsaitlərin özəlləşdirilməsi
• Dövlətin maddi ehtiyatlarının satışından daxilolmalar

367. Gömrük rüsumu nədir?

• Variantların  heç biri düz deyil
• Bazarlarda və satış terlərində satış yerinə görə ödənilən ödənişdir
• Hüquqi və fiziki şəxslərin öz maraqları dairəsində həyata keçirdikləri əməliyyatlara görə ödənilən ödənişdir



√ Gömrük orqanları tərəfindən respublika ərazisinə malların idxalı və ixracı zamanı alınan ödənişdir
• Vergi orqanları tərəfindən respublika ərazisinə malların ixracı zamanı alınan ödənişdir

368. Yoxlamanın təşkili üsuluna görə  vergi nəzarəti təsnifləşdirilir:

• Başdan-başa və seçmə
• Kameral və səyyar
• Kompleks və seçmə
√ Planlı və plandankənar
• Dövlət və qeyri-dövlət

369. Dövlət büdcəsinin vergili gəlirlərinin əsas  hissəsini əsasən hansı orqan  təmin edir?

• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
• Maliyyə Nazirliyi
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
√ Vergilər Nazirliyi
• Mərkəzi Bank

370. Dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsini əsasən hansı orqanlar təmin edir?

• Dövlət Statistika komitəsi
• Prezident Aparatı
• Nazirlər Kabineti
√ Vergilər Nazirliyi və Dövlət Gömrük Komitəsi
• Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirlikləri

371. Aşağıdakılardan  hansılar dövlət büdcəsinin gəlir mənbəyinə aiddir?

• Neftin və qazın satışı
• yalnız fiziki şəxslərin gəlir vergisi
• yalnız Neft fondundan ayırmalar
√ Fiziki və hüquqi şəxslərdən gəlir vergiləri, rüsumlar və Neft Fondundan ayırmalar
• Dövlət müəssisələrinin gəlirlərindən

372.
Büdcə gəlirlərinin təsnifatı hansı bölmələri əhatə edir: 1.  vergili gəlirlər: 2.  Mülkiyyətdən və sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər, inzibati
tədiyyələr və rüsumlar; 3. Dövlət mülkiyyətinin, dövlət torpaqlarının və əsaslı vəsaitlərinin özəlləşdirilməsindən, satışdan və icarəsindən
daxilolmalar; 4.  qeyri-vergili gəlirlər; 5.  Aşağı səviyyəli büdcələrdən alınan vəsaitdir.

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

373. Sadalananlardan hansı verginin funksiyasına aid deyil?

• Nəzarət
• Bölgü funksiyası
√ Xəbərdarlıq funksiyası
• Tənzimləyici funksiya
• Fiskal funksiya

374. Dövlət rüsumu hansı hallarda ödənilir?

• Hər ay əmək haqqına görə
√ Hüquqi və fiziki şəxslərdən, onların maraqları üçün müvafiq əməliyyatlar həyata keçirdikdə
• Respublikaya malların ixracı zamanı
• Variantlar düz deyil
• Bazarlarda və yarmarkalarda satış yerlərinə görə



375. Reqressiv vergi sistemi nədir?

√ Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi azalır
• Vergi dərəcəsinin artmasıdır
• Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi dəyişilməz qalır
• Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi artır
• Vergiqoyma məkanının genişləndirilməsidir

376. Proporsional (mütənasib) vergi sistemi nədir?

• Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi azalır
√ Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi dəyişlməz qalır
• Vergiqoyma məkanının genişləndirilməsidir
• Vergi dərəcəsinin azaldılmasıdır
• Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi artır;

377. Proqressiv (mütərəqqi) vergi sistemi nədir?

• Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi azalır
√ Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi artır
• Vergiqoyma məkanının genişləndirilməsidir
• Vergi dərəcəsinin azaldırlmasıdır
• Gəlirin səviyyəsi artdıqca vergi dərəcəsi dəyişilməz qalır

378. Büdcə gəlirlərinin təsnifatı hansı bölmələri əhatə edir:

• Mülkiyyətdən və sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər, inzibati tədiyyələr və rüsumlar
√ vergili gəlirlər, qeyri-vergili gəlirlər
• Xarici dövlətlərdən və digər səviyyəli büdcələrdən alınan vəsaitlər
• Aşağı səviyyəli büdcələrdən alınan vəsaitdir
• Dövlət mülkiyyətinin, dövlət torpaqlarının və əsaslı vəsaitlərinin özəlləşdirilməsindən, satışdan və icarəsindən daxilolmalar

379. Büdcə gəlirlərini təsnifatı:

• Gəlirlərin vergi növləri üzrə daxilolmalara görə qruplaşdırılmasıdır
√ Dövlət büdcəsinin gəlirlərini yaranma mənbələrinə görə qruplaşdırılmasıdır;
• Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin istifadəsinə görə qruplaşdırılmasıdır
• Büdcə xərclərinin funksional təsnifatına görə qruplaşdırılmasıdır
• Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin yaranma müddətinə görə qruplaşdırılmasıdır

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

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

381. Bir vergitutma obyektindən eyni növ vergi neçə dəfə tutula bilər?

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

382. Hansı vergi növü aztəminatlı əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə daha çox təsir edir.



• mənfəət vergisi
√ ƏDV
• fiziki şəxslərin əmlak vergisi
• büdçədənkənar fondlara ödəmələr
• torpaq vergisi

383. Torpaq vergisinin ödəyiciləri kimlərdir?

• ançaq torpaq sahəsi olan bütün fiziki şəxslər
√ Azərbayçan Respublikası ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki və hüquqi şəxslər
• torpaq sahələrindən yalnız sahibkarlıq məqsədi üçün istifadə edən şəxslər
• həyətyanı torpaq sahələri
• ancaq torpaq sahəsi olan bütün hüquqi şəxslər

384. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə nə aiddir.?

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

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

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

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

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

387. Vergilər üzrə borclar hansı sıra qaydası ilə ödənilir?

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

388. Əmlak vergisinin ödəyicisi olan şəxslər kimlərdir?

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

389. Azərbaycan Respublikasında gəlir vergisinin ödəyicisi kimlərdir?

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



• Qeyri-rezident hüquqi şəxslər

390. Vergi ödəyicisinin vergi öhdəliyi dedikdə nə başa düşülür?

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

391. Dövlət gəlirlərinin səfərbərliyə alınması metodlarını qeyd edin:

• transfertlər
√ vergiqoyma
• dotasiyalar
• subsidiyalar
• subvensiyalar

392. Aşağıdakı vergilərin hansıları dolayı vergilərdir.

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

393. Dövlət gəlirlərinin formalaşmasında hansı tədiyyələr iştirak edir:

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

394. Hansı növ tədiyyələr birbaşa vergiyə aid deyildir?

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

395. Əmlak vergisinin ödəyiciləri:

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

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

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

397. Büdcənin xüsusi gəlirlərinə aiddir:



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

398. Dövlət vergilərinin sayı neçədir?

• 7.0
• 6.0
• 4.0
• 13.0
√ 9.0

399. Vergi ödəyicilərinin maliyyə vəziyyətindən asılı olmayaraq əmlakın, məhsulun və ya fəaliyyətin ayrı-ayrı növlərinə görə ödənilən
vergilər:

• xüsusi vergilər
• sadalananların heç biri.
• universal vergilər;
√ real vergilər;
• vasitəli vergilər

400. Büdcə sistemi və büdcədənkənar fondların gəlirlərinin formalaşması prosesində vergilərin hansı funksiyası reallaşır:

√ fiskal funksiya
• sadalananların heç biri.
• nəzarət funksiyası;
• tənzimləyici funksiya
• həvəsləndirici funksiya

401. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə aid edilir:

• fiziki şəxslərin əmlak vergisi;
• heç biri.
• bələdiyyə müəssisələrin mənfəət vergisi
√ fiziki şəxslərin gəlir vergisi
• fiziki şəxslərin torpaq vergisi

402. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə daxil deyil:

• özəl müəssisələrin ödədiyi mənfəət vergisi
• sadalananların hamısı dövlət büdcəsinə ödənir
• özəl müəssisələrin ödədiyi torpaq vergisi
√ bələdiyyə müəssisələrin ödədiyi mənfəət vergisi;
• dövlət müəssisələrin ödədiyi mənfəət vergisi

403. Dövlət büdcəsinin gəlirlərini göstərin:

• bələdiyyə müəssisələrinin mənfəət vergisi
• heç biri.
• əlavə dəyər vergisi; fiziki şəxslərin torpaq vergisi;
• əlavə dəyər vergisi; fiziki şəxslərin əmlak vergisi
√ əlavə dəyər vergisi; fiziki şəxslərin gəlir vergisi;

404. Tənzimləyici gəlirlərə aid edilmir:

• subvensiya
• subsidiya



• büdcə ssudası.
√ sosial ayırmalar
• dotasiya

405. Büdcə qanunvericiliyinə uyğun olaraq  tam və ya qismən müvafiq büdcələrə təhkim edilən gəlirlər

• büdcənin qorunan gəlirləri
• büdcənin alternativ gəlirləri
• büdcələrin tənzimləyici gəlirləri
• büdcənin sabit gəlirləri
√ büdcələrin xüsusi gəlirləri;

406. Büdcə gəlirləri ibarətdir?

• Qaçaqmalçılıq yolu ilə əldə olunmuş vəsaitlər
• Heç biri
• Sosial müavinətlər
√ Vergilər, rüsumlar
• Əhalinin sərbəst pul vəsaitləri

407. Büdcə gəlirlərinin əsas hissəsini hansı vəsait tutur?

• Əsaslı ödənişlər
• Sosial ödənişlər
• Transfertlər
√ Vergili gəlirlər
• Qeyri – vergi gəlirləri

408. Büdcənin xüsusi gəlirlərinə daxil olan qeyri-vergi gəlirlərinə  aid olmayanı göstərin

• maliyyə yardımı
• cərimələrdən daxil olan vəsaitlər
• dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlakın satışından gəlirlər
• əvəzsiz köçürmələr
√ hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

409. Bu vergi növlərindən hansı vasitəli (dolayı) vergilərə aiddir.

• Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
√ Əlavə dəyər vergisi
• Sadələşdirilmiş sistem üzrə vergilər
• Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi
• Əmlak vergisi

410. Aşağıdakılardan hansı vergilərin funksiyasına aid deyil?

• Tənzimləyici funksiya
• Fiskal funksiya
• Bölüşdürücü funksiya
• Nəzarət funksiya
√ Risk funksiya

411. Mədən vergisinin dərəcələri  hansı Qanunvericiliklə müəyyən edilir?

• Maliyyə Nazirliyinin əmri ilə
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əmri ilə
• Vergilər Nazirinin əmri ilə
• Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
√ Vergi Məcəlləsi ilə



412. Dövlət büdcəsinin qeyri-vergili gəlirləri hansılardır?

• Mənfəət vergisi
• Aksizlər
• Mədən vergisi
√ Dövlət Neft fondundan ayırmalar, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən və satışından gəlirlər
• ƏDV

413. Yerli büdcənin (bələdiyyə büdcəsinin) gəlirləri hansı yerli vergilər hesabına formalaşır?

• Aksiz vergisi, əlavə dəyər vergisi və hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi hesabına
• Yalnız mədən vergisi hesabına

√ Fiziki şəxslərin əmlak vergisi, fiziki şəxslərin torpaq vergisi, bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisələrin mənfəət vergisi və yerli
əhəmiyyətli tikinti materiallarına mədən vergisi hesabına.

• Sadələşdirilmiş sistem üzrə vergilər hesabına
• Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi, hüquqi şəxslərin torpaq vergisi, hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi, mədən mədən vergisi hesabına

414. Vergi nədir?

• vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən
könüllü ödənişlərdir

• Vətandaşların öz maraqları dairəsində hər hansı bir əməliyyatı həyata keçirmək üçün dövlət büdcəsinə ödədiyi vəsaitdir.
• Variantlar düz deyil

• Vergilər dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi ödəyicilərinin mükliyyətində olan pul vəsaitlərinin
özgəninkiləşdirilməsi şəklində yalnız dövlət büdcəsinə köçürülən məcburi, fərdi və əvəzsiz ödənişlərdir

√ vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəkildə dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən
məcburi, fərdi və əvəzsiz ödənişlərdir

415. Qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinə əsasən respublikamızda neçə vergi növü tətbiq edilir?

• 5.0
• 14.0
• 8.0
• 7.0
√ 9.0

416. Büdcə gəlirləri nədir?

• Bütün səviyyəli büdcələrin maliyyə vəsaitləri və büdcədənkənar fondların məcmusudur;
• Mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş maliyyə vəsaitləridir;
• Xarici dövlətdən alınmış borcdur
• Beynəlxalq kreditlərdir
√ Dövlətin funksiyalarını yerinə yetirlməsi üçün mərkəzləşdirilmiş maliyyə vəsaitidir

417. Hansı vergi yerli vergiyə aid deyildir?

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

418. Gəlir vergisi hansı dərəçələrlə hesablanır?

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

419. Əlavə Dəyər Vergisi hansı dərəcə ilə büdcəyə ödənilir?



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

420. Aşağıdakılardan hansı dövlət vergilərinə aid deyildir?

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

421. Fiziki şəxslər gəlir vergisini hansı büdcəyə ödəyirlər?

• 50% - yerli büdcəyə; 50% dövlət büdcəsinə
• 80% -dövlət büdcəsinə, 20%- yerli büdcəyə
• büdcədənkənar fonda
√ dövlət büdcəsinə
• yerli büdcəyə

422. Mənfəətdən vergi hansı dərəcə ilə tutulur?

• 0.24
• 0.27
• 0.18
• 0.22
√ 0.2

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

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

424. Birbaşa vergiləri göstərin:

• mənfəət vergisi, aksizlər;
• mədən vergisi, aksizlər
• mədən vergisi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi
√ mənfəət vergisi, fiziki şəxslərin gəlir vergisi;
• mənfəət vergisi, əlavə dəyər vergisi;

425. Büdcə gəlirləri, habelə dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşməsi mənbələri üzrə daxilolmalar yerinə yetirilmədikdə, müdafiə olunmuş
xərc maddələri istisna olmaqla,büdcə ilinin qalan ayları üzrə xərclərin müəyyən olunmuş qaydada ixtisar edilməsi:

• büdcə krediti
• heç biri
• büdcə ssudası;
• büdcə qrantı
√ büdcə sekvestri

426. Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitidir.

• subvensiya
• heç biri.



• büdcə ssudası
√ subsidiya
• büdcə krediti

427. Məqsədli maliyyələşdirmənin həyata keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən  Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli
büdcələrə verilən, lakin həmin məqsəd üçün və ya müəyyən edilmiş müddətdə istifadə edilmədikdə geri qaytarılan maliyyə vəsaitidir

• büdcə krediti
• büdcə ssudası;
• subsidiya
• dotasiya
√ subvensiya

428. Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə, yerli büdcələrdən bələdiyyə
təşkilatlarına qaytarılmaq şərti ilə il ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə vəsaitidir

• heç biri
• dotasiya
• subsidiya
√ büdcə ssudası;
• subvensiya

429. Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə, onların gəlir və xərclərini tənzimləmək məqsədilə
əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitidir

• ssuda və ya subvensiya
• subsidiya və ya subvensiya
√ dotasiya
• subvensiya
• ssuda

430. Aşağı büdcə həlqələrinin gəlirlərinin tamamlanması üçün yuxarı büdcə həlqələrindən ayrılan  vəsait:

• büdcələrin xüsusi gəlirləri;
• dəyişən gəlirlər
• sabit gəlirlər
√ büdcələrin tənzimləyici gəlirləri;
• möhkəmləndirilmiş gəlirlər

431. Xüsusi gəlirlərin təsnifatına aiddir?

• Rəsmi, qeyri-rəsmi
• Mərkəzləşdirilmiş, qeyri-mərkəzləşdirilmiş
• Dövlət, qeyri-dövlət
√ Vergi, qeyri-vergi
• Real, qeyri-real

432. Vergi orqanlarının vəzifələrinə aid edilmir:

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

433. Kassa metodu ilə büdcənin icrası neçə hissədən ibarətdir.

√ 3.0
• 1.0
• 4.0



• 5.0
• 2.0

434. Büdcənin kassa icrası harada aparılır?

• Mərkəzi Bankda
• Vergilər Nazirliyində
• Büdcə təşkilatlarında
√ Dövlət xəzinədarlığında
• Beynəlxalq Bankda

435. Dövlət xəzinədarlığının predmeti.

• Kommersiya müəssisələrini maliyyə vəsaitlərilə təmin etmək
• Bankların depotiv fəaliyyəti
• Bankların aktiv əməliyyatları
√ Büdcə gəlir və xərclərinin  icrasının uçotunu aparmaq
• Bankların passiv əməliyyatları

436. Büdcə xərclərinin təsnifatı:

• Xərclərin qeyri funksional və tədavül təsnifatına əsasən
• Xərclərin istehsal və maliyyə təsnifatına əsasən.
• Xərclərin istehsal və tədavül təsnifatına görə
• Xərclərin sabit və  qeyrisabit təsnifatına görə
√ Xərclərin funksional,  iqtisadi  və inzibati təsnifatına görə

437. Dövlət xəzinədarlıq orqanlarının fəaliyəti nə ilə bağlıdır.

• Kommersiya müəssisələrində maliyyə vəsaitlərinin istifadəsilə
• Qeyri kommersiyya orqanlarında pul vəsaitlərinin istifadəsilə
• Dövlət xəzinəsində maiyyə vəsaitinin toplanması ilə
√ Büdcənin gəlir və xərclərinin icrası və onun üzərində nəzarətlə
• Büdcədə pul vəsaitlərinin toplanması ilə

438. Dövlət xəzinədarlıq sistemi dedikdə:

• Ayrı-ayrı həmcins olmayan subyektlərin məcmusu başa düşülür
• Büdcə vəsaitlərinin istifadəsini təmin edən təşkilat başa düşülür
• Ayrı-ayrı forma və metodların məcmusu başa düşülür
• Ayrı-ayrı maliyyə həlqələrinin məcmusu başa düşülür
√ Dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların maliyyə əməliyyatlarının uçotunu aparan orqandır

439. Xəzinədarlıq nəzarətinin obyektləri.

• Kommersiya müəssisələrinin vəsaiti, büdcədənkənar fondların vəsaitləri
• Sığorta şirkətlərinin vəsaiti və dövlət kreditinin vəsaiti
• Hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaiti.
√ Dövlət büdcəsinin vəsaiti, büdcədənkənar fondların vəsaiti
• Dövlət müəssisələrinin vəsaiti, kommersiya banklarının vəsaiti

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

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

441. Dövlət büdcəsinin vəsaitləri hansı qurumun hesabında yerləşdirilir



• Nəzarət üçün Daxili İşlər Nazirliyinin
• Ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin hesabında
• Nazirlər Kabinetinin
• Mərkəzi Bankın
√ Mazliyyə Nazirliyi Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyinin

442. Büdcənin kassa icrası hansı prinsipə əsaslanır?

• Büdcənin aşkarlığı prinsipinə
• Gəlir və xərclərin balanslaşdırılması prinsipinə
• Büdcənin hüquqiliyi prinsipi
• Büdcə vəsaitlərinin səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsi prinsipinə
√ Xəzinənin vahidliyi prinsipinə

443. Büdcənin icrası nəyi əhatə edir:

• Büdcə layihəsinin tərtibidir
• Variantların heç biri düz deyil
• Büdcəyə nəzarətdir.
√ Büdcə vəsaitlərinin yığılması və istifadəsi proseslərini əhatə edir;
• Büdcənin icrası haqqında hesabatın hazırlanmasıdır

444. Xəzinədarlıq hansı orqanın  tabeçiliyindədir?

• Hökumətin
• Parlamentin
• Mərkəzi bankın
• Prezident aparatının
√ Maliyyə nazirliyinin

445. Büdcə təşkilatlarında vəzifə maaşları necə müəyyən edilir?

• təşkilatın rəhbərliyinin qərarı ilə.
• nəzarət orqanının qərarı ilə
• yuxarı təşkilatın qərarı ilə.
√ ştat cədvəli üzrə
• əmək kollektivinin qərarı ilə

446. Aşağıda qeyd olunan hansı sənəd büdcənin icrasında əsas operativ sənəd sayılır?

• büdcənin gəlirlər və xərclər balansı.
• büdcə müəssisələrinin sifarişi.
• büdcənin smeta xərcləri
• təsdiq edilmiş büdcə layihəsi.
√ büdcənini gəlirlər və xərclər siyahısı

447. Dövlət xərcləri hansı prinsiplər əsasında həyata keçirilir?

• ünvanlı olmaması
• təyinatlı olmaması
• geri qaytarılması
• istifadə üçün haqq alınması
√ əvəzsiz, məqsədli və ünvanlı

448. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulan tələbatı ödəmək üçün büdcədən ayrılan vəsait necə adlanır?

• Subsidiya
• subvensiya
• Dotasiya



• Büdcə ssudası
√ Büdcə xərcləri;

449. Büdcənin inkişaf proqnozu nədir?

• Büdcə sisteminin qurulması prinsipidir
• Yalnız büdcə gəlirlərinin artımının qiymətləndirilməsidir.
• Büdcə prosesinin son mərhələsidir
√ Büdcənin gəlir və xərc hissələrinin inkişaf yollarının və ehtimal olunan hədlərinin qiymətləndirilməsidir
• Büdcənin xüsusi gəlirlərinin planlaşdırılmasıdır

450. Büdcə vəsaitinin baş sərəncamçısı hansı dövlət orqanıdır?

• AR-nın Milli Məclisi
• Vergilər Nazirliyi
• AR Dövlət Statistika Komitəsi
√ AR Maliyyə Nazirliyi
• Dövlət Gömrük Komitəsi

451. Büdcə təhlili həyata keçirilən zaman hansı üsullardan istifadə edilir?

• Nəzarət və müqayisə
• Variantların hamısı düzdür
• Balanslaşdırma və qruplaşdırma
• Qruplaşdırma və nəzarət
√ Müqayisə və qruplaşdırma

452. Büdcədən maliyyələşdirmənin üsulları

√ proqram -məqsədli, normativ
• sahələr üzrə maliyyələşdirmə
• kompleks maliyyələşdirmə
• Təşkilati maliyyələşdirmə
• İnzibati maliyyələşdirmə

453. Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatına aid deyil:

• idarənin saxlanılması xərcləri
√ büdcələr arasında transfertlər.
• dövlət idarəetmə sektoru üzrə xərclər
• faizlər üzrə ödənişlər
• əməyin ödənişi xərcləri;

454. Dövlət büdcəsindən aşağıdakı funksional növlü xərclər maliyyələşdirilir:

• bələdiyyələrin ərazisində ətraf mühitin mühafizəsi
√ məhkəmə sisteminin fəaliyyət göstərilməsinə çəkilən xərclər
• bələdiyyə ictimai asayişinin mühafizəsi orqanlarının saxlanması
• yerli özünüidarəetmə orqanlarının saxlanması
• məişət tullantılarının ləğv edilməsi və yenidən emal edilməsinin təşkili;

455. Büdcə təşkilatları üçün ayrılan illik təxsisatın bölgüsü hansı qrafik üzrə aparılır

√ rüblük
• aylıq
• 6 aylıq
• 9 aylıq
• 4 aylıq

456. Yerli büdcələrdən aşağıdakı funksional təyinat xərclər maliyyələşdirilir:



• bələdiyyələrə maliyyə yardımı
√ bələdiyyənin idarə edilməsi xərcləri
• dövlət investisiya proqramlarının həyata keçirilməsi
• əsaslı tədqiqatlar və elmi-texniki inkişafa yardım
• müdafiə xərcləri

457. Büdcə vəsaitinin verilməsi aşağıdakı formalarda həyata keçirilir.Səhv olanı göstərin:

• büdcə idarələrinin saxlanmasına təxsisatlar
• fəaliyyətdə olan hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalına investisiyalar
• əhaliyə sosial təminat üzrə  ödənişlər
√ kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan dövlət müəssisələrinin məhsul istehsalına çəkilən xərclər
• kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan dövlət müəssisələrinə ssudaların verilməsi

458. Dövlət büdcəsinin əsaslı xərclərinə aiddir:

• sosial müavinatlara xərclər
• pensiyalar
√ səhmlərin alınması xərcləri;
• əmək haqqına üstəlik xərclər
• qrantlar

459. Dövlət büdcəsinin cari xərclərinə aid edilmir:

• pensiyalar
• sosial müavinatlara xərclər
• faiz üzrə ödənişlər
• qrantlar
√ səhmlərin alınması xərcləri

460. Büdcə xərclərinin funksional təsnifatına aiddir:

• yanacaq və sürtkü materiallarının alınması cərcləri
• idarənin digər xərcləri.
• əməyin ödənişi xərcləri
• idarənin saxlanılması xərcləri
√ ali təhsilə çəkilən xərclər;

461. Büdcə xərclərinin funksional təsnifatına aid deyil:

• müdafiə xərcləri;
• bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və turizm xərcləri;
• məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluğun saxlanması;
• ümumi dövlət xərcləri;
√ əməyin ödənişi xərcləri.

462. Dövlət büdcəsinin icrası ilə hansı icra  orqanı bilavasitə məşğul olur?

• Vergilər Nazirliyi
• Nazirlər Kabineti
√ Maliyyə Nazirliyi
• Prezidentin İcra Aparatı
• Mərkəzi Bank

463. Dövlət büdcəsinin vəsaitləri hansı valyuta növü üzrə xərclənir?

• ABŞ dolları
√ Milli valyuta
• ABŞ dolları və manat



• Türk lirəsi
• Avro

464. Büdcənin icrasına maliyyə nəzarəti neçə formada həyata keçirilir?

• 2.0
√ 3.0
• 6.0
• 4.0
• 5.0

465. Bunlardan hansı müdafiə olunan xərc maddəsi deyil?

• Dövlətin daxili və xarici borclarına xidmətlə bağlı xərclər
√ İnvestisiya xərcləri
• Əmək haqqı və ona üstəlik
• Variantların hamısı düzdür
• Sosial müavinətlər və ödənişlər

466. Bunlardan hansı müdafiə olunan xərc maddəsidir?

• İdarəetmə xərcləri
√ Əmək haqqı xərcləri
• Hərbi xərclər (müharibə şəraiti deyilsə)
• İnventar avadanlıqlarının alınması xərcləri
• İnvestisiya xərcləri

467. Aşağıdakılardan hansı büdcə xərclərinin inzibati təsnifatına aiddir?

• Təhsil və səhiyyə xərcləri
√ AR Təhsil nazirıiyinə ayrılan vəsait
• Faizlər üzrə ödənişlər
• Nəqliyyat və rabitə xərcləri
• Əmək haqqının ödənilməsi

468. Büdcə xərclərinin inzibati təsnifatı nədir?

• Büdcə xərclərinin iqtisadi əlamətinə görə qruplaşdırılmasıdır.
• büdcə xərclərinin qanunvericiliyə uyğun olaraq müxtəlif prinsiplər üzrə qruplaşdırılmasıdır.
• Büdcə xərclərinin gəlirlərlə təmin olunmayan məbləğidir

√ Büdcənin xərclərinin qanunvericiliyə uyğun olaraq müvafiq vəzifə və funksiyaları həyata keçirən dövlət və ya özünüidarəetmə orqanları
və təşkilatlar üzrə qruplaşdırılmasıdır.

• Variantların heç biri düz deyil

469. Bunlardan hansı büdcənin qeyri-istehsal sahələrinin xərclərinə aid deyil?

• Elm və təhsil xərcləri
√ Sənaye və tikinti xərcləri
• Qeyri-maddi istehsal sahələri
• Mənzil – kommunal təsərrüfatı xərcləri
• Səhiyyə xərcləri

470. Aşağıdakı hallardan hansı büdcə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyini (faydalılığını)artıra bilər?

• Büdcə gəlirlərinin sürətlə artırılması, sosial xərclərin çoxaldılması
√ Büdcə vəsaitinin istifadəsində hesabatlığın, şəffaflığın və vətəndaş nəzarətinin gücləndirilməsi
• Büdcə prosesi müddətinin azaldılması
• Variantların hamısı düzdür
• Büdcə prosesinin qapalılığın artırılması



471. Büdcə ssudaları nəyə deyilir?

• Büdcə ssudaları-dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə, eyni zamanda yerli büdcələrdən bələdiyyə təşkilatlarına qaytarılmamaq şərti il
ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə vəsaitidir

√ Büdcə ssudaları-dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə, eyni zamanda yerli büdcələrdən bələdiyyə təşkilatlarına qaytarılmaq şərtilə il
ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə vəsaitidir

• Büdcə ssudaları-dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə qaytarılmamaq şərtilə il ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə vəsaitidir
• Büdcə sekvestri

• Büdcə ssudaları-dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün  il ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə
vəsaitidir.

472. Büdcədən qanunvericilikdə nəzərdə tutulan tələbatı ödəmək üçün ayrılan vəsait

• subvensiya
√ büdcə xərcləri;
• büdcə ssudası
• sadalananların heç biri.
• subsidiya

473. Müdafiə olunan xərc maddələri nəyə deyilir?

• Qanunvericiliyə uyğun olaraq sekvestr tətbiq olunan xərc maddələridir
√ Qanunvericiliyə uyğun olaraq sekvestr tətbiq olunmayan xərc maddələridir
• Qanunvericiliyə uyğun olaraq sekvestr tətbiq olunan gəlir maddələridir
• Büdcə kəsiridir
• Qanunvericiliyə uyğun olaraq sekvestr tətbiq olunmayan gəlir maddələridir

474. Əhalinin aztəminatlı təbəqələrinə verilən ünvanlı sosial yardım hansı mənbələr hesabına ödənilir?

• Rayon (şəhər) icra hakimiyyəti orqanlarının büdcəsi
√ Dövlət büdcəsi
• Yol Fondu
• Nazirlər Kabineti
• Dövlət Neft Fondu

475. Dövlət büdcəsinin əsaslı xərcləriaşağıdakılardan ibarətdir:

• Əmək haqqının ödənişi

√ Əsas fondlara əsaslı vəsait qoyuluşu (əsas vəsaitlərin alınması, əsaslı tikinti, əsaslı təmir), dövlət ehtiyatlarının yaradılması, torpaq və
qeyri-maddi aktivlərin alınması, əsaslı ödənişlər

• Mal və xidmətlərin haqqının ödənilməsi, dotasiya
• Əsas vəsaitlərin alınması, əsaslı tikinti, əsaslı təmir, əməyin ödənilməs, uzunmüddətli kreditlər, kommunal xərclər, sair investisiyalar
• idarəetmə xərcləri, uzunmüddətli kreditlər.

476. İqtisadi məzmunundan aslı olaraq büdcə xərcləri mövcud olur:

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

477. Aşağıda sadalananların hansını düzgün hesab edirsiniz?

• dövlət xərcləri = dövlət büdcəsinin xərcləri;
√ dövlət xərcləri > dövlət büdcəsinin xərcləri
• dövlət xərcləri ≤ dövlət büdcəsinin xərcləri
• dövlət xərcləri ≥ dövlət büdcəsinin xərcləri
• dövlət xərcləri < dövlət büdcəsinin xərcləri

478. Sekvestr nəyə görə tətbiq edilir?



• büdcələrarası tənzimləmə üçün

√ büdcənin gəlirlərinin nəzərdə tutulmuş səviyyədə yığılmadığı hallarda müdafiə olunan xərc maddələri istisna olmaqla digər xərclərin
ixtisarı

• büdcəyə nəzarət etmək üçün
• büdcə maddələrini şərh etmək üçün
• dövlət xərclərinin artması üçün

479. Vergi yoxlamasının mahiyyətini xarakterizə edən əsas elementlər verilmişdir. Aid olmayanı qeyd edin:

• Vergi yoxlaması aparılmasının baza üsulu
• Vergi yoxlamasının subyekti
√ Vergi idarələrinin sayı
• Vergi yoxlamasının obyekti
• Vergi yoxlamasının məqsədi

480. Dövlət büdcəsinin sosial xərclərinə aid olanı göstərin?

• Müdafiə xərcləri
√ Təhsil, Səhiyyə, Mədəniyyət, İdman, Gənclər siyasəti
• Məhsuldar qüvvələrin inkişafı
• İdarəetmə aparatının saxlanılması
• Təhlükəsizlik xərcləri

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

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

482. Aşğıdakılardan hansı dövlət kreditinə aiddir?

• Banklardan fiziki şəxslərə verilən kredit
• Dövlət büdcəsindən verilən dotasiya
• Dövlət büdcəsindən verilən subsidiya
• Dövlət büdcəsindən verilən subvensiya
√ Dövlət büdcəsindən verilən ssuda

483. Dövlət krediti münasibətlərində kreditor kimdir?

• Borc götürmək istiyən subyektə zəmanət verən
• Kredit götürən subyekt
• Kredit münasibətlərinin istənilən iştirakçısı;
√ Borc təklif edən subyekt
• Deyilənlərin hər biri düzgündür.

484. Şərti dövlət krediti nədir?

• Şərti dövlət krediti büdcə kreditinin formasıdır
• Şərti dövlət krediti dövlətin bələdiyyələrdən borc almasıdır
• Şərti dövlət krediti dövlətin heç bir təminat vermədən borc öhdəlikləri götürməsidir
• Şərti dövlət krediti yuxarı büdcə həlqəsindən aşağı büdcə hlqəsinə büdcə ssudasının ayrılmasıdır
√ Şərti dövlət krediti dövlətin zəmanətçi sifətində çıxış etdiyi haldır

485. Dövlət kreditinin bank kreditindən fərqli cəhətini göstərin.

• Dövlət krediti ilə bank arasında fərq yoxdur
• Bütün cavablar düzgündür



• Bank krediti təminatlı, dövlət krediti təminatsız olur
√ Dövlət kreditinin konkret məqsədi əvvəlcədən göstərilmir, bank kreditinin məqsədi isə əvvəlcədən göstərilir
• Dövlət krediti müddətsiz olur, bank krediti isə müddətli olur

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

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

487. Aşağıdakılardan hansılar büdcə kəsirinin örtülməsinə xidmət edir?

• Variantlar düz deyil
• Kreditlər
• Neft fondunun transferti
√ Dövlət qiymətli kağızları
• Qrantlar

488. Dövlət kreditinə aşağıdakılar daxildir.

• yerli büdcələrə verilən vəsaitlər
• Büdcə ssudalarının verilməsi
• Mərkəzi Bankın banklararası verdiyi kreditlər
√ dövlət tərəfindən buraxılan borc qiymətli kağızları
• Dövlət müəssisələrinin borc qiymətli kağızları;

489. Dövlət borcu  hansı mənbəələr hesabına ödənilir?

• dövlət müəssisələrinin vəsaitləri hesabına
• dövlət sığorta şirkətlərinin vəsaitləri hesabına
• məqsədli büdcədənkənar pul fondlarının hesabına
• müəssisələrin gəlirləri  hesabına
√ dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına

490. Dövlət kreditinin funksiyalarını seçib göstərin?

• yığım
• xəbərdarlıq
• yoxlama
• risk
√ bölgü;  tənzimləmə; nəzarət

491. Dövlət Neft Fondunun gəlirləri mənfəət vergisinə hansı dərəcə ilə cəlb olunur?

• 18 faiz
√ vergi tutulmur
• 20 faiz
• 22 faiz
• 4 faiz

492. Sığorta riski nədir?

• ehtimal olunan elə hadisədir ki, onun baş verməsinə qarşı sığorta aparılır. Sığorta riski sayılan hadisənin qanunauyğunluq əlamətləri
olmalıdır

• ehtimal olunan elə hadisədir ki, onun baş verməsi qaçılmazdır.
√ ehtimal olunan elə hadisədir ki, onun baş verməsinə qarşı sığorta aparılır. Sığorta riski sayılan hadisənin təsadüf əlamətləri olmalıdır
• Heç biri
• elə hadisədir ki, onun baş verməsi gözlənilir və ona qarşı sığorta aparılır.



493. Sığorta agenti:

• Sığortalının adından sığorta müqavilələri bağlayır
• Sığorta müqaviləsinin müstəqil tərəfidir
• Heç biri
• Maliyyə nazirliyinə tabedir
√ Sığortaçının adından müqavilələri bağlayır

494. Kommersiya riski hansıdır?

• Valyuta məhdudiyyətləri
• Siyasi risk
√ İflas
• İnflyasiya
• Tətil

495. Sığortaçının sığorta fondu yaradılır:

• Heç biri
• Valyuta formasında
• Makrosəviyyədə, mərkəzləşmiş
• Natural formada qeyri-mərkəzləşmiş
√ Pul formasında qeyri-mərkəzləşmiş

496. Təkrar sığortalı kimdir:

• Fiziki şəxs
• Heç biri
• Sahibkarlıq lisenziyasına malik olan fiziki və hüquqi şəxs

√ sığortaladığı və ya təkrarsığortaladığı riskləri təkrarsığorta müqaviləsi əsasında təkrarsığorta etdirən (təkrarsığortaya ötürən) sığortaçı və
ya təkrarsığortaçı

• Ancaq hüquqi şəxs

497. Franşiza nədir?

• bağlanan sığorta müqaviləsinin miqdarı
• sığorta növü
• sığorta müqaviləsindəki pozuntulara tətbiq edilən sanksiya
√ sığorta şirkətinin ödəmədiyi zərərin   miqdarı
• sığorta ziyanının ödənilməsi

498. Listinq xidməti nədir:

• Qiymətli kağızların minumal səviyyədə emissiyası
• Qiymətli kağızların ilkin bazarda emisyası
• Qiymətli kağızalrın alıcı və satıcı arasındakı maliyyə hesablaşma forması
• Maliyyə risklərinin sığortalanması
√ Firmanın qiymətli kağızlarının Fond bazaında alqı-satqısına icazə verilməsi

499. Svop bazarı dedikdə nə başa düşülür?

• bu gələcək dövr üçün müəyyən əmtəənin alqı-satqisı ilə əlaqədar bağlanmış müqavilədir;
• əvvəlcədən razılaşdırılmış qiymətlərlə müəyyən dövr üçün alıcı ilə satıcı arasında  aktivlərin satışı ilə bağlı ikitərəfli bağlanmış saziş
• sövdələşmə müddətində qiymətli kağızların pul vəsaitlərinə mübadilə edilməsi;

• bu elə bazardır ki, burada tərəflər onlarda olan mövcud qiymətli kağızların gələcəkdə müəyyən olunmuş vaxtda alqı-satqısı ilə əlaqədar
razılığa gəlirlər

√ qiymətli kağızlar üzrə sövdələşmə əldə etmiş iştirakçılar arasında sazişlərin birbaşa mübadilə edildiyi bazar

500. Büdcə - vergi siyasətinə aiddir:



• pul-kredit siyasəti
• maliyyə siyasəti
• iqtisadi siyasət
• gömrük siyasəti
√ fiskal siyasət


