
    2602y_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan(qeyri-ixtisas) testinin sualları  Fənn : 2602y Mühasibat uçotu (qeyri-ixtisas)

1. D-t 402  İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri , K-t 223  Bank hesablaşma hesabları  yazılış nəyi əks etdirir?

• Xarici valyuta ilə alınmış işçilər üçün kreditlərin silinməsini
√ Milli valyuta ilə alınmış işçilər üçün kreditlərin silinməsi, xarici valyuta ilə alınmış işçilər üçün kreditlərin silinməsini
• Kreditə alınmış mallara görə işçilərdən tutulmuş ödənişləri
• Milli valyuta ilə alınmış işçilər üçün kreditlərin silinməsini
• Kreditə alınmış malların ödənilməsini

2.  Təşkilatın işçi heyətinə kassadan əmək haqqı verilmişdir  təsərrüfat əməliyyatı balansın hansı dəyişmə növünə aiddir?

• düzgün cavab yoxdur
• passivin tərkibinə dəyişiklil yaranır
√ aktiv və passivin tərkibinə azalma yaranır
• aktivin tərkibinə dəyişiklik yaranır
• aktiv və passivdə artım yaranır

3. İşçi heyətinin əmək haqqının deponentləşdirilməsi zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt  522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 523 “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdəlikləri”

4. Təsərrüfat üsulu ilə işləri yerinə yetirərkən əsas vəsait obyektlərinin tikintisi ilə əlaqədar işçilərin əmək haqqının ödənilməsi hansı
mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 611 “Digər əməliyyat xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 202 “İstehsal xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
√ Dt 113 “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 103 “Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”

5. İstehsal ehtiyatlarının müəssisənin anbarına gətirilməsi ilə əlaqədar işçilərə əmək haqqı hesablanması hansı mühasibat yazılışı ilə
rəsmiləşdirilir?

• Dt 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 202 “İstehsal xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 103 “Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 761 “Fövqəladə xərclər”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
√ Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”

6. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaiti hesabına müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirilməsinə görə müavinət hesablanması hansı
mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 711 “Kommersiya xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 202 “İstehsal xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
√ Dt 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 761 “Fövqəladə xərclər”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 611 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”

7. Verilmiş təhtəl hesab məbləğin əmək haqqından tutulması hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 244 “Təhtəlhesab məbləğlər”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddətli avanslar”



8. D-t 202  ictehsalat xərcləri , K-t 522  Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər  mühasibat yazılışı nəyi əks etdirir.

√ əsas və köməkçi istehsalatda işçilərə hesablanmış əmək haqqının ümumi məbləği üzrə sosial sığortaya ayırmaların xərcə daxil
edilməsini;

• müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirən əsas istehsalat işçilərinə hesablanmış müavinətləri;
• büdcədən kənar sosial müdafiəyə olan borc öhdəliklərinin köçürülməsini;
• bütün cavablar düzdür;
• tibbi siğortaya ayirmaları xərclərinə aid edilməsini;

9. Müəssisədə istehsalat  sexinin işçilərinə əmək haqqının hesablanmışdır.Mühasibat yazılışını tərtib edin.

• Dt 711 “Kommersiya xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 711 “Kommersiya xərcləri”
√ Dt 202 “İstehsal xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 202 “İstehsal xərcləri”
• Dt 701 “Satışın maya dəyəri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”

10. Müəssisədə əvvəl verilmiş avans məbləği əmək haqqından tutulmuşdur. Bu əməliyyat hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddətli avanslar”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 244 “Təhtəlhesab məbləğlər”

11. Bankdakı hesablarda olan xarici valyuta üzrə mənfi məzənnə fərqi aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir.

• Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”
• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

√ Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” - Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 731 “Sair əməliyyat
xərcləri”

12. Müəssisənin sərancamında qalan mənfəət hesabına ehtiyat kapitalına ayırmalar aparılır. əməliyyata mühasibat yazılışı verin.

• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat”
• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat”

√ Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrə ehtiyat” - Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”, Kt 334
“Nizamnamə üzrə ehtiyat”

• Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat”
• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrə ehtiyat”

13. Müəssisədə torpaq, tikili və avadanlıqların satışından zərər aşağıdakı mühasbat yazılışı ilə  əks etdirilir:

• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər” - Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 731 “Sair
əməliyyat xərcləri”

√ Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər” - Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 731 “Sair
əməliyyat xərcləri” - Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”

• Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”
• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər”
• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”

14. Vahid sosial verginin hesablanması nəyin faizi olaraq həyata keçirilir?

• Məhsul (iş, xidmət) istehsalına çəkilən xərc məbləğinin
√ Hesablanmış əmək haqqı məbləğinin
• Xalis mənfəət məbləminin
• Məhsul (iş, xidmət) satışından əldə olunan gəlirin həcminin
• Ümumi mənfəət məbləğinin



15. Mənfəət vergisinin vergiqoyma obyektlərinə aid edilir:

• Mühasibat mənfəəti
√ Vergiyə cəlb olunma mənfəət
• Xalis mənfəət
• Bölüşdürülməmiş mənfəət
• Güzəştləri nəzərə almaqla mənfəət

16. Satılmış məhsula, göstərilmiş xidmətlərə, görülmüş işlərə əDV hesabladıqda aşağıdakı mühasibat uçotu yazılışı verilir:

√ D-t 601 «Satış», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
• D-t 521 «Vergi öhdəlikləri», K-t 601 «Satış»
• D-t 343 «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
• D-t 521 «Vergi öhdəlikləri», K-t 343 «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)»
• D-t 801 «Ümumi mənfəət (zərər)», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»

17. Müəssisənin əmlakına vergi hesabladıqda aşağıdakı mühasibat uçotu yazılışı verilir?

• D-t 202 «İstehsalat xərcləri», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
√ D-t 801 «Ümumi mənfəət (zərər)», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
• D-t 601 «Satış», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
• D-t 731 «Sair əməliyyat xərcləri», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
• D-t 721 «İnzibati xərclər», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»

18. Büdcəyə köçürmələr aşağıdakı ilkin sənədlər vasitəsilə həyata keçirilir:

• Akkreditivlərlə
• Hesab-faktura
• Çeklərlə
• Çek və akkreditivlərlə
√ Ödəmə tapşırığı ilə

19. Sosial sığorta və təminat üzrə (3%) məcburi ödənişlər tutulan zaman necə mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 901 “Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər”
• Dt 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt  522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 523 “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdəlikləri”

20. Vahid sosial vergi üzrə hesablaşmaların uçotu üçün hansı hesab nəzərdə tutulub?

• 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”
• 523 “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”
• 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• 521 “Vergi öhdəlikləri”
√ 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”

21. Təxirə salınmış vergi öhdəliyi nə deməkdir?

√ Vergitutulan müvəqqəti fərqlər ilə əlaqədar gələcək dövrlərdə ödənilməli olan mənfəət vergisi məbləğidir
• Bütün cavablar düzdür
• Düzgün cavab yoxdur

• Hesabat dövründən sonrakı dövrdə və ya gələcək hesabat dövrlərində büdcəyə ödənilməli olan mənfəət vergisinin azalmasına gətirib
çıxarmalı olan təxirə salınmış mənfəət vergisinin bir hissəsidir

• Digər təşkilatdan əvəzsiz qaydada əmlakın alınması zamanı meydana çıxan gəlirlər nəticəsində yaranan vergitutulan müvəqqəti fərqlərin
bir hissəsinin məbləğidir

22. Hesabat dövrundə ödəniləsi cari vergi nə deməkdir?



• Çıxılan müvəqqəti fərqlərə rəğmən gələcək dövrlərdə ödənilməli olan təxirə salınmış vergi öhdəliyinin məbləği;
•  Düzgün cavab yoxdur
• Gələcək dövrlərdə əvəzləşdirilən mənfəət vergisinin  məbləği
√ Dövr ərzində vergiyə cəlb olunan mənfəətə rəğmən ödənilməli olan mənfəət məbləği
• Vergiyə cəlb olunma üzrə müvəqəəti fərqlərə rəğmən gələcək dövrdə ödəniləsi mənfəət vergisinin məbləği

23. Vergiyə cəlb olunma mənfəət nə deməkdir?

• Cari ilin mühasibat mənfəəti ilə keçən hesabat dövrünün mühasibat mənfəəti arasındakı fərq
√ Vergi orqanları tərəfindən dövr üçün müəyyən olunmış qaydalarda hesablanmış və mənfəət vergisi ödənilməli olan mənfəətdir
• Düzgün cavab yoxdur
• Bölüşdürülməmişdən əvvəl cari dövrdə ümumi mənfəət
• Bölüşdürüldükdən sonra cari xalis mənfəət

24. D-t 601  Satış  K-t 521  Vergi öhdəlikləri  yazılışı nəyi əks etdirir?

• ƏDV-nin büdcəyə ödənilməsini
• Əsas vəsaitlərin satışına görə hesablanmış ƏDV-ni
• ƏDV üzrə vergi orqanları ilə əvəzləşdirməni
• material qymətlilərinin əldə edilməsi üzrə ödənilmiş ƏDV-ni
√ satılmış məhsullara görə hesablanmış ƏDV-ni

25. Material qiymətlilərinin əldə edilməsi zamanı ödənilmiş əDV-nin məbləği silindikdə hansı müxabirləşmə verilir?

• D-t 601 «Satış», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
• D-t 343 «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənil¬məmiş zərər)», K-t 241 «Əvəzləşdirilən vergi»
• D-t 801 «Ümumi gəlir (zərər)», K-t 241 «Əvəzləşdirilən vergi»
• D-t 611 «Sair əməliyyat gəlirləri», K-t 241 «Əvəzləşdirilən vergi»
√ D-t 521 «Vergi öhdəlikləri», K-t 241 «Əvəzləşdirilən vergi»

26. Torpaq vergisinin hesablanması hansı hesabın debetində əks etdirilir?

• 343 «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)»
• 801 «Ümumi mənfəət»
• 601 «Satış»
√ 202 «İstehsalat xərcləri»
• 341 «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri»

27. İstehsalat xərclərinin tərkibinə hansı vergilər daxil edilir?

• Əlavə dəyər vergisi
• Aksizlər
√ Yol vergisi
• Əmlak vergisi
• Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi

28. Qanunverciliyə görə hansı müəssisələr mütləq əDV ödəyicisi olaraq qeydiyyatdan keçməlidirlər?

• Doğru cavab yoxdur
• Dövriyyəsi 150000 azn-dən çox olan bütün müəssisələr
• Dövriyyəsi 90000 azn-dən çox olan bütün müəssisələr
• Dövriyyəsi 90000 azn-dən çox olan fiziki şəxslər və 150000 azn-dən çox olan hequqi şəxslər
√ Dövriyyəsi 120000 azn-dən çox olan bütün müəssisələr

29. Müəssisədə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri nə vaxt yaranır?

• Vergi xərcləri təxirə salınmış vergi öhdəliyinin məbləğindən  üstün olduqda
• Vergi xərcləri  ödəniləcək vergi məbləğinə bərabər olduqda
• Düzgün cavab yoxdur



• Bütün cavablar düzdür
√ Vergi xərcləri ödəniləcək vergi məbləğindən yuxarı olduqda

30. Mühasibat uçotunda təxirə salınmış vergi öhdəliyi anlayışının mahiyyətini açıqlayın

√ Vergitutulan müvəqqəti fərqlər ilə əlaqədar gələcək dövrlərdə ödənilməli olan mənfəət vergisi məbləğidir
• Bütün cavablar düzdür
• Düzgün cavab yoxdur

• Hesabat dövründən sonrakı dövrdə və ya gələcək hesabat dövrlərində büdcəyə ödənilməli olan mənfəət vergisinin azalmasına gətirib
çıxarmalı olan təxirə salınmış mənfəət vergisinin bir hissəsidir

• Digər təşkilatdan əvəzsiz qaydada əmlakın alınması zamanı meydana çıxan gəlirlər nəticəsində yaranan vergitutulan müvəqqəti fərqlərin
bir hissəsinin məbləğidir

31. Hesabat dövrundə ödəniləsi cari vergi dedikdə nə başa düşülür?

• Çıxılan müvəqqəti fərqlərə rəğmən gələcək dövrlərdə ödənilməli olan təxirə salınmış vergi öhdəliyinin məbləği;
• Düzgün cavab yoxdur
• Gələcək dövrlərdə əvəzləşdirilən mənfəət vergisinin  məbləği
√ Dövr ərzində vergiyə cəlb olunan mənfəətə rəğmən ödənilməli olan mənfəət məbləği
• Vergiyə cəlb olunma üzrə müvəqəəti fərqlərə rəğmən gələcək dövrdə ödəniləsi mənfəət vergisinin məbləği

32. Müəssisədə torpaq vergisinin hesablanması hansı hesabın debetində uçota alınır?

• 343 «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)»
• 801 «Ümumi mənfəət»
• 601 «Satış»
√ 202 «İstehsalat xərcləri»
• 341 «Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri»

33. Satılmış məhsula, göstərilmiş xidmətlərə, görülmüş işlərə əDV hesablanmışdır. Bu əməliyyatlara  mühasibat uçotu yazılışı verin:

√ D-t 601 «Satış», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
• D-t 521 «Vergi öhdəlikləri», K-t 343 «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)»
• D-t 343 «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
• D-t 521 «Vergi öhdəlikləri», K-t 601 «Satış»
• D-t 801 «Ümumi mənfəət (zərər)», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»

34. Müəssisənin əmlakına vergi hesabladıqda hansı mühasibat uçotu yazılışı verilir?

• D-t 202 «İstehsalat xərcləri», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
• D-t 601 «Satış», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
• D-t 731 «Sair əməliyyat xərcləri», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
• D-t 721 «İnzibati xərclər», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
√ D-t 801 «Ümumi mənfəət (zərər)», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»

35. Müəssisədə təxirə salınmış vergi aktivləri mühasibat uçotunda hansı  yazılışla əks etdirilir?

• D-t 521 «Vergi öhdəlikləri», K-t 161 «Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri»
√ D-t 161 «Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
• D-t 801 «Ümumi mənfəət (zərər)», K-t 161 «Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri»
• D-t 161 «Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri», K-t 421  «Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri»
• Bütün cavablar düzdür

36. Vergiyə cəlb olunan mənfəət anlayışının mahiyyətini açıqlayın

• Bölüşdürüldükdən sonra cari xalis mənfəət
• Cari ilin mühasibat mənfəəti ilə keçən hesabat dövrünün mühasibat mənfəəti arasındakı fərq
• Düzgün cavab yoxdur
√ Vergi orqanları tərəfindən dövr üçün müəyyən olunmış qaydalarda hesablanmış və mənfəət vergisi ödənilməli olan mənfəətdir
• Bölüşdürülməmişdən əvvəl cari dövrdə ümumi mənfəət



37. Müəssisədə material qiymətlilərinin əldə edilməsi zamanı ödənilmiş əDV-nin məbləği əvəzləşdirildikdə aşağıdakı mühasibat yazılışı
verilir?

• D-t 601 «Satış», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
• D-t 343 «Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənil¬məmiş zərər)», K-t 241 «Əvəzləşdirilən vergi»
• D-t 801 «Ümumi gəlir (zərər)», K-t 241 «Əvəzləşdirilən vergi»
• D-t 611 «Sair əməliyyat gəlirləri», K-t 241 «Əvəzləşdirilən vergi»
√ D-t 521 «Vergi öhdəlikləri», K-t 241 «Əvəzləşdirilən vergi»

38. Mühasibat uçotunda  D-t 601  Satış  K-t 521  Vergi öhdəlikləri  mühasibat  yazılışı nəyi əks etdirir?

• ƏDV-nin büdcəyə ödənilməsini
• Əsas vəsaitlərin satışına görə hesablanmış ƏDV-ni
• ƏDV üzrə vergi orqanları ilə əvəzləşdirməni
• material qymətlilərinin əldə edilməsi üzrə ödənilmiş ƏDV-ni
√ satılmış məhsullara görə hesablanmış ƏDV-ni

39. Müəssisədə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri mühasibat uçotunda hansı  yazılışla əks etdirilir?

• D-t 731 «Sair əməliyyat xərcləri», K-t 421 Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri»
√ D-t 902 «Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə xərclər», K-t 421 «Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri»
• D-t 901 «Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər», K-t 421 «Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri»
• Bütün cavablar düzdür.
• D-t 801 «Ümumi mənfəət (zərər)», K-t 422 «Digər təxirə salınmış vergi öhdəlikləri»

40. Advalor (aksiz) dərəcələri müəyyən edilmiş aksizli məhsulunun istehsalı və satışı ilə məşğul olan müəssisələr üçün vergitutma bazası
hesab olunur:

• Aksiz daxil olmala məhsulun faktiki maya dəyəri
•  Düzgün cavab yoxdur
• ƏDV və aksiz daxil olmaqla buraxılış qiyməti
√ ƏDV və aksiz daxil olmamaqla buraxılış qiyməti
• ƏDV və aksiz daxil olmamaqla məhsulları tam faktiki maya dəyəri

41. Səhmdar cəmiyyətin ləğvi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

√ Hüquqların başqa hüquqi şəxslərə verilmədən fəaliyyətin dayandırılması
• Düzgün cavab yoxdur
• Zərərlərin ödənilməsi
• İllik hesbatın hamını məlumatlandrmaq üçün nəşri
• Müflislik faktının təsdiq edilməsi

42. Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş mənfəət məbləğinin bölüşdürülməsi hesablarda aşağıdakı kimi əks etdirilir:

• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 341 “Hesabat dövründə xalis mənfəət”
√ Bütün cavablar düzdür
• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 335 “Sair ehtiyatlar”
• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrə ehtiyat”
• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 344 “Elan edilmiş dividendlər”

43. Yenidənqiymətləndirmə üzrə ehtiyatların formalaşdırılması mənbələri aşağıdakılardır:

• Əsas vəsaitlərn dəyərinin artırılması
√ Əsas vəsaitlərin, qeyri-maddi aktivlərin dəyərinin artırılması
• Əvəzsiz alınan dəyərlilər
• Xarici valyuta ilə nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə məzənnə fərqləri
• Qeyri-maddi aktivlərin dəyərinin artırılması

44. Səhmdar cəmiyyətin ehtiyat kapitalının həcmi müəyyən olunur:



• Nizamnamə ilə
√ Nizamnamə ilə, qanunvericiliklə
• Qiymətli kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən
• AR Mərkəzi Bankının təyin etdiyi normativlər əsasında xidmət göstərən bank tərəfindən
• Qanunvericiliklə

45. Səhmdar cəmiyyət tərəfindən xüsusi səhmlərin alınmasına icazə verilir, o halda ki:

√ Səhmdar cəmiyyətin Direktorlar Şurasının qərarına əsasən və əgər nizamnamədə belə əməliyyatların həyata keçirilməsi nəzərdə tutlubsa
• Bütün cavabar düzdür
• Səhmdar cəmiyyətin nizamnaməsində göstərilsin
• Səhmdar cəmiyyətin Direktorlar Şurası qərar versin
• Səhmdarların yığıncağında nizamnamə kapitalının azaldılması ilə bağlı qərar verilsin

46. Nizamnamə kapitalı aşağıdakıların daxil olması nəticəsində formalaşa bilər:

• Pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinn
• Qeyri-maddi aktivlərin
• Əsas vəsaitlərin
• Pul vəsaitlərinin
√ Bütün cavablar düzdür

47. Kapitalın tərkibinə daxildir:

√ Nizamnamə kapitalı, bölüşdürülməmiş mənfəət
• Nizamnamə kapitalı
• Təsisçilərdən alınan uzunmüddətli borclar
• Gözlənilən ödəmələr üçün ehtiyatlar
• Bölüşdürülməmiş mənfəət

48. Kapital nədir?

• Düzgün cavab yoxdur
• Müəssisənin bütün aktivlərinin məcmu dəyəridir
• İstehsal potensialının müəyyən səviyyəsidir
• Mühasibat balansının passivinin məbləğidir
√ Öhdəlikləri çıxdıqdan sonra müəssisə aktivlərinin məbləğidir

49. Buraxılmış səhmlərin nominaldan yuxarı qiymətlə yerləşdirilməsindən əldə olunan emissiya gəliri aşağıdakı yazılışla əks etdirilir:

• Dt 221 “Kassa”, Kt 311 “Emissiya gəliri”
• Dt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”, Kt 311 “Emissiya gəliri”
• Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 311 “Emissiya gəliri”
√ Dt 221 “Kassa”, Kt 311 “Emissiya gəliri” - Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”,  Kt 311 “Emissiya gəliri”
• Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 311 “Emissiya gəliri”

50. Səhmdar cəmiyyətin nizamnamə kapitalının azaldılması aşağıdakı yolla həyata keçirilir:

• Nizamnamə kapitalının bir hissəsinin səhmdarlar arasında bölüşdürülməsi yolu ilə
√ Əvvəl buraxılmış səhmlərin nominal dəyərinin azaldılması, əvvəl buraxılmış səhmlərin sayının geri alınaraq azaldılması yolu ilə
• Əvvəl buraxılmış səhmlərin sayının onların geri alınaraq azaldılması yolu ilə
• Əvvəl buraxılmış səhmlərin nominal dəyərinin azaldılması yolu ilə
• Nizamnamə kapitalının bir hissəsinin ehtiyat kapitalına köçürülməsi yolu ilə

51. Nizamnamə kapitalı qiymətləndirilir:

• Səhmlərin bazar dəyəri məbləğində
• Buraxılmış səhmlərin nominal dəyəri məbləğində
√ Təsis sənədlərində elan olunmuş həcmdə



• Yerləşdirilmə xərcləri də nəzərə alınmaqla nominal dəyərlər məbləğində
• Düzgün cavab yoxdur

52. Səhmdarlardan əvvəl alınmış xüsusi səhmlərin ləğv edilməsi belə yazılışla rəsmiyyətə salınır:

• Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (səhmlər)”
• Dt 321 “Geri alınmış kapital (səhmlər)”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”
• Dt 321 “Geri alınmış kapital (səhmlər)”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”
√ Dt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (səhmlər)”
• Düzgün cavab yoxdur

53. Nizamnamə üzrə ehtiyat kapitalının formalaşdırılması hesablarda əks etdirilir:

• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat”
• Dt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat”
• Dt 341 “Hesabat dövründə xalis mənfəət”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat”

√ Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat” - Dt 341 “Hesabat
dövründə xalis mənfəət”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat”

• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrə ehtiyat”

54. Səhmdar cəmiyyətin ehtiyat kapitalı hansı məqsədlər üçün istifadə oluna bilər?

• İşçilərin əmək haqqının və səhmdar cəmiyyətin ləğv olunması zamanı işdən çıxarma müavinətlərinin verilməsi üçün
• Nizamnamə kapitalının artırılması üçün
√ Hesabat ddövrünün zərərlərini örtmək üçün, səhmdarlardan xüsusi səhmlərin alınması üçün
• Hesabat dövrünün zərərlərini örtmək üçün
• Səhmdarlardan xüsusi səhmlərin alınması üçün

55. Buraxılmış səhmlərin nomunaldan yuxarı qiymətlə yerləşdirilməsindən əldə olunan emissiya gəliri aşağıdakı yazılışla əks etdirilir:

• Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 311 “Emissiya gəliri”
√ Dt 221 “Kassa”, Kt 311 “Emissiya gəliri” - Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”,  Kt 311 “Emissiya gəliri”
• Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 311 “Emissiya gəliri”
• Dt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”, Kt 311 “Emissiya gəliri”
• Dt 221 “Kassa”, Kt 311 “Emissiya gəliri”

56. Bölüşdürülməmiş mənfəət nədir?

• Müəssisənin gəlirləri və xərcləri arasındakı fərq
• Normativ aktlar və nizamnamə ilə müəyyən olunmuş məqsədlərə istfadə olunan xüsusi kapitaldır
√ Müəsssənin dövriyyəsində qalan, təsisçilərə ödənilməyən dividendlər
• Bütün cavablar düzdür
• Kredior borcları çıxıldıqdan sonra müəssisənin aktivlərinin qalığı

57. Xalis mənfəət məbləği necə müəyyən olunur?

• Hər kvartalın yekunu üzrə
√ Hesabat dövrünün dekabr ayının yekun dövriyyələri ilə
• Aylıq
• İlin əvvəlindən artan yekunla
• Düzgün cavab yoxdur.

58. Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının həcmi:

• Maksimal həddə malikdir
• Minimal və maksimal həddə malik deyil
• Minimal və maksimal həddə malikdir
√ Minimal həddə malikdir
• Bütün cavablar düzdür



59. Müəssisə tərəfindən əlavə emissiyanın aparılması yolu ilə nizamnamə kapitalının artırılması hesablarda aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə
əks etdirilir:

• Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 311 “Emissiya gəliri”

√ Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları” və s., Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital” - Dt 302 “Nominal (nizamnamə)
kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”

• Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”
• Dt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”, Kt 311 “Emissiya gəliri”
• Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları” və s., Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”

60. Müəssisədə səhmlərin nominal dəyərinin artması yolu ilə nizamnamə kapitalının artırılması hesablarda aşağıdakı mühasibat yazılış ilə
əks etdirilir:

• Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları” və s., Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”

√ Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları” və s., Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital” – Dt 302 “Nominal (nizamnamə)
kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”

• Dt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”, Kt 311 “Emissiya gəliri”
• Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 311 “Emissiya gəliri”
• Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”

61. Müəssisədə yenidənqiymətləndirmə üzrə ehtiyat mövcud olduğu halda əsas vəsaitlərin qiymətdən düşməsi aşağıdakı mühasibat  yazılışı
ilə  əks etdirilir:

• Dt 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər”, Kt 331 “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat”
• Düzgün cavab yoxdur

• Dt 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər”, Kt 331 “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat” - Dt 331 “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə
ehtiyat”, Kt 112 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Amortizasiya”

√ Dt 331 “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat”, Kt 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq  – Dəyər” – Dt 112 “Torpaq, tikili və avadanlıq –
Amortizasiya”, Kt 331 “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat”

• Dt 331 “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat”, Kt 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq  – Dəyər”

62. Təşkilatın təşkilati-hüquqi forması nəyin uçotunun xüsusiyyətlərinə təsir edir?

√ Nizamnamə kapitalının
• Bütün cavablar düzdür
• Öhdəliklərin
• Aktivlərin
• Mal-material ehtiyatlarının

63. Ləğv olunan Səhmdar cəmiyyətin kapitalının bölüşdürülməsi əməliyyatı aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir:

• Dt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”, Kt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları”, 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın
ödənilməmiş hissəsi”

• Düzgün cavab yoxdur
√ Dt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”, Kt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 321 “Geri alınmış kapital (səhmlər)”

64. İlin yekununa görə əldə olunan xalis mənfəət məbləğinin bölüşdürülməsi aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə  əks etdirilir:

• Dt 341 “Hesabat dövründə xalis mənfəət”, Kt 344 “Elan edilmiş dividendlər”
• Dt 341 “Hesabat dövründə xalis mənfəət”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat”
• Dt 341 “Hesabat dövründə xalis mənfəət”, Kt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 341 “Hesabat dövründə xalis mənfəət”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrə ehtiyat”

√ Dt 341 “Hesabat dövründə xalis mənfəət”, Kt 344 “Elan edilmiş dividendlər” - Dt 341 “Hesabat dövründə xalis mənfəət”, Kt 333
“Qanunvericilik üzrə ehtiyat” - Dt 341 “Hesabat dövründə xalis mənfəət”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat”

65. Səhmlərin nominal dəyərinin artması yolu ilə nizamnamə kapitalının artırılması hesablarda əks etdirilir:

• Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları” və s., Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”
• Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”



√ Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları” və s., Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital” – Dt 302 “Nominal (nizamnamə)
kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”

• Dt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”, Kt 311 “Emissiya gəliri”
• Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 311 “Emissiya gəliri”

66. Qeydiyyatdan keçmiş nizamnamə kapitalı məbləği əks etdirilib:

• Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”

√ Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları”, 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri” və s., Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital” -
Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”

• Dt 221 “Kassa”, 223 “Bank hesablaşma hesabları”, 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri” və s., Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”
• Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”
• Dt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”

67. Qısamüddətlli bank krediti hesabına satıcılara olan borc ödənildikdə aşağıdakı mühasibat yazılışı verilir:

• D-t 531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları», K-t 501 «Qısamüddətli bank kreditləri»
• Bütün cavablar düzdür
√ D-t 531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları», K-t 223 «Bank hesablaşma hesabları»
• D-t 501 «Qısamüddətli bank kreditləri», K-t 531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları»
• D-t 223 «Bank hesablaşma hesabları», K-t  501 «Qısamüddətli bank kreditləri»

68. Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəliyi aid edilir:

• Qısamüddətli xarakter daşıyan qiymətləndirilmiş öhdəliklərə
• Düzgün cavab yoxdur
• Cari öhdəliklərə
√ Uzunmüddətli öhdəliklərə
• Həm cari, həm də uzunmüddətli öhdəliklərə

69. Öhdəliklər aşağıdakılardır:

• Etibarlı müəyyənləşən borcun həcmi
• Səmərənin itirilməsi ilə nəticələnə biləcək borc
• Ödənilməsi iqtisadi səmərə gətirə bilən resursların axınına səbəb olacaq borc
• Keçmiş hadisələrdən irəli gələn borc
√ Bütün cavablar düzdür

70. 751  Maliyyə xərcləri , K-t 401  Uzunmüddətli bank kreditləri  nəyi əks etdirir:

• İstifadə etmək üçün hazır olan materialların əldə edilməsi üzrə faizlərin hesablanmasını
√ Bütün cavablar düzdür
• Kvalifikasiya olunan qeyri-maddi aktivlərin əldə edilməsinə görə faizlərin hesablanmasını
• İstismara verilmək üçün hazır olan avadanlıqların əldə edilməsi üzrə faizlərin hesablanmasını
• Satış üçün hazır olan malların əldə edilməsi üzrə faizlərin hesablanmasını

71. D-t 751  Maliyyə xərcləri  K-t 404  Uzunmüddətli borclar  əks etdirir:

• Alınmış qısamüddətli borclar üçün hesablanmış faizləri
• Əvvəllər alınmış uzunmüddətli  borcların silinməsi
• Bütün cavablar düzdür
• Müddəti bir ildən artıq olan alınmış borclar üçün hesablanmış faizləri
√ Alınmış qısamüddətli bank kreditləri üçün hesablanmış faizləri

72. Alınmış azqiymətli əşyalar üçün nağd qaydada ödənilmiş pul vəsaitləri ilə satıcılara olan öhdəliklərin dayandırılmasına aşağıdakı yazılış
verilir:

• D-t 201 «Material ehtiyatları», K-t 223 «Bank hesablaşma hesabları»
• Bütün cavablar düzdür
• D-t 201 «Material ehtiyatları», K-t 221 «Kassa»



•  D-t  531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları», K-t 223 «Bank hesablaşma hesabları»
√ D-t 531 «Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları», K-t 221  «Kassa»

73. D-t 502  İşçilər üçün qısamüddətli bank kreditləri  K-t 223  Bank hesablaşma hesabları  nəyi əks etdirir?

• Malların kreditə alınması üçün bank kreditinin hesablaşma hesabından işçiyə verilən pul vəsaitini
√ İşçilərə verilmək üçün müəssisə tərəfindən əvvəllər alınmış kreditlərin banka ödənilməsini
• Qısamüddətli kreditin ödənilməsi üçün işçiyə verilən pul vəsaitini
• Əvvəllər alınan qısamüddətli kredit üzrə banka olan borcunun silinməsini
• Bağ evlərinin tikilməsi üçün hesablaşma hesabından işçiyə verilən pul vəsaitini

74. Büdcə qarşısında uzunmüddətli kredit borclarının silinməsi hansı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir?

• D-t 404 «Uzunmüddətli borclar», K-t 401 «Uzunmüddətli bank kreditləri»
• Bütün cavablar düzdür
• D-t 401 «Uzunmüddətli bank kreditləri», K-t 521 «Vergi öhdəlikləri»
√ D-t 521 «Vergi öhdəlikləri», K-t 401 «Uzunmüddətli bank kreditləri»
• D-t 421 «Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri», K-t 401 «Uzunmüddətli bank kreditləri»

75. Öhdəliklərin analitik uçotu malsatanlara olan aşağıdakı borclar üzrə məlumatların əldə olunmasını təmin etməlidir:

• Verilmiş veksellərə görə olan borclar üzrə
√ Bütün cavablar düzdür.
• Ödəniş vaxtı çatmamış hesablaşma sənədlərinə əsasən olan borclar üzrə
• Vaxtında ödənilməmiş hesablaşma sənədlərinə əsasən olan borclar üzrə
• Faktura olunmamış mal göndərilməsinə dair borclar üzrə

76. Qısamüddətli öhdəliklərin silinməsi üçün hansı hesablaşma formasından istifadə edilir?

• Akkreditiv vasitəsi ilə hesablaşmalar
√ Ödəniş tapşırığı, inkasso ilə hesablaşmalar, akkreditiv vasitəsi ilə hesablaşmalar.
• Ödəniş tapşırığı
• İnkasso ilə hesablaşmalar
• Çek vasitəsi ilə hesablaşmalar

77. Qeyri-maddi aktivlər qısamüddətli kommersiya kreditinə əsasən başqa müəsssisələrdən alınan zaman hansı mühasibat yazılışı tərtib
olunur?

√ Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 202 “İstehsalat məsrəfləri ”

78. MHBS-na əsasən aşağıdakılardan biri  müəssisə daxilində yaradılan qeyri-maddi aktivlərin dəyərinə daxil edilmir.

• Qeyri-maddi aktivlərin yaradılması zamanı istifadə olunan material və xidmətlərə çəkilən xərclər
• Hüquqların qeydiyyatı üçün rüsum və patent və lisenziyaların amortizasiyası kimi qeyri-maddi aktivlərə aid olan istənilən xərclər
• Qeyri-maddi aktivlərin yaradılmasında iştirak edən işçi heyətinin əmək haqqı-nın ödənilməsinə çəkilən xərclər
√ Aktivin nəzərdə tutulan istifadəsi ilə əlaqədar işçi heyətinin təliminə çəkilən xərclər
• Qeyri-maddi aktivlərin yaradılması ilə əlaqədar olan əlavə xərclər

79.  Təşkilatın işçi heyətinə kassadan əmək haqqı verilmişdir  təsərrüfat əməliyyatı balansın hansı dəyişmə növünə aiddir?

√ aktiv və passivin tərkibinə azalma yaranır
• düzgün cavab yoxdur
• aktivin tərkibinə dəyişiklik yaranır
• passivin tərkibinə dəyişiklil yaranır
• aktiv və passivdə artım yaranır



80. Öhdəlik  maliyyə hesabatının elementi  kimi tanınmaq üçün hansı şərtləri ödəməlidir?

• ödəmə zamanı iqtisadi resurslar şirkətdən uzaqlaşa bilər
√ Qeyd olunan büyün şərtləri  ödəməlidir
• şirkət tərəfindən nəzarət edilir
• kommersiya təşkilatı tərəfindən gələcəkdə iqtisadi fayda götürüləcəyini təmin edir
• dəyər etibarlı şəkildə müəyyənləşdirilə bilər

81. MHBS-na əsasən  faydalı istifadə müddətini təyin etmək mümkün olmayan qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hecə hesablanır?

• Xətti metodla
• İstehsal olunmuşəhsulun həcminə mütənasib olaraq
• Azalan qalıq metodu ilə
√ Ümumiyyətlə hesablanmır
• Müəssisədə tətbiq olunan əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanması metoduna uyğun olaraq hesablanır

82. Qeyri-maddi aktivlər satılarkən onların toplanmış amortizasiyasının silinməsi hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır?

• Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 721 “İnzibati xərclər”
• Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 611 “Sair əməiyyat gəlirləri”
√ Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 701 “Satışın maya dəyəri”
• Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 601 “Satış”

83. Qeyri-maddi aktivlərin satlarkənı onların ilkin dəyərinin silinməsi hansı mühasibat yazılışı ilə  uçota alınır?

• Dt 721 “İnzibati xərclər”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
• Dt 611 “Sair əməiyyat gəlirləri”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
• Dt 601 “Satış”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
√ Dt 701 “Satışın maya dəyəri”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”

84. Hesablanmış borc üzrə xərclərin kapitallaşdırılmasına icazə verilir:

• Əgər uzunmüddətli aktivlər bilavasitə kvalifikasiya olunan uzunmüddətli aktiv ilə əlaqədardırsa
• Əgər borc vəsaitləri bilavasitə kvalifikasiya olunan ehtiyatlarla əlaqəlidirlərsə
• Düzgün cavab yoxdur.
• Əgər borc vəsaitləri bilavasitə kvalifikasiya olunan aktivlərlə əlaqəli deyildirsə
√ Əgər borc vəsaitləri kvalifikasiya olunan ehtiyatlar və uzunmüddətli aktivlər ilə  əlaqəlidirlərsə

85. Cari xərclərin tərkibində kapitallaşdırılmayan borclar və kreditlər xərcləri aşağıdakı anbarda cari xərclərin tərkibində uçota alınır:

• Borc və kreditlərin silinməsi zamanı
• Bütün cavablar düzdür
√ Bağlanmış  müqavilələrin şərtlərinə əsasən hesablanma zamanı
• Borcların və kreditlərin alınması zamanı
• Hesabat dövründə kreditlər və borclardan istifadə günlərinin sayından asılı olaraq hesabat dövrünün 1-i tarixinə

86. MMUS 13-ün tələblərini gözləmək şərti ilə borclar və kreditlər üzrə hesablanmış faizlərin kapitallaşdırılması hansı hesabın debetində
əks etdirilir?

• 201 «Material ehtiyatları»
√ Bütün cavablar düzdür
• 101 «Qeyri-maddi aktivlər»
• 111 «Torpaq, tikili və avadanlıqlar»
• 121 «Daşınmaz əmlaka investisiyalar»

87. Kreditorlar qarşısında olan öhdəliklərin novasiya ilə (yeni öhdəliklərlə) dayandırılması bir öhdəliyin digər öhdəlik ilə dəyişdirilməsi baş
verir və dəyişiklik əks etdirilir:



√ Analitik uçot registrlərində
• Bütün cavablar düzdür
• Balansda
• Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda
• Sintetik uçot registrlərində

88. Öhdəliklər tanınarkən aşağıdakı kriteriyalara əməl edilməlidir:

• Tanınma ödənilməli olan öhdəliyin yalnız etibarlı şəkildə ölçülməsini tələb edir

√ Ehtimal olunur ki, cari öhdəliklərin ödənilməsi nəticəsində iqtisadi fayda gətirən resursların axıb getməsi baş verəcəkdir və öhdəliyin
ödənilməsi məbləği etibarlı şəkildə müəyyən oluna bilər

• Ehtimal olunur ki, cari öhdəliklərin ödənilməsi nəticəsində iqtisadi fayda gətirən resursların axıb getməsi baş verəcəkdir
• Öhdəliyin ödənilməsi məbləği etibarlı şəkildə müəyyən oluna bilər

• Cari öhdəliklərin ödənilməsi nəticəsində iqtisadi fayda gətirən resursların axıb getməsi və öhdəliyin ödənilməsi məbləğinin etibarlı
şəkildə müəyyən olunması mütləq deyildir

89. Satılmış qeyri-maddi aktiv obyektləri üzrə alıcının debitor borclarının tanınması  hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
• Dt 223 “Bank hesablaşma hesabı”, Kt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları”
√ Dt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları”, Kt 601 “Satış”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 601 “Satış”

90. D-t 402  İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri , K-t 223  Bank hesablaşma hesabları  yazılış nəyi əks etdirir?

• Milli valyuta ilə alınmış işçilər üçün kreditlərin silinməsini
√ Milli valyuta ilə alınmış işçilər üçün kreditlərin silinməsi, xarici valyuta ilə alınmış işçilər üçün kreditlərin silinməsini
• Kreditə alınmış mallara görə işçilərdən tutulmuş ödənişləri
• Kreditə alınmış malların ödənilməsini
• Xarici valyuta ilə alınmış işçilər üçün kreditlərin silinməsini

91. Uzunmüddətli kreditlərə və borclara rəğmən uçot siyasətində nəzərdə tutula bilər

• Məbləğin qaytarılma vaxtına 365 gün qaldıqda uzunmüddətli borcların qısamüddətli borclara keçirilməsini

√ 401 «Uzunmüddətli bank kreditləri», 404 «Uzunmüddətli borclar» hesabında silinmə vaxtı qurtarana  kimi uzunmüddətli borcların əks
etdirilməsini, məbləğin qaytarılma vaxtına 365 cün qaldıqda uzunmüddətli borcların qısamüddətli borclara keçirilməsini

• Müəssisə rəhbərinin sərəncamına əsasən uzunmüddətli borcların qısamüddətli borclara keçirilməsini
• Ayrıca sintetik və yaxud subhesabda uzunmüddətli borcların əks olunmasını

• 401 «Uzunmüddətli bank kreditləri», 404 «Uzunmüddətli borclar» hesabında silinmə vaxtı qurtarana  kimi uzunmüddətli borcların əks
etdirilməsini

92. Mühasibat uçotunda D-t 202  ictehsalat xərcləri , K-t 201  Material ehtiyatları  mühasibat yazılışının məzmununu açıqlayın:

√ istehsal olunan məhsulun maya dəyərinə xammal və materialların daxil edilməsi;
• bütün cavablar düzdür;
• köməkçi istehsalatda avadanlıqlara profilaktiki baxış xərclərinin əsas istehsalat xərclərinin tərkibinə daxil edilməsi;
• hazır məhsulun maya dəyərinə xammal və materialların daxil edilməsi;
• istehsal edilən məhsulun maya dəyərinə amortizasiya xərclərinin daxil edilməsini;

93. Kassa əməliyyatlarının aparılması qaydalarının pozulması özünü nədə təzahür edə bilər?

√ Başqa müəssisələrlə təyin olunmuş məbləğdən yuxarı nağd pulla hesablaşmaların aparılmasında, pul vəsaitinin kassaya mədaxil
olunmamasında, kassada müəyyən olunmuş limitdən yuxarı pulun yığılmasında

• Başqa müəssisələrlə müəyyən olunmuş məbləğdən yuxarı nağd pullarla hesablaşmaların aparılmasında
• Xüsusi təchiz olunmuş mərkəzi kassa otağının olmamasında
• Kassada müəyyən olunmuş limitdən yuxarı pulun yığılması halında
• Pul vəsaitinin kassaya mədaxil olunmamasında

94. Hesablaşma hesabı üzrə əməliyyatları rəsmiləşdirən ilkin sənədlər hansılardır?



• Ödəniş tələbnaməsi
• Bankın çıxarışı
• Nağd ödəniş üçün elan
• Akkreditiv
√ Nağd ödəniş üçün elan, ödəniş tələbnaməsi

95. Xarici təsisçi tərəfindən nizamnamə kapitalına qoyuluş məbləği daxil olmuşdur əməliyyatına mühasibat yazılışı verin:

• Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”
√ Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”
• Dt 221 “Kassa”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”
• Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”
• Dt 222 “Yolda olan pul köçürmələri”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”

96. Açıq akkreditiv məbləğinin istifadə olunması aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir:

• Bütün cavablar düzdür
• Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 224 “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”
• Dt  224 “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 224 “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
√ Dt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 224 “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”

97. Mühasibat uçotunda əsas əməliyyat fəaliyyətindən gəlirlər aşağıdakı hesablarda əks etdirilir.

• 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”;
• düzgün cavab yoxdur;
√ 601” Satış: 602” Satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması: 603 “Verilmiş güzəştlər;
• bütün cavablar düzdür
• 631 “Maliyyə gəlirləri”;

98. Mühasibat uçotunda məhsulun maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə istehsal xərcləri  aşağıdakı qruplara bölünür:

• planlaşdırılmış və planlaşdırılmamış xərclərə;
• bir elementli və kompleks xərclərə;
√ birbaşa və dolayı xərclərə;
• istehsal və qeyri istehsal xərclərinə;
• daimi və dəyişən xərclərə;

99. Aşağıdakı yazılışlardan biri  mühasibat uçotunda inzibatı xərclərin silinməsini əks etdirir

• düzgün cavab yoxdur;
√ D-t 801  “Ümumi mənfəət”, K-t 721  “İnzibati xərclər”
• D-t 202  “ictehsalat xərcləri”, K-t 721  “İnzibati xərclər”
• D-t 701 “Satışın maya dəyəri”, K-t 721  “İnzibati xərclər”
• D-t 204  “Hazır məhsul”, K-t 721  “İnzibati xərclər”

100. Xərclər hansı hesabatın tərkibində tanınır?

• pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda;
• heç bir cavab düz deyil
• balansda;
• kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabatda;
√ mənfəət və zərər haqqında hesabatda;

101. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühasibat uçotu əsasən hansı istiqamətdə ixtisaslaşır?

• Büdcə uçotu
√ Maliyyə, idarəetmə, vergi uçotu
• Maliyyə uçotu
• İdarəetmə uçotu



• Vergi uçotu

102. Mühasib ixtisasının inkişafına hansı amillər təsir göstərir?

• İctimai böhran
√ Maliyyə böhranı
• Siyasi böhran
• Hərbi böhran
• Daxili böhran

103. Hansı informasiya mühasibat uçotunun əsası hesab edilir:

• Proqnoz
• Operativ
• Plan
• Normativ
√ Həqiqi baş vermiş təsərrüfat əməliyyatları haqda olan məlumat

104. Statistika uçotunda hansı məlumatlardan istifadə edilir?

• Ayrı-ayrı hesabatları tərtib etmək üçün tələb olunan məlumatlardan
• Mühasibat hesabatı tərtib etmək üçün zəruri məlumatlardan
√ Xalq təsərrüfatı sahəsində kütləvi xarakterə malik halların öyrənilməsini göstərəm məlumatlardan
• Kommersiya strukturlu fəaliyyətlə bağlı olan halların öyrənilməsini göstərən məlumatlardan
• Statistik məlumatların təsərrüfat uçotunun digər növləri ilə müqaisə edilməsini təmin edən məlumatlardan

105. Operativ uçotda hansı məlumatlardan istifadə edilir?

• Balans tərtib etmək üçün cari informasiyalardan
• Gündə məhsul istehsalı və satışı haqda məlumatdan
• İşçilərin gündəlik işə çıxması haqda məlumatlardan
√ Təşkilat və onun bölmələrinin cari idarə olunması üçün zəruri informasiyalardan
• Təşkilatın gəlir və xərcləri haqda informasiyalardan

106. Hansı uçot informasiyası əhəmiyyətli sayılır?

• İnformasiya dəqiq olmadıqda.
• Balansın valyutasında informasiyanın xüsusi çəkisi 5 %-dən az olmadıqda;
• İnformasiya  mühasibat hesabatının maddələrində ayrıca əks etdirildikdə;
√ İnformasiya istifadəçilərin iqtisadi qərarlarına  təsir edə bildikdə;
• İnformasiya uçot və hesabat məlumatlarının saxtalaşdırılmasına  gətirib çıxardıqda;

107. Muhasibat – idarəetmə uçotunun əsasını nə təşkil edir?

• operativ uçot
• vergi uçotu
• muhasibat-maliyyə uçotu
√ istehsalat uçotu
• statistik uçotu

108. Beynəlxalq təcrübədə mühasibat uçotu hansı tərkib hissələrə bölünür?

• operativ və budcə
• idarəetmə və budcə uçotu
• maliyyə və statistika uçotu
• operativ və statistik uçot
√ maliyyə və idarəetmə

109.  Mühasibat uçotu haqqında  Qanuna müvafiq olaraq mühasibat uçotunun təşkilinə kim məsuliyyət daşıyır?



• Yuxarı təşkilat
√ Təşkilatın rəhbəri
• Təşkilatın mülkiyyətçisi
• Menecer
• Baş mühasib

110. Qanunvericilik səviyyəsində muhasibat uçotu hansı normativ sənədlə tənzimlənir?

• Maliyyə nazirliyinin hazırladığı göstəriş, əmr və təlimatlarla
• Ayrı-ayrı nazirlik, komitə və çirkətlərin hazırladığı təlimatla
√ “Mühasibat uçotu haqqında” qanunla
• Mühasibat uçotu haqda əsasnamə ilə
• Mühasibat uçotunun hesablar planı ilə

111.  Mühasibat uçotu haqda  Qanun anlayışını xarakterizə et:

√ Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühasibat uçotunun inkişafı və təkmilləşdirilməsi və onun Beynəlxalq uçot standartlarına
uyğunlaşdırılması üçün əsas baza hesab edilir

• Mühasibat uçotunun təkmilləşdirilməsi üçün əsas sayılır
• Bu mühasibat uçotunun gələcək inkişafını əhatə edir
• Bu müasir təsərrüfatçılıq şəraitində mühasibat uçotunun gələcəkdə təkmilləşdirilməsi üçün əsas bazadır
• Mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasına şərait yaradır

112. Təşkilatın əmlakları hansı mənbəələr hesabına formalaşır?

• Nizamnamə kapitalı – formalaşdırmaqla
• Bank kreditləri almaqla
• Pul vəsaitini cəlb etməklə
• Kapital cəlb etməklə
√ Xüsusi kapital və hüquqi və fiziki şəxslər qarşısında öhdəliklərlə

113. Hazır məhsul və yenidən satılmaq üçün nəzərdə tutulan mallar aktivlərin hansı qrupuna aiddir?

• Hesablaşmada olan vəsaitlərə;
• Əsas və dövriyyə aktivlərinə.
√ Dövriyyə aktivlərinə;
• Qeyri-maddi aktivlərə;
• Əsas vəsaitlərə;

114. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda xərclər tanınır:

• öhtəliklər tanındıqdan sonra;
√ gəlirlər tanındıqdan sonra;
• mənfəət tanındıqdan sonra;
• bütün cavablar düzdür;
• aktivlər tanındıqdan sonra;

115. MMUS 1 əlaqədar olaraq kommersiya təşkilatlarında  Maliyyə hesabatlarının təqdimatı üzrə  müəssisənin xərcləri öz xarakterinə, həyata
keçirilməsi şərtlərinə, fəaliyyətin istiqamətlərinə görə bölünürlər.

• müəssisənin adi fəaliyyət növləri üzrə xərcləri və idarəetmə xərcləri;
• müəssisənin adi fəaliyyət üzrə xərcləri, idarəetmə və komersiya xərcləri;
√ müəssisənin adi fəaliyyəti zamanı mütamadi yaranmayan və əsas xərclər anlayışına üyğun gəlməyən xərclərdir;
• bütün cavablar düzdür;
• şəxsi səhmlərin buraxılması ilə əlaqədar xərclər;

116. Müəssisənin aktivlərinin cəmi 9000, öhdəliklərinin cəmi 4800 manatdır. Xüsusi kapitalın həcmini tapın.

• 9000
√ 4200



• 13800
• 4800
• doğru cavab yoxdur

117. Müəssisənin aktivləri 100000 manat, xüsusi kapitalı 60000 manatdırsa, öhdəlikləri nə qədərdir?

• 100000
• Doğru cavab yoxdur
• 160000
√ 40000
• 60000

118. Müəssisənin öhdəlikləri 10000 manat, xüsusi kapitalı 70000 manatdırsa, aktivləri nə qədərdir?

• 60000
• doğru cavab yoxdur
• 10000
√ 80000
• 70000

119. İlin əvvəlinə kassa hesabında qalıq 10000 manat, ilin sonuna qalıq 5000 manat,   kredit dövriyyə 13000 manatdırsa debet dövriyyə
nəqədərdir?

• 10000
√ 8000
• 6000
• 5000
• 7000

120. İlin əvvəlinə kassa hesabında qalıq 10000 manat, ilin sonuna qalıq 5000 manat,  debet dövriyyə 3000 manatdırsa  kredit dövriyyə
nəqədərdir?

• 10000
• 5000
√ 8000
• 3000
• 6000

121. Aşağıda qeyd olunanlardan biri qeyri-maddi aktiv deyil:

• Qudvil
√ Səhm
• Lisenziya
• Patent
• Proqram təminatı

122. İşçinin əmək haqqısından gəlir vergisi tutulmuşdur. Bu əməliyyatın balansa təsir növünü müəyyənləşdirin:

• Doğru cavab yoxdur.
• Aktiv azalır, passiv azalır
• Aktiv artır, aktiv azalır
√ Passiv artır, passiv azalır
• Aktiv artır, passiv artır

123. Hazır məhsul və yenidən satılmaq üçün nəzərdə tutuan mallar aktivlərin hansı qrupuna aiddir?

• əsas və dövriyyə aktivlərinə
√ ehtiyatlara
• qeyri-maddi aktivlərə
• əsas vəsaitlərə



• hesablaşmada olan vəsaitlərə

124. Aktivlərin  tanınması üçün əsas şərt hansıdır?

• Uzun xidmət müddəti;
• Yüksək likvidlik
√ Gələcək iqtisadi fayda;
• Maddi-əşya forması;
• Yüksək dəyəri;

125. Mühasibat balansında hansı elementlər barədə məlumat  əks olunur?

• Gəlirlər, öhdəliklər və xüsusi kapital
• Gəlirlər, xərclər və dividendlər
√ Aktivlər, öhdəliklər və xüsusi kapital
• Xərclər, dividendlər və xüsusi kapital
• Aktivlər, gəlirlər, xərclər, öhdəliklər və xüsusi kapital

126. Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipi tətbiq olunmaya bilər:

• Müəssisə öz fəaliyyətini yeni başlayanda;
√ Müəssisəinin ləğv olunması gözləniləndə;
• Düzgün cavab yoxdur.
• Satışın xalis dəyərini hesablamaq mümkün olmayanda;
• Ədalətli dəyər maya dəyərini üztələyəndə;

127. Firma yeni istehsal binası tikmək  üçün bankdan uzunmüddətli kredit götürmüşdür.  Həmin kreditə görə hesablanmış faiz borcu üçün
muhasibat yazılışı verin.

• Dt fövqaladə xərclər             Kt Uzunmüddətli bank krediti
√ Dt Kapital qoyuluşu             Kt Uzunmüddətli bank krediti
• Dt İdarəetmə xərcləri            Kt Uzunmüddətli bank krediti
• Dt istehsalat xərcləri             Kt Uzunmüddətli bank krediti
• Dt Ümumtəsərrüfat xərcləri Kt Uzunmüddətli bank krediti

128. Qanunverciliyə görə hansı müəssisələr mütləq əDV ödəyicisi olaraq qeydiyyatdan keçməlidirlər?

• Dövriyyəsi 90000 azn-dən çox olan bütün müəssisələr
√ Dövriyyəsi 120000 azn-dən çox olan bütün müəssisələr
• Doğru cavab yoxdur
• Dövriyyəsi 150000 azn-dən çox olan bütün müəssisələr
• Dövriyyəsi 90000 azn-dən çox olan fiziki şəxslər və 150000 azn-dən çox olan hequqi şəxslər

129. Malsatanlara borc hesabının  son qalığı 50000 manat, debet dövriyyə 70000 manat kredit dövriyyə 80000 manatdırsa, ilkin qalıq nə
qədərdir?

√ 40000
• 60000
• 30000
• 50000
• 70000

130. Müəssisənin kapitalı 800000 manat, gəlirləri 400000 manat,  xərcləri 300000 manat öhdəlikləri 500000 manatdırsa  Aktivləri nə
qədərdir?

√ 1400000
• 1800000
• 2000000
• 1200000
• 1600000



131. Müəssisənin Aktivləri 1400000 manat, öhdəlikləri 500000 manat kapitalı 800000 manat, gəlirləri 400000 manatdırsa  xərcləri nə
qədərdir?

• 100000
• 150000
• 500000
√ 300000
• 200000

132. Xüsusi kapitalın daha dəqiq təsvirini secin:

• Xüsusi kapital+Aktivlər
• Gəlirlər-Xərcər
• Aktivlər=Kapital
• Öhdəlikər + Aktivlər
√ Aktivlər-Öhdəliklər

133. Müəssisənin öhdəlikləri kim qarşısında olan borcdur?

• Xeyriyyə müəssisələri;
• Anderrayterlər;
• Alıcılar;
√ Kreditorlar;
• Debitorlar;

134. İnformasiya aşağıdakılardan birinin təmin olunması üçün əhəmiyyətli dərəcədə səhv olmamalı və yanıltmamalıdır:

• Proqnoz verə bilmək;
• Konservativlik.
√ Etibarlıq;
• Müqayisəlilik;
• Ardıcıllıq;

135. Aşağıdakılardan hansı maliyyə hesabatının xarakterik xüsusiyyəti deyil?

• Müqayisəlilik;
• Münasiblik;
• Etibarlılıq;
√ Konservativlik;
• Düzgün cavab yoxdur.

136. Müəssisənin öhdəlikləri kim qarşısında olan borcdur?

• Anderrayterlər;
• Alıcılar;
• Debitorlar;
• Xeyriyyə müəssisələri;
√ Kreditorlar;

137. Müəssisənin öhdəliklərinə nə aid deyil?

• Büdcə və vergi orqanları qarşısında olan borclar;
• Kreditor borcları;
• Ödəniş üçün olan veksellər;
• Əməyin ödənişi üzrə borclar;
√ Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri;

138. Bütün aktivlərin əsas fərqləndirici cəhəti hansıdır?



• Yüksək likvidlik
• Uzun xidmət müddəti;
• Yüksək dəyəri;
• Maddi-əşya forması;
√ Gələcək iqtisadi fayda;

139. Mühasibat uçotunun mahiyyətini hansı amillər müəyyənləşdirir

• maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin prosesləri
• təsərrüfat faktları
• mühasibat uçotunun növləri
√ mühasibat uçotunun obyektləri
• maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri

140. Xüsusi kapital nəyi əks etdirir?

• Əgər əməliyyat birdən artıq vaxt dövrünə əhatə edirsə, hesablaşmalar aparılmamalıdır;

• Əməliyyat yalnız bir zaman dövrünə təsir göstərə bilər və müəssisənin hesablarına yalnız müəssisə öz fəaliyyətini dayandırdığı zaman
düzəliş edilə bilər.

• Müəssisənin hesablarına yalnız müəssisə öz fəaliyyətini dayandırdığı zaman düzəliş edilə bilər;
• Əməliyyat yalnız bir zaman dövrünə təsir göstərə bilər;
√ Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti müəyyən zaman dövrlərinə bölünə bilər;

141. Müəssisənin öhdəliyi deyəndə nə başa düşülür?

• Gələcək xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar;
• Bütün yuxarıda qeyd olunanlar.
• Gələcək iqtisadi fayda;
√ Müəssisənin cari öhdəlikləri;
• Fəaliyyət zamanı istifadə olunan qiymətlilər;

142. İnformasiya nə zaman münasib hesab olunur?

• Müxtəlif firmalar tərəfindən istifadə olunanda;
• Aşağı qiymətə əldə olunan zaman və xarici istifadəçilərə təqdim olunmadıqda.
• Aşağı qiymətə əldə olunan zaman;
√ Keçmiş, indiki və gələcək hadisələri qiymətləndirməyə kömək edən, keçmiş qiymətləndirmələri təsdiq edən və düzəldən zaman;
• Xarici istifadəçilərə təqdim olunmadıqda;

143. Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipi nə zaman tətbiq olunmur?

• Düzgün cavab yoxdur.
• Satışın xalis dəyərini hesablamaq mümkün olmayanda;
• Ədalətli dəyər maya dəyərini üztələyəndə;
√ Müəssisəinin ləğv olunması gözləniləndə;
• Müəssisə öz fəaliyyətini yeni başlayanda;

144. İnformasiya o zaman münasib hesab olunur ki o:

• Auditor yoxlamasından keçmiş olsun;
• Auditor yoxlamasından keçmiş olsun və obyektiv xarakter daşısın.
√ İqtisadi qərarların qəbul olunmasına təsir etmək iqtidarında olsun;
• Obyektiv xarakter daşısın;
• Əməliyyat tsikli və ya bir il – dövrlərindən ən uzun olanı üçün təqdim olunsun;

145. əgər informasiya əvvəlcədən proqnoz verə bilmək üçün istifadə olunursa onda bu o deməkdir ki:

• Xarici auditor tərəfindən təsdiq olunub;
• Xarici auditor tərəfindən təsdiq olunub və neytraldır.
• Neytraldır;



√ Əvvəlki hesablamaları təsdiq və ya düzəliş edir;
• Bir il üçün hazırlanıb;

146. İnformasiya nə zaman münasib hesab olunur?

• Aşağı qiymətə əldə olunan zaman;
• Aşağı qiymətə əldə olunan zaman və xarici istifadəçilərə təqdim olunmadıqda.
• Müxtəlif firmalar tərəfindən istifadə olunanda;
• Xarici istifadəçilərə təqdim olunmadıqda;
√ Keçmiş, indiki və gələcək hadisələri qiymətləndirməyə kömək edən, keçmiş qiymətləndirmələri təsdiq edən və düzəldən zaman;

147. Gəlir nə deməkdir?

• Müəyyən dövr ərzində istehlak olunan aktivlərin dəyəri;
• Müəyyən dövr ərzində istehlak olunan aktivlərin və istifadə olunan xidmətlərin dəyəri.
• Cari və ya gözlənilən pul ödəmələri;
• Müəyyən dövr ərzində istifadə olunan xidmətlərin dəyəri;
√ Təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində xüsusi kapitalın ümumi artımı;

148. əgər bütün öhdəliklər 6000 manat dəyərində artırsa, bu o deməkdir ki:

• Aktivlər 3000 manat artıb və xüsusi kapital 3000 manat məbləğində artıb;
• Aktivlər 6000 manat azalıb və xüsusi kapital 6000 manat məbləğində artıb;
• Aktivlər 6000 manat azalıb;
• Xüsusi kapital 6000 manat məbləğində artıb;
√ Aktivlər 6000 manat artıb və ya xüsusi kapital 6000 manat məbləğində azalıb;

149. Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipi o deməkdir ki:

• Yaxın gələcəkdə ləğv olunacaq;

√ Fəaliyyət göstərir və yaxın gələcəkdə fəaliyyət göstərəcək, ləğv olunmayacaq, onun fəaliyyət miqyası əhəmiyyətli dərəcədə ixtisar
olunmayacaq;

• Dinamik inkişaf edən müəssisədir;
• Başqa müəssisə tərəfindən satın alınacaq;
• Düzgün cavab yoxdur.

150. Müəssisənin öhdəliyi deyəndə nə başa düşülür?

• Gələcək iqtisadi fayda;
√ Müəssisənin cari öhdəlikləri;
• Bütün yuxarıda qeyd olunanlar.
• Gələcək xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar;
• Fəaliyyət zamanı istifadə olunan qiymətlilər;

151. Aşağıdakı bərabərliklərdən hansı balans bərabərliyidir?

• Aktivlər=Gəlilər-Xərcər
• Bütün yuxarıda qeyd olunan bərabərliklər.
• Aktivlər=Kapital
• Aktivlər-Öhdəliklər=Xüsusi kapital
√ Aktivlər=Öhdəliklər+Xüsusi kapital

152.   Təşkilatın işçi heyətinə kassadan əmək haqqı verilmişdir  təsərrüfat əməliyyatı balansın hansı dəyişmə növünə aiddir?

• Aktiv və passivdə atırm yaranır
• Passivin tərkibində dəyişiklik yaranır
• Aktivin tərkibində dəyişiklik yaranır
• Düzgün cavab yoxdur
√ Aktiv və passivin tərkibində azalma yaranır



153. Mühasibat uçotunun metodunun əsas elementləri hansılardır?

• hesablar sistemi və ikili yazılış üsulu,sənədləşmə və inventarlaşma
√ sənədləşmə, inventarlaşma, qiymətləndirmə, kalkulyasiya, hesablar sistemi və ikili yazılış,balans və hesabat
• hesablar sistemi və ikili yaziliş üsulu ,balans və hesabat
• sənədləşmə,inventarlaşma, qiymətləndirmə və kalkulyasiya
• balans və hesabat ,sənədləşmə və inventarlaşma,ikili yazılış üsulu

154. Təsərrüfat uçotunun hansı növlərini tanıyırsınız?

√ natural, əmək, pul
• operativ, statistik, əmək
• natural, muhasibat, əmək
• muhasibat, pul, operativ
• operativ,əmək, muhasibat

155.  Öhdəlik nə zaman maliyyə hesabatının ünsürü kimi tanınır?

•  şirkət tərəfindən nəzarət edilir
•  kommersiya təşkilatı tərəfindən gələcəkdə iqtisadi fayda götürüləcəyini təmin edir
•  dəyər etibarlı şəkildə müəyyənləşdirilə bilər
•  ödənmə zamanı iqtisadi resurslar şirkətdən uzaqlaşa bilər
√  bütün cavablar düzgündür

156.  Gəlirlər nə zaman maliyyə hesabatının elementi kimi tanınır?

•  mənfəət alındıqdan sonra
•  pul vəsaitləri daxil olduqdan sonra
•  xərclər tanındıqdan sonra
√  düzgün cavab yoxdur
•  gəlirlər və xərclər müqayisə olunduqdan sonra

157. Mühasibat (maliyyə) informasiyasından istifadə edənləri təyin edin:

• borc verənlər
• yuxarıdakıların hec biri.
• analitik məsləhətçilər qrupu
• işgüzar təmas qrupu
√  yuxarıdakıların hamısı.

158. Mühasibat hesabatına verilən tələblər (keyfiyyət göstəriciləri) hansılardır?

• İnformasiyanın həqiqiliyi və göstəricilərin əhəmiyyətliliyi
• Göstəricilərin əhəmiyyətliliyi;
• İnformasiyanın aydınlığı, neytrallığı və müqayisəliliyi;
• İnformasiyanın dürüstlüyü və tamlığı;
√ İnformasiyanın aydınlığı, informasiyanın həqiqiliyi və tamlığı, göstəricilərin əhəmiyyətliliyi, neytrallığı və müqayisəliliyi;

159. Mühasibat uçotunun mahiyyəti nədən ibarətdir?

• Mühasibat uçotu müəssisənin əsas struktur bölmələrində baş vermiş bütün təsərrüfat əməliyyatlarının ardıcıl şəkildə, xronoloji qaydada,
başdan-başa, ilkin sənədlər əsasında qeydiyyata alınması, qruplaşdırılması və sistemləşdirilməsindən ibarətdir

•
Mühasibat uçotu müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti prosesində baş vermiş əsas təsərrüfat əməliyyatlarının yığcam şəkildə, xronoloji
qaydada, başdan-başa, ilkin sənədlər əsasında kitablara yazılması, qruplaşdırılması, sistemləşdirilməsi və yekunlaşdırılmasından
ibarətdir

• Mühasibat uçotu müəssisədə baş vermiş bütün təsərrüfat əməliyyatlarının ardıcıl şəkildə, xronoloji qaydada, başdan-başa, ilkin sənədlər
əsasında kitab və jurnallara yazılaraq, qruplaşdırılması, sistemləşdirilməsi və yekunlaşdırılmaqla, balansın tərtib edilməsindən ibarətdir

√ Mühasibat uçotu müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti prosesində baş vermiş bütün təsərrüfat əməliyyatlarının ardıcıl şəkildə, xronoloji
qaydada, başdan-başa, ilkin sənədlər əsasında qeydiyyata alınması, qruplaşdırılması və sistemləşdirilməsindən ibarətdir

• Mühasibat uçotu müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti prosesində baş vermiş bütün təsərrüfat əməliyyatlarının ardıcıl şəkildə, xronoloji
qaydada, başdan-başa, icmal sənədlər əsasında toplanması, qeydiyyata alınması və qruplaşdırılmasından ibarətdir



160. Mühasibat uçotunun mahiyyəti nədən ibarətdir?

• Mühasibat uçotu müəssisənin əsas struktur bölmələrində baş vermiş bütün təsərrüfat əməliyyatlarının ardıcıl şəkildə, xronoloji qaydada,
başdan-başa, ilkin sənədlər əsasında qeydiyyata alınması, qruplaşdırılması və sistemləşdirilməsindən ibarətdir

• Mühasibat uçotu müəssisədə baş vermiş bütün təsərrüfat əməliyyatlarının ardıcıl şəkildə, xronoloji qaydada, başdan-başa, ilkin sənədlər
əsasında kitab və jurnallara yazılaraq, qruplaşdırılması, sistemləşdirilməsi və yekunlaşdırılmaqla, balansın tərtib edilməsindən ibarətdir

•
Mühasibat uçotu müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti prosesində baş vermiş əsas təsərrüfat əməliyyatlarının yığcam şəkildə, xronoloji
qaydada, başdan-başa, ilkin sənədlər əsasında kitablara yazılması, qruplaşdırılması, sistemləşdirilməsi və yekunlaşdırılmasından
ibarətdir

√ Mühasibat uçotu müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti prosesində baş vermiş bütün təsərrüfat əməliyyatlarının ardıcıl şəkildə, xronoloji
qaydada, başdan-başa, ilkin sənədlər əsasında qeydiyyata alınması, qruplaşdırılması və sistemləşdirilməsindən ibarətdir

• Mühasibat uçotu müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti prosesində baş vermiş bütün təsərrüfat əməliyyatlarının ardıcıl şəkildə, xronoloji
qaydada, başdan-başa, icmal sənədlər əsasında toplanması, qeydiyyata alınması və qruplaşdırılmasından ibarətdir

161. Mühasibat uçotu metodunun hansı ünsürləri digər iqtisad elmləri üçün ümumi hesab olunur? (Sürət 29.04.2014 10:30:05)

• Balans, ikili yazılış üsulu;
• İnventarlaşdırma.
√ Qiymətləndirmə, balans, kalkulyasiya, inventarlaşma;
• Sənədləşmə, inventarlaşma;
• Qiymətləndirmə, balans, hesablar sistemi;

162. Hesablaşma hesabı vasitəsilə həyata keçirilə bilər: (Sürət 29.04.2014 10:28:41)

√ kassa, hesablaşma və kredit əməliyyatları
• bütün cavablar düzgündür
• kassa əməliyyatları
• hesablaşma əməliyyatları
• kredit əməliyyatları

163. Mühasibat hesabatına verilən tələblər (keyfiyyət göstəriciləri) hansılardır? (Sürət 29.04.2014 10:28:14)

• İnformasiyanın dürüstlüyü və tamlığı;
√ İnformasiyanın aydınlığı, informasiyanın həqiqiliyi və tamlığı, göstəricilərin əhəmiyyətliliyi, neytrallığı və müqayisəliliyi;
• İnformasiyanın həqiqiliyi və göstəricilərin əhəmiyyətliliyi
• Göstəricilərin əhəmiyyətliliyi;
• İnformasiyanın aydınlığı, neytrallığı və müqayisəliliyi;

164. Balansın hansı elementi əsas element hesab edilir?  (Sürət 29.04.2014 10:27:59)

• Mühasibat uçotunun hesabları
• Balansın aktiv və passivinin eyniliyi
• Balansın bərabərliyi
• Balansın valyutası
√ Balansın maddələri

165. . əsas vəsaitlərin amortizasiyası  və  Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası  maddələri olmayan balans necə adlanır? (Sürət 29.04.2014
10:27:53)

• Brutto-balans;
• Likvid balansı.
√ Netto-balans;
• Nəticə balansı;
• Giriş balansı;

166.  Balansa əsasən müəssisənin əsas vəsaitlərinin cəmini tapın: (əlavə 1)  (Sürət 29.04.2014 10:27:36)

• təşkilatın rəhbəri və baş mühasibi
• təşkilatın baş mühasibi
• təşkilatın uçot işçiləri



• təşkilatın iqtisadçıları
√ təşkilatın rəhbəri

167.  Aşağıdakı əməliyyatlardan balansın aktivinin tərkibində dəyişikliyə səbəb olanı seçin: (Sürət 29.04.2014 10:27:27)

•  hesablanmış əmək haqqı ödənilmişdir
√  alıcı firmadan müəssisənin bank hesabına vəsait daxil olmuşdur
•  müəssisə kreditlə mal almışdır
•  işçilərə əmək haqqı hesablanmışdır
•  banka olan kredit öhdəliyi geri qaytarılmışdır

168.  Gəlirlər nə zaman maliyyə hesabatının elementi kimi tanınır?

•  xərclər tanındıqdan sonra
•  gəlirlər və xərclər müqayisə olunduqdan sonra
√  düzgün cavab yoxdur
•  mənfəət alındıqdan sonra
•  pul vəsaitləri daxil olduqdan sonra

169.  Öhdəlik nə zaman maliyyə hesabatının ünsürü kimi tanınır?

•  ödənmə zamanı iqtisadi resurslar şirkətdən uzaqlaşa bilər
√  bütün cavablar düzgündür
•  kommersiya təşkilatı tərəfindən gələcəkdə iqtisadi fayda götürüləcəyini təmin edir
•  şirkət tərəfindən nəzarət edilir
•  dəyər etibarlı şəkildə müəyyənləşdirilə bilər

170.  Aktiv nə zaman maliyyə hesabatının ünsürü kimi tanınır?

•  ötən hadisələrin nəticəsində meydana çıxır
√  bütün cavablar düzgündür
•  aktivlərin dəyərini dəqiq ölçmək olur
•  kommersiya təşkilatı tərəfindən gələcəkdə iqtisadi fayda götürüləcəyini təmin edir
• müəssisə tərəfindən nəzarət olunur

171.  Hansı elementlər kommersiya təşkilatının maliyyə vəziyyətini xarakterizə edir?

•  aktivlər, öhdəliklər və gəlirlər
•  aktivlər, kapital və gəlirlər
√  aktivlər, öhdəliklər və kapital
•  gəlirlər, xərclər və kapital
•  gəlirlər, öhdəliklər və kapital

172. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda nə əks olunur?

• Hesabat dövrünə xərclər, dividendlər və xüsusi kapitalın vəziyyəti.
• Hesabat dövrünə aktivlərin, öhdəliklərin və xüsusi kapitalın vəziyyəti;
• Müəyyən dövr ərzində xüsusi kapitaldakı dəyişikliklər;
• Müəyyən dövr ərzində aktivlərdəki, öhdəliklərdəki və xüsusi kapitaldakı dəyişikliklər;
√ Müəyyən dövr ərzindəki gəlirlər və xərclər;

173. Təmiz gəlir nə vaxt yaranır?

• Aktivlər = Öhdəliklər
• Aktivlər > Öhdəliklər
• Gəlirlər = Xərclər;
• Gəlirlər < Xərclər;
√ Gəlirlər > Xərclər;

174. Debitor borcunun 400 manat ödənilməsi o deməkdir ki:



• Aktivlər 400 manat məbləğındə azalıb və öhdəliklər 400 manat məbləğində azalıb;
√ Aktivlər 400 manat məbləğındə artıb və aktivlər 400 manat məbləğində azalıb;
• Aktivlər 400 manat məbləğındə artıb və öhdəliklər 400 manat məbləğində azalıb;
• Öhdəliklər 400 manat məbləğındə azalıb və xüsusi kapital 400 manat məbləğində artıb;
• Xüsusi kapital 400 manat məbləğındə azalıb və öhdəliklər 400 manat məbləğində artıb

175. Xüsusi kapital nəyi əks etdirir?

• Kreditorların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı;
• İşçi heyətinin iddia etdiyi aktivlərdə olan payı;
√ Səhmdarların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı;
• Debitorların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı;
•  Xeyriyyə müəssisələrinin iddia etdiyi aktivlərdə olan payı;

176. Xidmət sferası müəssisələrində gəlir nə zaman əldə olunmuş  hesab olunur?

• Pul vəsaitlərinin əldə olunması tarixinə;
• Maliyyə hesabatının tərtib olunması tarixinə.
• Ayın axırında;
• İlin sonunda;
√ Xidmətin göstərilməsi tarixinə;

177. Uyğunluq prinsipinə müvafiq olaraq aşağıdakılardan hansılar arasında uyğunluq olmalıdır?

• Müəssisənin kreditorları;
• Müəssisənin müştəriləri;
√ Gəlirlər və xərclər;
• Aktivlər və öhdəliklər;
• Xüsusi kapital və öhdəliklər.

178. Gələcək dövrün xərcləri o xərclərdir ki:

• Tanınıb, lakin hələ uçotda əks olunmayıb.
√ Onlar tanınana qədər ödənilib və aktiv uçot hesablarında əks olunub;
• Onlar tanınandan sonra ödənilib və aktiv uçot hesablarında əks olunub;
• Tanınıb lakin hələ ödənilməyib;
• Tanınıb, ödənilib və uçotda əks olunub;

179. Hesablanmış xərclər o xərclərdir ki:

• Ödənilib lakin hələ uçotda əks olunmayıb.
• Onlar tanınandan sonra ödənilib və aktiv uçot hesablarında əks olunub;
• Onlar tanınana qədər ödənilib və aktiv uçot hesablarında əks olunub;
√ Tanınıb lakin hələ ödənilməyib;
• Tanınıb, ödənilib və uçotda əks olunub;

180. Uyğunluq prinsipinə müvafiq olaraq aşağıdakılardan hansılar arasında uyğunluq olmalıdır?

• Müəssisənin kreditorları;
• Xüsusi kapital və öhdəliklər.
• Müəssisənin müştəriləri;
√ Gəlirlər və xərclər;
• Aktivlər və öhdəliklər;

181. Gəlirlərin tanınması prinsipinə uyğun olaraq gəlirlərin əks olunması həyata keçirilməlidir:

• Mənfəətdən vergi ödənilən zaman;
• Maliyyə hesabatı tərtib olunan zaman.
• Pul vəsaitləri əldə olunan zaman;



√ Gəlir əldə olunan zaman;
• Ayın axırında;

182. Borc vəsaiti mənbələrinə nələr aiddir?

• təşkilatın uzunmüddətli öhdəlikləri
• hesablaşmalar üzrə təşkilatın öhdəlikləri
• qısamüddətli və uzunmüddətli bank kreditləri
√ bank kreditləri, borclar və kreditor borcları
• məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar

183. Gələcək dövrün gəlirləri aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir:

√ Öhdəliklər;
• Aktivlər
• Gəlirlər;
• Gəlirlərin azalmasının kontraktiv hesabı;
• Xüsusi kapital.

184. Gələcək dövrün xərcləri hesablanan müddətin sonunda aşağıdakı korrektəedici yazılışı etmək lazımdır:

• Xərclərin uçotu hesabının debeti və krediti
• Öhdəliklərin uçotu hesabının debeti və krediti
• Aktivlərin uçotu hesabının debeti və xərclərin uçotu hesaının krediti
√ Xərclərin uçotu hesabının debeti və aktivlərin uçotu hesabının krediti
• Aktivlərin uçotu hesabının debeti və krediti

185. Öhdəlik və gəlir hesablarının müxabirələşməsi nə ilə əlaqədar yaranır?

• Aktivlərin uçotu hesabları üzrə korrektəedici yazılışlarla;
• Xüsusi kapital hesabları üzrə korrektəedici yazılışlarla;
• Gələcək dövrün xərcləri hesabları üzrə korrektəedici yazılışlarla;
√ Gələcək dövrün  gəlirləri hesabı üzrə korrektəedici yazılışlarla;
• Pul vəsaitlərinin uçotu hesabları üzrə korrektəedici yazılışlarla;

186. Gələcək dövrlər gəlirləri o gəlirlərdir ki:

• Əldə olunub, lakin uçotda əks olunmayıb.
√ Onlar qazanılana qədər öhdəlik kimi qəbul olunub və əks olunub;
• Onlar əldə olunana qədər qazanılıb və əks olunub;
• Qazanılıb, lakin hələ əldə olunmayıb;
• Qazanılıb, qəbul olunub və uçotda əks olunub;

187. Mühasibat uçotunun hansı obyektləri öhdəliklərə aiddir?

• Debitor borcları
• Yola salınmış malar üzrə alıcılarla hesablaşmalar
• Alınmış veksellər üzrə hesablaşmalar.
√ Pensiya fonduna ayırmalar üzrə borclar
• Bitməmiş istehsal

188. Mühasibat uçotu metodunun hansı ünsürləri digər iqtisad elmləri üçün ümumi hesab olunur?

• Sənədləşmə, inventarlaşma;
• Balans, ikili yazılış üsulu;
• Qiymətləndirmə, balans, hesablar sistemi;
• İnventarlaşdırma.
√ Qiymətləndirmə, balans, kalkulyasiya, inventarlaşma;

189. Mühasibat uçotunun əsas növlərini sadalayın



• muhasibat, pul, statistik
• əmək, natural, muhasibat
• natural, əmək, pul
• operativ, natural, muhasibat
√ operativ, statistik, muhasibat

190. Mühasibat uçotunun metodunun elementləri hansılardır?

• Sənədləşdirmə, inventarizasiya, idarəetmə, ikitərəfli yazılış, qiymətləndirmə, kalkulyasiya, balans, hesabat
• Sənədləşdirmə, inventarizasiya, hesablar, ikitərəfli yazılış, qiymətləndirmə, kalkulyasiya, balans, hesabat, yoxlama
√ Sənədləşdirmə, inventarizasiya, hesablar, ikitərəfli yazılış, qiymətləndirmə, kalkulyasiya, balans, hesabat
• Sənədləşdirmə, inventarizasiya, hesablar, ikitərəfli yazılış, qiymətləndirmə, kalkulyasiya, balans, təqdimat
• Sənədləşdirmə, inventarizasiya, hesablar, ikitərəfli yazılış, risklərin ölçülməsi, kalkulyasiya, balans, hesabat

191. Mühasibat uçotunun predmeti nədən ibarətdir?

• Mühasibat uçotunun predmeti müəssisənin bütün fəaliyyətinin öyrənilməsi və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti prosesində yerinə yetirilən
təsərrüfat əməliyyatlarını əks etdirən informasiya sistemidir

• Mühasibat uçotunun predmeti müəssisənin əmlakının, pul vəsaitlərinin, mal-material ehtiyatlarının, kapitalının və öhdəliklərinin
mövcud vəziyyətini, eləcə də onların artıb-azalmasını əks etdirən informasiya sistemidir

• Mühasibat uçotunun predmeti müəssisənin bütün əmlakını tərkibi və yerləşdirilməsinə görə, eləcə də pul vəsaitlərini, mal-material
ehtiyatlarını, kapitalını və öhdəliklərini əks etdirən informasiya sistemidir

√ Mühasibat uçotunun predmeti müəssisənin bütün əmlakını tərkibi və yerləşdirilməsinə görə, eləcə də öhdəliklərini, təsərrüfat
əməliyyatlarını və onların nəticələrini əks etdirən informasiya sistemidir

• Mühasibat uçotunun predmeti müəssisənin əmlakı, onun əmələ gəlməsi mənbələri və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti prosesində yerinə
yetirilən təsərrüfat əməliyyatlarıdır

192. Mühasibat uçotunun obyektləri hansılardır?

• Mühasibat uçotunun obyektləri müəssisənin bütün fəaliyyətinin öyrənilməsi və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti prosesində yerinə yetirilən
təsərrüfat əməliyyatlarıdır

• Mühasibat uçotunun obyektləri müəssisənin əmlakı, onun əmələ gəlməsi mənbələri və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələridir
• Mühasibat uçotunun obyektləri müəssisənin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti prosesində yerinə yetirilən bütün təsərrüfat əməliyyatlarıdır

• Mühasibat uçotunun obyektləri müəssisənin əmlakı, onun sənədləşdirilməsi prosesləri və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti prosesində yerinə
yetirilən bütün təsərrüfat əməliyyatlarıdır

√ Mühasibat uçotunun obyektləri müəssisənin əmlakı, onun əmələ gəlməsi mənbələri və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti prosesində yerinə
yetirilən təsərrüfat əməliyyatlarıdır

193.  MMUS-a uyğun olaraq hesabat tarixindən sonrakı hadisələrə aiddir:

•  hesabat tarixi və auditor yoxlanılması tarixi arasında baş verən hadisələr
•  maliyyə hesabatının hazırlanması və təsdiq olunması dövrü arasında baş verən hadisələr
•  hesabat dövründən keçən 1-ci ayda baş verən hadisələr
√  maliyyə hesabatlarının hesabat tarixi və təsdiq olunma tarixi arasındakı dövrdə baş verən hadisələr
•  bütün cavablar düzgündür

194. Amortizasiya prosesi aşağıdakı kimi təqdim oluna bilər:

√ Səmərəli və sistemli yanaşma əsasında aktivin faydalı istifadə müddəti ərzində onun dəyərinin xərclərə silinməsi;
• Hər hesabat dövrü ərzində aktivin dəyərinin onun real dəyərinə qədər silinməsi;
• Düzgün cavab yoxdur.
• Aktivin ədalətli dəyər üzrə qiymətləndirilməsi;
• Səmərəli və sistemli yanaşma əsasında aktivin faydalı istifadə müddəti ərzində onun dəyərinin artırılması;

195. Müəssisənin vəsaitləri əmələgəlmə mənbələrinə görə necə qruplaşdırılır?

√ Xüsusi və cəlb edilmiş kapital
• Fondlar, ehtiyatlar, mənfəət, məqsədli maliyyələşmə və daxil olmalar;
• Xüsusi kapital və sair passivlər
• Kapital və ehtiyatlar, borc öhdəlikləri;
• Hesablaşmalar üzrə öhdəliklər, borclar və bank kreditləri



196.   Təşkilatın işçi heyətinə kassadan əmək haqqı verilmişdir  təsərrüfat əməliyyatı balansın hansı dəyişmə növünə aiddir?

• Passivin tərkibində dəyişiklik yaranır
• Aktivin tərkibində dəyişiklik yaranır
• Aktiv və passivdə atırm yaranır
• Düzgün cavab yoxdur
√ Aktiv və passivin tərkibində azalma yaranır

197. Mühasibat balansında nə əks olunur?

• Aktivlər, gəlirlər, xərclər, öhdəliklər və xüsusi kapital.
• Gəlirlər, xərclər və dividendlər;
• Gəlirlər, öhdəliklər və xüsusi kapital;
√ Aktivlər, öhdəliklər və xüsusi kapital;
• Xərclər, dividendlər və xüsusi kapital;

198. Mühasibat balansında nə əks olunur?

• Xərclər, dividendlər və xüsusi kapital;
√ Aktivlər, öhdəliklər və xüsusi kapital;
• Aktivlər, gəlirlər, xərclər, öhdəliklər və xüsusi kapital.
• Gəlirlər, xərclər və dividendlər;
• Gəlirlər, öhdəliklər və xüsusi kapital;

199. Aktivin qalıq dəyəri nəyə bərabərdir?

• Aktivin bərpa dəyərinə;
√ Yığılmış amortizasiyanı çıxmaqla aktivin maya dəyərinə;
• Təkrar bazarın istiqamətləndirildiyi qiymət;
• İlkin dəyərini çıxmaqla bazar dəyərinə;
• Cari təmir xərclərini çıxmaqla bazar qiymətinə.

200.  Yığılmış amortizasiya  hesabının qalığı nəyi əks etdirir?

• Əsas vəsaitlərin dəyişdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş pul vəsaitləri;
• Bütün qeyd olunanlar düzdür.
√ Əsas vəsait obyektlərinin əldə olunması tarixindən sonrakı xərclərə aid olan məbləği;
• Cari dövrün xərclərinə aid edilən məbləğı;
• Ədalətli dəyərin əldə olunması üçün əsas vəsaitlərin dəyərindən çıxılan məbləği;

201. Torpağın maya dəyərinə daxil deyil:

√ Əmlak üzrə illik vergi;
• Alıcı tərəfindın ödənilən əmlak vergisi;
• Bütün qeyd olunanlar düzdür.
• Torpağa mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması ilə əlaqədar yığımlar;
• Əmlak üzrə agentliklərin komissiya xərcləri;

202. əsas vəsaitləri aşağıdakı qruplara ayırmaq olar:

• Torpaq, bina və tikililər.
• Torpaq, əmlak, mebel, avadanlıqlar;
• Qeyri-maddi aktivlər, torpaq, bina və tikililər, avadanlıqlar;
√ Torpaq, abadlıq obyektləri, bina və tikililər, avadanlıqlar;
• İstehsal gücləri, əmlak, bina və tikililər, avadanlıqlar;

203. İstifadə imkanları faydalı istifadə müddətində azalmayan aktiv hansıdır?

• Mebel



• Nəqliyyat vasitələri
• Alətlər və ləvazimatlar
√ Torpaq
• Aparatura və avadanlıq

204. Mühasibat balansının tanınmasını tam xarakterizə et:

• Mühasibat balansı-əmlakın, xüsusi kapitalın və öhdəliklərin pul ifadəsində qruplaşdırma və əks etdirmə üsuludur
• Mühasibat balansı-mühasibat hesabları ilə əlaqəli və maliyyə nəticəsinin əks etdirilməsi üsuludur
• Mühasibat balansı-təsərrüfat vəsaitlərinin əks etdirilməsi üsuludur
• Mühasibat balansı-təsərrüfat əməliyyatları üzərində nəzarət etmək üçün informasiyaların balans ümumiləşdirilməsi üsuludur
√ Mühasibat balansı-iqtisadi informasiyaların qruplaşdırma üsuludur

205. Aşağıdakı bərabərliklərdən hansı balans bərabərliyidir?

√ Aktivlər=Öhdəliklər+Xüsusi kapital
• Aktivlər=Gəlilər-Xərcər
• Bütün yuxarıda qeyd olunan bərabərliklər.
• Aktivlər=Kapital
• Aktivlər-Öhdəliklər=Xüsusi kapital

206. Avadanlığın faydalı istifadə müddətinin dəyişdirilməsi nəyə gətirib çıxarır?

• Aktivin bütün faydalı istifadə müddəti ərzində hesablanmış amortizasiya məbləğinin müqayisə oluna bilməsi üçün amortizasiya
ayırmaları həcminin  daimi saxlanmasına;

• Cari ildə gəlirin artmasına;
• Aktivin ədalətli dəyərinin artmasına.
√ Cari və növbəti illərdə amortizasiya ayırmalarının həcminin dəyişməsinə;
• Əvvəlki illərdəki tanınmış amortizasiya ayırmaları həcminə yenidən baxılmasına və dəyişməsinə;

207. əsas vəsaitlərin gözlənilən faydalı istifadə müddətinin təmin olunması və istismar effektivliyinin saxlanmasına xərclər əsasən hara aid
edilir?

√ Baş verdikcə xərclərə silinir;
• Uçotda və maliyyə hesabatında əks olunmur.
• Əhəmiyyətli məbləğ təşkil edənə qədər hec yerdə əks olunmur;
• “Yığılmış amortizasiya” hesabının debetinə silinir;
• Müvafiq aktivlərin maya dəyərinin bir hissəsi kimi kapitallaşdırılır;

208. əsas vəsaitlərin amortizasiyası prosesi aşağıdakı kimi təqdim oluna bilər:

• Yığılmış xərc;
• Aktivin bazar dəyərinin müəyyənləşdirilməsi.
• Aktivin dəyərinin artması;
√ Dəyərin silinməsi;
• Aktivin qiymətdən düşməsi;

209. Müəssisənin passivlərinin əmələgəlmə mənbələrinə görə təsnifatı necədir?

• fondlar, ehtiyatlar, mənfəət, məqsədli maliyyələşmə və daxil olmalar
√ xüsusi və cəlb edilmiş
• hesablaşmalar üzrə öhdəliklər, borclar və bank kreditləri
• kapital və ehtiyatlar, borc öhdəlikləri
• xüsusi kapital və sair passivlər

210. Balansın hansı elementi əsas element hesab edilir?

√ Balansın maddələri
• Mühasibat uçotunun hesabları
• Balansın bərabərliyi



• Balansın aktiv və passivinin eyniliyi
• Balansın valyutası

211.  Aşağıdakı əməliyyatlardan balansın aktivinin tərkibində dəyişikliyə səbəb olanı seçin:

•  işçilərə əmək haqqı hesablanmışdır
•  müəssisə kreditlə mal almışdır
•  hesablanmış əmək haqqı ödənilmişdir
•  banka olan kredit öhdəliyi geri qaytarılmışdır
√  alıcı firmadan müəssisənin bank hesabına vəsait daxil olmuşdur

212.  Maliyyə icarəsi haqqında müqavilədə nəzərdə tutulan icarə haqqın məbləği icarəyə verəndə belə yazılışla rəsmiyyətə salınır:

√  Debet 174 – 1 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları”     Kredit 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 442
“Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri”

•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”
•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 174 – 1 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları”
•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 214 – 1 “Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları”
•  düzgün cavab yoxdur

213.  Birinci ilin axırında maliyyə icarəsi üzrə icarəyə verənə faiz hesablanmışdır:

•  Debet 751 – 3 “Maliyyə icarəsi üzrə faiz xərcləri”     Kredit 434 “Faizlər üzrə uzunmüddətli kreditor borcları”
•  düzgün cavab yoxdur
•  Debet 202 “İstehsalat məsrəfləri”     Kredit 751 – 3 “Maliyyə icarəsi üzrə faiz xərcləri”
√  Debet 751 – 3 “Maliyyə icarəsi üzrə faiz xərcləri”     Kredit 191 “Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri”
•  Debet 751 – 3 “Maliyyə icarəsi üzrə faiz xərcləri”     Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”

214.  Maliyyə icarəsinin bütün müddətinə hesablanan faizlər belə yazılışla əks etdirilir:

•  düzgün cavab yoxdur
•  Debet 191 “Gələcək hesabat dövrlərin xərcləri”     Kredit 535 – 1 “Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli kreditor borcları”
•  Debet 202 “İstehsalat məsrəfləri”     Kredit 406 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər”
•  Debet 751 – 3 “Maliyyə icarəsi üzrə faiz xərcləri”     Kredit 535 – 1 “Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli kreditor borcları”
√  Debet 191 “Gələcək hesabat dövrlərin xərcləri”     Kredit 406 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər”

215.  Birinci icarə ödənişinin icarədarın xeyrinə hesablanması aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır:

•  bütün cavablar düzgündür
•  Debet 406 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər”     Kredir 223 “Bank hesablaşma hesabları”
•  Debet 535 – 1 “Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli kreditor borcları”     Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
•  Debet 406 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər”     Kredit 751 – 3 “Maliyyə icarəsi üzrə faiz xərcləri”
√  Debet 406 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər”      Kredit 535 – 1 “Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli kreditor borcları”

216.  əsas vəsaitlərin maliyyə icarəsinə götürülməsi aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir:

√  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 406 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər”
•  düzgün cavab yoxdur
•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 535 – 1 “Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli kreditor borcları”
•  Debet 191 “Gələcək hesabat dövrlərin xərcləri”     Kredit 406 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər”

217.  əməliyyat fəaliyyətində istifadə olunan əsas vəsait obyektinin cəmlənmiş amortizasiyası uçotda belə əks etdirilir:

•  Дебет 112 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Amortizasiya”     Кредит 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Dəyər”
•  düzgün cavab yoxdur
•  Дебет 122 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar– Amortizasiya”     Кредит 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”
√  Дебет 202 “İstehsalat məsrəfləri”     Кредит 112 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Amortizasiya”
•  Дебет 112 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Amortizasiya”     Кредит 122 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Amortizasiya”



218.  əsas vəsaitlərin satışından mənfəət uçotda əks etdirilir:

•  Дебет 601 “Satış”     Кредит 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
•  bütün cavablar düzgündür
•  Дебет 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”     Кредит 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”
•  Дебет 631 “Maliyyə gəlirləri”     Кредит 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
√  Дебет 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”     Кредит 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”

219.  Müəssisənin torpaq sahəsinin satışı ilə əlaqədar xərclər hansı hesabda uçota alınır?

•  711-ci hesabda “Kommersiya xərcləri”
•  721-ci hesabda “İnzibati xərclər”
•  düzgün cavab yoxdur
√  731-ci hesabda “Sair əməliyyat xərcləri”
•  701-ci hesabda “Satışın maya dəyəri”

220.  Ümumtəsərrüfat təyinatlı əsas vəsaitıərə amortizasiya hesablanması mühasibat uçotunda əks etdirilir:

•  Debet 202 “İstehsalat məsrəfləri”     Kredit 112 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Amortizasiya”
√  düzgün cavab yoxdur
•  Debet 711 “Kommersiya xərcləri”     Kredit 112 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”
•  Debet 203 “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri”     Kredit 122 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Amortizasiya”
•  Debet 202 “İstehsalat məsrəfləri”     Kredit 122 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Amortizasiya”

221.  Gələcək dövrlərdə gəlir əldə etmək üçün alınan torpaq sahəsi uçotda əks etdirilir:

•  Дебет 111 – 1 “Torpaq – Dəyər”     Кредит 113 “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”
•  bütün cavablar düzgündür
√  Дебет 121 – 1 “Torpaq – Dəyər”     Кредит 223 “Bank hesablaşma hesabları”
•  Дебет 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar”     Кредит 113 – 3 “Tikilməkdə (istehsalatda) olan torpaq, tikili və avadanlıqlar”
•  Дебет 111 – 1 “Torpaq – Dəyər”     Кредит 223 “Bank hesablaşma hesabları”

222.  Səhmdar cəmiyyətində təsisçilərdən daxil olan əsas vəsaitlər aşağıdakı mühasibat köçürməsi ilə rəsmiləşdirilir:

•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar”
•  bütün cavablar düzgündür
•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”
√  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”
•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 113 – 2 “Təyinatı üzrə istismara hazır olan torpaq, tikili və avadanlıqlar”

223.  Cari istifadə üçün əvəzsiz daxil olan bina mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır:

√  Debet 111 – 2 “Tikililər – Dəyər”     Kredit 611 – 3 “Əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər”
•  Düzgün cavab yoxdur
•  Debet 113 – 1 “Təyinatı üzrə istismar edilməsi üçün əlavə məsrəflər tələb edən torpaq, tikili və avadanlıqlar”
•  Debet 113 – 2 “Təyinatı üzrə istismara hazır olan torpaq, tikili və avadanlıqlar”
•  Debet 121 – 2 “Binalar – Dəyər”     Kredit 611 – 3 “Əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər”

224.  Dövlət subsidiyası formasında əsas vəsaitlərin daxil olması aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir:

•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 435 “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”
√  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 444 “Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar”
•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 442 “Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri”
•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 401 “Uzunmüddətli bank kreditləri”

225.  Digər təşkilatlardan və şəxslərdən ödəniş qaydasında daxil olan əsas vəsait obyektlərinə mühasibat köçürməsi tərtib oluna bilər:

√  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
•  bütün cavablar düzgündür



•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Dəyər”     Kredit 113 – 1 “Təyinatı üzrə istismar edilməsi üçün əlavə məsrəflər tələb edən
torpaq, tikili və avadanlıqlar”

•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 113 – 2 “Təyinatı üzrə istismara hazır olan torpaq, tikili və avadanlıqlar”
•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 113 – 3 “Tikilməkdə (istehsalatda) torpaq, tikili və avadanlıqlar”

226. əgər oxşar aktivlərin dəyişdirilməsi nəticəsində müəssisə mənfəət əldə edibsə, onda:

• Dəyişdirilmə nəticəsində əldə olunan aktivin balans dəyəri artırılacaq;
• Dəyişdirilmə nəticəsində müsadirə olunan aktivin balans dəyəri artırılacaq;
√ Dəyişdirilmə nəticəsində əldə olunan aktivin balans dəyəri azaldılacaq;
• Mənfəət dərhal hesabatda əks etdirilir;
• Düzgün cavab yoxdur.

227. Oxşar aktivlərin dəyişdirilməsi nəyi nəzərdə tutur?

• Belə aktivlərə amortizasya eyni metodla hesablanır;
• Belə aktivlər əldə olunan zaman eyni ilkin dəyərə malik olur;
• Dəyişmə anına bu aktivlər eyni qalıq dəyərinə malik olur;
• Düzgün cavab yoxdur.
√ Bu aktivlər eyni funksiyani yerinə yetirir;

228. əgər əsas vəsait obyekti silinəndə onun amortizasiya məbləği tam hesablanmayıbsa və likvidlik dəyəri qalıq dəyərindən aşağıdırsa onda:

• Aktivin təsərrüfatdan çıxmasından mənfəət əldə olunur;
• Düzgün həyat yoxdur.
• Əlavə amortizasiya ayırmaları hesablanmalıdır;
• Aktivin təsərrüfatdan çıxmasından nə mənfəət, nə də zərər əldə olunur;
√ Aktivin təsərrüfatdan çıxmasından zərər əldə olunur;

229. əsas vəsaitlərin təsərrüfatdan çıxmasından olan mənfəət və ya zərər nəyin müqayisəsi nəticəsində müəyyən olunur?

• Aktivin ilkin və bərpa dəyərinin;
• Aktivin ilkin və qalıq dəyərinin;
• Aktivin bərpa dəyərinin və onun satışı nəticəsində əldə olunan gəlirin;
√ Aktivin qalıq dəyərinin və onun satışı nəticəsində əldə olunan gəlirin;
• Aktivin ilkin dəyəri və onun satışı nəticəsində əldə olunan gəlirin;

230. əsas vəsaitlərin modernləşdirilməsi və yenidən qurulması:

• Əsas vəsaitlərə sahibliyin bütün dövrü rəzində tez-tez rast gəlinir;
• Əsas vəsaitlərə sahibliyin bütün dövrü rəzində tez-tez rast gəlinir və adətən ikinci dərəcəli xərclərlə aid edilir
• Adətən cari hesabat dövründə iqtisadi fayda gətirir;
√ Baş verdikcə əsas vəsaitlərin qalıq dəyərini artırır;
• Adətən ikinci dərəcəli xərclərlə aid edilir;

231. Göstərilən fikirlərdən hansını adi təmir işlərinə aid etmək olmaz?

√ Bu işlərin nəticəsində aktivin istehsal gücü artırılır;

• Verilən işlərin müsbət təsiri ilk növbədə cari dövrü əhatə edir və bu işlərin nəticəsində aktivin gözlənilən faydalı istifadə müddəti təmin
olunur.

• Verilən işlərin müsbət təsiri ilk növbədə cari dövrü əhatə edir;
• Bu işlərə yalnız cari xərclər kimi baxmaq olar (cari hesabat dövründə gəlir əldə etmək üçün çəkilir)
• Bu işlərin nəticəsində aktivin gözlənilən faydalı istifadə müddəti təmin olunur;

232.  Hesabat dövründə əməliyyat icarəsindən pul vəsaitlərinin daxil olması uçotda belə əks etdirilir:

•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 601 – 5 “Əməliyyat icarəsi üzrə gəlir”
•  bütün cavablar düzgündür
•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 442 “Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri”
•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 174 – 2 “Əməliyyat icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları”



√  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”      Kredit 214 – 2 “Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları”

233.  Maliyyə icarəsi üzrə cari debitor borcu əks etdirilmişdir:

•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 214 – 2 “Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları”
•  bütün cavablar düzgündür
•  Debet 174 – 2 “Əməliyyat icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları”     Kredit 442 “Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri”

√  Debet 174 – 2 “Əməliyyat icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları”      Kredit 214 – 2 “Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli debitor
borcları”

•  Debet 442 “Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri”     Kredit 214 – 2 “Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları”

234.  əsas vəsait obyektlərinin əməliyyat icarəsinə təhvil verilməsi mühasibat uçotunda belə əks etdirilir:

√  Debet 174 – 2 “Əməliyyat icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları”      Kredit 442 “Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri”
•  düzgün cavab yoxdur
•  Debet 221 “Kassa”     Kredit 174 – 2 “Əməliyyat icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları”
•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 174 – 2 “Əməliyyat icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları”
•  Debet 174 – 2 “Əməliyyat icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları”     Kredit 443 “Alınmış uzunmüddətli avanslar”

235.  İcarədar tərəfindən əmlakın icarəyə alınması aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə qeydə alınır:

√  Debet 191 “Gələcək hesabat dövrlərin xərcləri”      Kredit 408 “Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər”Kredit 435 “Digər
uzunmüddətli kreditor borcları”

•  düzgün cavab yoxdur
•  Debet 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”     Kredit 408 “Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər”
•  Debet 191 “Gələcək hesabat dövrlərin xərcləri”     Kredit 535 – 2 “Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli kreditor borcları”
•  Debet 191 “Gələcək hesabat dövrlərin xərcləri”     Kredit 242 – 1 “Əməliyyat icarəsi üzrə gələcək hesabat dövrün xərcləri”

236.  Hesabat dövrü ərzində maliyyə icarəsi üzrə faiz hesablanmışdır:

•  Debet 631 – 4 “Maliyyə icarəsi üzrə gəlir”     Kredit 442 “Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri”
•  düzgün cavab yoxdur
•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 442 “Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri”
√  Debet 442 “Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri”      Kredit 631 – 4 “Maliyyə icarəsi üzrə gəlir”
•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 631 – 4 “Maliyyə icarəsi üzrə gəlir”

237. Təşkilatın dövriyyə aktivlərinin tərkibini açıqla:

• Əsas vəsaitlər, debitor borcları
• Əsas vəsaitlər, kapital qoyuluşu, əmtəə-material ehtiyatları, debitor borcları
√ Əmtəə-material ehtiyatları, debitor borcları, qısamüddətli maliyyə qoyuluşları, pul vəsaitləri
• Əmtəə-material ehtiyatları, kapital qoyuluşu
• Əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər, uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları

238. Aktivin qalıq dəyəri nəyə bərabərdir?

• İlkin dəyərini çıxmaqla bazar dəyərinə;
√ Yığılmış amortizasiyanı çıxmaqla aktivin maya dəyərinə;
• Təkrar bazarın istiqamətləndirildiyi qiymət;
• Cari təmir xərclərini çıxmaqla bazar qiymətinə.
• Aktivin bərpa dəyərinə;

239. Qeyri-maddi aktivlər necə uçot obyektidir?

• Yüksək dəyərə malik olan
• Fiziki xassəyə malik olmayan
√ Fiziki xassəyə malik olmayan, lakin daimi və ya uzun müddət gəlir gətirən
• Daimi və ya uzun müddət gəlir gətirən
• Yüksək likvidli



240. Qeyri-maddi aktivlərin əldə olunması və yaradılması ilə bağlı xərclər hansı kateqoriyaya aiddir?

• Xüsusi kapitala
• Qısamüddətli öhdəliklərə.
• Cari istehsal və tədavül xərclərinə
√ Uzunmüddətli investisiyalara
• Maliyyə qoyuluşlarına

241. Nizamnamə kapitalına qoyuluş kimi müəssisəyə daxil olan qeyri-maddi aktivlər necə qiymətləndirilir?

• Qalıq dəyərilə
• Eksport qiymətləndirmə
• Əldə olunmasına çəkilən faktiki xərc məbləği üzrə
√ Razılaşdırılmış dəyərlə
• Düzgün cavab yoxdur

242. Qeyri-maddi aktivlərə azalan qalıq üsulu ilə amortizasiya hesablayan zaman əsas nəyə diqqət yetirilir?

• Faydalı istifadə müddətinə və istismar yerinə
•  İlkin dəyərə və faydalı iqtifadə müddətinə
√ Qalıq dəyərinə və faydalı iqtifadə müddətinə
• İstehsal olunan məhsulun həcminə və faydalı iqtifadə müddətinə
• Qalıq dəyəri və istismar yerinə

243. Qeyri-maddi aktivlərin satışı zamanı onların ilkin dəyərinin silinməsi hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır?

• Dt 721 “İnzibati xərclər”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
• Dt 611 “Sair əməiyyat gəlirləri”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
• Dt 601 “Satış”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
√ Dt 701 “Satışın maya dəyəri”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”

244. İstehsal təyinatlı qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanan zaman hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
• Dt “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt  102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt  102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
• Dt 721 “İnzibati xərclər”, Kt  102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
√ Dt 202 “İstehsalat məsrəfləri”,  Kt  102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”

245. Təsisçi tərəfindən müəssisənin nizamnamə kapitalına qoyuluş kimi qeyri-maddi aktivlər təqdim olunan zaman hansı mühasibat yazılışı
tərtib olunur?

√ Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”

246. Başqa müəssisələdən qeyri-maddi aktivlər alınan zaman hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
√ Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 202 “İstehsalat məsrəfləri ”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”

247. Hesablaşma hesabı vasitəsilə həyata keçirilə bilər:

√ kassa, hesablaşma və kredit əməliyyatları



• hesablaşma əməliyyatları
• bütün cavablar düzgündür
• kredit əməliyyatları
• kassa əməliyyatları

248. Bütün aktivlərin əsas fərqləndirici cəhəti hansıdır?

• Yüksək dəyəri;
• Maddi-əşya forması;
• Yüksək likvidlik
√ Gələcək iqtisadi fayda;
• Uzun xidmət müddəti;

249. Aktiv mühasibat hesabında son qalıq necə hesablanır?

• Aktiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün ilk qalığın üzərinə kredit dövriyyəsinin məbləğini gəlib, debet dövriyyəsinin
məbləğini çıxmaq lazımdır

• Aktiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün kredit dövriyyəsinin məbləğindən debet dövriyyəsinin məbləğini çıxmaq lazımdır

√ Aktiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün ilk qalığın üzərinə debet dövriyyəsinin məbləğini gəlib, kredit dövriyyəsinin
məbləğini çıxmaq lazımdır

• Aktiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün debet dövriyyəsinin məbləğindən kredit dövriyyəsinin məbləğini çıxmaq lazımdır
• Bütün cavablar doğrudur

250. Passiv mühasibat hesabında son qalıq necə hesablanır?

• Passiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün kredit dövriyyəsinin məbləğindən debet dövriyyəsinin məbləğini çıxmaq lazımdır

• Passiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün ilk qalığın üzərinə kredit dövriyyəsinin məbləğini gəlib, debet dövriyyəsinin
məbləğini çıxmaq lazımdır

√ Passiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün ilk qalığın üzərinə kredit dövriyyəsinin məbləğini gəlib, debet dövriyyəsinin
məbləğini çıxmaq lazımdır

• Passiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün debet dövriyyəsinin məbləğindən kredit dövriyyəsinin məbləğini çıxmaq lazımdır
• Bütün cavablar doğrudur

251. Sintetik hesablar üzrə dövriyyə cədvəli hazır olduqdan sonra müəssisənin təqribi (sınaq) balansı necə tərtib edilir?

•
Bu prosesdə sintetik hesablar üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlində dövrün sonuna debet qalığı olan hesabların nömrələri, adları və debet
qalığının məbləği balansın passivinə, kredit qalığı olan hesabların nömrələri, adları və kredit qalığının məbləği isə balansın aktivinə
yazılır

•
Bu prosesdə sintetik hesablar üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlində dövrün əvvəlinə debet qalığı olan hesabların nömrələri, adları və debet
qalığının məbləği balansın aktivinə, kredit qalığı olan hesabların nömrələri, adları və kredit qalığının məbləği isə balansın passivinə
yazılır

√
Bu prosesdə sintetik hesablar üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlində dövrün sonuna debet qalığı olan hesabların nömrələri, adları və debet
qalığının məbləği balansın aktivinə, kredit qalığı olan hesabların nömrələri, adları və kredit qalığının məbləği isə balansın passivinə
yazılır

•
Bu prosesdə sintetik hesablar üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlində dövrün əvvəlinə debet qalığı olan hesabların nömrələri, adları və debet
qalığının məbləği balansın passivinə, kredit qalığı olan hesabların nömrələri, adları və kredit qalığının məbləği isə balansın aktivinə
yazılır

•
Bu prosesdə sintetik hesablar üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlində debet dövriyyəsi olan hesabların nömrələri, adları və debet dövriyyəsinin
məbləği balansın aktivinə, kredit dövriyyəsi olan hesabların nömrələri, adları və kredit dövriyyəsinin məbləği isə balansın passivinə
yazılır

252. Sintetik hesablar üzrə dövriyyə-qalıq cədvəli hazır olduqdan sonra müəssisənin təqribi (sınaq) balansı necə tərtib edilir?

√
Bu prosesdə sintetik hesablar üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlində dövrün sonuna debet qalığı olan hesabların nömrələri, adları və debet
qalığının məbləği balansın aktivinə, kredit qalığı olan hesabların nömrələri, adları və kredit qalığının məbləği isə balansın passivinə
yazılır

•
Bu prosesdə sintetik hesablar üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlində dövrün sonuna debet qalığı olan hesabların nömrələri, adları və debet
qalığının məbləği balansın passivinə, kredit qalığı olan hesabların nömrələri, adları və kredit qalığının məbləği isə balansın aktivinə
yazılır

•
Bu prosesdə sintetik hesablar üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlində debet dövriyyəsi olan hesabların nömrələri, adları və debet dövriyyəsinin
məbləği balansın aktivinə, kredit dövriyyəsi olan hesabların nömrələri, adları və kredit dövriyyəsinin məbləği isə balansın passivinə
yazılır

•
Bu prosesdə sintetik hesablar üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlində dövrün əvvəlinə debet qalığı olan hesabların nömrələri, adları və debet
qalığının məbləği balansın passivinə, kredit qalığı olan hesabların nömrələri, adları və kredit qalığının məbləği isə balansın aktivinə
yazılır



•
Bu prosesdə sintetik hesablar üzrə dövriyyə-qalıq cədvəlində dövrün əvvəlinə debet qalığı olan hesabların nömrələri, adları və debet
qalığının məbləği balansın aktivinə, kredit qalığı olan hesabların nömrələri, adları və kredit qalığının məbləği isə balansın passivinə
yazılır

253. Passiv mühasibat hesabında son qalıq necə hesablanır?

• Passiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün kredit dövriyyəsinin məbləğindən debet dövriyyəsinin məbləğini çıxmaq lazımdır

• Passiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün ilk qalığın üzərinə kredit dövriyyəsinin məbləğini gəlib, debet dövriyyəsinin
məbləğini çıxmaq lazımdır

√ Passiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün ilk qalığın üzərinə kredit dövriyyəsinin məbləğini gəlib, debet dövriyyəsinin
məbləğini çıxmaq lazımdır

• Passiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün debet dövriyyəsinin məbləğindən kredit dövriyyəsinin məbləğini çıxmaq lazımdır
• Bütün cavablar doğrudur

254. Aktiv mühasibat hesabında son qalıq necə hesablanır?

• Aktiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün kredit dövriyyəsinin məbləğindən debet dövriyyəsinin məbləğini çıxmaq lazımdır

• Aktiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün ilk qalığın üzərinə kredit dövriyyəsinin məbləğini gəlib, debet dövriyyəsinin
məbləğini çıxmaq lazımdır

√ Aktiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün ilk qalığın üzərinə debet dövriyyəsinin məbləğini gəlib, kredit dövriyyəsinin
məbləğini çıxmaq lazımdır

• Aktiv mühasibat hesabında son qalığı tapmaq üçün debet dövriyyəsinin məbləğindən kredit dövriyyəsinin məbləğini çıxmaq lazımdır
• Bütün cavablar doğrudur

255. Qeyri-maddi aktivlərin satışı zamanı onların amortizasiyasının silinməsi hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır?

• Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 611 “Sair əməiyyat gəlirləri”
• Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 601 “Satış”
• Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 721 “İnzibati xərclər”
√ Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 701 “Satışın maya dəyəri”

256. MHBS-yə uyğun olaraq qeyri-maddi aktivlərin hansı tanınma kriteriyaları mövcuddur?

• İdentifikasiya (müəyyən edilə bilməsi)
• İdentifikasiya (müəyyən edilə bilməsi) və nəzarət
• İdentifikasiya (müəyyən edilə bilməsi) və gələcək iqtisadi səmərə
• Nəzarət və gələcək iqtsadi səmərə
√ İdentifikasiya (müəyyən edilə bilməsi), nəzarət və gələcək iqtisadi səmərə

257. əsas vəsaitlərin amortizasiyasına ayırmalar hesablanan zaman aşağıdakı maddələrdən hansı nəzərə alınmır?

• Likvidlik dəyəri;
• Maya dəyəri;
• Likvidlik dəyəri və maya dəyəri.
• Faydalı istifadənin qiymətləndirmiş müddəti;
√ Əsas vəsaitlərn dəyişdirilməsi üçün zəruri olan pul vəsaitləri;

258.  Yığılmış amortizasiya  hesabının qalığı nəyi əks etdirir?

• Cari dövrün xərclərinə aid edilən məbləğı;
• Ədalətli dəyərin əldə olunması üçün əsas vəsaitlərin dəyərindən çıxılan məbləği;
• Bütün qeyd olunanlar düzdür.
√ Əsas vəsait obyektlərinin əldə olunması tarixindən sonrakı xərclərə aid olan məbləği;
• Əsas vəsaitlərin dəyişdirilməsi üçün nəzərdə tutulmuş pul vəsaitləri;

259. Torpağın maya dəyərinə daxil deyil:

• Torpağa mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması ilə əlaqədar yığımlar;
• Əmlak üzrə agentliklərin komissiya xərcləri;
√ Əmlak üzrə illik vergi;



• Alıcı tərəfindın ödənilən əmlak vergisi;
• Bütün qeyd olunanlar düzdür.

260. əsas vəsaitləri aşağıdakı qruplara ayırmaq olar:

√ Torpaq, abadlıq obyektləri, bina və tikililər, avadanlıqlar;
• Torpaq, bina və tikililər.
• Torpaq, əmlak, mebel, avadanlıqlar;
• Qeyri-maddi aktivlər, torpaq, bina və tikililər, avadanlıqlar;
• İstehsal gücləri, əmlak, bina və tikililər, avadanlıqlar;

261. Mühasibat uçotunda səhmlər necə qiymətləndirilir?

√ Əldə olunmasına çəkilən faktiki xərc məbləği ilə
• Bərpa dəyəri ilə
• Qalıq dəyəri ilə
• Alış dəyəri ilə
• Nominal dəyəri ilə

262. Pay qiymətli kağızlarına aiddir:

√ Səhmlər
• İstiqrazlar
• Depozit sertifikatı
• Əmanət kitabçaları
• Veksellər

263. Qiymətli kağızların kurs dəyəri nədir?

• Qiymətli kağızlara göstərilən xidmət ilə əlaqədar çəkilən xərclər
• Düzgün cavab yoxdur
• İlkin yerləşdirmə zamanı onların satış qiyməti
• Qiymətli kağızların blankında göstərilən məbləğ
√ Qiymətli kağızların kotirovkası zamanı müəyyən olunan qiymət

264. Qiymətli kağızların emissiya dəyəri nədiir?

√  İlkin yerləşdirmə zamanı onların satış qiyməti
• Düzgün cavab yoxdur
• Qiymətli kağızlara göstərilən xidmət ilə əlaqədar çəkilən xərclər
• Qiymətli kağızların kotirovkası zamanı müəyyən olunan qiymət
• Qiymətli kağızların blankında göstərilən məbləğ

265. Qiymətli kağızların nominal dəyəri nədir?

• İlkin yerləşdirmə zamanı onların satış qiyməti
• Düzgün cavab yoxdur
• Qiymətli kağızlara göstərilən xidmət ilə əlaqədar çəkilən xərclər
• Qiymətli kağızların kotirovkası zamanı müəyyən olunan qiymət
√ Qiymətli kağızların blankında göstərilən məbləğ

266. Maliyyə qoyuluşlarını həyata keçirmək üçün istifadə olunan borc vəsaitləri və öhdəliklərinə aiddir:

• Vergi üzrə büdcə qarşısında olan borclar
• Hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəəti
• Bankın uzunmüddətli kreditləri
√ Gələcək hesabat dövrlərində ödənilməsi nəzərdə tutulan kreditor borcları
• Əməyin ödənilməsi üzrə işçi heyətinə olan borclar

267. Maliyyə qoyuluşları hansı məqsədlər üçün həyata keçirilir?



• Müəyyən sabit gəlir əldə olunması və vergi ödənişlərinin azaldılması üçün
• Düzgün cavab yoxdur
• Xeyriyyə

√ Müəyyən sabit gəlirin əldə olunması, investisiya qoyulan obyektin təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarət edilməsi və investisiyalar üzrə vergi
güzəşti əldə etmək üçün

• Xeyriyyə və vergi ödənişlərinin azaldılması üçün

268. Sahibinə münasibətinə görə qiymətli kağızların hansı növləri var?

• Adlı və təqdim edənə
• İnvestisiya və qeyri-investisiya
• Pay və borc
√ Pul bazarına və kapital bazarına
• Dövlət və qeyri-dövlət

269. Fəaliyyət yerinə görə qiymətli kağızların hansı növləri var?

• Pay və borc
√ Pul bazarına və kapital bazarına
• İnvestisiya və qeyri-investisiya
• Adlı və təqdim edənə
• Dövlət və qeyri-dövlət

270. İnvestisiya alanla münasibətin xarakterinə görə maliyyə qoyuluşları hansı qruplara bölünür?

• Pay və borc
√ Törəmə, asılı və sair müəssisələr
• Pul bazarına və kapital bazarına
• İnvestisiya və qeyri-investisiya
• Dövlət və qeyri-dövlət

271. Nizamnamə kapitalının formalaşmasındakı iştirakına görə maliyyə qoyuluşları hansı qruplara bölünür?

√ Pay və borc
• Pul bazarına və kapital bazarına
• İnvestisiya və qeyri-investisiya
• Adlı və təqdim edənə
• Dövlət və qeyri-dövlət

272. Mühasibat uçotu məqsədləri üçün maliyyə qoyuluşları aşağıdakı əlamətlərə görə qruplaşdırılır:

• Emitentlərə, qoyuluşun müddətinə və yerinə
• Emitentlərə, qoyuluşun müddətinə, nizamnamə kapitalının formalaşmasındakı iştirakına, yerinə və dəyərinə
√ Emitentlərə, qoyuluşun müddətinə nizamnamə kapitalının formalaşmasındakı iştirakına, fəaliyyət yerinə və sahibinə münasibətinə
• Emitentlərə, qoyuluşun müddətinə, nizamnamə kapitalının formalaşmasındakı iştirakına və yerinə
• Qoyuluşun müddətinə və yerinə

273. Maliyyə qoyuluşu – nəyə investisiya qoyuluşudur?

• Qeyri-maddi aktivlərə
√ Başqa müəssisələrin nizamnamə kapitalına
• Əsas vəsaitlərə
• Torpaq sahələrinə
• İstehsal ehtiyatlarına

274.  Maliyyə icarəsi haqqında müqavilədə nəzərdə tutulan icarə haqqın məbləği icarəyə verəndə belə yazılışla rəsmiyyətə salınır:

•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 214 – 1 “Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları”
•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”



•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 174 – 1 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları”

√  Debet 174 – 1 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları”     Kredit 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 442
“Gələcək hesabat dövrlərin gəlirləri”

•  düzgün cavab yoxdur

275.  Kapital qoyuluşu hesabına daxil olan əsas vəsaitlər aşağıdakı hesabın kreditində əks etdirilir:

•  121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar”
•  113 – 2 “Təyinatı üzrə istismara hazır olan torpaq, tikili və avadanlıqlar”
•  113 – 3 “Tikilməkdə olan torpaq, tikili və avadanlıqlar”
•  düzgün cavab yoxdur
√  113 – 1 “Təyinatı üzrə istismar edilməsi üçün əlavə məsrəflər tələb edən torpaq, tikili və avadanlıqlar

276.  Müəssisənin torpaq sahəsinin satışı ilə əlaqədar xərclər hansı hesabda uçota alınır?

•  düzgün cavab yoxdur
√  731-ci hesabda “Sair əməliyyat xərcləri”
•  721-ci hesabda “İnzibati xərclər”
•  701-ci hesabda “Satışın maya dəyəri”
•  711-ci hesabda “Kommersiya xərcləri”

277.  Ümumtəsərrüfat təyinatlı əsas vəsaitıərə amortizasiya hesablanması mühasibat uçotunda əks etdirilir:

•  Debet 711 “Kommersiya xərcləri”     Kredit 112 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”
•  Debet 202 “İstehsalat məsrəfləri”     Kredit 122 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Amortizasiya”
√  düzgün cavab yoxdur
•  Debet 203 “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri”     Kredit 122 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Amortizasiya”
•  Debet 202 “İstehsalat məsrəfləri”     Kredit 112 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Amortizasiya”

278. əsas vəsaitlərin amortizasiyası prosesi aşağıdakı kimi təqdim oluna bilər:

• Aktivin bazar dəyərinin müəyyənləşdirilməsi.
• Aktivin dəyərinin artması;
√ Dəyərin silinməsi;
• Yığılmış xərc;
• Aktivin qiymətdən düşməsi;

279. Aşağıda göstərilən əsas vəsait obyektlərindən hansılarına amortizasiya ayırmaları hesablanır?

• Ümumi istifadədə olan parklardakı avadanlıqlara
• Anbarda olan və quraşdırılmamış dəzgahlara
• Konservasiya edilmiş sex binasına
• Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarına
√ İstismar prosesində olan istehsalat avadanlıqlarına

280. İnvestisiya mülkiyyəti müəssisəyə nə kimi gəlir gətirə bilər?

√ İcarə haqqı və kapitalın dəyərinin artması kimi
• Faiz, dividend, royalti və icarə haqqı, həmçinin kapitalın dəyərinin artması kimi
• Faiz və icarə haqqı kimi
• Faiz, dividend və kapitalın dəyərinin artması kimi
• Dividend və kapitalın dəyərinin artması kimi

281. Asılı cəmiyyətlərə investisiya qoyuluşu zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
• Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”
√ Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”
• Dt 151 “Asılı müəssisələrə investisiyalar”, Kt 234 “Digər qisamüddətli investisiyalar”



282. Daşınmaz əmlaka investisiyanı uçota almaq üçün hansı hesablar nəzərdə tutulmuşdur?

• 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”
• 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər”, 112 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Amortizasiya”
√ 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, 122 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Amortizasiya”
• 103 “Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”
• 113 “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”

283. əmlakın dəyərinin artması zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 542 “Gələcək hesabat dövrünün gəlirləri”
• Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”
√ Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 331 “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat”
• Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 641 “Fövqəladə gəlirlər”
• Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”

284. Daşınmaz əmlaka investisiya qoyuluşu zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”
• Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
√ Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”
• Dt 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, Kt 234 “Digər qisamüddətli investisiyalar”

285. İnvestisiyalar müəssisəyə hansı şəkildə gəlir gətirir?

√ Faiz, dividend, royalti və icarə haqqı, həmçinin kapitalın dəyərinin artması şəklində
• Faiz, royalti və kapitalın dəyərinin artması şəklində
• Kapitalın dəyərinin artması şəklində
• Faiz, dividend və kapitalın dəyərinin artması şəklində
• Faiz və icarə haqqı şəklində

286. Yüklənmiş hazır məhsula görə alıcıdan veksel alınan zaman hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

√ Dt 234 “Digər qisamüddətli investisiyalar”, Kt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları”
• Dt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”, Kt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları”
• Dt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”, Kt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları”
• Dt  311 “Emissiya gəliri”, Kt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları”

• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor
borcları”

287. Digər şəxslərdən sertifikatların alınması zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

√ Dt 234 “Digər qisamüddətli investisiyalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 311 “Emissiya gəliri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”

288. Müddətinin başa çatması ilə əlaqədar depozit sertifikatının qaytarılması zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”
• Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”
• Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 311 “Emissiya gəliri”
• Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”
√ Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”

289. Hesablaşma hesabına depozitlər üzrə faizlərin daxil olması zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?



√ Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 216 “Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları”
• Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 341 “Hesabat dövründə xalis mənfəət”
• Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 641 “Fövqəladə gəlirlər”
• Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”
• Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”

290. Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi prinsipi tətbiq olunmaya bilər:

√ Müəssisəinin ləğv olunması gözləniləndə;
• Düzgün cavab yoxdur.
• Satışın xalis dəyərini hesablamaq mümkün olmayanda;
• Ədalətli dəyər maya dəyərini üztələyəndə;
• Müəssisə öz fəaliyyətini yeni başlayanda;

291.  Cari istifadə üçün əvəzsiz daxil olan bina mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır:

•  Debet 113 – 1 “Təyinatı üzrə istismar edilməsi üçün əlavə məsrəflər tələb edən torpaq, tikili və avadanlıqlar”
•  Debet 121 – 2 “Binalar – Dəyər”     Kredit 611 – 3 “Əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər”
•  Düzgün cavab yoxdur
•  Debet 113 – 2 “Təyinatı üzrə istismara hazır olan torpaq, tikili və avadanlıqlar”
√  Debet 111 – 2 “Tikililər – Dəyər”     Kredit 611 – 3 “Əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər”

292.  Səhmdar cəmiyyətində təsisçilərdən daxil olan əsas vəsaitlər aşağıdakı mühasibat köçürməsi ilə rəsmiləşdirilir:

•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”
•  bütün cavablar düzgündür
•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar”
√  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”
•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 113 – 2 “Təyinatı üzrə istismara hazır olan torpaq, tikili və avadanlıqlar”

293.  Digər təşkilatlardan və şəxslərdən ödəniş qaydasında daxil olan əsas vəsait obyektlərinə mühasibat köçürməsi tərtib oluna bilər:

•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 113 – 3 “Tikilməkdə (istehsalatda) torpaq, tikili və avadanlıqlar”
•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 113 – 2 “Təyinatı üzrə istismara hazır olan torpaq, tikili və avadanlıqlar”

•  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar – Dəyər”     Kredit 113 – 1 “Təyinatı üzrə istismar edilməsi üçün əlavə məsrəflər tələb edən
torpaq, tikili və avadanlıqlar”

•  bütün cavablar düzgündür
√  Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”     Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”

294. əsas vəsaitlərin amortizasiyası  və  Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası  maddələri olmayan balans necə adlanır?

• Nəticə balansı;
√ Netto-balans;
• Giriş balansı;
• Brutto-balans;
• Likvid balansı.

295. Aşağıda göstərilən aktivlərdən hansı ehtiyatlara aid deyildir?

• Hazır məhsullar
• Materiallar
• Mallar
√ Qiymətli kağızlar
• Yarımfabrikatlar

296. Aşağıda göstərilən əsas vəsait obyektlərindən hansılarına amortizasiya ayırmaları hesablanır?

• Konservasiya edilmiş sex binasına
• Anbarda olan və quraşdırılmamış dəzgahlara
• Ümumi istifadədə olan parklardakı avadanlıqlara



√ İstismar prosesində olan istehsalat avadanlıqlarına
• Ümumi istifadədə olan avtomobil yollarına

297. Əsas vəsait obyektlərinə amortizasiya ayırmalarının hesablanması məsələləri Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin hansı
maddəsində verilir?

• 116-cı maddəsində
• 112-ci maddəsində
• 113-cü maddəsində
√ 114-cü maddəsində
• 115-ci maddəsində

298. Torpağın maya dəyərinə daxil edilmir:

• Əmlak üzrə agentliklərin komissiya xərcləri
• Bütün qeyd olunanlar düzdür.
• Torpağa mülkiyyət hüququnun qeydiyyata alınması ilə əlaqədar yığımlar;
• Alıcı tərəfindın ödənilən əmlak vergisi;
√ Əmlak üzrə illik vergi;

299. əsas vəsaitlərin amortizasiyasına ayırmalar hesablanan zaman aşağıdakılardan biri  nəzərə alınmır:

• Likvidlik dəyəri;
• Likvidlik dəyəri və maya dəyəri.
• Maya dəyəri;
√ Əsas vəsaitlərn dəyişdirilməsi üçün zəruri olan pul vəsaitləri;
• Faydalı istifadənin qiymətləndirmiş müddəti;

300.  İnvestisiya daşınmaz əmlakın artırılan məbləği aşağıdakı mühasibat köçürülməsi ilə əks etdirilir:

• Debet 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”     Kredit 113 – 2 “Təyinatı üzrə istismara hazır olan torpaq, tikili və avadanlıqlar”
• düzgün cavab yoxdur
• Debet 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”     Kredit 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
√ Debet 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”      Kredit 611 – 2 “Yenidən qiymətləndirmədən gəlirlər”
• Debet 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”     Kredit 122 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Amortizasiya”

301. Depozitlər üzrə ödənilməli olan faizlərin əks olunması zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 216 “Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları”, Kt  611 “Sair əməliyyat gəlirləri”
√ Dt 216 “Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları”, Kt 631 “Maliyyə gəlirləri”
• Dt 216 “Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları”, Kt 341 “Hesabat dövründə xalis mənfəət”
• Dt 216 “Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Dt 216 “Faizlər üzrə qısamüddətli debitor borcları”, Kt 641 “Fövqəladə gəlirlər”

302. Hesablaşma hesabından dividendlər üzrə öhdəliklərin köçürülməsi zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”
• Dt 311 “Emissiya gəliri”, Kt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”
• Dt 534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 222 “Yolda olan köçürmələr”
√ Dt 534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”

303. Ödəmə mənbəyində dividendlərdən verginin tutulması zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

√ Dt 534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 521 “Vergi öhdəlikləri”
• Dt 534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 422 “Digər təxirə salınmış vergi öhdəlikləri”
• Dt 534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 902 “Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə xərclər”
• Dt 534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 901 “Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər”
• Dt 534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 523 “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”



304. Ehtiyat kapitalının vəsaiti hesabına səhmlərə dividend hesablanması zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 335 “Digər ehtiyatlar”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”
• Dt 335 “Digər ehtiyatlar”,  Kt 311 “Emissiya gəliri”
√ Dt 335 “Digər ehtiyatlar”, Kt 534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə qısamüddətli kreditor borcları”
• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə qısamüddətli kreditor borcları”
• Dt 335 “Digər ehtiyatlar”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”

305. Xalis mənfəət hesabına səhmlərə dividend hesablanması zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə qısamüddətli kreditor borcları”

√ Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə
qısamüddətli kreditor borcları”

• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş
hissəsi”

• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 311 “Emissiya gəliri”
• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”

306. Səhmdar cəmiyyətin səhmlərinin geriyə satın alınması zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 311 “Emissiya gəliri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
√ Dt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 721 “İnzibati xərclər”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”

307. Səhmdar cəmiyyətin səhmlərinin əvəzsiz verilməsi zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 751 “Maliyyə xərclər”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”
• Dt 761 “Fövqəladə xərclər”, 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”
• Dt 711 “Kommersiya xərcləri”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”
√ Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”
• Dt 721 “İnzibati xərclər”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”

308. İcarədar tərəfindən əməliyyat icarəsi üzrə icarə öhdəliklərinin ödənilməsi mühasibat uçotunda belə əks etdirilir:

√ Debet 535-2 “Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli kreditor” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Bütün cavablar düzgündür
• Debet 408 “Digər uzunmüddətli fazi xərcləri yaradan öhdəliklər”  Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Debet 435 “Digər uzunmüddətli kreditor borcları” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Debet  535-2 “Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli kreditor” Kredit 221 “Kassa”

309. İcarəyə verən müəssisədə maliyyə icarəsi üzrə birinci ilin icarə ödənişi hesablanmışdır:

• Debet  223 “Bank hesablaşma hesabları ” Kredit 214-1 “Maliyyə icarəsi qısamüddətli debitor borcları”
• Düzgün cavab yoxdur
• Debet 174-1 “Maliyyə icarəsi uzunmüddətli debitor borcları” Kredit 214-1 “Maliyyə icarəsi qısamüddətli debitor borcları”
√ Debet  214-1 “Maliyyə icarəsi qısamüddətli debitor borcları” Kredit 174 -1 “Maliyyə icarəsi uzunmüddətli debitor borcları”
• Debet  223 “Bank hesablaşma hesabları ” Kredit 174 -1 “Maliyyə icarəsi uzunmüddətli debitor borcları”

310. Səmdar cəmiyyətdə təsisçilərin firmaya investisiya etdiyi  əsas vəsaitlər aşağıdakı mühasibat kğçürməsi ilə rəsmiləşdirilir:

• Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” Kredit 113-2 “Təyinatı üzrə istismara torpaq, tikili və avadanlıqlar”
• Bütün cavablar düzgündür
• Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” Kredit 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”
√ Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” Kredit 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”
• Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” Kredit 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar”

311. İcarəyə verən müəssisədə hesabat dövründə əməliyyat icarəsindən pul vəsaitlərinin daxil olması uçotda belə əks etdirilir:



• Bütün cavablar düzgündür
• Debet  223 “Bank hesablaşma hesabları”  Kredit 601-5 “Əməliyyat icarəsi üzrə gəlir”
• Debet  223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 442 “Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri”
• Debet  223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 174-2 “Əməliyyat icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları”
√ Debet  223 “Bank hesablaşma hesabları” Kredit 214-2 “Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları”

312. əmlakın icarəyə alınması icarədarda aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə qeydə alınır:

• Düzgün cavab yoxdur

√ Debet 191 “Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri” Kredit 408 “Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər” Kredit 435 “Digər
uzunmüddətli kreditor borcları”

• Debet191 “Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri”  Kredit 242-1 “Əməliyyat icarəsi üzrə gələcək  hesabat dövrün xərcləri”
• Debet 191 “Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri” Kredit 535-2 “Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli kreditor borcları”
• Debet 801 “Ümumi mənfəət (zərər)” Kredit 408 “Digər uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər”

313. Maliyyə icarəsi ilə əsas vəsaitlər əldə olunduqda  aşağıdakı mühaisbat yazılışı verilir:

• Düzgün cavab yoxdur
√ Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” Kredit 406 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər”
• Debet 191 “Gələcək hesabat dövrlərin xərcləri” Kredit 406 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər”
• Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” Kredit 535-1 “Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli kreditor borcları”
• Debet 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”

314. əsas  fəaliyyət istiqaməti üzrə istifadə olunan vəsait obyektlərinin cəmlənmiş amortizasiyası uçotda belə əks etdirilir:

√ Debet 202 “İstehsalat məsrəfləri” Kredit 112 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar-Amortizasiya”
• Debet 112 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar-Amortizasiya” Kredit 111 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar-Dəyər”
• Düzgün cavab yoxdur
• Debet 112 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar-Amortizasiya” Kredit 122 “Daşınmaz əmlak investisiyalar-Amortizasiya”
• Debet 122 “Daşınmaz əmlak investisiyalar-Amortizasiya” Kredit 121 “Daşınmaz əmlak investisiyalar-Dəyər”

315. İstehsal sferasında fəaliyyət göstərən  firmalarda torpaq, tikili və avadanlıqların  satışından mənfəət uçotda əks etdirilir:

• düzgün cavab yoxdur
• Debet 601 “Satış” Kredit “Ümumi mənfəət (zərər)”
√ Debet 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” Kredit 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Debet 631 “Maliyyə gəlirləri” Kredit 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Debet 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” 341 Hesabat dövrünün xalis mənfəəti

316. Torpaq sahəsinin satışı ilə əlaqədar xərclər  uçota alınır:

• 701-ci hesabda “Satışın maya dəyəri”
• 711-ci hesabda “Kommersiya xərcləri”
√ 731-ci hesabda “Sair əməliyyat xərcləri”
• 721-ci hesabda “İnzibati xərclər”
• düzgün cavab yoxdur

317. İnzibati  məqsədlər üçün istifadə təyinatlı əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanması mühasibat uçotunda əks etdirilir:

√ Düzgün cavab yoxdur
• Debet 202 “İstehsalat məsrəfləri” Kredit 112 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar - Amortizasiya”
• Debet 203 “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri” Kredit 122 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar - Amortizasiya”
• Debet 202 “İstehsalat məsrəfləri” Kredit 122 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar - Amortizasiya”
• Debet 711 “Kommersiya xərcləri” Kredit 112 “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”

318. Gələcək dövrlərdə satılaraq gəlir əldə etmək üçün alınan torpaq sahəsi uçotda əks etdirilir:

• Debet 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar” Kredit 113-2 “Tikilməkdə (istehsalatda) olan torpaq, tikili və avadanlıqlar”
• Debet 111-1 “Torpaq-Dəyər” Kredit 113 “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”
• Debet 111-1 “Torpaq-Dəyər” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”



√ Debet 121-1 “Torpaq-Dəyər” Kredit 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• bütün cavablar düzgündür

319. Qeyri-maddi aktivlərin düzgün xarakteristikasını verin.

• Fiziki xassəyə malik olmayan
√ Fiziki xassəyə malik olmayan, lakin daimi və ya uzun müddət gəlir gətirən
• Doğru cavab yoxdur
• Daimi və ya uzun müddət gəlir gətirən
• Yüksək dəyərə malik olan

320. Qeyri-maddi aktivlər necə uçot obyektidir?

√ Fiziki xassəyə malik olmayan, lakin daimi və ya uzun müddət gəlir gətirən
• Fiziki xassəyə malik olmayan
• Yüksək likvidli
• Daimi və ya uzun müddət gəlir gətirən
• Yüksək dəyərə malik olan

321. Qeyri-maddi aktivlər əsas vəsaitlərdən nə ilə fərqlənir?

• Nisbətən yüksək likvidliyi ilə
• Uzun faydalı istifadə müddəti ilə;
√ Maddi-əşya formasının olmaması ilə;
• Yüksək dəyəri ilə;
• Öz dəyərinin əmək əşyasına keçirilməsi üsulu ilə;

322. Qeyri-maddi aktivlərin əldə olunması və yaradılması ilə bağlı xərclər hansı kateqoriyaya aiddir?

• Qısamüddətli öhdəliklərə.
• Xüsusi kapitala
• Cari istehsal və tədavül xərclərinə
√ Uzunmüddətli investisiyalara
• Maliyyə qoyuluşlarına

323. Nizamnamə kapitalına qoyuluş kimi müəssisəyə daxil olan qeyri-maddi aktivlər necə qiymətləndirilir?

• Eksport qiymətləndirmə
• Qalıq dəyərilə
√ Razılaşdırılmış dəyərlə
• Əldə olunmasına çəkilən faktiki xərc məbləği üzrə
• Düzgün cavab yoxdur

324. Qeyri-maddi aktivlərə azalan qalıq üsulu ilə amortizasiya hesablayan zaman əsas nəyə diqqət yetirilir?

•  İlkin dəyərə və faydalı iqtifadə müddətinə
• Faydalı istifadə müddətinə və istismar yerinə
• Qalıq dəyəri və istismar yerinə
√ Qalıq dəyərinə və faydalı iqtifadə müddətinə
• İstehsal olunan məhsulun həcminə və faydalı iqtifadə müddətinə

325. Nizamnamə kapitalına qoyuluş kimi müəssisəyə daxil olan qeyri-maddi aktivlər necə qiymətləndirilir?

• Düzgün cavab yoxdur
• Əldə olunmasına çəkilən faktiki xərc məbləği üzrə
• Eksport qiymətləndirmə
√ Razılaşdırılmış dəyərlə
• Qalıq dəyərilə

326. Xalis alışın və alış zamanı ödənilən fraxtın ümumi yekunu nəyi əks etdirir?



• Satılmış malların maya dəyəri;
• Düzgün cavab yoxdur.
• Satış üçün mövcud olan bütün malların maya dəyəri;
√ Alınmış malların maya dəyəri;
• Satış üçün nəzərdə tutlan malların maya dəyəri;

327. Mal ehtiyatları harada əks olunur?

• Mühasibat balansında əsas vəsaitlərin tərkibində;
• Maliyyə hesabatında öz əksini tapmır.
√ Mühasibat balansında dövriyyə aktivlərinin tərkibində;
• Mühasibat balansında mallar satıla biləcək qiymətlərlə;
• Sair xərclər kimi Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda;

328. Ticarət müəssisəsinin ümumi gəliri xalis gəlir və nə arasındakı fərqi təşkil edir?

• Satış üçün nəzərdə tutulan bütün malların maya dəyəri;
• Əməliyyat xərci;
√ Satılmış malın maya dəyəri;
• Düzgün cavab yoxdur.
• Satış zamanı endirimlər;

329. Malların satışı zamanı satıcı tərəfindən ödənilən fraxt nəyin artmasına səbəb olur?

• Satıcının hesabatında əks olunan satılmış malların maya dəyərinin;
• Satıcının gəlirinin kontrhesabı üzrə qalığın;
√ Satıcının əməliyyat xərclərinin;
• Alıcının kommersiya xərclərinin;
• Düzgün cavab yoxdur.

330. Ehtiyatların fasiləsiz uçotu metoduna əsasən satılmış malların maya dəyəri nə zaman əks olunmalıdır?

√ Bilavasitə satış zamanı;
• Hər gün;
• Hər ay;
• Hər il;
• Hər kvartal.

331. Qeyri-maddi aktivlərin satışı zamanı onların ilkin dəyərinin silinməsi hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır?

• Dt 721 “İnzibati xərclər”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
• Dt 601 “Satış”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
• Dt 611 “Sair əməiyyat gəlirləri”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”
√ Dt 701 “Satışın maya dəyəri”, Kt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”

332. İstehsal təyinatlı qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanan zaman hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt  102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
√ Dt 202 “İstehsalat məsrəfləri”,  Kt  102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
• Dt “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt  102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
• Dt 721 “İnzibati xərclər”, Kt  102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”

333. Təsisçi tərəfindən müəssisənin nizamnamə kapitalına qoyuluş kimi qeyri-maddi aktivlər təqdim olunan zaman hansı mühasibat yazılışı
tərtib olunur?

• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt “Ümumi mənfəət (zərər)”
√ Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”



• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”

334. Başqa müəssisələdən qeyri-maddi aktivlər alınan zaman hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”
√ Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 202 “İstehsalat məsrəfləri ”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”

335. Dövrün əvvəlinə ehtiyatların maya dəyəri üstəgəl alınmış malların maya dəyəri bərabərdir:

• Xalis alış;
• Alınmış malların bazar qiyməti;
• Satılmış malların maya dəyəri;
√ Satış üçün nəzərdə tutulan malların maya dəyəri;
• Bütün alınan malların maya dəyəri;

336. əgər mal üzrə mülkiyyət hüququ təyinat nöqtəsində keçirsə, bu o deməkdir ki:

• Alıcı malın catdırılma anına qədər mal üzrə mülkiyyət hüququna malik olur;
• Mal catdırılan ana qədər tərəflərin heç biri mülkiyyət hüququna malik olmur;
• Düzgün cavab yoxdur.
• Mal yolda olan zaman nəqliyyat müəssisəsi mal üzrə mülkiyyət hüququna malik olur;
√ Mal üzrə mülkiyyət hüququ mal çatdırıılan yerə qədər satıcıda qalır;

337. əgər müəssisənin xalis gəliri 500000 manat, satılmış malların maya dəyəri 300000 manat olarsa, satışın rentabelliyi nəyə bərabərdir?

• 50 %
• 25 %
√ 40 %
• 60 %
• 20 %

338. Aşağıda qeyd olunanlardan biri qeyri-maddi aktiv deyil:

• Patent
• Lisenziya
√ Səhm
• Qudvil
• Proqram təminatı

339. Qeyri-maddi aktivlər qısamüddətli kommersiya kreditinə əsasən başqa müəsssisələrdən alınan zaman hansı mühasibat yazılışı tərtib
olunur?

• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital
• Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 202 “İstehsalat məsrəfləri ”
√ Dt 101  “Qeyri-maddi aktivlər – Dəyər”, Kt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”

340. Qeyri-maddi aktivlərin satışı zamanı onların amortizasiyasının silinməsi hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır?

• Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 611 “Sair əməiyyat gəlirləri”
• Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 601 “Satış”
• Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 721 “İnzibati xərclər”
√ Dt 102 “Qeyri-maddi aktivlər – Amortizasiya”, Kt 701 “Satışın maya dəyəri”



341. Qeyri-maddi aktivlərin əldə olunması və yaradılması ilə bağlı xərclər mühasibatlıqda hansı ad altında təsnifləşdirilməlidir?

• Xüsusi kapital
• Cari istehsal və tədavül xərcləri
√ Uzunmüddətli investisiyalar
• Maliyyə qoyuluşlar
• Qısamüddətli öhdəlik

342. Qeyri-maddi aktivlərin qiymətdən düşməsinin hesabatda əks etdirilmə qaydaları  hansı Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartı ilə
tənzimlənir

• MHBS 17 “İcarə”
√ MHBS 36 “Aktivlərin qymətdən düşməsi”
• MHBS 16 “Əsas vəsaitlər”
• MHBS 38 “Qeyri-maddi aktivlər”
• MHBS 22 “Müəssisələrin birləşdirilməsi”

343.  Müəssisəyə daxil olan materiallar və mallar uçota qəbul edilir:

√  faktiki maya dəyəri ilə
•  əvəzləmə qiyməti ilə
•  cari (bazar) qiyməti ilə
•  uçot qiyməti ilə
•  bərpa dəyəri ilə

344. Müəssisənin təchizat şöbəsinin işçiləri vasitəsi ilə materialların daxil olması uçotda əks etdirilir:

√  Debet 201 “Material ehtiyyatları”      Kredit 244 “Təhtəl hesab məbləğlər”
•  Debet 201 “Material ehtiyyatları”     Kredit 202 “İstehsalat məsrəfləri”
•  Debet 201 “Material ehtiyyatları”     Kredit 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”
•  Debet 201 “Material ehtiyyatları”     Kredit 545 “Digər qısamüddətli öhdəliklər”
•  Debet 201 “Material ehtiyyatları”     Kredit 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”

345.  Materialların inventarlaşmasının həyata keçirilməsi mütləqdir:

√  bütün cavablar düzgündür
•  satıldıqda
•  illik mühasibat balansı tərtib olunduqda
•  ləğvetmə balansı tərtib olunduqda
•  maddi-məsul şəxs dəyişdirildikdə

346.  Materialların xüsusi istehsalatdan daxil olması hesabların hansında  əks etdirilir:

•  Debet 204 “Hazır məhsul”
•  Debet 203 “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri”
√  Debet 202 “İstehsalat məsrəfləri”
•  Debet 201 “Material ehtiyyatları”
•  bütün cavablar düzgündür

347.  Artıq materiallar kənara satılmışdır:

•  Debet 601 “Satış”     Kredit 201 “Material ehtiyyatları”
•  düzgün cavab yoxdur

√  Debet 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları”      Kredit 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”      Kredit 521 “Vergi
öhdəlikləri”

•  Debet 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları”     Kredit 601 “Satış”
•  Debet 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”     Kredit 201 “Material ehtiyyatları”

348.  Yola salınan hazır məhsullar və mallar mühasibat uçotunda qiymətləndirilir:



•  cari bazar dəyəri ilə
•  bütün cavablar düzgündür
•  konsiqnasiya müqaviləsində nəzərdə tutulan komisyon dəyəri ilə
•  mühasibat uçotu hesablarında qeydə alınan ilk dəyər ilə
√  mühasibat uçotu hesablarında qeydə alınan faktik istehsal maya dəyəri ilə

349.  Anbarda olan hazır məhsulların uçotu qaydası uçotda belə aparılır:

•  qeyri-maddi aktivlər
•  yerinə yetirilən işlər və göstərilən xidmətlər
√  material-istehsalat ehtiyyatları
•  bitməmiş istehsalat
•  əsas vəsaitlər

350.  İnventarlaşma zamanı aşkarlanan hazır məhsulların artıq gəlməsi aşağıdakı hesablarda qeydə alınır:

√  Debet 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”
•  düzgün cavab yoxdur
•  Debet 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
•  Debet 731 “Sair əməliyyat xərcləri”
•  Debet 601 “Satış”

351. Maliyyə qoyuluşu – nəyə investisiya qoyuluşudur?

• İstehsal ehtiyatlarına
• Əsas vəsaitlərə
• Qeyri-maddi aktivlərə
√ Başqa müəssisələrin nizamnamə kapitalına
• Torpaq sahələrinə

352. Nizamnamə kapitalının formalaşmasındakı iştirakına görə maliyyə qoyuluşları hansı qruplara bölünür?

• Dövlət və qeyri-dövlət
• İnvestisiya və qeyri-investisiya
√ Pay və borc
• Pul bazarına və kapital bazarına
• Adlı və təqdim edənə

353. Fəaliyyət yerinə görə qiymətli kağızların hansı növləri var?

• Adlı və təqdim edənə
• Pay və borc
√ Pul bazarına və kapital bazarına
• İnvestisiya və qeyri-investisiya
• Dövlət və qeyri-dövlət

354. Maliyyə qoyuluşlarının mənbəyi aşağıdakılardır:

√ Xüsusi vəsaitlər, müvəqqət cəlb olunmuş vəsaitlər və nizamnamə kapitalı
• Xüsusi vəsaitlər, məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar
• Nizamnamə kapitalı, mənfəət və büdcə maliyyələşmələri
• Düzgün cavab yoxdur
• Xüsusi vəsaitlər və büdcə maliyyələşmələri

355. Qiymətli kağızların kurs dəyəri nədir?

• Qiymətli kağızlara göstərilən xidmət ilə əlaqədar çəkilən xərclər
• İlkin yerləşdirmə zamanı onların satış qiyməti
• Qiymətli kağızların blankında göstərilən məbləğ



√ Qiymətli kağızların kotirovkası zamanı müəyyən olunan qiymət
• Düzgün cavab yoxdur

356. Pay qiymətli kağızlarına aiddir:

• Əmanət kitabçaları
• Depozit sertifikatı
• İstiqrazlar
• Veksellər
√ Səhmlər

357. əməyin ödənilməsinin əsas formaları hansılardır?

• Əsas və əlavə
• Vaxtamuzd və əlavə
• Əsas və vaxtamuzd
√ Vaxtamuzd və işəmuzd
• İşəmuzd və əlavə

358. Müəssisə işçilərin məzuniyyət haqqı üçün ehtiyatı hansı mənbə hesabına yaradır?

√ Məhsulun (işin, xidmətin) maya dəyəri
• Xalis mənfət
• Əlavə kapital
• Nizamnamə və ehtiyat kapitalı
• Bölüşdürülməmiş mənfəət

359. Normal iş şəraitindən kənarlaşmaya nə aiddir?

• İstirahət günlərində iş
√ İşçinin təqsiri olmadan baş vermiş boşdayanmalar
• Süd əmizdirən anaların işində fasilələr
• Bayram günlərində iş
• İş vaxtından əlavə iş

360. Vahid sosial verginin hesablanması nəyin faizi olaraq həyata keçirilir?

√ Hesablanmış əmək haqqı məbləğinin
• Ümumi mənfəət məbləğinin
• Məhsul (iş, xidmət) istehsalına çəkilən xərc məbləğinin
• Məhsul (iş, xidmət) satışından əldə olunan gəlirin həcminin
• Xalis mənfəət məbləminin

361. Hasilatın uçotu və işəmuzd işçilərə əmək haqqının hesablanması hansı sənədlərə əsasən aparılır?

• Hasilatın uçotu cədvəlləri və şəxsi hesaba
• Şəxsi hesab və hesablaşma cədvəlinə
• Hesablaşma və ödəniş cədvəlinə
• Marşrut vərəqəsi və şəxsi hesaba
√ Xüsusi işə görə naryad, marşrut vərəqəsi və hasilatın uçotu cədvəllərinə

362. İşçilərə əmək haqqının hesablanması və nəzarət edilməsi üçün hasilatın uçotu cədvələrindən hansı istehsalatlarda istifadə olunur?

• Kütləvi və seriyalı
• Düzgün cavab yoxdur
√ Kütləvi
• Seriyalı
• Fərdi

363. Hasilatın uçotu və işəmuzd işçilərə əmək haqqının hesablanması üçün marşrut vərəqələrindən hansı istehsalatlarda istifadə olunur?



• Kütləvi
• Düzgün cavab yoxdur
• Kütləvi və seriyalı
• Fərdi
√ Seriyalı

364. İş vaxtı rejiminə əməl olunmasına nəzarət edilməsi və əmək haqqının hesablanması üçün hansı sənəddən istifadə olunur?

• Hesablaşma-ödəniş cədvəli
• Şəxsi hesab
• Hesablama cədvəli
• Ödəniş cədvəli
√ İş vaxtından istifadənin uçotu və əmək haqqının hesablanması tabeli

365. İşçinin müəssisənin bir şöbəsindən başqa şöbəsinə köçürülməsi hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?

• İş vaxtından istifadənin uçotu tabeli
√ İşçinin başqa işə köçürülməsi haqqında əmr (sərəncam)
• Hesablaşma-ödəniş cədvəli
• Şəxsi hesab
• İşçinin işə qəbulu haqqında əmr (sərəncam)

366. əmək müqaviləsi ilə yeni işə götürülmüş işçilərin uçotu üçün əsas sənəd hansıdır?

• Hesablaşma-ödəniş cədvəli
• Şəxsi hesab
• İşçinin başqa işə köçürülməsi haqqında əmr (sərəncam)
• İş vaxtından istifadənin uçotu tabeli
√ İşçinin işə qəbulu haqqında əmr (sərəncam)

367. Maliyyə qoyuluşlarının xüsusi mənbələrinə aiddir:

√ Mənfəət
• Gələcək xərclər və ödəmələr üçün ehtiyat
• Hazırki dövrdə sərbəst olan məqsədli maliyyələşmə vəsaitləri
• Bankın uzunmüddətli kreditləri
• Nizamnamə kapitalı

368. İnvestisiyalar müəssisəyə hansı şəkildə gəlir gətirir?

• Kapitalın dəyərinin artması şəklində
• Faiz, dividend və kapitalın dəyərinin artması şəklində
• Faiz, royalti və kapitalın dəyərinin artması şəklində
• Faiz və icarə haqqı şəklində
√ Faiz, dividend, royalti və icarə haqqı, həmçinin kapitalın dəyərinin artması şəklində

369. Daşınmaz əmlaka investisiyanı uçota almaq üçün hansı hesablar nəzərdə tutulmuşdur?

• 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər”, 112 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Amortizasiya”
• 113 “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”
• 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”
√ 121 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Dəyər”, 122 “Daşınmaz əmlaka investisiyalar – Amortizasiya”
• 103 “Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”

370. Vahid sosial vergi üzrə hesablaşmaların uçotu üçün hansı hesab nəzərdə tutulub?

• 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”
• 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• 521 “Vergi öhdəlikləri”



• 523 “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”
√ 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”

371. İnzibati-idarə heyətinə əmək haqqının hesablayarkən 533  əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar  hesabının krediti hansı
hesabın debetiilə müxabirələşir?

• 751 “Maliyyə xərcləri”
• 202 “İstehsalat ehtiyatları”
• 711 “Kommersiya xərcləri”
• 761 “Fövqəladə xərclər”
√ 721 “İnzibati xərclər”

372. Müəssisənin kassasından nağd qaydada işçilərin əmək haqqının ödənilməsi hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdəlikləri”
• Dt 221 “Kassa”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”

373. Sosial sığorta və təminat üzrə (3%) məcburi ödənişlər tutulan zaman hecə mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdəlikləri”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 901 “Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt  522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 523 “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”

374. əmək haqqından gəlir vergizinin tutulması hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 901 “Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 901 “Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdəlikləri”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 902 “Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə xərclər”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 523 “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”

375. Qiymətli kağızların sahibinə münasibətinə görə aşağıdakı növləri mövcuddur:

• Dövlət və qeyri-dövlət
• Pay və borc
• İnvestisiya və qeyri-investisiya
• Pul bazarına və kapital bazarına
√ Adlı və təqdim edənə

376. Maliyyə qoyuluşları nizamnamə kapitalının formalaşmasındakı iştirakına görə aşağıdakı qruplara bölünür:

√ Pay və borc
• Pul bazarına və kapital bazarına
• İnvestisiya və qeyri-investisiya
• Adlı və təqdim edənə
• Dövlət və qeyri-dövlət

377. Mühasibat uçotunda səhmdar cəmiyyətin səhmlərinin satışı üçün  mühasibat yazılışı aparın.

√ Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”
• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 302 “Nominal (nizamnamə) kapitalın ödənilməmiş hissəsi”
• Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”
• Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 311 “Emissiya gəliri”
• Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”



378. İnvestisiya mülkiyyəti müəssisəyə  aşağıdakı üsullarla gəlir gətirə bilər?

• Faiz, dividend, royalti və icarə haqqı, həmçinin kapitalın dəyərinin artması kimi
• Dividend və kapitalın dəyərinin artması kimi
√ İcarə haqqı və kapitalın dəyərinin artması kimi
• Faiz, dividend və kapitalın dəyərinin artması kimi
• Faiz və icarə haqqı kimi

379. Mühasibat uçotunda depozit sertifikatının satın alınması əməliyyatı üçün  mühasibat yazılışı aparın.

• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 311 “Emissiya gəliri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
√ Dt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”

380. MHBS-na əsasən mühasibat uçotunda səhmlər necə qiymətləndirilir?

• Bərpa dəyəri ilə
• Nominal dəyəri ilə
√ Əldə olunmasına çəkilən faktiki xərc məbləği ilə
• Alış dəyəri ilə
• Qalıq dəyəri ilə

381. Qiymətli kağızların emissiya dəyəri deyildikdə nə nəzərdə tutulur?

• Qiymətli kağızlara göstərilən xidmət ilə əlaqədar çəkilən xərclər
• Düzgün cavab yoxdur
√ İlkin yerləşdirmə zamanı onların satış qiyməti
• Qiymətli kağızların blankında göstərilən məbləğ
• Qiymətli kağızların kotirovkası zamanı müəyyən olunan qiymət

382. Qiymətli kağızların nominal dəyəri dedikdə nə nəzərdə tutulur?

• İlkin yerləşdirmə zamanı onların satış qiyməti
• Düzgün cavab yoxdur
• Qiymətli kağızlara göstərilən xidmət ilə əlaqədar çəkilən xərclər
• Qiymətli kağızların kotirovkası zamanı müəyyən olunan qiymət
√ Qiymətli kağızların blankında göstərilən məbləğ

383. Maliyyə qoyuluşları mühasibat uçotu tərəfindən  aşağıdakı əlamətlərə görə qruplaşdırılır:

• Emitentlərə, qoyuluşun müddətinə və yerinə
• Emitentlərə, qoyuluşun müddətinə, nizamnamə kapitalının formalaşmasındakı iştirakına, yerinə və dəyərinə
√ Emitentlərə, qoyuluşun müddətinə nizamnamə kapitalının formalaşmasındakı iştirakına, fəaliyyət yerinə və sahibinə münasibətinə
• Emitentlərə, qoyuluşun müddətinə, nizamnamə kapitalının formalaşmasındakı iştirakına və yerinə
• Qoyuluşun müddətinə və yerinə

384. əmək haqqından verilmiş borc məbləğinin tutulması hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 244 “Təhtəlhesab məbləğlər”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddətli avanslar”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”

385. Saatlıq tarif dərəcəsi və tabel üzrə işlənilmiş saatların miqdarına görə əmək haqqının hesabılanmasını nəzərdə tutan əməyin ödənilməsi
forması hansıdır?

√ Sadə vaxtamuzd



• Vaxtamuzd-mükafatlı
• Sadə işəmuzd
• Tarifsiz
• Akkord

386. Verilmiş təhtəl hesab məbləğin əmək haqqından tutulması hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddətli avanslar”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 244 “Təhtəlhesab məbləğlər”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”

387. əvvəl verilmiş avans məbləğinin əmək haqqından tutulması hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 243 “Verilmiş qısamüddətli avanslar”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 244 “Təhtəlhesab məbləğlər”

388. əskik gələn material ehtiyatlarının dəyərinin əmək haqqından tutulması hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 761 “Fövqəladə xərclər”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 202 “İstehsal xərcləri”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 711 “Kommersiya xərcləri”

389. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun vəsaiti hesabına müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirilməsinə görə müavinət hesablanması hansı
mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 611 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 202 “İstehsal xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
√ Dt 522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 761 “Fövqəladə xərclər”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 711 “Kommersiya xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”

390. Təsərrüfat üsulu ilə işləri yerinə yetirərkən əsas vəsait obyektlərinin tikintisi ilə əlaqədar işçilərin əmək haqqının ödənilməsi hansı
mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 103 “Qeyri-maddi aktivlərlə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 202 “İstehsal xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 611 “Digər əməliyyat xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
√ Dt 113 “Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”

391. İşçi heyətinin əmək haqqının deponentləşdirilməsi zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt  522 “Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 523 “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdəlikləri”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”

392. Materialların əvəzsiz olaraq alınması, o cümlədən müqaviləyə əsasən bağışlanması hansı yazılışla əks etdirilir.

• D-t 201 “Xammal və materiallar”; K-t 531 “Malsatan və podtatçılarla dısamüddətli kreditor borcları”;
• bütün cavablar düzdür;
√ D-t 201 “Xammal və materiallar”; K-t 611 “Dıgər əməliyyat gəlirləri”;



• D-t 201 “Xammal və materiallar”; K-t  631 “Maliyyə gəlirləri”;
• D-t 202 “İstehsalat xərcləri”; K-t 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”;

393. İstehsal müəssisələrində satışa tam hazır olan ehtiyatlar necə adlanır?

• Anbarda olan material;
• Xammal və anbarda olan material
√ Hazır məhsul;
• Bitməmiş istehsal
• Xammal;

394. D-t 202  ictehsalat xərcləri , K-t 522  Sosial sığorta və təminat üzrə öhdəliklər  mühasibat yazılışı nəyi əks etdirir.

√ əsas və köməkçi istehsalatda işçilərə hesablanmış əmək haqqının ümumi məbləği üzrə sosial sığortaya ayırmaların xərcə daxil
edilməsini;

• müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirən əsas istehsalat işçilərinə hesablanmış müavinətləri;
• büdcədən kənar sosial müdafiəyə olan borc öhdəliklərinin köçürülməsini;
• tibbi siğortaya ayirmaları xərclərinə aid edilməsini;
• bütün cavablar düzdür;

395. D-t 202  ictehsalat xərcləri , K-t 201  Material ehtiyatları  mühasibat yazılışı
nəyi əks etdirir.

√ istehsal olunan məhsulun maya dəyərinə xammal və materialların daxil edilməsi;
• bütün cavablar düzdür;
• hazır məhsulun maya dəyərinə xammal və materialların daxil edilməsi;
• istehsal edilən məhsulun maya dəyərinə amortizasiya xərclərinin daxil edilməsini;
• köməkçi istehsalatda avadanlıqlara profilaktiki baxış xərclərinin əsas istehsalat xərclərinin tərkibinə daxil edilməsi;

396. Dolayı xərclərin (qaimə istehsal xərclərinin) tərkibinə daxildir:

• ümumtəsərrüfat (inzibatı-idarəetmə) xərcləri;
• mexaniklərin, nəzarətçilərin, texniki xidmətedici işçilərin, avtokar sürücülərinin, ustaların, xidmətedici fəhlələrin əmək haqqı;
• köməkçi materiallar və komplektləşdirici məmulatlar;

• sex binalarının saxlanılması, texniki xidmətetmə və avadanlıqların və alətlarin cari təmiri, əmlak vergisi, ümümistehsalat təyinatlı
binaların və avadanlıqların amortizasiyası;

√
mexaniklərin, nəzarətçilərin, texniki xidmətedici işçilərin, avtokar sürücülərinin, ustaların, xidmətedici fəhlələrin əmək haqqı; köməkçi
materiallar və komplektləşdirici məmulatlar; sex binalarının saxlanılması, texniki xidmətetmə və avadanlıqların və alətlərin cari təmiri,
əmlaka vergi alətləri, ümümistehsalat təyinatlı binaların və avadanlıqların amortizasiyası;

397. Məhsul istehsalına, görülmüş işlərə və göstərilmiş  xidmətlərə birbaşa xərclər dedikdə nə başa düşülür.

•  istehsal xərclərinin bütün siyahısı;
• düzgün cavab yoxdur;
√ ayrı-ayrı məhsulların (iş və xidmətlərin) istehsalı ilə əlaqədar olan xərclər;
• müəsisənin konkret istehsal bölmələrində istehsalın təşkili ilə əlaqədar olan xərclər;
• bir neçə qrup eyni növ məhsulun hazırlanması ilə əlaqədar olan xərclər;

398. İqtisadi  həmcinsliyinə (məzmununa) görə istehsal xərcləri bölünür.

• bütün cavablar düzdür.
• istehsal və qeyri istehsal xərclərinə;
√ bir elementli və kompleks xərclərə;
• daimi və dəyişən xərclərə;
• planlaşdırılmış və planlaşdırılmamış xərclərə;

399. Bir elementli xərclər aşağıdakı xərclərin tərkibinə daxildir:

• düzgün cavab yoxdur;
√ iqtisadi elementlər üzrə xərclərin;
• kalkulyasiya maddələri üzrə xərclərin;



• tam maya dəyərində əks olunmuş xərclərin;
• istehsal maya dəyərində əks olunmuş xərclərin;

400. Məhsulun maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə istehsal xərcləri bölünür:

• bir elementli və kompleks xərclərə;
• istehsal və qeyri istehsal xərclərinə;
• daimi və dəyişən xərclərə;
√ birbaşa və dolayı xərclərə;
• planlaşdırılmış və planlaşdırılmamış xərclərə;

401. Sair əməliyyat xərclərinə aiddir.

√ bütün cavablar düzdür;
• torpaqların, tikintilərin, avadanlıqların və sair uzunmüddətli aktivlərin satışı ilə əlaqədar olan xərclər;
• hesabat ili ərzində müəyyən edilmiş keçən illərin zərərləri;
• cərimələr və sair analoji ödənişlər;
• yenidənqiymətləndirmədən olan zərərlər;

402. Yüklənmiş hazır məhsula görə alıcıdan veksel alınan zaman hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

√ Dt 234 “Digər qisamüddətli investisiyalar”, Kt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları”
• Dt 233 “Qısamüddətli verilmiş borclar”, Kt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları”

• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor
borcları”

• Dt  311 “Emissiya gəliri”, Kt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları”
• Dt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”, Kt 211 “Alıcılar və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları”

403. Hazır məhsulun satış yerlərinə çatdırılması ilə əlaqədar olan kommersiya xərclərinin silinməsi aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə əks
etdirilir:

• D-t 601  “Satış”, K-t 711  “Kommersiya xərcləri”
√ D-t 801  “Ümumi mənfəət”, K-t 711  “Kommersiya xərcləri”
• D-t 801  “Ümumi mənfəət”, K-t 701 “Satışın maya dəyəri”
• D-t 202  “ictehsalat xərcləri”, K-t 711  “Kommersiya xərclər”
• D-t 204  “Hazır məhsul”, K-t 731  “Sair əməliyyat xərcləri”

404. İnzibatı xərclərin silinməsi mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılışla əks etdirilir.

• düzgün cavab yoxdur;
• D-t 202  “ictehsalat xərcləri”, K-t 721  “İnzibati xərclər”
• D-t 204  “Hazır məhsul”, K-t 721  “İnzibati xərclər”
• D-t 701 “Satışın maya dəyəri”, K-t 721  “İnzibati xərclər”
√ D-t 801  “Ümumi mənfəət”, K-t 721  “İnzibati xərclər”

405. Məhsul istehsalına, görülmüş işlərə, göstərilmiş  xidmətlərə dolayı xərclər dedikdə nə başa düşülür.

• bir neçə qrup eyni növ məhsulun hazırlanması ilə əlaqədar olan xərclər;
√ müəsisənin istehsal bölmələrində istehsalın təşkili ilə əlaqədar olan
• ayrı-ayrı növ məhsul istehsalı ilə əlaqədar olan xərclər;
• bütün cavablar düzdür;
• istehsal xərclərinin bütün siyahısı;

406. Sair əməliyyat xərclərinin tərkibində aşağıdakı xərclər əks etdirilir.

• yanğın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün bankda olan hesablaşma və digər hesablara pul vəsaitlərinin mədaxil edilməsi ilə əlaqədar
xərclər;

• bütün cavablar düzdür.
• ziyanın işçi tərəfindən ödənilməsi;
√ təbii fəlakət , yanğın, qəzalar ilə əlaqədar və s. xərclər;



• obyektlərin köhnəlməsi ilə əlaqədar olaraq onların sökülməsi nəticəsində əldə olunan material qiymətlilərinin mədaxil edilməsi üzrə
xərclər;

407. Mühasibat uçotu məqsədləri üçün adi fəaliyyət xərcləri aşağıdakı elementlər üzrə (xərclərin məzmununa görə) qruplaşdırılır.

√ material xərcləri; əmək haqqı xərcləri; amortizasiya xərcləri;
• amortizasiya xərcləri;
• material xərcləri;
• əmək haqqı xərcləri;
• ümumtəsərrüfat (idarəetmə) xərcləri;

408. İstehsal xərclərinə aşağıdakılar daxildir.

• satış idarəetmə xərcləri daxil edilməklə məhsul istehsalına, görülmüş işlər və göstərilmiş xidmətlərə görə müəssisənin çəkdiyi xərclərin
bir hissəsi

• bütün cavablar düzdür;
√ məhsul istehsalına,görülmiş işlər və göstərilmiş xidmətlərə yönəldilən xərclərin bir hissəsi;
• müəssisənin əsas və köməkçi istehsalatlarında istifadə olunmuş resusların bir hissəsi

• idarəetmə xərcləri daxil edilməklə məhsul istehsalına, görülmüş işlər və göstərilmiş xidmətlərə görə müəssisənin çəkdiyi xərclərin bir
hissəsi

409. Funksiyalar üzrə xərclərin tərkibinə daxildir.

• kommersiya xərcləri;
√ satışın maya dəyərinə daxil edilən xərclər; kommersiya xərcləri; inzibati xərclər;
• ƏDV;
• satışın maya dəyərinə daxil edilən xərclər;
• inzibati xərclər;

410. Aşağıdakılardan biri müəssisənin öhdəliklərinə nə aid deyil:

• Kreditor borcları;
√ Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri;
• Əməyin ödənişi üzrə borclar;
• Ödəniş üçün olan veksellər;
• Büdcə və vergi orqanları qarşısında olan borclar;

411. Hazır məhsul və yenidən satılmaq üçün nəzərdə tutuan mallar aktivlərin hansı qrupuna aiddir?

√ ehtiyatlara
• əsas və dövriyyə aktivlərinə
• qeyri-maddi aktivlərə
• hesablaşmada olan vəsaitlərə
• əsas vəsaitlərə

412. Müəssisənin öhdəlikləri 10000 manat, xüsusi kapitalı 70000 manatdırsa, aktivləri nə qədərdir?

• 10000
√ 80000
• doğru cavab yoxdur
• 70000
• 60000

413. Adi fəaliyyət növləri üzrə xərclərkimi aşağıdakılar tanınır.

• məhsul istehsalı və satışı, görülmüş işlər və göstərilmiş xidmətlərlə əlaqədar
• dividentlərin və qiymətli kağızlar üzrə faizlərin ödənilməsi ilə əlaqədar olan  xərclər;
• məhsul istehsalı və satışı, görülmüş işlər və göstərilmiş xidmət, malların əldə edilməsi və satışı ilə əlaqədar olan xərclər;

• məhsul istehsalı və satışı, görülmüş işlər və göstərilmiş xidmət, malların əldə       edilməsi və satışı ilə əlaqədar olan xərclərdir; əsas
vəsaitlərin istifadə olunmayan obyektlərin satışı ilə əlaqədar olan xərclər;



√
məhsul istehsalı, görülmüş işlərin, göstərilmiş xidmətlərlə əlaqədar olan xərclər; məhsul istehsalı və satışı,  görülmüş işlərin, göstərilmiş
xidmətlər, malların əldə edilməsi və satışı ilə əlaqədar olan xərclər; dividentlərin və qiymətli kağızlar üzrə faizlərin ödənilməsi ilə
əlaqədar olan xərclər;

414. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda  Satışın maya dəyəri  maddəsində aşağıdakı xərclər əks olunmalıdır.

√ birbaşa material xərcləri; birbaşa əmək haqqı xərcləri; dolayı (üstəlik) istehsal xərcləri;
• kommersiya xərcləri;
• birbaşa material xərcləri;
• dolayı (üstəlik) istehsal xərcləri;
• birbaşa əmək haqqı xərcləri;

415. Müəssisənin təchizat şöbəsinin işçiləri vasitəsi ilə materialların daxil olması uçotda əks etdirilir:

√  Debet 201 “Material ehtiyyatları”      Kredit 244 “Təhtəl hesab məbləğlər”
•  Debet 201 “Material ehtiyyatları”     Kredit 545 “Digər qısamüddətli öhdəliklər”
•  Debet 201 “Material ehtiyyatları”     Kredit 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”
•  Debet 201 “Material ehtiyyatları”     Kredit 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”
•  Debet 201 “Material ehtiyyatları”     Kredit 202 “İstehsalat məsrəfləri”

416. Yeni yaradılan müəssisə üç partiya mal tədarük edir. Birinci partiyanın dəyəri 60 manat, ikinci partiyanın – 95 manat, üçüncü partiyanın
isə 85 manat təşkil edir. Iki partoya mal 250 manata satılır. FİFO metodunun köməyilə dövr üzrə ümumi gəlir nə qədərdir?

• 60 manat;
• 85 manat;
√ 95 manat;
• 175 manat.
• 70 manat;

417. İstehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisələrdə satışa tam hazır olan ehtiyatlar:

• Xammal;
• Xammal və anbarda olan material.
• Anbarda olan material;
√ Hazır məhsul;
• Bitməmiş istehsal

418. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda xərclər tanınır: (Sürət 31.05.2011 15:37:32)

√ gəlirlər tanındıqdan sonra;
• bütün cavablar düzdür;
• aktivlər tanındıqdan sonra;
• öhtəliklər tanındıqdan sonra;
• mənfəət tanındıqdan sonra;

419. İşçilərə əmək haqqının hesablanması və nəzarət edilməsi üçün hasilatın uçotu cədvələrindən hansı istehsalatlarda istifadə olunur?

• Düzgün cavab yoxdur
√ Kütləvi
• Fərdi
• Seriyalı
• Kütləvi və seriyalı

420. Hasilatın uçotu və işəmuzd işçilərə əmək haqqının hesablanması hansı sənədlərə əsasən aparılır?

• Hesablaşma və ödəniş cədvəlinə
• Şəxsi hesab və hesablaşma cədvəlinə
• Marşrut vərəqəsi və şəxsi hesaba
• Hasilatın uçotu cədvəlləri və şəxsi hesaba
√ Xüsusi işə görə naryad, marşrut vərəqəsi və hasilatın uçotu cədvəllərinə



421. Normal iş şəraitindən kənarlaşmaya nə aiddir?

• İstirahət günlərində iş
• İş vaxtından əlavə iş
• Bayram günlərində iş
√ İşçinin təqsiri olmadan baş vermiş boşdayanmalar
• Süd əmizdirən anaların işində fasilələr

422. Gecə vaxtı yerinə yetirilən işlərə görə ödənilən əmək haqqına əlavə ödəmələrin minimum həddi kim tərəfindən təyin edilir?

• Kollektiv müqaviləsi
• Əmək müqaviləsi (sazişi)
√ Azərbaycan Respublikasının Höküməti
• Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
• Müəssisə rəhbəri

423. Maliyyə icarəsindən gələn gəlir hansı nömrəli hesabda əks etdirilir:

• 601, 611, 631 № hesablarda;
• 601 “Satış”;
√ 631 “Maliyyə gəlirləri”;
• 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”;
• Düzgün cavab yoxdur;

424. D-t 223  Bankdakı hesablaşma hesabı  K-t 611  Sair əməliyyat gəlirləri  nəyi əks etdirir.

• Bankdakı hesablarda olan sərbəst pul vəsaitlərinin bank tərəfindən istifadəsinə görə məbləğlərin hesaba daxil edilməsini;
• Düzgün cavab yoxdur;
√ Müqavilə şərtlərinin pozulduğuna görə cərimələrin və sair anoloji ödənişlərin
• Digər təşkilatlara verilmiş borclara görə faiz şəklində olan gəlirin alınmasını;
• Uzunmüddətli bank kreditinin bankdakı hesaba daxil edilməsini;

425. Materialların əvəzsiz olaraq alınması, o cümlədən müqaviləyə əsasən bağışlanması hansı yazılışla əks etdirilir.

√ D-t 201 “Xammal və materiallar”; K-t 611 “Dıgər əməliyyat gəlirləri”;
• bütün cavablar düzdür;
• D-t 202 “İstehsalat xərcləri”; K-t 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”;
• D-t 201 “Xammal və materiallar”; K-t 531 “Malsatan və podtatçılarla dısamüddətli kreditor borcları”;
• D-t 201 “Xammal və materiallar”; K-t  631 “Maliyyə gəlirləri”;

426. Lazım olmayan materialların satışında gələn gəlir aşağıdakı hesablarda əks etdirilir:

• düzgün cavab yoxdur.
• 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”;
√ 601 “Satış” (subhesab 601-1 “Malların satışı”)
•  621 “Fəaliyyətin dayandırılmasından gəlirlər”
• 631 “Maliyyə gəlirləri”;

427. Hansı gəlirlər əsas əməliyyat gəlirlərinə aiddir?

√ məhsul və mal satışından əldə olunan gəlirlər, göstərilmiş xidmətlərə görə əldə olunan gəlirlər, podrat müqavilələri üzrə gəlirlər;
• məhsul və mal satışından əldə olunan gəlirlər;
• göstərilmiş xidmətlərə görə əldə olunan gəlirlər;
• podrat müqavilələri üzrə gəlirlər;
• əsas vəsaitlər satışından əldə olunan gəlirlər;

428. İstehsalat işçilərinə əmək haqqının hesablanması zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur?

• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 711 “Kommersiya xərcləri”



• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 202 “İstehsal xərcləri”
√ Dt 202 “İstehsal xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 701 “Satışın maya dəyəri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
• Dt 711 “Kommersiya xərcləri”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”

429. əmək haqqından gəlir vergizinin tutulması hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 901 “Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdəlikləri”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 901 “Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 523 “Digər məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 902 “Təxirə salınmış mənfəət vergisi üzrə xərclər”

430. Müəssisənin kassasından nağd qaydada işçilərin əmək haqqının ödənilməsi hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 521 “Vergi öhdəlikləri”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”
• Dt 221 “Kassa”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”

431. Müəssisənin hesablaşma hesabından fəhlə və qulluqçuların əmək haqqının köçürülməsi hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir?

• Dt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”, Kt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 223 “Bankdakı hesablaşma hesabı”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 222 “Yolda olan köçürmələr”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”

432. Müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirməyə görə verilən müavinətin məbləği asılıdır:

• Həmkarlar təşkilatına üzvlükdən və iş stajından
• İş stajından
• Orta əmək haqqından
√ İş stajından və orta əmək haqqından
• Həmkarlar təşkilatına üzvlükdən

433. İnzibati-idarə heyətinə əmək haqqının hesablayarkən 533  əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar  hesabının krediti hansı
hesabın debetiilə müxabirələşir?

√ 721 “İnzibati xərclər”
• 202 “İstehsalat ehtiyatları”
• 711 “Kommersiya xərcləri”
• 761 “Fövqəladə xərclər”
• 751 “Maliyyə xərcləri”

434. İşçinin müəssisənin bir şöbəsindən başqa şöbəsinə köçürülməsi hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?

√ İşçinin başqa işə köçürülməsi haqqında əmr (sərəncam)
• İş vaxtından istifadənin uçotu tabeli
• İşçinin işə qəbulu haqqında əmr (sərəncam)
• Şəxsi hesab
• Hesablaşma-ödəniş cədvəli

435. İş vaxtı rejiminə əməl olunmasına nəzarət edilməsi və əmək haqqının hesablanması üçün hansı sənəddən istifadə olunur?

• Hesablama cədvəli
• Şəxsi hesab
√ İş vaxtından istifadənin uçotu və əmək haqqının hesablanması tabeli
• Hesablaşma-ödəniş cədvəli



• Ödəniş cədvəli

436. Azərbaycan Respublikasında əmək ödənişinin Vahid Tarif Cədvəlində hansı göstəricilər əks olunur?

• Əmək ödənişinin tarif dərəcələri; bir işçinin aylıq əmək haqqının məbləği
• İşçilərin aylıq vəzifə maaşının məbləği; əmək ödənişinin minimal məbləği
• Əməyin ödənilməsi dərəcələri; hər bir vəzifə üzrə bir işçinin aylıq əmək haqqının məbləği
√ Əməyin ödənilməsi dərəcələri; aylıq tarif (vəzifə) maaşı, manatla
• Vahid Tarif Cədvəli üzrə müəssisələrin təsnifatı; işçilərin aylıq vəzifə maaşının məbləği

437. Müəssisədə çalışan işçilərin ştat cədvəlində aşağıdakı göstəricilərdən hansı əks olunmur?

• Vahid Tarif Cədvəli üzrə əmək ödənişinin tarif dərəcələri
√ İşçilərin adları və soyadları
• Müəssisədə mövcud olan vəzifələrin adları
• Hər bir vəzifə üzrə bir işçinin aylıq əmək haqqının məbləği
• Vahid Tarif Cədvəli üzrə bir işçinin aylıq vəzifə maaşının məbləği

438. Xidmət müəssisələrində işçilərə hesablanan əmək haqqının məbləğinə aşağıdakı amillərdən hansı təsir göstərir?

√ Bütün bunların hamısı
• Vahid Tarif Cədvəli üzrə işçilərin əmək ödənişinin tarif dərəcələri
• İşçilərin işlədikləri iş vaxtının aylıq faktiki miqdarı
• Xidmət (satış) dövriyyəsinin həcmi
• Hər 100 manatlıq xidmət (satış) dövriyyəsinə düşən əmək ödənişinin tarifi

439. Məhsul, mal və xidmət satışından əldə olunan gəlirlər hansı hesabın
kreditində əks etdirilir.

√ 601 “Satış”;
• 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödəniıməmiş zərər)”;
• 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”;
• 631 “Maliyyə gəlirləri”;
• 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”;

440. Sair əməliyyat gəlirlərinə aiddir:

• reklam xidmətlərindən imtina etdikdə yaranan gəlir;
• əməliyyat icarəsi üzrə gəlir;
• düzgün cavab yoxdur;
• proqram təminatının satışından əldə olunan gəlir;
√ aktivlərin əvəzsiz alınmasından olan gəlirlər;

441. Gəlir mühasibat uçotunda pul ifadəsində hesablanmış aşağıdakı məbləğdə əks etdirilir:

• pul vəsaitləri, qiymətli kağızların nominal dəyəri, investorların qoyuluşları məbləğində;
• düzgün cavab yoxdur
√ pul vəsaitləri, əmlak, debitor borcları
• pul vəsaitləri, əmlak məbləğində;

• pul  vəsaitlərinin, mübadilə müqaviləsi şərtləri əsasında öz əmlakının verilməsi üzrə öhdəliklər yerinə yetirilmədən daxil olan əmlakın,
qiymətli kağızların məbləğində;

442. Hansı hallarda xidmətlərin göstərilməsindən əldə olunan gəlir tanınır.

• heç bir cavab düz deyil;
• bankda olan hesablaşma hesabına daxil edildikdən sonra;
• əməliyyatın tam yekunlaşdıqdan sonra;
• müqavilənin bağlanma anında;
√ əməliyyatın hesabat tarixinə olan yekunlaşma səviyyəsindən asılı olaraq;



443. Hansı hallarda malların satışından əldə olunan gəlir tanınır?

• mallara sahib olma üzrə əhəmiyyətli risklər və üstünlüklər malsatandan malalana keçdikdə;
• gəlirin məbləğini etibarlı əsasda qiymətləndirmək mümkün olduqda;
• sövdələşmə ilə bağlı iqtisadi səmərələrin müəssisəyə daxil olması ehtimalı olduqda;
√ bütün cavablar düzdür;
• müəssisə mülkiyyət hüququ ilə bağlı idarəetmədə  artıq iştirak etmədikdə və satılmış mallar üzərində faktiki nəzarəti saxlamadıqda;

444. Hansı gəlirlər əsas əməliyyat gəlirlərinə aiddir?

√ məhsul və mal satışından əldə olunan gəlirlər, göstərilmiş xidmətlərə görə əldə olunan gəlirlər, podrat müqavilələri üzrə gəlirlər;
• məhsul və mal satışından əldə olunan gəlirlər;
• podrat müqavilələri üzrə gəlirlər;
• göstərilmiş xidmətlərə görə əldə olunan gəlirlər;
• əsas vəsaitlər satışından əldə olunan gəlirlər;

445. Lazım olmayan materialların satışında gələn gəlir aşağıdakı hesablarda əks etdirilir:

• düzgün cavab yoxdur.
•  621 “Fəaliyyətin dayandırılmasından gəlirlər”
• 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”;
√ 601 “Satış” (subhesab 601-1 “Malların satışı”)
• 631 “Maliyyə gəlirləri”;

446. Maliyyə icarəsindən gələn gəlir hansı nömrəli hesabda əks etdirilir:

• 601, 611, 631 № hesablarda;
√ 631 “Maliyyə gəlirləri”;
• 601 “Satış”;
• Düzgün cavab yoxdur;
• 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”;

447. Sair əməliyyat xərclərinə aiddir.

• yenidənqiymətləndirmədən olan zərərlər;
• hesabat ili ərzində müəyyən edilmiş keçən illərin zərərləri;
• torpaqların, tikintilərin, avadanlıqların və sair uzunmüddətli aktivlərin satışı ilə əlaqədar olan xərclər;
√ bütün cavablar düzdür;
• cərimələr və sair analoji ödənişlər;

448. Məhsulun maya dəyərinə daxil edilmə üsuluna görə istehsal xərcləri bölünür:

• planlaşdırılmış və planlaşdırılmamış xərclərə;
√ birbaşa və dolayı xərclərə;
• istehsal və qeyri istehsal xərclərinə;
• daimi və dəyişən xərclərə;
• bir elementli və kompleks xərclərə;

449. Valyuta vəsaitləri üzrə müsbət kurs fərqi aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir:

• Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilə pul vəsaitləri” subhesabı), 611 “Sair əməiyyat gəlirləri”
• Düzgün cavab yoxdur.
• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilə pul vəsaitləri” subhesabı)
√ Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilə pul vəsaitləri” subhesabı), Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Dt 221 “Kassa”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”

450. Malsatanlar tərəfindən təqdim olunmuş hesablaşma sənədlərinə əsasən hesablaşma hesabından pul vəsaitlərinin silinməsi aşağıdakı
mühasbat yazılışı ilə rəsmləşdirilir:

• Dt “Digər qısamüddətli öhdəliklər”, Kt 224 “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”



√ Dt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 504 “Qısamüddətli borclar”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 512 “Qısamüddətli zəmanət öhdəlikləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

451. İşçilərə əmək haqqının plastik kartla ödənilməsi hansı yazılışla əks etdirilir?

• Düzgün cavab yoxdur
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 224 “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”
• Dt 221 “Kassa”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”

452. Xarici valyutanın alınması mühasibat uçotu hesablarında hansı yazılışla əks etdirilir?

√ Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Xarici valyuta ilə pul vəsaitləri” subhesabı), Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Milli valyuta
ilə pul vəsaitləri” subhesabı)

• Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Xarici valyuta ilə pul vəsaitləri” subhesabı), Kt 221 “Kassa”
• Dt 221 “Kassa”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 222 “Yolda olan pul köçürmələri”,  Kt 221 “Kassa”
• Dt 225 “Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

453. Pul vəsaitlərinin və pul sənədlərinin müəssisənin kassasına daxil olması hansı ilkin sənədlə rəsmiləşdirilir?

• Avans hesabatı
• Düzgün cavab yoxdur
√ Kassa mədaxil orderi
• Qəbul aktı
• Mədaxil qaiməsi

454. Hansı hallarda malların satışından əldə olunan gəlir tanınır?

• sövdələşmə ilə bağlı iqtisadi səmərələrin müəssisəyə daxil olması ehtimalı olduqda;
• gəlirin məbləğini etibarlı əsasda qiymətləndirmək mümkün olduqda;
• müəssisə mülkiyyət hüququ ilə bağlı idarəetmədə  artıq iştirak etmədikdə və satılmış mallar üzərində faktiki nəzarəti saxlamadıqda;
√ bütün cavablar düzdür;
• mallara sahib olma üzrə əhəmiyyətli risklər və üstünlüklər malsatandan malalana keçdikdə;

455. Hansı hallarda xidmətlərin göstərilməsindən əldə olunan gəlir tanınır.

√ əməliyyatın hesabat tarixinə olan yekunlaşma səviyyəsindən asılı olaraq;
• heç bir cavab düz deyil;
• əməliyyatın tam yekunlaşdıqdan sonra;
• bankda olan hesablaşma hesabına daxil edildikdən sonra;
• müqavilənin bağlanma anında;

456. Sair əməliyyat gəlirlərinə aiddir:

• düzgün cavab yoxdur;
√ aktivlərin əvəzsiz alınmasından olan gəlirlər;
• əməliyyat icarəsi üzrə gəlir;
• proqram təminatının satışından əldə olunan gəlir;
• reklam xidmətlərindən imtina etdikdə yaranan gəlir;

457. 701  Satışın maya dəyəri  hesabının debet dövriyyəsində əks etdirilir:

√ məhsul satışının maya dəyərində əks etdirilən birbaşa material xərcləri, istehsalat fəhlələrinin birbaşa əmək haqqı xərcləri, istehsal
aktivlərinin amortizasiyası ;

• kommersiya xərcləri;
• istehsalat fəhlələrinin birbaşa əmək haqqı xərcləri;



• istehsal aktivlərinin amortizasiyası ;
• məhsul satışının maya dəyərində əks etdirilən birbaşa material xərcləri;

458.  Maliyyə icarəsinin bütün müddətinə hesablanan faizlər belə yazılışla əks etdirilir:

•  Debet 751 – 3 “Maliyyə icarəsi üzrə faiz xərcləri”     Kredit 535 – 1 “Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli kreditor borcları”
√  Debet 191 “Gələcək hesabat dövrlərin xərcləri”     Kredit 406 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər”
•  Debet 202 “İstehsalat məsrəfləri”     Kredit 406 “Maliyyə icarəsi üzrə uzunmüddətli öhdəliklər”
•  Debet 191 “Gələcək hesabat dövrlərin xərcləri”     Kredit 535 – 1 “Maliyyə icarəsi üzrə qısamüddətli kreditor borcları”
•  düzgün cavab yoxdur

459. Xərclər:

• Öhdəliklərin artması hesabına  hesabat  dövrü ərzində baş verən iqtisadi səmərənin azalmasıdır;

√ səhmdarlar arasında kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqəli  olmayan və kapitalın azalması ilə nəticələnən, hesabat dövrü ərzində aktivlərin
kənara axını və ya azalması və öhdəliklərin artması hesabına baş verən iqtisadi səmərənin azalmasıdır;

• Kapitalın azalması ilə nəticələnən, hesabat dövrü ərzində aktivlərin kənara axını və ya azalması və öhdəliklərin artması hesabına baş
verən iqtisadi səmərənin azalması;

• Kapitalın azalması ilə nəticələnən, hesabat dövrü ərzində aktivlərin kənara axını və ya azalması və öhdəliklərin azalması hesabına baş
verən iqtisadi səmərənin azalmasıdır;

• bütün cavablar düzdür;

460. Funksiyalar üzrə xərclərin tərkibinə daxildir.

√ satışın maya dəyərinə daxil edilən xərclər; kommersiya xərcləri; inzibati xərclər;
• inzibati xərclər;
• satışın maya dəyərinə daxil edilən xərclər;
• ƏDV;
• kommersiya xərcləri;

461. İstehsal xərclərinə aşağıdakılar daxildir.

• idarəetmə xərcləri daxil edilməklə məhsul istehsalına, görülmüş işlər və göstərilmiş xidmətlərə görə müəssisənin çəkdiyi xərclərin bir
hissəsi

• müəssisənin əsas və köməkçi istehsalatlarında istifadə olunmuş resusların bir hissəsi

• satış idarəetmə xərcləri daxil edilməklə məhsul istehsalına, görülmüş işlər və göstərilmiş xidmətlərə görə müəssisənin çəkdiyi xərclərin
bir hissəsi

• bütün cavablar düzdür;
√ məhsul istehsalına,görülmiş işlər və göstərilmiş xidmətlərə yönəldilən xərclərin bir hissəsi;

462. Sair əməliyyat xərclərinin tərkibində aşağıdakı xərclər əks etdirilir.

• ziyanın işçi tərəfindən ödənilməsi;

• obyektlərin köhnəlməsi ilə əlaqədar olaraq onların sökülməsi nəticəsində əldə olunan material qiymətlilərinin mədaxil edilməsi üzrə
xərclər;

• bütün cavablar düzdür.

• yanğın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün bankda olan hesablaşma və digər hesablara pul vəsaitlərinin mədaxil edilməsi ilə əlaqədar
xərclər;

√ təbii fəlakət , yanğın, qəzalar ilə əlaqədar və s. xərclər;

463. Müəssisənin işgüzar aktivliyi istehsal xərclərinə müasibətinə görə (məhsul istehsalı, görülmüş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin həcminə)
görə bölünürlər.

• şərti daimi və  şərti dəyişən xərclərə;
• məhsuldar və qeyri məhsuldar xərclərə;
• bir elementli və kompleks xərclərə;
• daimi və kompleks xərclərə;
√ daimi və dəyişən xərclərə;

464. Məhsul istehsalına, görülmüş işlərə, göstərilmiş  xidmətlərə dolayı xərclər dedikdə nə başa düşülür.

• ayrı-ayrı növ məhsul istehsalı ilə əlaqədar olan xərclər;



• istehsal xərclərinin bütün siyahısı;
• bir neçə qrup eyni növ məhsulun hazırlanması ilə əlaqədar olan xərclər;
√ müəsisənin istehsal bölmələrində istehsalın təşkili ilə əlaqədar olan
• bütün cavablar düzdür;

465. İnzibatı xərclərin silinməsi mühasibat uçotunda aşağıdakı yazılışla əks etdirilir.

• D-t 202  “ictehsalat xərcləri”, K-t 721  “İnzibati xərclər”
√ D-t 801  “Ümumi mənfəət”, K-t 721  “İnzibati xərclər”
• düzgün cavab yoxdur;
• D-t 204  “Hazır məhsul”, K-t 721  “İnzibati xərclər”
• D-t 701 “Satışın maya dəyəri”, K-t 721  “İnzibati xərclər”

466. Hazır məhsulun satış yerlərinə çatdırılması ilə əlaqədar olan kommersiya xərclərinin silinməsi aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə əks
etdirilir:

• D-t 204  “Hazır məhsul”, K-t 731  “Sair əməliyyat xərcləri”
√ D-t 801  “Ümumi mənfəət”, K-t 711  “Kommersiya xərcləri”
• D-t 601  “Satış”, K-t 711  “Kommersiya xərcləri”
• D-t 801  “Ümumi mənfəət”, K-t 701 “Satışın maya dəyəri”
• D-t 202  “ictehsalat xərcləri”, K-t 711  “Kommersiya xərclər”

467. 801№-li “Ümumi mənfəət (zərər)” sintetik hesabı üçün aşağıdakılardan hansılar

• Bu hesabının debetində gəlirlərin, kreditində isə xərclərin məbləği və bunlarla yanaşı, kredit qalığında zərərin məbləği əks olunur

√ Bu hesabının debetində xərclərin, kreditində isə gəlrlərin məbləği və bunlarla yanaşı, kredit qalığında mənfəətin məbləği əks olunur
xarakterikdir?

• Bu hesabının debetində gəlirlərin, kreditində isə xərclərin məbləği və bunlarla yanaşı, kredit qalığında mənfəətin məbləği əks olunur
• Bu hesabının debetində gəlirlərin, kreditində isə xərclərin məbləği və bunlarla yanaşı, debet qalığında mənfəətin məbləği əks olunur
• Bu hesabının debetində gəlirlərin, kreditində isə xərclərin məbləği və bunlarla yanaşı, debet qalığında zərərin məbləği əks olunur

468. İstehsalat sexində sərf edilmiş elektrik enerjisinin məbləği hansı müxabirləşmədə  əks etdirilir?

• 202№-li “İstehsalat məsrəfləri” hesabının debetində və 331№-li “Malsatan və podratçılara digər kreditor borcları” hesabının kreditində
• 202№-li “İstehsalat məsrəfləri” hesabının debetində və 223№-li “Bank hesablaşma hesabları” hesabının kreditində
• 202№-li “İstehsalat məsrəfləri” hesabının debetində və 538№-li “Digər qısamüddətli kreditor borcları” hesabının kreditində

√ 202№-li “İstehsalat məsrəfləri” hesabının debetində və 531№-li “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları” hesabının
kreditində

• 202№-li “İstehsalat məsrəfləri” hesabının debetində və 431№-li “Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları” hesabının
kreditində

469. Valyuta hesabındakı pul vəsaitinin manata çevrilməsi hansı tarixə həyata keçirilir?

• AR Mərkəzi Bankının kursunun dəyişdiyi tarixə
√ Xarici valyuta ilə əməliyyatın aparılması, maliyyə hesabatının hazırlanması, eləcə də AR Mərkəzi Bankının kursunun dəyişdiyi tarixə
• Pul vəsaitlərinin hesaba daxil edilməsi və hesabdan silinməsi, eləcə də maliyyə hesabatının hazırlanması tarixinə
• Maliyyə hesabatının hazırlanması tarixinə
• Pul vəsaitlərinin hesaba daxil edilməsi və hesabdan silinməsi tarixinə

470. Aşağıdakılardan hansı nağdsız hesablaşmalara aiddir?

• Çeklər
√ Çeklər, inkasso üzrə, ödəniş tələbnaməsi ilə
• Ödəniş tələbnaməsi ilə
• İnkasso üzrə
• Veksellər

471. Məhsul satışından əldə olunan mənfəət aşağıdakı hesabın kreditində əks etdirilir:

• 601 “Satış”
• Bütün cavablar düzdür



• 631 “Maliyyə gəlirləri”
√ 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”

472. Mal satışından əldə olunan mənfəət hesablarda aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir?

• Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
√ Dt 601 “Satış”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Dt 701 “Satışın maya dəyəri”, Kt 601 “Satış”
• Dt 601 “Satış”, Kt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”
• Dt 601 “Satış”, Kt 341 “Hesabat dövründə xalis mənfəət”

473. Məhsul satışından olan zərər mühasibat uçotu hesablarında əks etdirilir:

• Dt 601 “Satış”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
√ Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 601 “Satış”
• Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”, Kt 601 “Satış”
• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”
• Dt 701 “Satışın maya dəyəri”, Kt 601 “Satış”

474. Ümidsiz debitor borcunun silinməsindən olan zərər hesablarda aşağıdakı kimi əks etdirilir:

• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 217 “Digər qısamüddətli debitor borcları”
• Düzgün cavab yoxdur.
• Dt 218 “Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər”, Kt 217 “Digər qısamüddətli debitor borcları”
• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”
√ Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”

475. Müəssisənin sərancamında qalan mənfəət hesabına ehtiyat kapitalına ayırmala aparılır:

• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat”

√ Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrə ehtiyat” - Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”, Kt 334
“Nizamnamə üzrə ehtiyat”

• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat”
• Dt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”, Kt 334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat”
• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 333 “Qanunvericilik üzrə ehtiyat”

476. Cari il üçün kassanın təsdiq olunmuş qalıq limiti olmadığı halda:

√ Kassa qalığımnın limiti sıfır hesab olunmalıdır
• Limit tətbiq etməmək ixtiyarı var
• Düzgün cavab yoxdur
• Yeni limit təyin olunana qədər əvvəlkiilin limiti tətbiq olunur
• 10 manat məbləğində limit müəyyən olunur

477. Müəssisə tərəfindən çeklə bankdan alınan pul vəsaiti hara xərclənir?

• Təyin olunmuş məbləğ limitində malsatan və podratçılarla hesablaşmalara
• Təsərrüfat avadanlığının alınmasına
• Kommunal xərclərin ödənilməsinə
• Dəftərxana ləvazimatlarının alınmasına
√ Əmək haqqının və müvəqqəti əmək qabiliyyətini ödəmək üçün müavinətin ödənilməsinə

478. Aşağıdakılardan hansı kassa kitabının doldurulması üçün əsas ola bilər?

• Ezamiyyət xərcləri üçün kassadan təhtəl hesab məbləğin verliməsi üçün ərizə
• Kassa mədaxil orderi
√ Kassa mədaxil və məxaric orderləri
• Kassa məxaric orderi
• Təhtəlhesab şəxslərin avans hesabatı



479. Müəssisənin təsisçi-işçilərinə kassadan dividendlər ödənilməsi zamanı hansı mühasibat yazılışı verilir?

• Dt 537 “Faizlər üzrə qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 221 “Kassa”
• Düzgün cavab yoxdur
√ Dt 533 “Əməyin ödənişi üzrə işçi heyətilə hesablaşmalar”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 221 “Kassa”

480. Təsisçi-fiziki şəxslərdən alınmış müəssisə səhmlərinin nağd ödənilməsi zamanı hansı mühasibat yazılışı verilir?

√ Dt 321 “Geri alınmış kapital (səhmlər)”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 321 “Geri alınmış kapital (səhmlər)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 301 “Nominal (nizamnamə) kapital”, Kt 221 “Kassa”

481. Hansı halda ödəniş tələbnaməsi bank tərəfndən qəbul olunur?

• Hesablaşma hesabında pulun olub-olmamasından asılı olmayaraq
• Hesablaşma hesabında və ya açıq kredit xəttində pul vəsaitləri olduğu zaman
• Yalnız hesablaşma hesabında pul olduğu zaman
• Bank overdraftının şərtlərinə əsasən
√ Yalnız hesablaşma hesabında pul olduğu zaman və bank overdraftının şərtlərinə əsasən

482. Hesablaşma hesabından baş vermiş vergi pozuntusuna görə cərimə ödənilmişdir əməliyyatı hansı yazılışla rəsmiyyətə salınır:

• Düzgün cavab yoxdur
• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
√ Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 521 “Vergi öhdəlikləri” – Dt 521 “Vergi öhdəlikləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 521 “Vergi öhdəlikləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”,  Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

483. Valyuta hesabındakı pul vəsaitinin manata çevrilməsi hansı tarixə həyata keçirilir?

√ Xarici valyuta ilə əməliyyatın aparılması, maliyyə hesabatının hazırlanması, eləcə də AR Mərkəzi Bankının kursunun dəyişdiyi tarixə
• AR Mərkəzi Bankının kursunun dəyişdiyi tarixə
• Maliyyə hesabatının hazırlanması tarixinə
• Pul vəsaitlərinin hesaba daxil edilməsi və hesabdan silinməsi, eləcə də maliyyə hesabatının hazırlanması tarixinə
• Pul vəsaitlərinin hesaba daxil edilməsi və hesabdan silinməsi tarixinə

484.  Hesabat dövründə əməliyyat icarəsindən pul vəsaitlərinin daxil olması uçotda belə əks etdirilir:

•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 601 – 5 “Əməliyyat icarəsi üzrə gəlir”
•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 442 “Gələcək hesabat dövrlərinin gəlirləri”
•  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”     Kredit 174 – 2 “Əməliyyat icarəsi üzrə uzunmüddətli debitor borcları”
•  bütün cavablar düzgündür
√  Debet 223 “Bank hesablaşma hesabları”      Kredit 214 – 2 “Əməliyyat icarəsi üzrə qısamüddətli debitor borcları”

485. Əsas əməliyyat fəaliyyətindən mənfəət ağaşıdakılar hesabına formalaşır:

• Əməliyyat icarəsi
• Məhsul (iş, xidmət) satışı
• Mal satışı
• Royalti
√ Bütün cavablar düzdür

486. Bankdakı hesablarda olan xarici valyuta üzrə mənfi məzənnə fərqi əks etdirilib:



√ Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” - Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 731 “Sair əməliyyat
xərcləri”

• Dt 343 “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”
• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

487. Başqa müəssisələrə irəli sürülən cərimə məbləği üzrə müsbət məzənnə fərqi aşağıdakı kimi əks etdirilir:

• Dt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 631 “Maliyyə gəlirləri” – Dt 631 “Maliyyə gəlirləri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis
mənfəəti (zərəri)”

• Dt 435 “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, Kt 631 “Maliyyə gəlirləri” – Dt 631 “Maliyyə gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət
(zərər)”

• Bütün cavablar düzdür

√ Dt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” - Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi
mənfəət (zərər)”

• Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”

488. Mal ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsindən əldə olunan mənfəət mühasibat hesablarında ağaşıdakı kimi əks etdirilir:

• Dt 205 “Mallar”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”
• Dt 205 “Mallar”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”

• Dt 205 “Mallar”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” - Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti
(zərəri)”

√ Dt 205 “Mallar”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” - Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Dt 205 “Mallar”, Kt 601 “Satış” (601-1 “Malların satışı” subhesabı)

489. Materialların yenidən qiymətləndirilməsindən əldə olunan mənfəət mühasibat hesablarında ağaşıdakı kimi əks etdirilir:

• Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
√ Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” - Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 331 “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat”
• Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 202 “İstehsal ehtiyatları”
• Dt 207 “Digər ehtiyatlar”, Kt 331 “Yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat”

490. Materialların inventarizasiyası zamanı aşkar olunan artıqgəlmələr mühasibat uçotu hesablarında əks etdirilmişdir:

• Dt 202 “İstehsal ehtiyatları”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt  801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”
• Dt 217 “Digər qısamüddətli debitor borcları”, Kt 201 “Material ehtiyatları”
√ Dt 201 “Material ehtiyatları”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” – Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”

491. Overdraft nədir?

• Müəssisənin banka olan kredit borcunu vaxtında ödəyə bilməməsi zamanı hesablanmış əlavə cərimə faizləridir.
√ Müəssisənin bank hesabında olan məbləğdən artıq vəsaitdən  istifadə etməsidir.
• Müəssisənin hesabına  bankda işçilərə kredit xəttinin  açılmasıdır
• Müəssisənin bank hesabının dondurulması əməliyyatıdır
• Müəssisənin banka borc verməsi əməliyyatıdır.

492. Malsatanlara borc hesabının  son qalığı 50000 manat, debet dövriyyə 70000, ilkin qalıq 80000 manatdırsa  kredit dövriyyə nə qədərdir?

• 80000
• 70000
• 60000
• 50000
√ 40000

493. Müəssisədə kassirin təqsiri üzündən kassada pul vəsaitinin əskik gəlmişdir. Bu zaman hansı mühasibat yazılışı verilir?



• Dt 217 “Sair debitor borcları”, Kt 221 “Kassa”
√ Dt 213 “Əsas idarəetmə heyətin qısamüddətli debitor borcları”,  Kt 221 “Kassa”
• Dt 721 “İnzibati xərclər”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 221 “Kassa”
• Dt 218 “Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər”, Kt 221 “Kassa”

494. Açıq akkreditiv məbləğinin istifadə olunması hansı mühasibat yazılışı ilə əks etdirilir?

• Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 224 “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”
• Bütün cavablar düzdür
√ Dt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 224 “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”
• Dt 224 “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”
• Dt  224 “Tələblərə əsasən verilən digər bank hesabları”, Kt 221 “Kassa”

495. Müəssisənin xarici iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirmək məqsədilə xarici valyuta alması mühasibat uçotunda necə  əks etdirilir?

• Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilə pul vəsaitləri” subhesabı), Kt 222 “Yolda olan pul köçürmələri”
• Düzgün cavab yoxdur
• Dt 221 “Kassa”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

√
Dt 222 “Yolda olan pul köçürmələri”, Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Milli valyuta ilə pul vəsaitləri” subhesabı) - Dt 223 “Bank
hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilə pul vəsaitləri” subhesabı), Kt 222 “Yolda olan pul köçürmələri” - Dt 731 “Sair əməliyyat
xərcləri”,  Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” (“Milli valyuta ilə pul vəsaitləri” subhesabı)

• Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları” («Xarici valyuta ilə pul vəsaitləri” subhesabı), Kt “Bank hesablaşma hesabı” (“Milli valyuta ilə pul
vəsaitləri” subhesabı)

496. Müəssisə tərəfindən valyuta hesabındakı pul vəsaitinin manata çevrilməsi hansı tarixə həyata keçirilir?

• Pul vəsaitlərinin hesaba daxil edilməsi və hesabdan silinməsi, eləcə də maliyyə hesabatının hazırlanması tarixinə
√ Xarici valyuta ilə əməliyyatın aparılması, maliyyə hesabatının hazırlanması, eləcə də AR Mərkəzi Bankının kursunun dəyişdiyi tarixə
• AR Mərkəzi Bankının kursunun dəyişdiyi tarixə
• Pul vəsaitlərinin hesaba daxil edilməsi və hesabdan silinməsi tarixinə
• Maliyyə hesabatının hazırlanması tarixinə

497. Müəssisə tərəfindən alıcıdan əvvəlcə hesablaşma hesabına alınmış qısamüddətli avansın qaytarılması hesablarda aşağıdakı kimi  əks
etdirilir:

• Dt 223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları” – Dt 538 “Digər qısamüddətli kreditor borcları”, Kt
223 “Bank hesablaşma hesabları”

• Düzgün cavab yoxdur
• Dt 543 “Alınmış qısamüddətli avanslar”,  Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları”

√
Dt  223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 543 “Alınmış qısamüddətli avanslar” - Dt 543 “Alınmış qısamüddətli avanslar”,  Kt 521
“Vergi öhdəlikləri” - Dt 543 “Alınmış qısamüddətli avanslar”,  Kt 223 “Bank hesablaşma hesabları” – Dt 521 “Vergi öhdəlikləri”, Kt
543 “Alınmış qısamüddətli avanslar”

• Dt  223 “Bank hesablaşma hesabları”, Kt 543 “Alınmış qısamüddətli avanslar” - Dt 543 “Alınmış qısamüddətli avanslar”,  Kt 223
“Bank hesablaşma hesabları”

498. Materialların əvəzsiz verilməsindən maliyyə nəticəsi (zərər) silinib:

• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”
• Düzgün cavab yoxdur
√ Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 201 “Material ehtiyatları” - Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”
• Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”
• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 201 “Material ehtiyatları”

499. Torpaq, tikili və avadanlıqların satışından zərər əks etdirilib:

• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər”

√ Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər” - Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 731 “Sair
əməliyyat xərcləri” - Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”

• Dt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”, Kt 111 “Torpaq, tikili və avadanlıq – Dəyər” - Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 731 “Sair
əməliyyat xərcləri”

• Dt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”



• Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”, Kt 731 “Sair əməliyyat xərcləri”

500. Xarici malsatanlardan alınmış materiallar üzrə hesablaşmalar zamanı müsbət məzənnə fərqi mühasibat uçotu hesablarında aşağıdakı
kimi əks etdirilir:

• Dt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 631 “Maliyyə gəlirləri”

• Dt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” - Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”,
Kt 341 “Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)”

√ Dt 531 “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları”, Kt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri” - Dt 611 “Sair əməliyyat gəlirləri”,
Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”

• Dt 435 “Digər uzunmüddətli kreditor borcları”, Kt 801 “Ümumi mənfəət (zərər)”
• Düzgün cavab yoxdur


