
    2609_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 2609 Mühasibat uçotu (istehsal sahələri üzrə)

1. Təmir, nəqliyyat,yağ, su, işıq, qaz təchizatında məsrəflər hansı məsrəf formasına daxildir?

• əsas istehsal məsrəfləri
• daşınma xərcləri
• təmir xərcləri
• müəssisənin fəaliyyət xərcləri
√ köməkçi istehsal məsrəfləri

2. Pul, əmək material məsrəfləri hansı vəsaitlərə aiddir?

• əsas vəsaitlərə
• material məsrəfi
• daşınma xərcləri
• heç biri
√ dövriyyədə olan məsrəfləri

3. Hansı şəhərdə MUMUBS komitəsi yerləşir?

√ London
• İsveçrə
• Amerika
• Fransa
• İtaliya

4. Dt 202/1Kt 431 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• bitkiçiliyə sərf edilən xərclər hesablandıqda
√ kənar təşkilatlar tərəfindən yerinə yetirilən iş və xidmətlərin dəyəri hesablandıqda
• hazır məhsulun tərkibində maya dəyərinin hesablanması
• heyvandarlığa sərf edilən xərclər hesablandıqda
• təsərrüfatda bütün sahələrdə məhsul satışından əldə edilən mənfəəti hesblandıqda

5. Dt 201/1Kt721 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• ayrı-ayrı bitki növlərinin idarə edilməsi xərcləri
√ ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri bitkiçiliyə aid edildikdə
• ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri heyvandarlığa aid edildikdə
• sənaye istehsalının idarə edilməsi xərcləri silindikdə
• istehsaldan təmir xərclərinə ayırmalar edildikdə

6. Dt 201Kt 202 yazılışı nəyi ifadə edir?

√ əsaslı təmir xərcləri öz hesabına silindi
• istehsalatda yüklərin daşınması
• anbarda hazır məhsul verildikdə
• təmir xərcləri mühasibatlıqdan silindikdə
• istehsalatdakı işçilərə əmək haqqı ödənildikdə

7.  Sadə, normativ metod hansı istehsal formasında daha çox istifadə edilir?

√ enerji istehsalında
• təkrar istehsalda
• su təsərrüfatında
• neft-qaz istehsalında
• məhsul istehsalında

8. Hansı hallarda əmək predmetindən istifadə əsas sayılır?



√ istehsal vaxtı
• mənfəət əldə edildikdə
• materiallar daşındıqda
• əsas vəsaitlər alındıqda
• satış fəaliyyəti dövründə

9. Neçənci ildə MUMUBS komitəsi yaradılıb?

√ 1973
• 1961
• 1993
• 1997
• 1959

10. İstehsal dövrünün fasiləsizliyi üçün nələr vacibdir?

√ işçi qüvvəsi
• əkək predmeti
• əmək ölçüsü
• əsas vəsaitlər
• əmək əşyası, əmək vəsaiti

11. Təsərrüfat prosesi dövründə vəsaitlər necə hərəkət edir?

• ancaq tədavül prosesində
• təhcizat prosesində
√ istehsal, təhcizat, satış
• vəsaitlərin hərəkəti zamanı
• satış prosesində

12. Qarşıdakı xərcləri ödəmək üçün olan ehtiyatlar hesabı hansı mənbədən maliyyələşir?

• istehsal xərcləri
• müəssisənin mənfəəti və zərəri hesabına
• kreditlər və öhdəliklər hesabına
• borc hesabına
√ əsaslı təmir işləri

13. Hal-hazırda maliyyə uçotunun mahiyyət əhəmiyyəti nələrdən ibarətdir?

• uçot standartlara uyğunlaşdırılması
√ müəssisə fəaliyyətini tam qurmaqda
• amortizasiyanı hesablanmasında
• maliyyə nəticələrinin hesablanmasında
• pul vəsaitlərinin hətəkətini uçota almaqda

14. Kənd təsərrüfatında istehsal prosesi necə təşkil edilir?

• məhsul satıldıqda
• balans tərtib edildikdə
• müəssisə fəaliyyətinə xitam verildikdə
• öhdəlik olmadıqda
√ satış nəticəsində mənfəət əldə edildikdə

15. Uçot sistemində kapitalın hərəkəti nələrdən ibarətdir?

• istehsal prosesi pozulduqda
• təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində hesabat tərtib edildikdə
• vergilərin tətbiqi
√ kapitalın mövcudluğu üçün uçot sistemi tərtib edildikdə



• müəssisə zərərə uğradıqda

16. 10-APK adlı jurnal order nəyə görə vacib sayılır?

• heyvandarlığın uçotu
√ köməkçi istehsala məsrəfləri
• bitməmiş istehsal məsrəfləri
• amortizasiya xərcləri
• bitkiçiliyin uçotu

17. Köməkçi istehsal hesabının 1-ci sub hesabında nələr uçota alınır?

• əsas istehsal xərcləri
√ təmir emalatxanası xərcləri
• ümumtəsərrüfat xərcləri
• ümumistehsalat xərcləri
• kommersiya xərcləri

18. Kənd təsərrüfatında bütün sahələrdə bütün hadisələri düzgün və vaxtında uçota almaq üçün nə etmək lazımdır?

• ümumtəsərrüfat xərclərini hesablamaq
• bütün xərcləri hesablamaq
• nəqliyyatda sərf edilən xərcləri hesablamaq
• ümumistehsal xərclərini hesablamaq
√ kənd təsərrüfatında baş verən hadisələri sənədləşdirmək

19. əsas, köməkçi və xidmət məsrəfləri xəclərin  hansı sferada olan vəsaitlərə daxildir?

√ baş vermə yerinə görə olan xərclər
• bitməmiş məsrəflər
• bitkiçilikdə istehsal məsrəfləri
• material məsrəfləri
• əsas istehsal məsrəfləri

20. əmələ gəlmə mənbəyi və baş vermə yerindən asılı olaraq xərclər nələrdən ibarətdir?

√ istehsal prosesi
• xidmət sferası
• satış sferası
• heç biri
• mövcud mənbədən

21. İstehsal vəsitləri nələrdən təşkil edilir?

√ istehsal və əmək vəsaitləri
• istehsal məsrəfləri
• bitməmiş istehsal məsrəfləri
• hazır məhsulun daşınması xərcləri
• əmək əşyaları

22. əmək vəsaiti, əmək predmeti, əmək əşyaları hansı sferada olan vəsaitlərə daxildir?

√ istehsal sferasında olan vəsaitlər
• heyvandarlıqda əmək məsrəfləri
• təhcizat sferasında olan vəsaitlər
• tədarük sferasında olan vəsaitlər
• satış sferasında olan vəsaitlər

23. İstehsal, tədavül, kapital qoyuluşu, idarəetmə, xidmət sferası nəyin tərkibinə daxildir?



√  xərclərin
• məsrəflərin
• investisiya qoyuluşu
• heç biri
• istehsal prosesi

24. Ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri dedikdə nə başa düşülür?

• xidmət xərcləri
• üstəlik xərclər
• müstəqim xərclər
• qeyri-müstəqim xərclər
√ idarəetmə və xidmət xərcləri

25. Hesabat ayının sonunda hansı hesablarda dəyişikliklər baş verir?

√ ümumistehsalat və ümumtəsərrüfat xərcləri hesabı bağlanır
• ümumtəsərrüfat xərcləri hesabı açılır
• əsas xərclər bölünür
• istehsalın həcminə daxil edilir
• ümumtəsərrüfat xərcləri hesabı açılır

26. Dt 202Kt 533 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• sosial sığortanın ayırmakar edilib
• hesablaşma hesabından pul verilib
• kommunal xərclər ödənildikdə
• malsatanlardan material alındıqda
√ təmir işçilərinə əmək haqqı hesablanıb

27. Təmir işləri podratçı təfərindən təşkil verildikdə?

√ Dt 202/2Kt 531
• Dt 202Kt 302
• Dt 202/4Kt 701
• Dt 202/5Kt 301
• Dt 202/7Kt 511

28. İctimai iaşə, uşaq bağçası hansı xidmət sahəsinə aiddir?

√ sair istehsalda xidmət məsrəfləri
• istehsal sferası
• materialların daşınması məsrəfləri
• restoran, otel, uşaq bağçasına
• xidmət sferası

29. əmək vəsaiti, canlı əmək, əmək predmeti nəyə daxildir?

√ məsrəflərin tərkibinə
• əmək predmetinə
• əmək ölçüsünə
• heç biri
• əmək əşyalarına

30. Hansı məlumatlardan maliyyə uçotu ibarətdir?

• vergi uçotunun məlumatlarından
• audit sahəsi üzrə məlumatlar
• statistik göstəricilər haqda məlumatlar
• idarəetmə heyətinin məlumatları



√ bütün maliyyə uçotunun məlumatları göstəriciləri

31. Dt 131/2Kt 471 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• heyvanlar üçün yemin alınması
• heyvanların alınıb ilkin dəyərlə təsərrüfata gətirilməsi
• heyvanların tələf olması
√  malsatanlardan cavan heyvanlar alındıqda
• heyvanların satılması

32.  Dt 131/1Kt 131/2 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• yuxarıda göstərilənlərin hər birini
• yaşlı heyvanlanların silinməsi
• heyvanların sayının azaldılmasını
• yeni heyvanların alınıb gətirilməsi
√ heyvanlardan bala mədaxil edildikdə

33. 131/5 saylı subhesab necə adlanır?

• əlavə ehtiyat
• kapital qoyuluşu
• əsas vəsait
√ Cavan və kökəldilməkdə olan heyvanlar
• artıq və əskik gəlmələr

34. Daxil olan çəki artımı məbləği həmin dövrdə əldə edilən çəki artımını hesablamaq nə üçün vacibdir?

• göstərilənlərdən heç biri düzgün deyil
√ iri buynuzlu mal-qarada maya dəyərini hesablamaq
• bütün xərcləri heyvanların cəminə bölməklə
• 1 baş heyvana düşən məhsul vahidini hesablamaq üçün
• il ərzində dağılmış heyvanların sayını hesablamaq üçün

35. Quşçuluq sahəsində ümumi xərcdən istifadə qiymıti üzrə əlavə məhsulu çıxmaq nəyə əsasən vacibdir?

• quşlara verilən yemin həcmini hesablamaq üçün
• cavan quşlarda 1 sentiner çəki artımı
• məhsulların daşınması xərclərini hesablanmaq üçün
• inkubasiyadakı 1000 ədəd yumurta
√ bəslənilən 1000 ədəd yumurtanın maya dəyərini hesablamaq üçün

36. Dt 131/2Kt 217 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• hər birini
• heyvanlardan bala mədaxil edildikdə
• yaşlı heyvanların silinməsi
√ əhalidən cavan heyvan alındıqda
• yemin alınmasına çəkilən xərcləri hesablamasını

37. Qoyunçuluq sahəsində bütün xərclərdən əlavə və balansın dəyərini çıxdıqdan sonra qalan xərci yeni günlərin cəminə bölmək nəyə daxil
edilir?

• yuxarıda göstərilənlərin bütün qiymətləriylə
• 1baş heyvanın orta çəkisinə
√ qoyunçuluqdan alınan əsas məhsulun maya dəyərinə
• balans və ya alış maya dəyərinə
• heyvanların alınma qiymətinə

38. Bala, yun, çəki artımı hansı heyvandarlıq sahəsinə kolkulyasiya obyektinə daxildir?



√ qoyunçuluq
• maldarlıq
• quşçuluq
• heç birinə
• balıqçılıq

39. 1 sentiner çəki artımı nəyi göstərir?

• heyvanların sayı
• cavan heyvanların çəki artımı
• balaların say artımı
√ cavan və kökəldilməkdə olan heyvanların kolkulyasiya obyekti
• hər bir baş heyvan

40. Cavan və kökəldilməkdə olan heyvanlardan alınan çəki artımı nəyə daxil edilir?

• 6 aylıq heyvanlara
• bəslənməyə göndərilən heyvanlara
√ cavan və kökəldilməkdə olan heyvanların kolkulyasiya obyektinə
• yaşlı heyvanlar
• ətlik heyvanlar

41. 202/4 saylı subhesabın adı nədir?

• bitkiçilikdə məsrəflərin uçotu hesabı
√ sənaye istehsalı üzrə məsrəflərin uçotu hesabı
• əsas vəsaitlərin köhnəlməsi hesabı
• investisiya qoyuluşları hesabı
• heyvandarlıqda məsrəflərin uçotu hesabı

42. Daimi və dəyişən xərclərdən əlavə, yanacaq məhsulun dəyəri çıxılır yerdə qalan xərc məhsulun cəminə bölünməklə maya dəyərinə daxil
edilir?

√ həqiqi maya dəyərinə
• satış dəyəri
• ilkin dəyər
• faktiki maya dəyərinə
• plan maya dəyərinə

43. Dt 204Kt 202 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• hazır məhsul satıldıqda
√ hazır məhsul anbardan alındıqda
• materiallar silindikdə
• materiallar istehsalata buraxıldıqda
• hazır məhsullar daşındıqda

44. Dt 204Kt 206 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

√ təmir xidməti istehsal prosesinə daxil edilmişdir
• yuxarıda göstərilənlərin hər birini
• materiallar lifo və fifo sistemi ilə qiymətləndirilikdə
• materiallar silindikdə
• hazır məhsul anbardan istehsalata buraxıldıqda

45. Dt 202Kt 201 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• materialalrın istehsalatdan silinməsi
• materialların ilkin dəyəri uçota alınması



• materiallar anbara mədaxil edilmişdir
• materialların daşınması xərclərinin hesablanması
√ materialların istehsalata buraxılmışdır

46. Dt 202Kt 112 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

√ əsas vəsaitlərin amortizasiyası hesablanması
• əsas vəsitlərin silinməsi hesablandıqda
• əmək haqqının hesablanması
• materialların daşınması xərclərinin hesablanması
• alıcı və sifarişçilərə borcun ödənilməsini

47. Dt202Kt 522 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

√ əmək haqqından sosial-sığortaya ayırmalar edilmişdir
• əmək haqqında vergi tutulmuşdur
• əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanmışdır
• əsas vəsaitlər ilkin dəyərlə daxil edilmişdir
• büdcəyə vergi ödənilmişdir

48. Material məsrəfləri sənaye müəssisəsində nəyin əsasını təşkil edir?

• hazır məhsulun hazırlanması
• yuxarıda göstərilənlərin hamısını
• faktiki maya dəyərini
• xidməti xərclərin əsasını
√ hazırlanan məhsulun maya dəyərinin əsasını

49. Sənaye müəssisələrində istehsalın həcmi, texnologiyası nədən asılıdır?

√ xərclərin uçotundan
• məhsulun həcmindən
• materialların daşınmasında
• məhsul satışından
• iş vaxtından

50. Dt202Kt 533 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

√ istehsalatda işləyən işçilərə əmək haqqı hesablanmışdır
• əmək haqqından vergiyə tutulmalar edilmişdir
• istehsalata material daxil edilmişdir
• hazır məhsul anbara daxil edilmişdir
• malsatanlaradan material alınmışdır

51. FN-83 ASKN10 sənədləri nəyə daxildir?

• hesabat forması
• heç biri
√ jurnal order formasını tətbiq edən müəssisələr
• akt forması
• balans formasında

52. Dt 221,223Kt 601 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• istehsalatda zərərin olmasını
• istehsaldan silinmələr
• heç birinə
√ istehsal və xidmətə daxil olmalar
• istehsalatda mənfəətin olmasını



53. Mənzil kommunal, ictimai iaşə, uşaq bağçaları və.s uçotu nəyə daxil edilir?

• mənfəətə
• Zərərə
• istehsalın uçotuna
√ istehsalın uçotuna və xidmətin uçotuna
• xidmətin uçotuna

54. Beynəlxalq standartlar komitəsi dedikdə hansı komitələr nəzərdə tutulur?

√ satış, standartlar komitəsi, standartların dərcedilməsi komitəsi
• hesabatların təşkili komitəsi
• maliyyə komitəsi
• torpaq komitəsi
• heç biri

55.  Maliyyə aktivləri, əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər hansı növ aktivlərə aid edilir?

√ dövriyyədən kənar aktivlər
• dövriyyədə olan aktivlər
• vergi aktivləri
• öhdəliklər
• [yeni cavab]

56. 1973-cü ildə hansı standart təşkil edilib?

• Firma daxili standart
• Milli standart
√ MUBS
• Audit standartı
• Beynəlxalq Mühasibat hesabatı standartı

57. 3 №-li hesabat formasının adı necə adlanır?

√ kapitalın dəyişməsi
• pul vəsaitlərinin hərəkəti
• balansa əlavə
• mənfəət və zərər
• balans

58. Neçə növ hesabat tərtib edilir?

• müəssisənin özünün istehsal ehtiyacını ödəmək üçün
√ müəssisənin özünün istehsal ehtiyacını idarəetmənin, informasiyanın toplanması
• kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunma üçün
• müəssisədə infomasiyaların toplanması
• satışdan əldə edilən mənfəət və zərər ehtiyacını ödəmək üşün

59. Mənfəət və zərər haqda hesabatda nələrin edilməsi vacibdir?

• satışdan daxil olan pul, əsas fəaliyyətdən mənfəət
• maliyyə xərcləri, vergilər
• maliyyə öhdəlikləri
• vergi öhdəlikləri
√ satışdan daxil olan pul, əsas fəaliyyətdən mənfəət, maliyyə xərcləri

60. Dövriyyə aktivləri borc kapitalının tərkibində nəyə üstünlük verilir?

• öhdəliklər
√ material, debitor borcları, kreditor borcları, vergi, öhdəliklər



• debitor borclar, kreditor borclar
• material, əsas vəsait
• vergi aktivləri

61. Müəssisələrdə hesabatlar hansı prinsip əsasında qurulur?

• cari dəyər, bazar dəyəri
• satış dəyəri, bazar dəyəri
√ tarixi dəyər, cari dəyər
• cari dəyər, satış dəyəri
• tarixi dəyər, bazar dəyəri

62. Balansda mövcud olan dövriyyədən kənar aktivlər hansılardı?

• əsas vəsaitlər maliiyə aktivləri
√ maliyyə aktivləri, əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər
• əsas vəsaitlər
• qeyri-maddi aktivlər
• maliyyə aktivləri

63. Hesabat formalarına nələr daxildir?

• kapitalda gedən dəyişikliklər haqda hesabat
• mənfəət hesabatı
√ balans, mənfəət və zərər hesabatı, kapitalda gedən dəyişiklər haqda hesabat, pul vəsaitləri haqda hesabat
• balans hesabat, maliyyə hesabatı
• pul vəsaitləri haqqında hesabat

64. Dt 19Kt 431 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir

• materiallara hesabnan ƏDV hesablandıqda
√ nəqliyyat vasitələrinə ƏDV hesablandıqda
• satılmış məhsullara ƏDV hesablandıqda
• vergilər büdcəyə köçürülmüşdür
• malsatanlardan material alınmışdır

65. Dt 221Kt 177 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir

• istehsalatda işləyən fəhlələri əmək haqqı ödənildikdə
• materialların daşınıb gətirilməsi
• alıcı və sifarişçilərdən pulun alınması
√ nəqliyyat təşkilatının göstərdiyi xidmətə görə sifarişçidən pul vəsaiti daxil olduqda
• kassaya pulun daxil olması

66. İşlərin görülməsi haqqında akt, talon, əmtəə-nəqliyyat qaiməsi 3-cü nüsxənin hansı nəqliyyatda istifadə edilir?

• dəmiryol nəqliyyatında
√ avtomobil nəqliyyatında
• boru nəqliyyatında
• hava nəqliyyatında
• su nəqliyyatında

67. Ekspeditorun yükün daşınması haqqında qeydiyyat sənədi hansı təşkilata aiddir?

• heç biri
• vergi təşkilatı
• müqavilə bütün təşkilatlar üçün
√ nəqliyyat təşkilatı
• maliyyə təşkilatı



68. Nəqliyyatdan ehtiyat hissələri və materiallar geri qaytarıldıqda:

• Dt 202Kt 531
• Dt 223Kt 431
√ Dt 202Kt 201
• Dt 431Kt 202
• Dt 531Kt 202

69. Hansı nəqliyyat növü daha ucuz sayılır?

√ gəmi nəqliyyatı
• təyyarə, hava nəqliyyatı
• boru nəqliyyatı
• dəmiryolu nəqliyyatı
• avtomobil nəqliyyatı

70. Nəqliyyat xidmətinə yanacaq sərf edilmişdir

√  Dt 202Kt 201
• Dt 202Kt 531
• Dt 201Kt 202
• Dt 431Kt 202
• Dt 531Kt 202

71. Dt 202Kt 131 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir

• əsas vəsaitləri amortizasiya hesablanmışdır
• əmək haqqı deponentləşdirilib
• malsatanlardan material alınmışdır
√ nəqliyyat təşkilatının göstəridiyi nəqliyyat tədarük xərclərinin dəyəri əsas istehsala aid edilmişdir
• istehsalata material buraxılmışdır

72. Dt 445Kt 422 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• zərər satışdan əldə olunduqda
√ avans şəkilində hesablanan ƏDV alındıqda
• büdcəyə vergilərin ödənilməsi
• mənfəət satışdan əldə olunduqda
• əsas vəsaitlər alındıqda

73. Dt 223Kt 215 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• məhsul satışından mənfəət əldə edilməsi
• kassaya pulun daxil olması
• kassadan hesablaşma hesabına daxil olan pul
• istehsalata material buraxılışı
√ müştəridən avans şəkilində alınan məbləğ ƏDV hesablandıqda

74. Avtomobil sahəsində ilkin sənəd nə hesab edilir?

√ jurnal-order, yol vərəqləri
• memorial order
• mədaxil orderi
• məxaric orderi
• qəbul-təhvil aktları

75. Dt 721Kt 521 mühasibat yazılışı necə ifadə olur?

• materiallara ƏDV hesablandıqda
• materialların anbara mədaxil edilməsi



• kassaya pulun daxil olması
√ İnzibati idarəetmə işçilərinə əmək haqqı hesablanmışdır
• istehsalata material buraxılışı

76. İnzibati idarəetmə işçilərinə əmək haqqı hesablanmışdır?

• Dt 202Kt 412
• Dt 412Kt 521
√ Dt 721Kt 521
• Dt 202Kt 223
• Dt 521Kt 412

77. Avtomobillərdə dəyişən xərclər hansı sintetik hesabda uçota alınır?

• 205
• 207
• 201
√ 102
• 204

78. Nəqliyyat sahəsində hansı xərclər əsasdır?

• amortizasiya xərcləri
• qeyri-istehsal xərcləri
• istehsal xərcləri
√ əsas və əlavə əmək haqqı, avtomobillər üçün yanacaq texniki xidmət xərcləri, amotizasiya xərci, üstəlik xərclər
• üstəlik xərcləri

79. Daşınan yükün maya dəyərini hesablamaq üçün nə etmək lazımdır?

• müqavilə əsasında daşınmanı həyata keçirtmək
√ yükün maya dəyərini aşağı salınsın
• yüklər üzərindəki qiymətləri bazar qiymərinə uyğunlaşıdrmaq
• yüklərin boşaldılması
• təmir xərclərini hesablamaq

80. Nəqliyyat sahəsində əsas vəsaitlərin invetarlaşması nə adlanır?

√ 07
• 01
• 05
• 06
• 04

81. Təmir üçün ehtiyat yaradıldıqda necə mühasibat yazılışı verilir?

• Dt 412Kt 202
• Dt 521Kt 412
• Dt 202Kt 223
√ Dt 202Kt 412
• Dt 412Kt 521

82. Ehtiyyat hissələri və yanacaq hansı sahəsinin xərcinə daxildir?

• heç biri
√ avtomobil nəqliyyatı
• su nəqliyyatı
• dəmiryol nəqliyyatı
• boru nəqliyyatı



83. Dt 511Kt 531 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• malsatan podratçılaradn material alındıqda
• materialların anbara mədaxil edilməsi
• malların yüklənib boşaldılması
√ müqavilə əsasında yükdaşıma həyara keçiriləndə
• materiallara ƏDV hesablandıqda

84. 202/4 saylı subhesabda nələr uçota alınır?

• bioloji aktivlər
• yuxarıda göstərilənlərin hamısı
• su təchizatı xidməti
√ avotmobil xidmətlərinin uçotu
• texniki aktivlər

85. Müəssisənin özünün xüsusi əsalı tikinti şöbəsi tərəfindən yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işləri üzrə inşaatçıların əmək haqqı
aşağıdakı muhasibat köçürməsi vasitəsilə rəsmiləşdirilir:

• debet 202           kredit 533;
• debet 721/2        kredit 533;
• debet 533           kredit 113.
√ debet 113 “Kapital qoyuluşu”, kredit 533 “Əməyin ödənişi üzrə heyətli hesablanmalar”;
• debet 202/2        kredit 533;

86. Debet 113  Kapital qoyuluşu , Kredit 721/2  Ümumi istehsalat xərcləri  hesabı-muhasibat yazışı nə deməkdir?

• sair əsaslı işlərin və məsrəflərin silinməsi;
• quraşdırılmaq tələb edən avadanlıqların daxil olması;
√ tikinti maşın və mexanizmlərin saxlanılması və istismarı üzrə xərclərin silinməsi;
• avadanlıqların quraşdırılmağa verilməsi;
• inşası başa çatan obyektlər üzrə xərclərin silinməsi;

87. Müəssisənin özünün xüsusi əsalı tikinti şöbəsi tərəfindən yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işlərinə çəkilən xərclər aşağıdakı
hesablardan birində aparılır?

• 202
√ 113
• 07
• 111
• 202/2

88. Müəssisənin özünün təmir-tikinti sexləri vasitəsi yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işlərinə çəkilən xərclər əvvəlcə aşağıdakı
hesablardan birində aparılır?

• 202
√ 202/2
• 113
• 07
• 111

89. Dövrədənkənar aktivlərin inşası zamanı müəssisənin faktik xərclərinin kalkulyasiya maddələri üzrə bölümü haqda informasiya aşağıdakı
hesabın debedində cəmlənir?

• 07
√ 113
• 111
• 202
• bütün cavablar düzdür.

90. Debet 01  əsas vəsait , Kredit 07  Quraşdırılası avadanlıqlar  – muhasibat yazılışı nə deməkdir?



√ avadanlığın quraşdırılmağa verilməsi;
• bütün cavablar düzgündür.
• avadanlığın istismara verilməsi;
• ləğv olunan avadanlığın silinməsi;
• avadanlığın təmirə verilməsi;

91. Tikinti obyektində çalışan iş icraçısı tikinti təşkilatının mühasibat şöbəsinə vaxtaşırı olaraq hansı hesabatı təqdim edir?

• a) maddi dəyərlilərin daxil olması və məxarici haqqında hesabat; b) tikintidə işlərin yerinə yetirilməsi haqqında hesabat; c) avans
hesabatı

• a) maddi dəyərlilərin daxil olması və məxarici haqqında hesabat; b) tikintidə işlərin yerinə yetirilməsi haqqında istehsalat hesabatı
• a) malların və materialların hərəkəti haqqında hesabat; b) tikintidə işlərin yerinə yetirilməsi haqqında hesabat
• a) mal-pul hesabatı; b) avans hesabatı
√ a) materialların hərəkəti haqqında hesabat; b) tikintidə işlərin yerinə yetirilməsi haqqında hesabat

92. Tikintidə çalışan usta və fəhlələrə hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• DT 711 KT 522
• DT 721 KT 532
• DT 721 KT 522
√ DT 202 KT 522
• DT 721 KT 521

93. Tikintidə çalışan usta və fəhlələrə hesablanmış əmək haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• DT 721 KT 531
√ DT 202 KT 533
• DT 711 KT 522
• DT 721 KT 533
• DT 711 KT 533

94. Tikinti təşkilatının idarə aparatında çalışan işçilərə hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks
etdirilir?

• DT 711 KT 522
• DT 202 KT 522
• DT 721 KT 521
• DT 721 KT 531
√ DT 721 KT 522

95. Tikinti təşkilatının idarə aparatında çalışan işçilərə hesablanmış əmək haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• DT 721 KT 531
•  DT 202 KT 533
• DT 711 KT 533
• DT 711 KT 522
√ DT 721 KT 533

96. Tikinti obyektində tikinti işlərinə sərf edlmiş mişar daşlarının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• DT 202/2 KT 531
• DT 201 KT 531
√ DT 202 KT 201
• DT 201/1 KT 201/2
• DT 202/6 KT 201/6

97. Tikinti obyektinə daş karxanasından gətirilmiş mişar daşlarının tikinti təşkilatına mədaxil edilməsi hansı mühasibat yazılışında əks
etdirilir?



• DT 201/2 KT 201/6
√ DT 201 KT 531
• DT 202 KT 201
• DT 211/1 KT 201/2
• DT 202/2 KT 531

98. Tikinti obyektinə daş karxanasından gətirilmiş mişar daşları tikinti meydançasında hansı sənəd əsasında qəbul edilir?

• Karxananın hesab-fakturası
• Hesab-faktura və yolvərəqəsi
• Hesab-faktura və material-nəqliyyat qaiməsi
√ Hesab-faktura və mal-nəqliyyat qaiməsi
• Akt-siyahı  və yazılı izahat

99. Tikinti obyektində çalışan avtokran sürücüsü tərəfindən yanacağın israf edilməsi halı aşkar edildikdə israf edilmiş yanacağın məbləği
aşağıda verilmiş mühasibat yazılışlarından hansında əks etdirilir?

• əvvəlcə DT 245/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 211/1 yazılışında
• əvvəlcə DT 213/1 KT 201, sonra isə DT 201/1 KT 245/1 yazılışında
• əvvəlcə DT 213/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 245/1 yazılışında
• əvvəlcə DT 213/1 KT 201, sonra isə DT 211/1 KT 245/1 yazılışında
√ əvvəlcə DT 245/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 245/1 yazılışında

100. Tikinti obyektində çalışan avtokran sürücüsü tərəfindən yanacağın israf edilməsi halı aşkar edildikdə hansı sənəd tərtib edilir?

• Akt-siyahı
• Siyahı
• İnventarlaşdırma aktı
• İnventarlaşdırma siyahısı
√ Akt

101. Tikinti obyektində aparılan inventarlaşdırma başa çatdıqdan sonra əskikliyi aşkar edilmiş tikinti materiallarının məbləği aşağıda verilmiş
mühasibat yazılışlarından hansında əks etdirilir?

• əvvəlcə DT 213/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 245/1 yazılışında
• əvvəlcə DT 213/1 KT 201, sonra isə DT 201/1 KT 245/1 yazılışında
• əvvəlcə DT 245/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 211/1 yazılışında
• əvvəlcə DT 213/1 KT 201,sonra isə DT 211/1 KT 245/1 yazılışında
√ əvvəlcə DT 245/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 245/1 yazılışında

102. Tikinti obyektində inventarlaşdırma aparılarkən inventarlaşdırma komissiyası tərəfindən hansı sənəd tərtibedilir?

• Maddi dəyərlilərin inventarlaşdırılması aktı və maddi-məsul şəxsin son hesabatı
• Maddi dəyərlilərin inventarlaşdırılması aktı, maddi-məsul şəxsin izahatı və son hesabatı
√ Materialların inventarlaşdırılması haqqında akt-siyahı
• Maddi dəyərlilərin inventarlaşdırılması aktı
• Mal-material dəyərlilərinin inventarlaşdırılmasına dair siyahı

103. Tikinti obyektində materialların inventarlaşdırmasını aparmaq üçün yaradılan komissiyanın tərkibi  kimlərdən ibarət olmalıdır?

• İş icraçısı, bir fəhlə və maddi-məsul şəxsdən
√ Mühasibat işçisi, iş icraçısı və maddi-məsul şəxsdən
• Baş mühasib, iş icraçısı və maddi-məsul şəxsdən
• Direktor, baş mühasib və iş icraçısından
• Direktor, baş mühasib və maddi-məsul şəxsdən

104. Tikinti obyektində aparılan inventarlaşdırma zamanı tikinti materiallarının əskikliyi aşkar edildikdə əskikliyin məbləği hansı mühasibat
yazılışında əks etdirilir?

• DT 213/1 KT 201



√ DT 245/1 KT 201
• DT 184 KT 201
• DT 184/2 KT 201/2
• DT 211/1 KT 201

105. Obyektin əsaslı tikintisində tikinti-quraşdırma işləri hansı üsularla təşkil edilə bilər?

• Sifariş üsulu və podrat üsulu ilə
• Yalnız podrat üsulu ilə
• Podrat üsulu, təsərrüfat üsulu və sifariş üsulu ilə
√ Podrat üsulu və təsərrüfat üsulu ilə
• Sifariş üsulu və təsərrüfat üsulu ilə

106. Müəssisənin özünün təmir-tikinti sexləri tərəfindən yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işlərində istifadə olunan inşaat materiallarının
faktik maya dəyəri silinmişdir:

• debet 113     kredit 201;
• debet 202     kredit 201;
√ debet 202/2    kredit 201.
• debet 201      kredit 202/2;
• debet 721/2   kredit 201;

107. Debet 113  Kapital qoyuluşu , Kredit 202/2   Köməkçi istehsalatlar - mühasibat yazılışı nə deməkdir?

• avadanlığın quraşdırılmağa verilməsi;
• quraşdırılmaq tələb etməyən  avadanlıqların daxil olması.
• quraşdırılmaq tələb edən avadanlıqların daxil olması;
• podrat üsulu ilə yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işlərinin faktik maya dəyərinin silinməsi;
√ təsərrufat üsulu ilə yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işlərinin faktik maya dəyərinin silinməsi;

108. Təsərrufat üsulu ilə obyektlərin inşası zamanı üstəlik xərclərin bölüşdürülməsi üçün baza nədir?

• istehsal fəhlələrin əsas əmək haqqı;
• düzgün cavab yoxdur.
• obyektin faktik maya dəyəri;
√ istehsal fəhlələrinin əsas əmək haqqı və inşaat maşın və mexanizmlərinin saxlanılması üzrə xərclər;
• obyektin smeta dəyəri;

109. İstifadə olunan ehtiyat hissələrinin əsas vəsait obyektinin modernləşdirilməsi üzrə dəyərin məsrəflərin tərkibinə daxil edilməsi aşağıdakı
muhasibat köçürməsinin hansı ilə rəsmiləşdirilir?

√ debet 113      kredit 201
• debet 801      kredit 201
• debet 202       kredit 201
• debet 111      kredit 201
• debet 721       kredit 201

110. Yenidən qurulma, modernləşdirmə, əlavə avadanlığın qurulması və əlavə tikinti ilə əlaqədar müəssisənin xərcləri hansı hesabın
debetində cəmlənir?

√ 113
• 111
• 721
• 202
• 801

111. Bina tikən məsrəflərin analitik uçotunu hansı vedomostda aparılır?

• 18/1 № li vedomostda;
• düzgün cavab yoxdur.



√ 18 № li vedomostda;
• 12 № li vedomostda;
• 15 № li vedomostda;

112. Sifarişçi obyekt üzrə yerinə yetirilən işləri podratçıdan hansı sənəd əsasında qəbul edir?

• ƏV-3 aktı üzrə;
• ƏT-12 aktı üzrə;
• düzgün cavab yoxdur.
√ 2 № li akt və 3 № li arayış üzrə;
• ƏV-1 aktı üzrə;

113. Debet 07, Kredit 60 muhasibat yazılışı necə başa düşülür?

• quraşdırılmaq tələb etməyən avadanlığa görə hesab təqdim olunmuşdur;
• malsatana hesab təqdim olunmuşdur;
• lahiyə-axtarış işlərinə görə hesab təqdim olunmuşdur;
√ quraşdırılmaq tələb edən avadanlığa görə hesab təqdim olunmuşdur;
• düzgün cavab yoxdur.

114. Obyektin inventar dəyəri hansı vedomostda əks etdirilir?

• 12 № li vedomostda;
• 10 № li vedomostda;
• düzgün cavab yoxdur.
• 18 № li vedomostda;
√ 18/1 № li vedomostda;

115. Quraşdırılası avadanlığın podratçıya verilməsi hansı aktla rəsmiyyətə salınır?

√ ƏV-15
• düzgün cavab yoxdur.
• ƏV-14
• ƏT-12
• ƏV-1

116. Obyekt istismara verildikdə, hansı muhasibat köçürməsi tərtib olunur?

• debet 07     kerdit 601
• debet 113   kredit 601
• debet 113   kredit 07
√ debet 111  kredit 113
• debet 111   kredit 601.

117. Tikilməkdə olan müəssisənin əsas fəaliyyəti üçün kadr hazırlığına çəkilən xərclər hansı növ xərclərə aiddir:

• tikinti-quraşdırma işlərinə;
• sair işlərə və məsrəflərə;
• düzgün cavab yoxdur.
√ əsas vəsaitlərin dəyərini artırmayan xərclərə;
• lahiyə-axtarış işlərinə;

118. Sair kapital qoyuluşu işləri və məsrəflər obyektlər arasında necə bolünmüşdür?

√ obyektlərin smeta dəyərinə mütənasib;
• düzgün cavab yoxdur.
• fəhlələrin əsas əmək haqqına  mütənasib;
• müstəcim xərclərin məbləğinə mütənasib;
• obyektlərin faktik dəyərinə mütənasib;



119. Yerinə yetirilmiş və sifarişçiyə təhvil verilmiş tikinti-quraşdırma işlərindən əldə edilmiş maliyyə nəticəsi zərərdən ibarət olduqda hansı
mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• Dt601     Kt801
• Dt 644     Kt 611
• Dt 223     Kt 601
√ Dt 801Kt 601
• Dt 611Kt 601

120. Debet 111  Torpaq, tikili və avadanlıqlar , Kredit 531  Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları  – muhasibat yazılışı nə
deməkdir?

• Avadanlığın istismara verilməsi
• Bütün cavablar düzgündür
• Ləğv olunan avadanlığın silinməsi
• Avadanlığın təmirə verilməsi
√ Yeni avadanlığın alınması

121. Debet 111  Torpaq, tikili və avadanlıqlar , Kredit 113  Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması  – muhasibat
yazılışı nə deməkdir?

√ Yeni obyektin istismara qəbul edilməsi
• Bütün cavablar düzgündür
• Ləğv olunan avadanlığın silinməsi
• Avadanlığın təmirə verilməsi
• Yeni avadanlığın alınması

122. Hesabatın bu və ya digər maddəsinin əhəmiyyətini müəyyənləşdirmək üçün muhasibin, onu aşağıdakı göstəricilərdən biri ilə müqayisə
etməsinə ehtiyac yoxdur.

√ əməkdaşların ümumi sayı;
• debitor borcları.
• aktivlərin məcmusu;
• öhdəliklərin məcmusu;
• xalis mənfəət;

123. Hansı hallarda  invenitarlaşmanın aparılması vaacibdir?

• əmlak icarəyə verildikdə, satıldıqda yaxud alındıqda;

√ illik hesabat tərtib ediləndən əvvəl, əmlak icarəyə verildikdə, satıldıqda, yaxud alındıqda,  maddi-məsul şəxs dəyişdirildikdə,
mənimsəmə halları aşkarlandıqca, təbii fəlakət zamanı;

• dövlət müəssisəsi səhmdar cəmiyyətə çevrildikdə.
• maddi-məsul şəxs dəyişdirildikdə;
• illik muhasibat hesabatının tərtibindən əvvəl;

124. Aşağıdakı xarakteriklikdən hansı podrat tikinti-təmir təşkilatının maliyyə hesabatının tərkib ünsürü sayılmır?

• müəssisənin uçot siyasəti;
√ müşahidə şurasının strukturu və tərkibi.
• mənfəət və zərər haqda hesabat;
• pul vəsaitlərinin hərəkəti haqda hesabat;
• kapitaldakı dəyişiklər haqda hesabat;

125. Aşağıdakı xarakteriklikdən hansı podrat tikinti-təmir təşkilatının maliyyə hesabatının keyfiyyət xarakteristikası hesab olunmur?

• düzgün cavab yoxdur.
• müqasiyəlilik;
√ konservatizm;
• etibarliliq;
• münasiblik;



126. Podrat tikinti-təmir təşkilatının muhasibat balansında nə əks etdirir?

√ aktivlər, öhdəliklər və xüsusi kapital;
• aktivlər, gəlirlər, xərclər, öhdəliklər və xüsusi kapital.
• gəlirlər, öhdəliklər və xüsusi kapital;
• xərclər, dividendlər və xüsusi kapital;
• gəlirlər, xərclər və dividendlər;

127. Aşağıdakı tənliklərdən hansı podrat tikinti-təmir təşkilatının əsas balans tənliyinə uyğun gəlir?

• aktivlər=gəlirlər-xərclər;
• bütün cavablar düzgündür.
• aktivlər=kapital;
• aktivlər+öhdəliklər=xüsusi kapital;
√ aktivlər=öhdəliklər+ xüsusi kapital;

128. Tikinti təşkilatı tərəfindən tikintisi başa çatdırılaraq, sifarişçiyə təhvil verilmiş binanın maya dəyəri ilə məbləği uçotda necə əks etdirilir?

• Dt 538  Kt 601
√ Dt 601 Kt 204
• Dt 531  Kt 204
• Dt 601  Kt 211
• Dt 204  Kt 211

129. Tikinti təşkilatı tərəfindən tikintisi başa çatdırılaraq, sifarişçiyə təhvil verilmiş binanın satış məbləği uçotda necə əks etdirilir?

√ Dt 211 Kt 601
• Dt 538  Kt 601
• Dt 601  Kt 538
• Dt 601  Kt 204
• Dt 531  Kt 601

130. Tikinti təşkilatı tərəfindən tikintisi başa çatdırılaraq, sifarişçiyə təhvil verilmiş binanın hansı məbləği tikinti təşkilatının mühasibat
şöbəsində satış məbləği olaraq uçota qəbul edilir?

• Yalnız sifarişçi təşkilatla bağlanmış müqavilədə göstərilən məbləğ
• Sifarişçi təşkilatla bağlanmış müqavilədə göstərilən məbləğ, üstəgəl binanın təhvil verilməsi xərcləri

• Sifarişçi təşkilatla bağlanmış müqavilədə göstərilən məbləğ, çıxılsın binanın qəbulu zamanı komissiya tərəfindən çatışmadığı aşkar
edilmiş və quraşdırılması sifarişçinin öhdəsində qalan qurğunun məbləği

• Binanın tikintisinə çəkilmiş xərclərin məbləği, üstəgəl tikinti təşkilatının üstəlik əlavələri, üstəgəl tikinti təşkilatının mənfəəti

√
Sifarişçi təşkilatla bağlanmış müqavilədə göstərilən məbləğ, üstəgəl tikintinin gedişi prosesində tərəflərin razılaşdıqları əlavələrin
məbləği, çıxılsın binanın qəbulu zamanı komissiya tərəfindən çatışmadığı aşkar edilmiş və quraşdırılması sifarişçinin öhdəsində qalan
qurğunun məbləği

131. Tikinti təşkilatının aylıqinzibati xərclərinin silinməsi hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• Dt 601  Kt 721
• Dt 611  Kt 721
• Dt 204  Kt 721
√ Dt 801  Kt 721
• Dt 202  Kt 721

132. Tikinti müəssisələrində kommersiya xərclərinin silinməsi hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• DT601  KT 711
√ DT 801  KT 711
• DT 204  KT 711
• DT 611  KT 711
• DT202  KT 711

133.  Tikinti –mantaj işlərinin sintetik uçotunu aparmaq üçün hansı hesabdan istifadə      edilir?



√  113N-li hesabdan
•  11/3N-li hesabdan
•  121/5N-li hesabda
•  111/5N-li hesabda
•  111N-li hesabdan

134.  Obyektin smeta dəyəri müəyyən edilən zaman layihə axtarış işləri obyektlər
     arasında necə bölüşdürülür?

•  hər bir obyekt üzrə ayrıca
√  bir neçə obyekt arasında bərabər
•  inventar dəyərinə əsasən
•  ancaq təhvil verilən obyektlərə görə
•  ümumi sahə xərclərinə müntənasib olaraq

135.  Qurtarmış tikinti –mantaj işləri xərclərinə nə aid edilir?

•  layihə axtarış işləri
•  material və əmək haqqı
•  köməkçi istehsal xərcləri
√  Göstərilənlərin hamısı
•  əsas və üstəlik xərclər

136.  Podrat üsulu ilə tikinti-mantaj işləri apaparkən üstəlik xərclərin uçotunu kim      həyata keçirir?

•  tikintini həyata keçirən təşkilat
•  podratçı təşkilat tərəfindən
√  sifarişçi təşkilat tərəfindən
•  sifarişçi və podratçı tərəfindən birgə
•  mərkəzləşdirilmiş qaydada uçota alınır

137.  Qurtarmış tikinti-mantaj işlərinin ucotunu kim və necə həyata keçirirlər?

√  dövlət tərəfindən və ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən
•  dövlət tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada
•  hər bir tikinti obyekti üçün fərdi qaydada
•  ancaq ayrı-ayrı şəxslərin təşəbbüsü ilə
•  ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən

138. İnformasiyalarda əhəmiyyətli səhflər olmalıdır və aşağıdakılarda çaşqınlıq yaratmamalıdır:

• müqaisəlilik;
• ardıcıllıq;
• proqnoz;
• konservatizm.
√ münasiblik;

139. Fəaliyyətin fasiləsizliyi haqda ehtimala(fərziyyə) görə müəssisə:

• müəssisə yaxın gələcəkdə ləğv ediləcək;
• dinamik inkişaf edən müəssisədir;

√ fəaliyyətdədir, gələcəkdədə fəaliyyət göstərəcək, ləğv olunmayacaq və nəhayət onun fəaliyyət miqrası əhəmiyyətli dərəcədə ixtisara
məruz qalmayacaq.

• düzgün cavab yoxdur.
• diqər şirkət tərəfindən satın alınacağ;

140. Aşağıdakı tənliklərdən hansı podrat tikinti-təmir təşkilatının əsas balans tənliyinin açıqlanmış variantını məcəssum etdirir?

• aktivlər=öhdəliklər+ xüsusi kapital- gəlirlər-xərclər;



• aktivlər-öhdəliklər= xüsusi kapital- gəlirlər-xərclər;
• aktivlər= gəlirlər+xərclər-öhdəliklər;
• aktivlər+gəlirlər= öhdəliklər+xüsusi kapital-xərclər.
√ aktivlər+xərclər=öhdəliklər+ xüsusi kapital+gəlirlər;

141. Podrat tikinti-təmir təşkilatının mənfəət və zərərlər haqqında hesabatında nə göstərilir?

• müəyyən dövr ərzində hüsusi kapitalda dəyişikliklər;
√ müəyyən dövr ərzində gəlirlər və xərclər;
• hesabat tarixinə aktivlər, öhdəliklər və xüsusi kapital;
• hesabat tarixinə xərclər, öhdəliklər və xüsusi kapital.
• müəyyən dövr ərzində aktivlərin, öhdəliklərin və xüsusi kapitalın dəyişilməsi;

142. Tikinti təşkilatı tərəfindən tikintisi başa çatdırılaraq, sifarişçiyə təhvil verilmiş bina üzrə əldə edilmiş mənfəətin məbləği uçotda necə əks
etdirilir?

• Dt 801  Kt 601
• Dt 601 Kt 901
• Dt 531  Kt 801
√ Dt 601  Kt 801
• Dt 204  Kt 801

143. Tikinti təşkilatının təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə uyğun əldə olunan bölüşdürülməmiş mənfəət ilin sonunda hansı hesaba keçirilir?

√ 343 saylı hesaba
• 225 saylı hesaba
• 731 saylı hesaba
• 801 saylı hesaba
• 801 saylı hesaba

144. Tikinti təşkilatının mərkəzi ofisində cari ilin noyabr ayında növbəti il üçün dövri mətbuata abunə yazılışının məbləği hansı mühasibat
yazılışındaəks etdirilir?

• Dt 242  Kt 435
• Dt 241 Kt 538
√ Dt 242 Kt 538
• Dt 201  Kt 538
• Dt 242  Kt 531

145.
Tikinti təşkilatının mərkəzi ofisinın yerləşmış olduğu  biznes mərkəzindəki otaqların icarəyə götürülməsi üçün cari ilin noyabr ayında
növbəti 3 ilin ıcarə haqqının məbləği təşkilatın bankdakı hesablaşma hesabından biznes mərkəzinin bank hesabına köçürüldükdə bu
əməliyyat hansı mühasibat yazılışındaəks etdirilir?

√ Dt 191 Kt 223
• Dt 242  Kt 223
• Dt 192  Kt 223
• Dt 191  Kt 538
• Dt 193 Kt 223

146. Tikinti təşkilatının mərkəzi ofisində çalışan menecerin ezamiyyə xərclərinin məbləği onun təqdim etdiyi avans hesabatı əsasında uçotda
necə əks etdirilir?

• Dt 202  Kt 244
√ Dt 721  Kt 244
• Dt 711 Kt 244
• Dt 244  Kt 538
• Dt 601 Kt 244

147.  Tikinti təşkilatlarında inventarizasiya zamanı uçota alınmayan əsas vəsaitlər
     hansı tip təsərrüfat əməliyyatlarına aid edilir?



• doğru cavab yoxdur
•  birinci tipə
•  ikinci tipə
•  birvə üçüncü tipə
√  ancaq üçüncü tipə

148. Yerinə yetirilən və sifarişçiyə təhvil verilən tikinti-quraşdırma işlərinin faktik maya dəyəri haqda informasiyalar necə formalaşır?

• kredit 601
√ debet 601
• debet 611
• kredit 611
• debet 721/2.

149. Tikinti-quraşdırma işləri təhvil verilməsindən gəlirlərin müəyyənləşdirilməsinin tikinti təşkilatı tərəfindən seşilən metodu necə
tənzimlənilir?

√ müəssisənin uçot siyasəti ilə;
• normativ-hüquqi sənədlərlə;
• bütün cavablar düzgündür.
• maliyyə hesabatının Beynalxalq Standartlarları ilə;
• muhasibat uçotunun Milli Standartları ilə;

150. Tikinti-quraşdırma işləri təhvil verilməsindən zərərlər hansı köçürmə ilə  rəsmilləşdirilir?

• debet 601   kredit 801
• debet 611   kredit 801.
• debet 611   kredit 801
• debet 801    kredit 611
√ debet 801   kredit 601

151. Tikinti-quraşdırma işləri təhvil verilməsindən alınan mənfəət hansı köçürmə ilə rəsmilləşdirilir?

• debet 611   kredit 801.
√ debet 601   kredit 801
• debet 801   kredit 601
• debet 801    kredit 611
• debet 611   kredit 801

152. Tikinti-quraşdırma işləri təhvil verildikdə əlavə dəyər vergisinin hesablanması üçün hansı köçürmədən istifadə olunur?

√ debet 601   kredit 521
• debet 601    kredit 522
• debet 611     kredit 521.
• debet 601   kredit 241
• debet 601    kredit 113

153. Tikinti-quraşdırma işlərinin (inşaat obyektinin) faktiki maya dəyərinin satış hesabına silinməsi hansı muhasibat köçürməsi ilə
rəsmiləşdirilir?

• debet 611    kredit 202.
• debet 601    kredit 721
√ debet 601   kredit 202
• debet 601    kredit 721
• debet 601    kredit 113

154. Tikinti-quraşdırma işlərinin təhvil verilməsi və tikinti təşkilatının istehsalat fəaliyyətinin maliyyə nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi
aşagıdakı hesablardan birindən istifadə etməklə həyata keçirilir:

• 801



• 202
√ 601
• 611
• 642

155. Tikinti-quraşdırma işləri təhvil verilməsindən alınan gəlirlərin müəyyənləşdirilməsinin neçə metodu var?

• 1
√ 2
• 3
• 4
• 5

156. Yerinə yetirilən və sifarişçiyə təhvil verilən tikinti-quraşdırma işlərinin dəyərinin əks etdirilməsi (satışdan vəsaitin daxil olması tanınan
zaman) üçün hansı köçürmədən istifadə olunur?

• debet 801     kredit 601
• debet 601     kredit 223
• debet 223     kredit 611
• debet 211     kredit 601
√ debet 223    kredit 601

157. Yerinə yetirilən və sifarişçiyə təhvil verilən tikinti-quraşdırma işlərinin maliyyə nəticəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün hansı
köçürmədən istifadə olunur?

• debet 601    kredit 211;
• debet 64       kredit 611.
• debet 801    kredit 601;
• debet 223    kredit 601;
√ debet 611   kredit 601;

158. Kənd təsərrüfatında material ehtiyatlarını uçota almaq üçün hansı hesablardan
     istifadə edilir .

• toxum və əkmə materiallar ,yem
• az qiymətli tez xarab olan əşyalar hesabından
√ materiallar
• bunlardan heç biri
• materialların tədarükü və əldə edilməsi

159. Qeyri – maddi aktivlərə amortizasiya hansı qayda ilə hesablanır

√ xətti qalığın azaldılması və istehsalın həcminə mütənasib olaraq
• ancaq istehsalın həcminə mütənasib olaraq
• ancaq xətti və qeyri xətti qayda ilə
• qeyri xətti qayda ilə
• xətti qayda ilə

160. əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi necə həyata keçirilir.

• hər il
• həyata keçrilmir
• idarə heyəti ilə razılaşdırıldıqda
• müəssisə rəhbəri lazım bildikdə
√ ancaq dövlətin qərarı olduqda

161. Uçot siyasətinin tətbiqi şəraitində əsas vəsaitlərə amortizasiya necə
      hesablanılır.

• xətti üsulla
√ xətti qalıq ,normativ və istehsalın həcminə görə



• istehsalın həcminə mütənasib olaraq
• istifadə ili nəzərə alınmaqla norma daxilində
• qalığın azaldılması qaydasınmda

162. Müəssisədə uçot siyasəti dedikdə nə başa düşülür.

• müəssisədə mühasibat uçotunun aparılmasının təşkili
• uçot prosesini avtomatlaşdırmaq
√ təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsini qruplaşdırmaq, yekunlaşdırmaq ,və cari uçotda əks etdirmək
• məlumatların ümumiləşdirilməsi
• baş verən hadisələri sənədləşdirmək

163. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu hansı ölçü vahidləri istifadə edir.

• santimetr , mm , kloqram
√ ton , sentner ,
• baş sayı,hektar ,sentner
• ancaq tonla
• manat , ton , metr

164. Kənd təsərrüfatında təbii-iqlim şəraiti nəyə təsir edir.

• məhsulun saxlanmasına və satılmasına
• növbəli əkin sisteminin təşkilinə
√ məhsul yığımına
• əkin dövriyyəsinin təşkilinə
• məhsulun qurudulması və təmizlənməsinə

165. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı bə digər təşkilatlarda MUBS- nı nə vaxtdan
     tətbiq etmək üçün sərəncam verilib.

• 2001
• 2010
√ 2009
• 2003
• 2007

166. Hansı qanunverici orqan normativ sənədləri təsdiq edir.

• ölkə prezdentinin fərmanı
• nazirlər kabinetinin qərarı
• göstərilənlərdən heç biri
• ancaq maliyyə nazirliyinin uçot siyasəti şöbəsi
√ nazirlər kabinetində mühasibat uçotu və auditlə məşğul olan şöbə

167. Azərbaycan respublikasında mühasibat uçotu normativ tənzimlənməsi plan
     vəziyyətdə necə həyata keçirilir.

• qanunla tənzimlənir
√ yuxarıda göstərilənlərlə
• lokol qaydada( təsərrüfat subyektləri ilə)
• metodoloji sənədlərlə
• normativ sənədlərlə

168. Təsərrüfat uçotunun ayrı-ayrı münasibətdə digər uçot növləri arasında əlaqələr
      necə qurulur.

• operativ texniki , idarəetmə və maliyyə uçotu
• mühasibat uşotu, operativ texniki uçot, idarəetmə və sintetik uçot
• təssərrüfat uçotu, mühasibat, operativ- texniki və idarəetmə uçotu



• maliyyə , vergi və sintetik uçot
√ mühasibat uçotu, vergi və idarəetmə uçotu

169. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu mövsümü işlə əlaqədar hansı hazırlıq işləri
    görür.

• hazırlanacaq məhsulun növünü müəyyən edir
• satışa göndərilən məhsulların həcmini hesablayır
• məhsul çıxımı üçün sənədləri hazırlayır
√ mühasibatlıq şöbəsi öz işini tərtib etdiyi plana uyğun qurur
• mövsümü məhsulların maya dəyərini hesablayır

170. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun düzgün və dəqiq aparılmasına kim
     cavabdehlik daşıyır .

√ ancaq baş mühasib
• menecmen və baş mühasib
• hər sahənin öz mühasibi
• ancaq material və pul vəsaitinin uçotunu aparan mühasib
• müəssisə rəhbəri

171. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu istehsalın idarə edilməsində hansı rol
    oynayır.

√ idarə rəhbərini lazımı informasiya ilə təmin edir
• yuxarı orqanlara hesabatlar hazırlayır
• müəssisənin balansını tərtib edir
• ancaq sənədləşmə işini düzgün həyata keçirir
• mühasibat uçotu istehsalın təşkilini həyata keçirir

172. Kənd təsərrüfatında maliyyə uçotunun əsas vəzifəsi nədir.

• təsərrüfat prosesinə nəzarəti təşkil etmək
• müəssisənin mövcud ehtiyatlarından səmərəli istifadənin uçotunu təşkil
• müəssisənin fəaliyyəti üçün dəqiq və əsaslandırılmış informasiyanı
• ölkə qanunvericiliyinə əsasən müəssisə əmlakının hərəkəti üzərində nə-
√ təsərrüfat subyektlərini lazımı sənədlərlə təmin etmək

173. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu necə təşkil edilir .

• hər bir məhsulı növü üçün ayrıca
• qeyri mərkəzləşdirilmiş şəkildə
√ müəssisə üçün vahid halda
• satışa göndərilən məhsullara görə
• ancaq əsas məhsul üçün

174. Kənd təsərrüfatında istehsalın xüsusiyyəti digər sahələrdən nə ilə fərqlənir.

• məhsula sərf edilən xərclərin səviyyəsi ilə
• buraxılan məhsulun qiymətləndirilməsi ilə
• bitməmiş istehsalın qiymətləndirilməsi ilə
√ məhsul istehsalının mövsümliyi ilə
• məhsul istehsalının hazırlanması texnologiyası ilə

175. Qeyri maddi aktivlərə amortizasiya hesablanması hansı hesabda uçota alınır.

• 101
• 101/8
• 111
• 101/4



√ 102

176. Müəssisədə təsərrüfat daxili nəzarətin təşkili necə tənzimlənir.

• bütün təsərrüfat bölmələrinin əhatə etdiyi sahələr yoxlanılır
• ancaq şübhəli hesab edilən sahə nəzarətə alınır
√ bütün yuxarıda göstərilənlərin hamısının tətbiqi
• briqada, ferma və sexlərin yoxlanılması
• obyektləri nəzarətə almaqla təsərrüfat daxili yoxlama

177. Kənd təsərrüfatında uçot siyasətini kim həyata keçirir.

• müəssisənin meneceri
• yuxarıda göstərilənlərdən heç biri
• müəssisə rəhbəri
• müəssisənin idarə heyəti
√ ancaq baş mühasib

178. Mühasibatlıqda istifadə edilən metadologiyanı kim hazırlayır və təsdiq edir.

• mərkəzi bank
• mühasibat uçotu və audit üzrə özünü tənzimləyən orqanlar
√ yuxarıda göstərilənlərin hamısı
• digər qanunverici orqanlar
• maliyyə nazirliyi

179. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunu qanunla tənzimləyən orqan hansılardır.

• maliyyə və iqtisadi inkişaf nazirliyi
• maliyyə nazirliyi və mərkəzi bank
• ancaq nazirlər kabineti
√ ölkə prezidenti və hökumət
• milli məclis və maliyyə nazirliyi

180. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun aparılmasının məqsədi nədir.

• müəssisənin əmlakı haqqında dəqiq informasiya əldə etmək
• qanun dairəsində əsas və dövriyyə vəsaitlərinin üzərində uçot nəzarətini
√ bütün yuxarıda göstərilənlərin hamısını həyata keçirmək
• daxili və xarici təcrübəni öyrənib tətbiq etmək
• daxili ehtiyatların aşkara çıxarıb istifadəyə vermək

181. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun hansı forması daha çox istifadə edilir.

√ uçotun proqram təminatı
• ancaq avtomatlaşdırılmış forması
• hesab- perfokart
• jurnal –order
• memoral- order forması

182. İstehsal prosesi zamanı məsrəflərin uçotunun hansı metodu daha mütərəqqi
         hesab edilir.

• mərhələ və sifariş metodu
• mərhəiə-keçid –metodu
• məhsul buraxılışınlın qiymətləndirilməsi metodu
√ məsrəflərin uçotunun normativ metodu.
• xərcləri ardıcıl qeydiyata  alma metodu



183. İqtisadi məzmunina görə istehsal və xidmər sferasında xərclər neçə yerə
         bölünür

• 3
• 6
√ 2
• 4
• 5

184. Mədəni məişət təyinatlı vəsaitlərə nələr aid edilir.

• bu xüsusi xərclər qrupudur
• müəssisənin əhatə dairəsindən kənar olsada yenə onların bir hissəsi
• yuxarıda göstərilənlərin heç biri
• müəssisə daxilində istifadə olunan məhsullara məsrəflər
√ mədəniyyət , kitabxana , yşaq bağcalarının saxlanması məsrəfləri

185. Kapital qoyuluşları məsrəflərinə nə aid edilir.

• istehsala yeni avadanlıqların alınması
√ göstərilənlərdən hamısı
• yeni növ materialın alınması
• əsas vəsaitin alınması
• əsas vəsaitlərin təşkili

186. Sair istehsala xidmət məsrəflərinə nə aid edilir.

• xəstəxana , uşaq bağçası , mədəniyyət evinə xidmət
• göstərilənlərdən heç biri
• müəssisənin ictimai iaşə xidməti
√ ictimai iaşə , uşaq bağçası , hamam və digər xidmət sahəsi
• ancaq sosial sfera xidmətləri

187. Köməkçi istehsala məsrəflərə nə aid edilir.

• yük  avto- nəqliyyatına məsrəflər
√ təmir , nəqliyyat , işıq , su , qaz , təchizatına məsrəflər
• istehsala xidmət məsrəfləri
• əsas vəsaitlərin təşkilinə xidmət məsrəfləri
• təmir emalatxanasına məsrəflər

188. Dövriyyədə olan vəsaitlərə nə aid edilir.

• pul və əmək
• bunlardan heç biri
√ pul , əmək , material məsrəfləri
• pul və material
• əmək və material

189. Baş vermə yerinə görə məsrəflər necə bölünür.

• əsas istehsal məsrəfləri
• heyvandarlıqda  istehsal məsrəfləri
• bitməmiş istehsal məsrəfləri
√ əsas ,köməkçi və xidmətedici istehsalat məsrəfləri
• köməkçi istehsal məsrəfləri

190. Müəssisələrdə xərclər hansı əlamətlərinə görə təsnifləşir.

• istehsal sferası



• idarəetmə və xidmət sferası
√ istehsal ,tədavül , kapital qoyuluşu , idarəetmə , istehlak və xidmət sferası
• kapital qoyuluşu sferası
• tədavül sferası

191. əmək predmeti harada istifadə olunur.

√ hər bir istehsal prosesində
• ancaq xidmət prosesində
• satış prosesində
• əmək prosesində
• təchizat prosesində

192. İstehsal prosesini ardıcıl davam etdirmək üçün nə lazımdır.

√ canlı əmək
• ancaq pul vəsaiti
• material və əsas vəsaitlər
• əsas vəsaitlər
• canlı və əşyalaşmış əmək vəsaiti , əmək predmeti

193. İstehsal prosesində vəsaitləri nə birləşdirir.

√ canlı əmək və istehsal vəsaitləri
• istehsal vəsaitləri
• canlı və əşyalaşmış əmək
• canlı əmək
• hazır məhsula sərf edilən məsrəflər

194. MUMHBS-ı komitəsi nə vaxt yaranıb və hansı şəhərdə yerləşir.

• 1968 – ABŞ
• 1970 – Paris bə ya London
• 1992 – Moskva
√ 1973 – London
• 1958 – Almaniya

195. Ölkədə həyata keçirilən yeni islahatlar hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir.

• yeni hesab planı qəbul edib
• MUMHBS- i haqqında sərəncam qəbul edib
√ mühasibat uçotu haqqında uçot siyasəti, yeni hesab planı və MUBS-I qa-
• azərbaycan respublikası uçot haqqında qanun qəbul edir
• uçot siyasəti haqqında qanun qəbul edir

196. Kənd təsərrüfatında maliyyə-idarəetmə uçotu qarşılıqlı şəkildə necə istifadə
        edilir.

• ancaq idarəetmə və vergi uçotundan istifadə edir
• vergi uçotu hər iki uçotu tamamlayır
• bu uçotlar arasında heç bir əlaqə yoxdur
√ müəssisələrdə maliyyə və idarəetmə uçotunu qarşılıqlı istifadə edilir
• maliyyə uçotu müəssisənin bütün sahələrinin əhatə edir

197. Maliyyə - uçotu zamanı istifadə edilən əsas informasiyalar hansılardır .

• müəssisənin dispetçer xidmətinin informasiyası
√ maliyyə uçotunun informasiyası
• statistika idarəsinin informasiyası
• idarəetmə təhlilinin informasiyası



• operativ-texniki uçotun informasiyası

198. Maliyyə uçotunda xüsusi kapital və onun hərəkəti necə qeydə alınır.

• təsərrüfat prosesi baş verdikdə
• kapitalın hərəkətinə görə mənfəət əldə etdikdə
• kapitalın dövriyyəsinin nəticəsi haqqında vaxtaşırı hesabat tərtib edildikdə
• vergiyə cəlb edilməyə görə faiz hesablandıqda
√ kapitalın hər dövriyyəsi üçün maliyyə uçotu təşkil edildikdə

199. Aqrar sənaye komplekslərində istehsal prosesi nə vaxt dayanmadan inkişaf
     etmiş hesab edilir .

• gələcək dövr üçün biznes plan tərtib edib təsdiq etdikdə
• öz fəaliyyətini qismən dayandırdıqda
• heç bir kənar təşkilata borcu olmadıqda
• əsas məhsul istehsal edib onu satdıqda
√ müəssisə özünün əsas və dövriyyə vəsaitlərindən istifadə edərək,məhsul

200. Normativ – çek və nəzəri metodu digərlərindən nə ilə fərqlənir.

• operativ nəzəri məsrəflər haqqında ən əlverişli metoddur
√ çek nəzarəti  məsrəflər üzərində ən əlverişli metod hesab edilir
• nəzarət və planlaşdırma digər metodlardan daha əlverişlidir
• hər bir müəssisənin özünün işləməsi metodu olmasıdır
• çek sistemi tətbiqi xərclər üzərində nəzarəti gücləndirir

201. İdarəetmə sferasında baş verən xərclər nədir.

• müəssisə daxili islahatları aparmaq üçün sərf edilən məsrəflər
• bank kreditlərinə görə faizlər, cərimə və digər məsrəflər
√ müəssisənin idarə edilməsinə sərf edilən əmək, pul , material və digər
• idarə etməyə aid olan inzibati idarə heyyətinin əmək haqqı
• ümumistehsal heyyətinin saxlanması xərcləri

202. Dövriyyədə olan vəsaitlərə nə aid edilir.

• təchizat , istehsal xərcləri , materiallapın tədarükü
√ əmək-pul , əmək məsrəfi , təchizat
• material və pul vəsaitləri
• təchizat , xidmət və satış
• p-ə ,ə-p

203. İstehsal prosesində xərclərin baş verməsi nədən asılıdır .

√ əmələ gəlmə mənbəyi və baş vermə yerindən
• sair istehsal və xidmətlərdən
• göstərilən xidmətlərdən
• baş vermə yerindən
• əmələ gəlmə mənbəyindən

204. İstehsal sferasında olan vəsaitlərə nə aid edilir.

• bütün istehsal sahələrindəki məsrəflər
• əmək məsrəfləri
√ əmək vəsaiti , əmək predmeti , əmək əşyaları
• heyvandarlıqda əmək məsrəfləri
• bitkiçilikdə  əmək məsrəfləri

205. Məsrəflər neçə yerə bölünür.



• əmək vəsaiti və əmək əşyaları
• ancaq canlı əmək məsrəfləri
• canlı və əşyalaşmış əmək məsrəfləri
√ əmək vəsaiti , canlı əmək və əmək predmeti məsrəfləri
• göstərilənlərdən heç biri

206. İstehsal prosesində vəsaitlər necə dövr edirlər.

• ancaq istehsal sferasında
√ istehsal , təchizat , satış
• təchizat sferasında
• satış sferasında
• təchizat ,  satış sferasında

207. İstehsal prosesində vəsaitlər necə dövr edirlər.

√ istehsal , təchizat , satış
• ancaq istehsal sferasında
• təchizat sferasında
• təchizat ,  satış sferasında
• satış sferasında

208. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə uçotunun əhəmiyyəti və təyinatı nə ilə
      izah edilir.

• onun mövcudluğu ilə və istehsala məsrəfləri hesablamaqda
• onun mövcudluğu ilə
√ bazarın tələblərinə uyğun öz fəaliyyətini qurduqda
• vəsaitlərin hərəkətini uçota almaqda
• istehsala məsrəfləri hesablamaqda

209. DT-231 , KT-223 yazılışı nəyi izah edir.

• alınmış səhmin dəyəri ödənilib
• digər müəssisədən ssuda daxil olub
• səhmlərə görə faiz köçrülüb
• satış məqsədi üçün səhm alınıb
√ bank krediti geri qaytarılıb

210. ASK-də pul sənədləri kassa hesabında hansı qiymətlə əks etdirilir.

• nominal dəyəri üzrə
• bazar qiyməti üzrə
• müqavilə qiyməti üzrə
• qiymətli kağızı satanla alan arasındakı razılaşma qiyməti üzrə
√ əldə olunma qiyməti üzrə

211. Kənd təsərrüfatında avans şəklində mal alanlardan pul vəsaiti daxil olduqda
         necə mühasibat yazılışı tərtib edilir.

• DT-211              KT-222
• DT-211              KT-411
√ DT-211              KT-216
• DT-211              KT-223
• DT-211              KT-245

212. İstifadə edilən qaz hesabat dövrünün  sonunda hara silinir.

• köməkçi istehsala



√ bütün istehsal və xidmət sahələrinə
• əsas istehsala
• ümumtəsərrüfat və satış prosesinə
• ümumistehsala

213. Qazin m3-nun dəyəri necə müəyyən edilir.

• xərclər sexlər üzrə istifadəyə bölünür
• xərclər 100m3 bölünür
√ xərclər istifadə edilən bütün qaza bölünərək 1m3 maya dəyəri müəyyən
• ancaq müəssisə üzrə istifadə əsas götürülür
• bütün xərclər 10m3 istifadəyə bölünür

214. İstifadə olunan qazlar hansı ölçü vahidi ilə uçotda əks etdirilir.

• tonla
√ 1-m3
• 10-m3
• 100-m3
• kq-la

215. Elektrik enerjisi və təsərrüfat məsrəfləri hansı hesabda uçota alınır.

√ 202/2
• 202/6
• 202/7
• 202/5
• 202/4

216. Hər kvt-ın maya dəyəri necə müəyyən edilir.

• bütün xərcləri istifadə edilən 1-kvt bölməklə
• bütün xərcləri 15-kvt bölməklə
√ bütün xərcləri 10-kvt bölməklə
• bütün xərcləri 20-kvt bölməklə
• bütün xərcləri 5-kvt bölməklə

217. Sair köməkçi istehsal sahələrinin uçotu hansı hesablarda uçota alınır.

• 202/6 , 202/1, 202/2,
• 202/1, 202/8, 202/1
• 202/2, 202/6, 202/8
• 202/2, 202/4, 202/5
√ 202/6, 202/9, 202/8

218. Sair köməkçi istehsal sahələrinə nə aid edilir.

√ enerji istehsalı , su , buxar
• buxar istehsalı
• binanın təmizlənməsi
• içtimai iaşə , yemək zalı, kitabxana və s.
• su təsərrüfatı

219. Canlı dartıcı quvvədə bir yem- günləri necə müəyyən edilir.

√ bütün xərclərdən əlavə mıhsulu (yun , peyin, dəri) çıxdıqdan sonra ,
• xərcləri ancaq xidmət göstərən iş heyvanlarının sayına bölməklə
• xərcləri məhsul və xidmət prosesindəki iş heyvanlarının sayına bölməklə
• yuxarıda göstərilənlərdən heç biri
• xərcləri təsərrüfatda olan iş heyvanlarının sayına bölməklə



220. Bir iş günün dəyəri necə və nə vaxt müəyyən edilir.

• ayın axırında ,xərcləri ay ərzində günlərə bölməklə
• bütün xərclərdən əldə edilən əlavə məhsul çıxılır
√ hesabat dövründə əldə edilən bala  və digər məhsullar çıxıldıqdan sonra
• xərclərdən sair məhsullar çıxılır,qalan məsrəf iş günlərinin sayına bölünür
• günün axırında xərclər canlı dartıcı qüvvənin saxlanmasına bölünür

221. Canlı qaldırıcı qüvvəyə sərf edilən məsrəflər göstərilən xidmətin maya dəyəri,
         digər sahələrdən nə ilə fərqlənir.

√ yerinə yetirdiyi işin xüsusiyyətinə
• xidmətin maya dəyərini müəyyən etməklə
• bütün yuxarıda göstərilənlərlə
• yuxarıda göstərilənlərdən heç biri
• kalkulyasiya obyektinə

222. Nəqliyyatla məşğul olan traktorçulara əmək haqqı hesablandıqda neçə
      mühasibat yazılışı tərtib edilir.

• DT-202/1           KT- 533
• DT-240/2           KT- 531
√ DT-202/3           KT- 533
• DT-202/6           KT- 533/8
• DT-202//2          KT-533

223. Traktor nəqliyyatına neft məhsulları sərf edildikdə necə mühasibat yazılışı
       tərtib edilir.

√ DT-202/3          KT- 201/1
• DT-202/4          KT- 208
• DT-231/3          KT- 202/4
• DT-202/8           KT-422
• DT-202/6          KT- 201

224. Maşın ,traktor parkındakı  əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablandıqda necə
       mühasibat yazılışı tərtib edilir.

• DT- 112/4        KT- 202/3
• DT- 208           KT- 202/5
• DT-202/7         KT- 112/4
√ DT- 202/3        KT- 112/4
• DT- 132           KT-202/2

225. Traktor parkları üzrə maşın və avadanlıqların istismarı və saxlanması xərcləri
       hansl hesabda uçota alınır.

• 202/3
• 202/8
√ 202/6
• 202/7
• 202/4

226. Bina və qurğuların əsaslə təmir xərcləri üçün mənbə hansı hesabda toplanılır.

• 202/2
√ 412
• 721
• 601
• 711



227. Kənd təsərrüfatında bina və qurğuların əsaslı təmirini ilin hansı rübündə
      aparmaq daha sərfəlidir.

√ l- rüb
• lII- rüb
• lV- rüb
• ilin bütün aylarında
• lI- rüb

228. Bina və qurğuların cari təmirinə məsrəflər hansı hesabda uçota alınır.

√ 202/2
• 312
• 412
• DT-202/3       KT-721
• 721/4

229. DT- 412  KT- 631 yazılışı nəyi izah edir ?

• təmir işləri başa çatmış lakin dəyəri ödınilməmişdir
√ təmir üçün əlavə dəyər hesablanmışdır
• əsaslı təmiri podratçı təşkilat həyata keçirmişdir
• heç biri
• əsaslı təmir mənbəği öz mənbəyindən silinmişdir

230. Obyektin əsaslı təmir işləri podratçılar tərəfindən yerinə yetrildikdə hansı sənəd        tərtib edilir .

• tapşırıq –sifariş
• əməyin ödənilməsi üçün təmir fəhlələrinə aid olan məbləğ köçrülür
√ podrat təşkilat ilə sifarişçi təşkilat arasında müqavilə bağlanılır
• yerinə yetirilən əsaslə təmir məbləğinin dəyəri köçrülür
• yerinə yetirilən iş üçün qəbul təhvil aktı tərtib edir

231. Bina və qurğuların təmirə başlanması planını kim təsdiq edir .

• sex rəisi
• kollektiv iclasının qərarı
• plan şöbəsi baş mühasb
√ müəssisənin rəhbəri
• bölmə müdürü

232. Bina və qurğuların əsaslə təmiri üçün əsas sənəd nə hesab edilir.

• müdürün göstərişi
√ əsas vəsait növü üzrə planda göstərilənə uyğun olaraq
• əsas vəsaitin iş yerindəki yararlıq səviyyəsinə görə
• bina və qurğuların ömür müddətinə görə
• istehlakçının tələbi

233. Müəssisə daxili bina və qurğuların təmiri öz işçi qüvvəsi ilə həyata keçrildikdə
       necə adlanır.

• podrat üsulu
• sifariş , təsərrüfat üsulu
√ təsərrüfat üsulu
• podrat təsərrüfat üsulu
• sifariş üsulu

234. Təmir işçilərinə əmək haqqı hesablandıqda necə mühasibat yazılışı tərtib edilir.



• DT-202 ,231    KT-530,301
√ DT-202             KT-533
• DT-202/8          KT-902
• DT-202,123/2   KT-701
• DT-202/7         KT-511

235. Təmir işləri başa catdıqdan sonra ,onların nəticəsi uçotda necə əks etdirilir.

• son nəticədə təmir xidməti köməkçi sahələri arasında bölüşdürülür
• alınmış məhsulun həqiqi maya dəyəri hesablanılır
√ əsas onun maliyyələşməsi hesabında
• analitik hesablar üzrə alınmış məhsullar DT- “İstehsal ehtiyatları” KT-“
• alınmış hər bir sifariş uçota alınır

236. əsaslı təmir xərcləri uzun müddət davam edirsə əmək haqqı norması necə
       müəyyən edilir .

• ilin əvvəlinə təsdiq edilmiş norma üzrə
• ümumtəsərrüfat xərcləri hesabında uçota alınır
• sexdə hər bir sifariş üzrə
√ bütün yuxarıda göstərilənlərə əsasən
• bütünlükdə təmir sexi, xidmət sexi üzrə

237. əsaslı təmir işləri hansı mənbədən maliyyələşir.

• istehsal məsrəfləri hesabına
• ancaq icarədarlardan daxil olmalar hesabına
• bank krediti hesabına
• müəssisənin mənfəəti hesabına
√ qarşıdakı xərçləri ödəmək üçün olan ehtiyatlar hesabına

238. ASK-də təmirin növləri hansılardır.

• cari təmir
• əsaslı təmir
√ cari, əsaslı ,orta təmir
• cari və orta təmir
• orta təmir

239. ASK-də cari təmir hansı mənbə hesabına aparılır.

• kapital qoyuluşu hesabına
• icarədən daxil olan vəsait hesabına
• bank krediti hesabına
√ qarşıdakı ehtiyatlar hesabına
• istehsal məsrəfləri hesabına

240. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində təmir işlərinin öz işçilərinin köməyi ilə
      aparılan təmir necə adlanır.

• podrat üsulu
• podrat və müqavilə üsulu
• müqavilə və təsərrüfat üsulu
√ təsərrüfat üsulu
• müqavilə qaydası

241. Təmir işlərində əsas xərclərə nə aid edilir.

• materiallar və ehtiyat hissələri



• əmək haqqı və əsas vəsaitlərin amortizasiyası
• xidmət və idarəetmə xərcləri
√ əsas vəsaitlərin amortizasiyası
• əmək haqqı

242. Təmir emalatxanasına məsrəflər mühasibatlıqda hansı hesabda uçota alınır.

• ümum sex xərclərinin tərkibində
√ köməkçi istehsal hesabının 1-ci sub hesabında
• əsas istehsal hesabında
• kommersiya xərcləri hesabında
• maşın və avadanlıqların istismarı və saxlanmasında

243. Köməkçi istehsalın plan maya dəyəri ilə həqiqi maya dəyəri arasındakı fərqə
      kənarlaşma nə vaxt həyata keçirilir.

• iş prosesi başa çatan kimi
• ilin 6 ayı tamam olanda
• yerinə yetirilmiş xidmət təhvil veridikdə
√ rüb başa çatdıqda
• ançaq ilin axırında

244. Köməkçi istehsal xərcləri ay ərzində hansı qiymətlə silinir.

√ plan maya dəyəri ilə
• hesabat maya dəyəri ilə
• müqavilədə göstərilən qiymətlə
• bazar qiyməti ilə
• normativ maya dəyəri ilə

245. Köməkçi istehsal xərcləri hansı hesabda aparılır.

• 202 “Əsas istehsal”
• 711
• 28   “ İstehsalatda zay”
√ 202 “ Köməkçi istehsal”
• 721

246. Kənd təsərrüfatında köməkçi istehsala nə aid edilir.

• maşın , traktor          avtomobil nəqliyyatı
√ yuxarıda göstərilənlərin hamısı
• qeyri kommersiya təşkilatının,canlı dartıcı quvvəsi
• elektirik enerjisi, su təchizatı
• binaların , qurğulrın təmiri emalatxanası

247. İstifadə edilən enerji hesabat tərtib edildikdən sonra hara silinir.

• ancaq əsas istehsalata
• ümumi istehsal sahəsinə
• ümumtəsərrüfat sahəsinə
√ yuxarıda göstərilənlərin hamısına
• köməkçi istehsalatın bütün növlərinə

248. Istifadə edilmiş suyun ölcü vahidi nə qəbul edilir

• 100 kq su
• 1 kq su
• 1 ton su
√ 1 m3 su



• 500 kq su

249. Enerji istehsalı və istehlakı zamanı kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir.

• 1 kvt
√ 10 kvt
• 15 kvt
• 20 kvt
• 5 kvt

250. Hesabat dövrünün axırında canlı dartıcı qüvvənin xidməti hara silinir.

• bitkiçiliyə
• xidmət sahələrinə
• köməkçi istehsal sahələrinə
√ bütün göstərilən sahələrə
• heyvandarlığa

251. Canlı dartıcı qüvvəyə sərf edilən xərclər hansı hesabda uçota alınır.

• 202/2
√ 202/7
• 202/6
• 202/1
• 202/4

252. Maşin və traktor parkı digər sahələrə xidmət göstərdikdə necə mühasibat
      yazılışı tərtib edilir.

• DT-202/3           KT- 412
• DT-202/3           KT- 203/7
• DT-203/3           KT- 202/3
√ DT-231/7           KT- 202/3
• DT-232/2           KT- 202/6

253. Bina və qurğuların əsaslı təmir üçün ehtiyatlar hansı hesabdan silindikdə necə
       mühasibat yazılıçı tərtib edilir.

• DT-202/1            KT- 202/2 “Köməkçi istehsalat”
• DT-341               KT-202/6
• DT-601               KT-202/7
• DT-711               KT-215
√ DT-412               KT-202/5

254. Bina və qurğuların cari təmir xərcləri hansı mənbə hesabına silinir.

• gələcək dövrün xərcləri hesabına
• bank krediti hesabına
• ümumistehsal xərcləri hesabına
√ əsas istehsal xərcləri hesabına
• qarşıdakı xərcləri ödımık hesabına

255. DT- 202/2 , 19   KT- 531 nə deməkdir.

√ təmir işləri podratçı tərəfindən təhvil verilib
• təmir podrat üsüulu ilə yerinə tetirilib
• əsaslı təmirə əlavə dəyər vergisi hesablanıb
• yuxarıda göstərilənlərin hamısı
• təmirin dəyəri podratçı tərəfindən köçrülüb



256. Bina və qurğuların cari təmiri nəyə əsasən həyata keçirilir.

• təmir planına görə
• mövsümü tələbata görə
√ mühəndislərin təqdim etdikləri nöqsan aktına görə
• istifadəçinin tələbinə görə
• təsərrüfat rəhbərinin istəyinə görə

257. əsaslı təmir xərcləri öz təyinatına silindikdə necə mühasibat yazılışı verilir .

• DT-701      KT- 202
√ DT- 201     KT- 202
• DT- 202     KT- 207/7
• DT- 701      KT 721
• DT- 202     KT- 701

258. DT-   əsas istehsal  , KT-   Təmir emalatxanası xərcləri  yazılışı nəyi izah
        edir .

• təmirə xərc sərf edilib
√ təmir xərcləri əsas istehsala aid edilib
• təmir xərcləri kapital qoyuluşuna aid edilib
• təmirə əsas və üstəlik məsrəf aid edilib
• təmirin mənbəyi müəyyən edilib

259. Təmir emalatxanası üzrə xərclər hansı üsulla bölüşdürülüb əsas istehsala aid
      edilir .

• əsas əmək haqqına görə
• normativlərə görə
√ əmək haqqı  maşın və avadanlıqlara sərf edilən məsrəflərə görə
• ancaq smeta xərclərinə görə
• maşın saatlarına görə

260. Təmir emalatxanası üzrə analitik hesab necə açılmalıdır.

• təmir emalatxanasında yerinə yetirilən bütün işlər üzrə
• ancaq fərdi yerinə yetirilən təmir işlərinə
• müəssisə daxili təmir işlərinə
√ hər bir briqada , ferma üçün ayrıca
• alınmış hər sifarişlər üzrə

261. Köməkçi istehsala məsrəflərin uçotu hansı jurnal orderdə aparılır.

• 1- APK
√ 10 – APK
• 7-8 –APK
• ancaq 303 – APK
• 3-4 APK

262. Köməkçi istehsala məsrəflər hansı hesabın debetində cəmləşir.

• 722/2
• 711
√ 202
• 721/2
• 28      “ İstehsalatda zay”

263. Enerji istehsalında məhsulun maya dəyərinin hansı metodundan istifadə
        olunur .



• sifariş metod
• sadə və mərhələ metod
√ sadə ,normativ metod
• mərhələ,sifariş metod
• sifariş ,normativ metod

264. Təmir emalatxanasında maya dəyəri kalkulyasiyasının hansı metodundan
         istifadə olunur.

• sadə metod
• mərhələ metod
• sadə və keçid metod
√ sifariş metod
• normativ metod

265. Bitkiçiliyə məsrəflərin uçotunun əsas vəzifəsi nədir.

• uçot obyektlərini düzgün seçmək
√ yuxarıda göstərilənlərin hamısı
• hazırlanacaq məhsulun maya dəyərini hesablamaq
• qənaət rejimi tələblərinə uyğun işləmək
• istehsal ehtiyatlarını aşkar etmək

266. Kənar təşkilatlar tərəfindən yerinə yetirilən iş və xidmətlərin dəyəri bitkiçiliyə
       aid edildikdə necə mühasibat yazılışı tərtib edilir.

• DT-132/1                      KT-431/2
√ DT-202/1                     KT-431
• DT-202/3                     KT-431
• DT-202/3                     KT-431
• DT-202/1                     KT-428

267. Ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri bitkiçiliyə aid edildikdə necə
        mühasibat yazılışı tərtib edilir.

• DT-202/2                    KT-731/4
• DT-202/4                    KT-711
• DT-132/3                    KT-721
• DT-131/2                    KT-711
√ DT-202/1                    KT-721

268. Xidmət və idarəetmə xərcləri əsasən hansı sahələri əhatə edir.

• sənaye istehsalı və satışı sahəsini
• sex,şöbə  və təmir sahəsini
√ bitkiçilik , heyvandarlıq və sənaye sahəsini
• köməkçi istehsal və təmir sahəsini
• ixtisaslaşma  səviyyəsinin sahələrini

269. Hansı istehsal sahələrində idarəetmə xərcləri bölüşdürülmür.

√ bir növ məhsul istehsalı sahəsində
• iki və daha  çox istehsal sahəsində
• göstərilənlərdən heç birində
• yağ istehsalı sahələrində
• dən məhsullarının emalında

270. İdarəetmə xərcləri hesab edilən ümumistehsal ,ümumtəsərrüfat xərcləri hesabı
       nə vaxt bağlanılır.



√ hesabat ilinin sonunda
• vahid məhsulun maya dəyəri hesablandıqda
• məhsul növünün istehsalı başa çatdıqda
• hər rübün sonunda məhsulun maya dəyəri hesablandıqda
• hazırlanan məhsul satıldıqdan sonra

271. Sənaye müəssisələrində idarəetmə xərcləri necə bölüşdürülüb məhsulun maya
       dəyərinə daxil edilir.

• əmək haqqına görə böldükdə
√ əmək haqqı və maşın avadanlıqların istismarı və saxlanması xərclərinə
• maşın və avadanlıqlara bölməklə
• məhsul satışının həcminə görə
• əsas xərclərə bölməklə

272. Müəssisədə xidmət və idarəetmə xərcləri dedikdə nə başa düşülür.

√ Ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri
• digər səmərəli xidmət xərcləri
• mühəndis və inzibati xərclər
• hər bir istehsal sahəsinə ayrıca xidmət xərcləri
• avadanlıqlara və təsərrüfata xidmət xərcləri

273. Ümumistehsal xərcləri özündə nəyi birləşdirib uçota alır.

• heyvandarlığın idarə edilməsi xərclərini
√ istehsal sahələrinin idarə edilməsi və digər ümumistehsal xərclərini
• ayrı-ayrı bitki növlərinin idarə edilməsi xərclərini
• sənaye istehsalının idarə edilməsi xərclərini
• bitkiçiliyin idarı edilməsi xərclərini

274. Kənd təsərrüfatında baş verən hadisələri sənədləşdirib uçota almaq üçün nə
        etmək lazımdır.

√ təsərrüfatda bütün sahələrdə baş verən hadisələri düzgün və vaxtında
• köməkçi istehsal sahələrinə sərf edilən xərcləri düzgün hesablamaq
• sənaye istehsalına sərf edilən xərcləri hesablamaq
• heyvandarlığa sərf edilən xərcləri hesablamaq
• bitkiçiliyə sərf edilən xərcləri hesablamaq

275. Bitkiçilik məhsulları istehsalının digər sahələrdən fərqi nədən ibarətdir.

• məhsulun satış qiymətinin mövsümlüyü ilə
√ məhsulun hazırlanmasının mövsümlüyü ilə
• bir məhsuldan bir neçə növ məhsul hazırlanması ilə
• təkrar istehsal prosesində ondan istifadəsi ilə
• hər hektardan alınmış məhsulun həcminə

276. Azərbaycanın 1N-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı kim tərəfindən təsdiq edilmişdir?

• Nazirlər Kabineti tərəfindən
• Milli Məclis tərəfindən
• Ölkə Prezidenti tərəfindən
√ Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
• Mühasiblər Palatası tərəfindən

277. Azərbaycanın 1N-li Milli Mühasibat Uçotu Standartı nə vaxt təsdiq edilmişdir?

• 18 aprel 2005-ci ildə
• 22 may 2004-cü ildə



• 26 iyun 2008-ci ildə
• 26 iyun 2007-ci ildə
√ 18 aprel 2006-cı ildə

278. MUBS komitəsi nə vaxt yaradılmışdır.

• 1985-ci ildə
• 2008-ci ildə
√ 1973-cü ildə
• 1998-ci ildə
• 1993-cü ildə

279. MUMH-nın tərkib və quruluşu necədir.

• göstərilənlərin heç biri
√ göstərilənlərin hamısı
• satış üzrə komitə
• standartlar üzrə komitə
• dərc edilmə üzrə

280. MUBS komitəsi nə vaxt yenidən təşkil edilməyə başlamışdır.

• 1985
• 2008
√ 2000
• 1998
• 1993

281. Milli standartlarala Beynəlxalq standartların nə fərqi var.

• milli standartlar ancaq öz ölkəsinə xidmət edir
√ hər bir ölkədə aktiv fəaliyyət göstərir ki,öz işini MUBS səviyyəsində
• milli və beynəlxalq standartların tətbiqi ancaq uçot işini asanlaşdırır
• beynəlxalq uçot və hesabatlar digər ölkələrin standaartları üçün proqram
• milli standartlar beynəlxalq standartlara əsasın tərtib edilir

282. Pambıqçılıqda məsrəflərin uçotu hansı hesabda aparılır.

• 203
• 136
√ 202
• 208
• 204

283. Pambıqçılıqda nə kalkulyasiya edilir.

• 1-ton mahuc
• 1-kq pambıq
• 1-ton pambıq
• 10-ton pambıq
√ 1-sntr pambıq

284. Bitkiçilik məhsulları üzrə maya dəyərindən olan kənarlaşmalar nə vaxt
       hesablanır.

√ illik hesabat tərtib olunan zaman
• məhsul istehsalı başa çatan kimi
• rübün sonunda
• satılmış  məhsulun nəticəsi müəyyən edilən zaman
• 6-aylıq hesabat tərtib edilən vaxt



285. Tərəvəz məhsullarına kalkulyasiya zamanı nə kalkulyasiya edilir.

• 1-ton məhsul
• 10-ton məhsul
√ 1-sentner məhsul
• 10-sentner məhsul
• 1-kq məhsul

286. Açıq torpaqda yetişdirilən tərəvəzin kalkulyasiya obyekti nədir.

√ müəssisədə istehsal olunan hər bir tərəvəz məhsulu
• yuxarıda göstərilənlərin heç biri
• kənaradan alınmış tərəvəz məhsulları
• bütöv tərəvəz məhsulları
• emal üçün nəzərdə tutulan məhsullar

287. Ancaq torpaqda yetişdirilən tərəvəz məhsullarının uçotu hansı qayda ilə
       aparılır.

• emala göndərilən məhsullar üzrə
• ancaq satış üzrə nəzərdə tutulan tərəvəzlər üzrə
√ hər məhsul üzrə ayrıca
• qrup tərəvəz məhsulları üzrə
• daxili istehlak üçün nəzərdə tutulanlar üzrə

288. Texniki bitkilərdə kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir.

• ancaq dən üçün qarğıdalı
• qarğıdalı və çuğundur
√ toxum və saman , pambıq ,qarğıdalı, və digər məhsullar
• toxum və basdırma materialları
• toxum , saman , xam pambıq

289. Bitkiçilikdə məhsulun həqiqi maya dəyəri necə hesablanır.

• xərclərin tərkibindən , tullantının dəyərini çıxdıqdan sonra
• bitkiçiliyə sərf edilən bütün xərcləri toplamaq qaydasında
√ məhsulun tərkibindən tullantı emal xərcləri və samanın dəyərini
• ümumi xərcdən bitməmiş istehsal xərcini çıxdıqdan sonra
• bütün xərclərdən satılmış məhsulun dəyərini çıxdıqdan sonra

290. Dənli bitkilərin kalkulyasiya obyektinə nələr aid edilir.

√ hazırlanan bütün dənli bitkilər
• göstərilənlərdən heç biri
• qarğıdalı, arpa , buğda və vələmir
• çovdar , arpa , qarğıdalı
• buğda , arpa , qarğıdalı

291. Müxtəlif bitkiçilik sahələrinə xidmət edən maşın və traktorun xidməti hansı
       hesabda uçota alınır.

• əsas istehsal xərclərinin tərkibində
• idarəetmə xərclərinin tərkibində
• boş sintetik hesabda
√ ayrıca analitik hesab olan bölüşdürülməyən məsrəflərdə
• köməkçi istehsal xərclərinin tərkibində

292. Növbəti ildə istehsal ediləcək məhsullr mühasibatlıqda necə uçota alınır.



√ ayrılıqda analitik hesabda
• göstərilənlərin heç birində
• bitməmiş istehsal xərclərinin tərkibində
• ancaq hər bir məhsul üzrə ayrıca hesabda
• ümumi bitkiçiliyə məsrəflər qaydasında

293. Bitkiçilikdə xərclər neçə yerə bölünür.

• cari ildə baş verən xərclər
• keçmiş ilin lakin cari ildə uçota alınan xərclər
√ keçmiş , cari və gələcək dövrün xərcləri
• gələcək dövrün xərcləri
• bitməmiş istehsal xərcləri

294. Bitkiçilikdə məsrəflərin uçotunu aparmaq üçün hansı hesab nəzərdə tutulub.

• 202/2
• 132/1
√ 201/4
• 201/1
• 202/3

295. Bitkiçilik məhsulları istehsaldan buraxıldıqda necə yazılış tərtib edilir.

• DT-201/4                      KT-202/6
• DT-202/2                      KT-202/3
• DT-201/3                      KT-202/2
• DT-204                         KT-202/1
√ DT-201/1                      KT-202/1

296. Bitkiçilikdə məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası zamanı hansı metoddan
       daha çox istifadə edilir.

• sadə , sifariş
• əmsal , normativ, kombinələşmiş metod
• əlavə məhsulun çıxılması metodu
• mərhələ , proseslər , yarımfabrikat
√ yuxarıda göstərilənlərin hamısı

297. Bitkiçilikdə uçot obyektləri hansılardır.

• ancaq bitkiçilik
• heyvandarlıq
√ büğda , arpa, qarğıdalı, tərəvəz, çuğundur, və digər bütün bitkiçilik
• kənd təsərrüfatı xarakterli ictimai iaşə obyektləri
• sənaye xarakterli kənd təsərrüfatı obyektləri

298. Bitkiçilikdə bitməniş istehsalın uçotu necə aparılır.

√ həqiqi sərf edilmiş məsrəflər üzrə
• ilin sonunda aparılan hesablamaya görə
• digər istehsal sahələrində olduğu kimi
• sənaye müəssisəsi qaydası əsas götürülür
• təsdiq olunmuş normativə əsasən

299. Bitkiçilikdə məsrəflərin uçotu və onun bölüşdürülməsi, yerlərdə necə həyata
       keçrilir.

• təsərrüfatın rəhbərinin sərəncamına əsasən



• MUBS-na əsasən
• kənd təsərrüfatı nazirliyinin təlimatına əsasən
√ dövlətin təsdiq etdiyi normativ sənədlərə əsasən
•  hər növ məhsul üçün ayrıca bölüşdürmə bazası müəyyən edilir

300. Bitkiçilik məhsulları anbara təhvil verildikdə necə mühasibat yazılışı tırtib
       edilir.

• DT-201/1                 KT-202/6
√ DT-201/1                  KT-202/1
• DT-201                    KT-202/7
• DT-202                    KT-201
• DT-201/3                 KT-202

301. Bitkiçilikdən istehsal olunan məhsullar mədaxil edildikdə necə
       qiymətləndirilir.

√ plan maya dəyəri ilə
• fifo metodu ilə
• həqiqi maya dəyəri ilə
• normativ maya dəyəri ilə
• smeta maya dəyəri ilə

302. Bitkiçilikdə  gələcək dövr üçün ehtiyat yaradılıb.

• DT-202                     KT-414
• DT-133/2                  KT-416
√ DT-202                     KT-412
• DT-201/1                  KT-412
• DT-202/3                  KT-441

303. Bitkiçilikdə qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanıb.

√ DT-202/1                  KT-102/8
• DT-202/2                  KT-102/6
• DT-202/1                  KT-102/6
• DT-202/3                  KT-102/8
• DT-202/2                  KT-102/8

304. Bitkiçilikdə uçot obyekti nə hesab edilir.

• qrup məhsulun hazırlanma texnologiyası
• sair kənd təsərrüfatı obyektləri
• satılmış məhsul növləri
• səpin üçün istifadə edilən toxum növləri
√ kənd təsərrüfatı bitki növləri, bitməmiş istehsal

305. Hazırlanacaq kənd təsərrüfatı məhsul növlərini kim müəyyən edir.

• onun ixtisaslaşma səviyyəsi nəzərə alınır
• məhsulun yetişdirilməsi səviyyəsi
• alınacaq məhsulların sifarişi nəzərə alınır
√ müəssisə və təşkilat, torpaq , iqlim şəraitini onun ixtisas səviyyəsini əsas
• su ilə təmin olunma səviyyəsinə görə müəyyən edilir

306. Bitkiçiliyə toxum və basdırma materialları sərf edildikdə necə mühasibat
       yazılışı verilir.

√ DT-131/1              KT-201/1
• DT-202/6               KT-201/2



• DT-202/4               KT-201/6
• DT-202/3               KT-201/4
• DT-131/2               KT-201/3

307. Kənd təsərrüfatında işləyən fəhlələrə əmək haqqı hesablandıqda necə
        mühasibat yazılışı tərtib edilir.

• DT-202/1                KT-533
• DT-303                   KT-533
• DT-122                   KT-533
• DT-143                   KT-533
√ DT-131                   KT-533

308. Bitkiçilikdə işləyən əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablandıqda necə mühasibat
       yazılışı tərtib edilir.

• DT-202/1                 KT-132/2
• DT-202/1                 KT-112/4
• DT-202/1                 KT-121/5
√ DT-202/1                 KT-112/3
• DT-202/4                 KT 122/2

309. Bitkiçilik məhsullarının becərilməsində hansı xərc maddəsi daha çox xüsusi
        çəkiyə malikdir.

• toxum və basdırma materialları
• material xərcləri
√ əmək haqqına ödənilən xərclər
• idarəetmə xərcləri
• əsas vəsaitlərin amortizasiyası və təmip xərcləri

310. Jurnal order formasını tətbiq etdikdə kənd təsərrüfatı müəssisələrində
        məsrəflər hansı jurnal orderdə həyata keçirilir.

• 6-ASK
• 11-ASK
• 13-ASK
√ 10-ASK
• 8-AKS

311. Gələcək dövrün xərcləri bitkiçiliyə aid edildikdə necə mühasibat yazılışı tərtib
        edilir.

√ DT-202/1                     KT-242
• DT-202/1                     KT-244
• DT-202/1                     KT-243
• DT-202/2                     KT-245
• DT-132/3                     KT-244/3

312. Köməkçi istehsalın təmir xidməti bitkiçiliyə silinmişdir.

√ DT-202/1                   KT-202/1
• DT-131/1                   KT-202/2
• DT-131                     KT-202/6
• DT-132                      KT-202/4
• DT-133/6                   KT-202/3

313. Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin anbarındanmüqavilə üzrə alıcı müəssisənin ünvanına göndərilməklə satılmış məhsulun satışı zərərlə başa
çatarsa, onda zərərin məbləği uçotda necə əks etdirilər?

• Dt 801 Kt 731



• Dt 721 Kt 801
• Dt 731  Kt 801
√ Dt 801 Kt 601
• Dt 601 Kt 801

314. Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin anbarındanhazır məhsulun müqavilə üzrə alıcı müəssisənin ünvanına göndərilməsi hansı mühasibat
yazılışında əks etdirilir?

√ Dt 204/5Kt 204/1
• Dt 201  Kt 204/1
• Dt 204/5  Kt 711
• Dt 601  Kt 204/1
• Dt 211  Kt 204/1

315. Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin anbarındanhazır məhsulun müqavilə üzrə alıcı müəssisənin ünvanına göndərilməsi əməliyyatı hansı
sənəddə əks etdirilir?

• Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin tərtib etdiyi qaimədə
√ Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin tərtib etdiyi hesab-fakturada
• Alıcı müəssisənin tərtib etdiyi qaimədə
• Hər iki müəssisənin birgə imzaladığı müqavilədə
• Alıcı müəssisənin tərtib etdiyi hesab-fakturada

316. Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin anbarındahazır məhsulun əlverişli satış mövsümünədək saxlanması  xərcləri silinir:

√ Dt 601  Kt 711
• Dt 801  Kt 711
• Dt 204  Kt 711
• Dt 611  Kt 711
• Dt 343  Kt 711

317. Kənd təsərrufatı müəssisəsində bitkiçilik təsərrüfatından pul vəsaitinin müəssisənin bankdakı hesablaşma hesabına göndərilməsi üçün
yerli poçt şöbəsinə verilməsi hesablarda necə əks etdirilir?

• DT-223 KT-211
√ DT-222 KT-601
• DT-223 KT-601
• DT-223 KT-801
• DT-221  KT-601

318. Kənd təsərrufatı müəssisəsində bitkiçilik təsərrüfatından pul vəsaitinin banka daxil olması hesablarda necə əks etdirilir?

• DT-223 KT-211
• DT-223 KT-601
• DT-223 KT-244
• DT-223 KT-801
√ DT-221  KT-601

319. Kənd təsərrufatı müəssisəsində bitkiçilik təsərrüfatından pul vəsaitinin kassaya daxil olması hesablarda necə əks etdirilir?

√ DT-221  KT-601
• DT-221  KT-211
• DT-221KT-223
• DT-221  KT-801
• DT-223  KT-601

320. Hüquqi şəxs yaratmaqla fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatının təsisçisi tərəfindən həmin müəssisənin nizamnamə kapitalına qoyuluş
olaraq banka 10000 manat nağd pulun verilməsi hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?

√ Dt 223     Kt301
• Dt222    Kt301



• Dt223    Kt303
• Dt224     Kt302
• Dt223    Kt302

321. Hüquqi şəxs yaratmaqla fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatının təsisçisi tərəfindən həmin müəssisənin nizamnamə kapitalına qoyuluş
olaraq banka 10000 manat nağd pul vermək uçün hansı sənəd tərtib edilməlidir?

• Bankın mədaxil orderi
• Ödəniş tələbnaməsi
√ Elan-qəbz-order
• Məktub-ərizə
• Ödəniş tapşışığı

322. Bitkiçilikdə plan maya dəyəri ilə həqiqi maya dəyəri arasındakı kənarlaşmalar
       necə müəyyən edilir .

• əvvəlcə plan maya dəyəri hesablanır
• həmin məhsulun satış qiyməti müəyyən edilir
√ plan maya dəyəri ilə həqiqi maya dəyəri arasındakı kənarlaşma
• ancaq illik hesabat tərtib edən zaman hesablama aparılır
• həqiqi maya dəyəri hesablanır

323. Bitkiçilik üzrə kənd təsərrüfatında hansı sahələr var.

• sənaye
• yem məhsulları
• xidmət sahələri
• ictimai iaşə , məhsulun ilkin emalı
√ dənli bitkilər , texniki ,bağ , bostan

324. Bitkiçilikdə bitməmiş istehsal necə qiymətləndirilir.

• sərf edilən məsrəflərin səviyyəsinə görə
• smeta maya dəyəri ilə
• plan maya dəyəri ilə
√ həqiqi maya dəyəri ilə
• plan maya dəyəri ilə həqiqi maya dəyəri arasındakı fərqlə

325. Pambıq məhsulunun maya dəyərinin kalkulyasiya obyekti nədir.

√ xam pambıq
• təmiz pambıq
• pambıq məhsulları
• göstərilənlərin hamısı
• pambıq toxumu

326. Texniki bitkilərin maya dəyərinin kalkulyasiyası hansı metodla həyata
        keçirilir.

• sadə
• sadə ,sifariş
• mərhələ
• sifariş
√ normativ

327. Texniki bitkilər qrupuna  hansı bitkiçilik məhsulları aid edilir.

• dən üçün qarğıdalı
• yağ üçün qarğıdalı
√ göstərilənlərin hamısı



• lifli məhsullr
• qənd çuğunduru

328. İstehsaldan buraxılan kənd təsərrüfatı məhsulları il ərzində necə
       qiymətləndirilir.

• fifo metodu ilə
• həqiqi maya dəyəri ilə
• müqavilə qiyməti ilə
• lifo metodu ilə
√ plan maya dəyəri ilə

329. Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin anbarındanmüqavilə üzrə alıcı müəssisənin ünvanına göndərilmiş hazır məhsulun satış məbləğinin kənd
təsərrüfatı müəssisəsinin bankdakı hesablaşma hesabına daxil olması hansı mühasibat yazılışlarında əks etdirilir?

√ Dt 223 Kt 211
• Dt 224  Kt 211
• Dt 223Kt 204
• Dt 223  Kt 222
• Dt 221  Kt 204

330. Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin anbarındanmüqavilə üzrə alıcı müəssisənin ünvanına göndərilmiş hazır məhsulun alıcı müəssisə
tərəfindən qəbul edilməsi hansı mühasibat yazılışlarında əks etdirilir?

• Dt 204  Kt 711;         Dt 211  Kt 204/5
• Dt 601  Kt 204/5;       Dt 538  Kt 204/1
• Dt 204/5Kt 204/1;   Dt 211  Kt 204/5
√ Dt 601  Kt 204/5;   Dt 211  Kt 601
• Dt 223  Kt 204/5;       Dt 211  Kt 601

331. Kənd təsərrüfatı müəssisəsinin anbarındanmüqavilə üzrə alıcı müəssisənin ünvanına göndərilməklə satılmış məhsulun satışından əldə
edilmış mənfəətın məbləği  uçotda necə əks etdirilir?

• Dt 731  Kt 801
• Dt 801 Kt 601
• Dt 801 Kt 731
√ Dt 601 Kt 801
• Dt 721 Kt 801

332.
Kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşqul olan müəssisənin baş mühasibinə ezamiyyətə göndərilərkən kassadan verilmiş 200 manat məbləğin
norma üzrə hesablanmış ezamiyyət xərclərindən artıq qalan 18 manatı baş mühasibin əmək haqqından tutulmuşdur. Bu əməliyyat uçotda
necə əks etdirilir?

• Dt 711  Kt 244
• Dt 244  Kt 533
• Dt 202  Kt 244
• Dt 533Kt 202
√ Dt 533  Kt 244

333.
Kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşqul olan müəssisənin baş mühasibi Maliyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən konfransda iştirak
etmək üçün Bakı şəhərinə ezam edilmiş, ona ezamiyyə xərcləri üçün avans olaraq kassadan 200 manat pul verilmişdir. Bu əməliyyat
uçotda necə əks etdirilir?

• Dt 711 Kt 221
• Dt 244Kt 223
• Dt 202Kt 221
√ Dt 244Kt 221
• Dt 221Kt 244

334.
Kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşqul olan müəssisənin baş mühasibi Maliyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən konfransda iştirak
etdikdən sonra ezamiyyətdən qayıdaraq, avans hesabatı təqdim etmiş və həmin hesabat üzrə ona mövcud normalara uyğun 182 manat
ezamiyyə xərcləri hesablanmışdır. Bu əməliyyat uçotda necə əks etdirilir?



• Dt 202  Kt 244
• Dt 244  Kt 538
• Dt 711 Kt 244
√ Dt 721  Kt 244
• Dt 601 Kt 244

335. Heyvandarlıq məhsullarının həqiqi maya dəyərini hesablayan onun tərkibindən
        nə çıxmalıdır.

• dəyişən xərclər
√ yun ., tük , peyin və dəri
• idarəetmə xərcləri
• sair xərclər
• verilmiş bank krediti faizləri

336. Südçülük istiqaməti üzrə ixtisaslaşmış  kənd təsərrüfatı sahələrində hər gün
        məhsul arasında xərclər hansı faizlə bölüşdürülür.

√ süd -  90% , bala – 10%
• süd-   70% , bala – 30%
• süd -   80% , bala – 20%
• süd -   50% , bala – 50%
• bala-  40% , süd – 60%

337. Heyvandarlıqda kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir.

• ətçilik üzrə heyvandarlıq sahəsi
• cavan və kökəlməkdə olan heyvanlar
√ süd və bala
• heyvanların çəki artımı
• südçülük üzrə heyvandarlıq sahəsi

338. Heyvandarlıqda məsrəflərin uçotu və məhsul çıxımı hansı əlamət və qruplar
       üzrə uçota alınır.

• ətçilik və südçülük
• ət istiqaməti üzrə
• kökəlməkdə olan heyvanlar üzrə
√ yuxarıda göstərilənlərin hamsı üzrə
• süd istiqaməti üzrə

339. İstehsal və təsərrüfata xidmət sahəsində olan yeyinti tullantılarından
       heyvandarlığa sərf edildikdə.

• DT- 202/2                           KT- 201/1
• DT- 202/4                           KT- 201/1
• DT- 202/3                           KT- 201/8
√ DT- 202/2                           KT- 201/1
• ) DT- 202/3                           KT- 201/6

340. Heyvandarlıqda  norma daxilində təbii itki  olmuşdur.

• DT- 84                              KT- 12
• DT- 84/2                           KT- 73
√ DT- 84                              KT- 11
• DT- 84/1                           KT- 71
• DT- 84/3                           KT- 10

341. Heyvandarlıqda gələcək dövr üçün ehtiyat yaradılmışdır.



√ DT- 202/2                         KT- 412
• DT- 202/2                         KT- 203
• DT- 202/6                         KT- 412
• DT- 202/2                         KT- 412/5
• DT- 202/1                         KT- 412/2

342. Heyvanlara yem və digər material məsrəfləri sərf edildikdə necə mühasibat
        yazılışı tərtib edilir.

• DT- 202/3                        KT- 201/3
• DT- 202/2                        KT- 202/5
• DT- 202/1                        KT-202/6
√ DT- 202/2                        KT- 201/1
• DT- 202/1                        KT- 201/2

343. Heyvandarlıqda  qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanmışdır.

• DT- 202/3                       KT- 102
√ DT- 202/2                       KT- 102/8
• DT- 202/1                       KT- 114
• DT- 202/4                       KT- 112/6
• DT- 202/1                       KT-102/4

344. Heyvandarliqda işləyən fəhlələrə əmək haqqı hesablandıqda necə mühasibat
        yazılışı tərtib edilir.

• DT- 202/1                      KT- 532
• DT- 202/4                      KT- 535
• ) DT- 202/2                      KT-513
• DT- 202/7                      KT-533
√ DT- 202/3                      KT- 533

345. Heyvandarliqda əsasən hansı sənədlərdən istifadə edilir.

√ ASK –də 137 , 301 , 303
• ASK- 301
• ASK- 303
• ancaq ASK- 83
• ASK- 175

346. Heyvandarlıqda idarəetmə xərclərinə nə aid edilir.

• əmək haqqı, material, yanacaq
√ ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri
• köməkçi istehsal xərcləri
• sair xidmət və idarəetmə xərcləri
• sosial sığorta ayırmaları, məzuniyyət üçün ehtiyatlar

347. ASK-də kassa əməliyyatının uçotu hansı jurnal orderdə aparılır.

• 10/1
√ 1-1a
• 2/1
• 2-2a
• 8,0

348. Heyvandarlıqda daimi xərclərə nə aid edilir.

• yem, amortizasiya, saman, sığortaya ayırmalar
√ yem ,əmək haqqı, material xərcləri



• köməkçi istehsalın xidməti xərcləri
• ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri
• əmək haqqı ,idarəetmə xərcləri

349. Heyvandarlıq məhsullarının xərcləri neçə yerə bölünür .

√ daimi və dəyişən xərclər
• daimi xərclər
• müvəqqəti sərf edilən xərclər
• dəyişən xərclər
• qeyri müstəqim xərclər

350. Heyvandarlıq məhsulları üçün analitik hesab hansı əlamətlər üzrə açılır.

• bütün heyvandarlıq məhsulları üzrə bütövlükdə
• ayrı-ayrı heyvandarlıq məhsulları üzrə bütövlükdı
• məhsul növləri üzrə
• təsdiq olunmuş normativ sənədə əsasən
√ kalkulyasiya olunan obyekt üzrə

351. Heyvandarlıq sahəsində uçot obyekti nə hesab edilir.

• hər bir heyvan qrupu
√ yuxarıda göstərilənlərin hamısı
• arıçılıq, quşçuluq, balıqçılıq
• südçülük
• ətçilik

352. Hesabat ilində sərf edilən xərclər əsasən hara aid eddilir.

• iri buynuzlu heyvandarlıq məhsullarına
• ancaq cari ildə əldə olunan məhsula
• hər bir qrup heyvandarlıq məhsullarına
√ bütün növ heyvandarlıq məhsullarının maya dəyərinə
• südçulük istiqamətli heyvandarlıq məhsullarına

353. Heyvandarlıq sahəsində bitməmiş işistehsal qalıqları əsasən hansı sahədə daha
       çox olur .

• iri buynuzlu mal qarada
• cavan və kökəlməkdə olan heyvanlarda
• ətçilik istiqamətindəki heyvanlarda
√ balıqçılıq ,arıçılıq, quşçuluq və kökəlməkdə olan heyvanlarda
• südçülük istiqamətli heyvanlarda

354. Heyvandarlığın digər sahələrdən fərqli xüsusiyyəti nədən ibarətdir.

• məhsul istehsalı davamlıdır
• hər növ məhsula ayrıca uçot tətbiq edilir
• məhsulun növü cox sahəlidir
• becərmə şəraiti fərqlidir
√ ilin bütün fəsillərində məhsul istehsal etmək mümkündür

355. Süd və balanın maya dəyərini müəyyən etmək üçün hansı metoddan istifadə
        olunur .

• normativ metod
• göstərilənlərin hamısı
• sadə metod
√ kombinələşmiş metod



• sifariş və kombinələşmiş metod

356. Norma daxilində olan itkilər heyvandarlıq sahəsinə aid edilmişdir.

• DT- 202/3                          KT- 84/2
• DT- 202/1                          KT- 84
• DT- 202/4                           KT- 84/1
• DT- 202/5                          KT- 84
√ DT- 203/2                          KT- 84/1

357. Köməkçi istehsalın xidməti heyvandarlığa aid edildikdə necə yazılış tərtib
       edilir.

• DT- 202                           KT- 131/1
• DT- 202/3                        KT- 202/1
• DT- 202/5                        KT- 202/6
• DT- 202/4                        KT- 202/4,5
√ DT- 202/2                        KT- 201/2,3

358. Heyvandarlıqda əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablandıqda necə mühasibat
       yazılışı tərtib edilir.

√ DT- 202/2                       KT- 112/3
• DT- 202/2                       KT- 113/5
• DT- 202/1                       KT- 112
• DT- 202/2                       KT- 112/2
• DT- 202/3                       KT- 112/4

359. Heyvandarlığa  məsrəflərin uçotu hansı hesabda uçota alınır.

• 202/3
• 131/3
√ 131/2
• 131/4
• 202/1

360. Heyvandarlıqda hansı əlavə və ya kafi məhsul alınır.

√ peyin, tük, dəri
• ət və sud
• bala
• peyin
• tük və peyin

361. Heyvandarlıqda əsas xərc nə hesab edilir.

√ heyvanlara verilən yem xərci
• material, dərman və az qiymətli xərclər
• ümumistehsal və idarəetmə xərcləri
• əsas vəsaitlərin amortizasiyası
• əmək haqqı

362. Heyvandarlıqda bitməmiş istehsalın nəticəsi nə zaman hesablanır.

• hər ay
• həmin sahədə məhsul əldə edəndə
√ ilin axırında
• 6-aydan bir
• hər rüb



363. Heyvandarlıqda uçotun əsas vəzifəsi nədən ibarətdir.

√ müəssisədə heyvan qrupları üzrə ,vaxtında və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış uçot aparmaq
• xərclərin elementlər üzrə təsnifatını həyata keçirmək
• məsrəfləri iqtisadi cəhətdən əsaslandırmaq
• məsrəflərin uçotunu aparmaq
• heyvandarlıq məhsullarını qruplara ayırıb uçotunu aparmaq

364. Qoyunçuluqda məsrəflərin uçot obyekti nə hesab edilir.

• karagülçülük
• cavan balaların çəki artımı
√ ixtisaslaşma səviyyəsi ( ətçilik,südçülük,yun)
• ancaq yunçuluq qrupu
• ət , yun

365. Qoyunçuluqda kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir.

√ bala , yun , çəki artımı
• hər bir qoyuluşdan alınan yun
• 1 - sentner  ət
• 1 – ton ət
• 1 – sentner yun

366. Müxtəlif səbəblər üzündən və şəraitindən asılı olmayaraq hesabat ilində daxil
       olan və xaric olan heyvanlar uçotda necə qiymətləndirilir.

√ yuxarıda göstərilənlərin bütün qiymətlərilə
• balans və ya alış maya dəyəri ilə birlikdə
• kökəlməkdə olan heyvanlar –balans və ya keçən ilin həqiqi qiyməti ilə
• alınmış heyvanlar- əldə edilmə qiymətilə
• bala – plan maya dəyəri ilə

367. Cavan heyvanların hərəkətində olan dəyişiliklər hansı sənəddə öz əksini tapır.

• FN- 211- ASK
√ FN- 211,220,187,214
• FN- 182-ASK
• FN- 220-ASK
• FN- 213, 211,236

368. Cavan və yaşlı heyvanların bəslənməsinin iqtisadi əhəmiyyəti nə ilə izah
        edilir.

√ sərf edilən xərclərə görə daha çox mənfəət əldə edilir
• yaşlı heyvanlara sərf edilən xərclərə görə daha çox çəki artımı əldə edilir
• cavan heyvanlardan alınan əlavə və əsas məhsulu qiymətləndirmək olur
• cavan və kökəlməkdə olan yaşlı heyvanlara sərf edilən məsrəflərin ümumi
• cavan heyvanların hərəkəti haqqında daha dəqiq informasiya toplamaq

369. Cavan heyvanların böyüdülməsi xərcləri öz təyinatın asilindikdə necə
        mühasibat yazılışı tərtib edilir.

• DT-131                     KT-701
• DT-29                       KT-202/2
• DT-203/3                  KT-131
• DT-131/2                  KT-131
√ DT- 202/229             KT-201,202,522

370. əgər əskik gəlmə və onun maddi-məsul şəxsin təqsiri üzündən baş veribsə bu
        zaman hansı mühasibat yazılışı tərtib edilir.



• DT-84                       KT-131/2
√ DT-84                       KT-131
• DT-84                       KT-801
• DT-84                       KT-801
• DT-701                     KT-533

371. Cavan heyvanların hərəkəti haqqında inventarizasiya aparıldıqda nə tərtib
        edilir.

√ inventarizasiya aktı
• artıq gəlmə və çatışmamazlıq haqqında akt
• çatışmazlıq haqqında akt
• heyvanların mövçudluğu haqqında akt
• təhvil təslim aktı

372. Cavan və kökəlməkdə olan heyvanların hərəkətinin inventarizasiyası nə vaxt
        başa çatmalıdır .

• 31/XII
• ancaq illik hesabat tərtib ediləndə
√ 1/IV
• 1/VII
• 1/XI

373. Ölən heyvanlar sürü sıralarından çıxarılmışdır.

• DT- 202/2,84              KT-132/2
• DT-201                        KT - 123
• DT-11                        KT-84,11
√ DT- 46,202/2              KT-11,84
• DT-11,46                    KT-84,46

374. Təftiş zamanı normadan kənar əskik gəlmə aşkar edilib,hansı mühasibat yazılışı ilə        rəsmiyyətə salınar.

• DT-131                      KT-217
√ DT-84                        KT-131
• DT-131                      KT-84
• DT-84                        KT-217
• DT-13/2                     KT-131

375. Cavan heyvanlar satılıb.

• DT-701                     KT-131/2
• DT- 701                    KT-131/4
• DT-701                     KT-202/2
√ DT-171,701              KT-701
• DT-721                     KT-131/3

376. Cavan heyvanlar əsas sürüyə keçrildikdə necə mühasibat yazılışı tərtib edilir.

√ DT-111,113                KT-113,131/2
• DT-131/2                    KT-113
• DT-111                       KT-131/2
• DT-113                       KT-131
• DT-111                       KT-113

377. əhalidən cavan heyvan alındıqda necə mühasibat yazılışı tərtib edilir.

• DT-131/4                      KT-431



√ DT-131/3         KT-221
• DT-131      KT-217
• DT-76/2                        KT-431
• DT- 131/3                     KT-202/2

378. Heyvanlardan bala mədaxil edildikdə necə mühasibat yazılışı tərtib edilir.

• DT-131/1                   KT-202
• DT-131/2                   KT-131/7
• DT-131/1                   KT-131/3
√ DT-131                      KT-131/2
• DT-131/2                   KT-202/3

379. Cavan və kökəlməkdə olan yaşlı heyvanların saxlanılmasına məsrəflər hansı
        hesabda uçota alınır.

• 132/1
√ 131/2
• 131/4
• 132/2
• 133/6

380. Cavan və kökəlməkdə olan heyvanların uçotu hansı hesabda aparılır

√ 131/5
• 132/1
• 131/2
• 131/3
• 131/4

381. İri buynyzlu mal-qarada bir sentner canlı çəkinin maya dəyərini hesablamaq
        üçün nə etmək lazımdır.

• il ərzində verilən yemin dəyərini hesablamaq lazımdır
√ daxil olan çəki artımı məbləğini ,həmin dövrdə əldə edilən çəki artımına
• il ərzində sıradan çıxan heyvanların çəki artımını müəyyən etmək lazımdır
• il ərzində doğulmuş heyvanların çəkisini ümumi saya vurmaq lazımdır
• ilin əvvəlinə olan qalığın üzərinə il ərzində xərci əlavə etmək lazımdır

382. Quşçuluqda kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir.

• cavan quşlarda 1-sentner çəki artımı
• yaşlı toyuqda – 1000 yumurta
• inkubasiyadakı – 1000 ədəd yumurta
√ yuxarıda göstərilənlərin hamısı
• yaşlı toyuqlarda 1 – sentner çəki artımı

383. Cavan heyvanlar satışa göndərildikdə hansı sənəd tərtib edilir.

• hər iki tərəfin razılığını təsdiq edən müqavilə
• FN 220 –ASK
√ hesab-faktura və doğulması haqqında sənəd (şahədətnamə)
• əmtəə -yol qaiməsi
• həkimin arayışı

384. İnkubasiya yolu ilə əldə edilən cavan quşlar ücün hansı sənəd tərtib edilir.

√ FN 187 – ASK
• FN 191 – ASK
• FN 220 – ASK



• FN 213 – ASK
• FN 214 – ASK

385. əhalidən alınan cavan və kökəlməkdə olan heyvanlar üçün hansı sənəd tərtib
        edilir.

• bazar qiymətini təsdiq edən sənəd
√ müqavilə və FN  213 – ASK
• FN  213 – ASK
• müqavilə
• göstərilənlərdən heç biri

386. Cavan heyvanların tərkibində dəyişiliklər nə zaman baş verə bilər.

• ancaq kənara satıldıqda , kəsildikdə
• kənardan yeni bala alındıqda
• təsərrüfatda yeni balalar doğulduqda
• cavan heyvanlar əsas sürüyə keçrildikdə
√ kənardan alındıqda, satıldıqda, kəsildikdə,yenisi doğulduqda

387. Öz təsərrüfatından alınan balalar          necə qiymətləndirilir.

• müqavilə qiyməti ilə
• südçülük istiqamətindəki həqiqi maya dəyəri ilə
√ südçülük və ətçilikdə plan maya dəyəri ilə
• sair qiymətlərlə
• ətçilik istiqaməti, bazar qiyməti ilə

388. Cavan və kökəlməkdə olan heyvanların tərkibində dəyişiliklər nə zaman baş
        verir.

√ bir qrupdan başqasına keçrildikdə
• satıldıqda
• çəki artımı hesablandıqda
• kəsildikdə
• yuxarıda göstərilənlərin hamısı baş verdikdə

389. Cavan və kökəlməkdə olan heyvanlar hansı vəsait qrupuna aid edilirlər.

• əsas vəsaitlər qrupuna
√ dövriyyı vəsaitləri qrupuna
• müvəqqəti istifadəyə yararlı vəsaitlər qrupuna
• uzun müddətli istifadəyə yararlı vəsaitlər qrupuna
• əsas və dövriyyə vəsaitləri qrupuna

390. Quşçuluqda məhsulun maya dəyərinin hesablanması əsasən nədən asılıdır.

• quşların növü və məhsuldarlığından ( ət,yumurta)
• quşlara verilən yemin həcmindən
• təsərrüfatda quşçuluq məhsullarının hesablanması metodikasından
• təsərrüfatdakı quşların sayından
√ kənd təsərrüfatı müəssisəsinin ixtisaslaşma səviyyəsindən

391. 131/2-nömrə cavan və kökəlməkdə olan heyvanların sub hesabı hesab planında             hansı bölmədə göstərilir .

• I-bölmə
√ II- bölmə
• V,VI- bölmə
• III –bölmə
• I, II- bölmə



392. Cavan və kökəlməkdə olan heyvanların uçotu qarşısında hansı vəzifələr durur.

• cavan və kökəlməkdə olan heyvanların hərəkətinin uçotunu aparmaq
√ yuxarıda göstərilənləri tam yerinə yetirmək
• satılan ,ölən ,oğurlanan heyvanların sənədləşməsi və səbəblərini
• kənardan alınan heyvanların qiymətini dəqiqləşdirmək və uçotda əks etdirmək
• heyvanların qrupdan-qrupa keçməsinin uçotunu aparmaq

393. İnventarizasiya zamanı artıq çıxan cavan heyvanlar hansı mühasibat yazılışı ilə
       rəsmiyyətə salınır.

• DT-131                     KT-701
• DT-131                      KT-131/2
• DT-131/2                   KT-131
√ DT-131/2             KT-611
• DT-131                      KT-132/1

394. Təbii fəlakət nətiçəsində ölən cavan heyvanlar silinmişdir.

• DT-801                         KT-701
• DT-801                         KT-84
• DT-131                         KT-111
• DT-801                         KT-132
√ DT-801                         KT-131

395. Cavan heyvanlar kəsilmişdir.Hansı mühasibat yazılışı tərtib edilməlidir.

• DT-202/6                  KT-131
• DT-202/2                  KT-131
• DT-131/2                  KT-131
√ DT-202/3                  KT-131
• DT-202/3                  KT-131
• DT-202                     KT-131/2

396. Cavan heyvanlar bir qrupdan digərinə keçrildikdə hansı mühasibat yazılışı
        tərtib edilir.

√ DT-131/1                      KT-131
• DT-131/2                      KT-131/3
• DT-131/4                      KT-432
• DT-131/5                      KT-217
• DT-131/3                      KT-131

397. Mal satanlardan cavan heyvan aldıqda necə mühasibat yazılışı tərtib edilir.

• DT-431                        KT-131/2
• DT-131/8                     KT-202/2
√ DT-131/2                     KT-471
• DT-131/6                     KT-76
• DT-131/4                     KT-131/2

398. Cavan heyvanları kökəlməyə göndərdikdə hansı mühasibat sənədləri tərtib
        edilir.

• FN 187- ASK
• FN 220- ASK
• hesab faktura
• təsərrüfatın veterenarının arayışı
√ əmtəə-nəqliyyat qaiməsi və FN 191- ASK



399. Cavan heyvanların hərəkətini  tənzimləyən sənədlərə nə daxil edilir.

• cavan heyvanların doğulması haqqında akt
√ yuxarıda göstərilən sənədlər
• əhali ilə bağlanmış müqavilə
• hesab faktura
• FN  211- ASK

400. Hansı qrup heyvanlar cavan və kökəlməkdə olan heyvanlar adlanır.

• kökəlməyə göndərilən 8-aya qədər balalar
• 8-aydan yuxarı olan heyvanlar
√ əsas sürüyə keçrilən və əsas sürüdən çıxarılan heyvanlar
• kökəlməyə göndərilən yaşlı heyvanlar
• kökəlməyə göndərilən iş heyvanları

401. Qarğıdalı istehsalında məsrəflərin uçot obyekti hansı analitik hesablarda uçota
        alınır.

• qarğıdalı və ondan alınan əlavə məhsul üzrə
√ dən üçün , silos üşün , yem üçün qarğıdalı
• bütün qarğıdalı məhsulu üzrə
• ancaq dən qarğıdalısı üzrə
• quru qarğıdalı dəni üzrə

402. Sənaye əsasında bəslənilən 1000 ədəd yumurtanın maya dəyərini hesablamaq
        üçün nə etmək lazımdır.

• 1000 ədəd inkubasiya qaydası ilə alınan cücələrə məsrəfləri hesablamaq
• göstərilənlərdən heç biri düzgün deyil
• bütün xərcləri yumurtaların cəminə bölmək lazımdır
√ ümumi xərcdən istifadə qiyməti üzrə əlavə məhsulu çıxmaq lazımdır
• bütün xərcləri yumurtlayan toyuğun cəminə bölmək lazımdır

403. Qoyunçuluqdan alınan əsas məhsulun maya dəyəri necə müəyyən edilir.

• bütün xərcləri əldə edilən məhsulun cəminə bölməklə
√ bütün xərclərdən əlavə və balansın dəyərini çıxdıqdan sonra qalan xərci
• məsrəflərin tərkibindən yunun dəyərini çıxmaqla
• ümumi xərclərin tərkibindən əlavə məhsul və yeni doğulan balaların
• hər bir sürü növləri üzrə xərcləri toplayıb əldə olunan (ət,yun ,dəri)

404. Cavan və kökəlməkdə olan heyvanlarda nə kalkulyasiya edilir.

• hər bir baş heyvan
• yaşlı heyvanların çəki artımı
• cari ildə daxil olan heyvanlardan alınmış çəki artımı
• hər bir heyvan qrupu qzrə əldə edilən ət məhsulu
√ 1-sentner çəki artımı

405. Cavan və kökəlməkdə olan heyvanların kalkulyasiya obyekti nələr hesab
        edilir.

• kökəlməyə və bəslənməyə göndərilən cavan heyvanlar
√ cavan və kökəlməkdə olan heyvanlardan alınan çəki artımı
• yeni doğulmuş balalar
• 8-aya qədər olan cavan heyvanlar
• məhsuldarlığını itirən yaşlı heyvanlar



406. Konserv sənayesində idarəetmə xərcləri necə bölüşdürülür.

√ bir başa
• normativ üzrə
• bölüşdürmə aparılmır
• təsdiq olunmuş əmsala görə
• bölüşdürmə qaydası ilə

407. Hesabat ilində istehsaldan buraxılan konserv məhsulları hansı maya dəyəri ilə
        mədaxil edilir.

• həqiqi maya dəyəri ilə
• smeta maya dəyəri ilə
√ plan maya dəyəri ilə
• həqiqi və normativ maya dəyəri ilə
• normativ maya dəyəri ilə

408. əgər eyni növ xammaldan müxtəlif ölçülü məhsul hazırlanarsa ,hansı
         əmsaldan istifadə olunur .(şərti bankaya çevirməklə )

• 10 litr  28,3 banka
• 2 litr     5,66 banka
• 1,5 litr  4,24 banka
√ 1000 litr 283,0 banka
• 3 litr    8,40 banka

409. Konservi istehsalında nə kalkulyasiya edilir və onun obyekti nədir.

√ 1000 ədəd şərti banka
• 353,4 şərti banka
• 100 şərti banka
• həcmindən asılıdır
• 440            şərti banka

410. Konservi istehsalında kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir.

√ qablaşdırma və emal edilən bütün növ məhsullar
• kənardan alınan məhsul növləri
• ancaq emal üçün qəbul edilən məhsullar
• göstərilənlərdən heç biri
• öz təsərrüfatında hazırlanan məhsul növləri

411. Kənd təsərrüfatı sənaye isrehsalında hazırlanan məhsulun maya dəyəri nədən
        asılıdır.

• təbii iqlim şəraitindən
• sərf edilən xərclərin səviyyəsindən
• məhsula olan təlabatdan
• digər amillərdən
√ məhsulun hazırlanma texnologiyasından

412. əsaslı sənaye sahələrində məhsulun həqiqi maya dəyəri necə hesablanılır.

• əvvəlcə sərf edilən material xərcləri müəyyən edilir
• köməkçi istehsal, əsas vəsaitin amortizasiyası xərclərini müəyyən edir
• ümumu istehsal xərcləri bölüşdürülür

√ göstərilən daimi və dəyişən xərclərdən əlavə , yanacaq məhsulun dəyəri   çıxılır, yerdə qalan xərc alınmış sənaye məhsulunun cəminə
bölünür

• əməyin ödənilməsi xərcləri müəyyən edilir

413. Sənaye istehsalı planı necə bağlanılır .



• istehsala sərf edilən xərclər hesabındakı məbləğ öz təyinatına silinir

√ idarəetmə xərcləri bnölüşdürülür ,bitməmiş və heyvandarlıq məhsullarının emalı üzrə açılan analitik hesablar bağlanır (köməkçi istehsal
xərcləri

• köməkçi istehsal məsrəfləri əsas xərclərdən çıxılır
• ilin axırında hesab bağlanılmır.
• əvvəlcə bitməmiş,sonra heyvandarlıq hesabı bağlanılır

414. əgər quş və heyvanlar eyni sexdə kəsilirsə,onlar üçün ayrıça analitik hesab
       açıb maya dəyərini hesablamaq mümkündürmü .

• mümkün deyil
• xərcləri hər bir məhsul növünə bölmək lazımdır
√ kəsilmə sexində baş verən xərcləri kəsilməkdən alınan məhsulun cəminə
• alınmış əlavə məhsulu qiymətləndirmək və əsas xərcləri çıxmaq lazımdır
• hər bir heyvan növünün əsas və əlavə məhsulu üçün ayrıca analitik hesab

415. Kəsmə sexində məhsulun maya dəyəri metodunun hesablanması necə həyata
       keçrilir.

√ bütün xərclərdən əlavə məhsul çıxılır ,qalan alınmış məhsula bölünür
• hər bir kəsilmiş iri heyvan növü üzrə ayrıca kalkulyasiya həyata keçirilir
• əvvəlcə iri buynuzlu mal qara, sonra isə quşların maya dəyəri hesablanır
• bütün xərclər ayrı-ayrı heyvanlardan alınmış məhsullar arasında
• xərclər məhsulların cəminə bölünür

416. Heyvan və quşların kəsilməsi zamanı kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir .

• dəri, tük, yun
• kəsilmiş heyvan və quşların baş sayı
√ 1 sentner kəsilmiş ət
• digər növ məhsulların ( sentner, kq ,metr) satış qiyməti
• peyin, dəri, ayaqlar

417. Ayrı-ayrı növ məhsulun maya dəyərini hesablayarkən  hansı üsullardan
       istifadə edilir.

• normativ üsuldan
√ xərclərin ümumiləşdirilməsi,normativ , birbaşa , bərabər bölüşdürmə
• əlavə məhsulu qiymətləndirmək üsulundan
• istehsala sərf edilən əsas xərclərin hesablanması üsulundan
• keçid-mərhələ üsulundan

418. Müəssisədə hansı kalkulyasiya üsulundan istifadə edilir.

√ plan, hesabat, normativ
• plan “ Standart-kostinq” , “ Direkt-kostinq”
• “ Standart-kostinq” , “ Direkt-kostinq”
• hesabat,sadə və sifariş
• hesabat, smeta , mərhələ

419. Ümumilikdə sənaye müəssisələrində kalkulyasiya obyekti nədir.

• bitməmiş istehsal
• iş və xidmətlər
√ məhsul qrupu, yarımfabrikat,bitməmiş istehsal
• ancaq vahid məhsul növü
• yarım fabrikatlar

420. Dənli bitkilərin emalında kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir.



• buğda, arpa, qarğıdalı
√ un, doğranılmış yem
• makaron , darı, buğda
• qarışıq yem,buğda, qarğıdalı
• çovdar, büğda, arpa

421. Hansı istehsal sahələrində sadə və normativ kalkulyasiya metodu tətbiq edilir.

• maşınqayırma sənayesində
• emal sənaye sahələrində
• yüngül sənaye sahələrində
• ağır maşınqayırma sənayesində
√ hasilat sənayesində

422. Məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiya edilməsinin neçə növü var .

• 2
√ 4
• 6
• 5
• 3

423. İl ərzində alınmış hazır məhsul hansı qiymətlə mədaxil edilir.

• həqiqi
• normativ
• müqavilə
• bazar
√ plan

424. Kənd təsərrüfatı məhsullarının sənaye üsulu ilə emalı zamanı hazır məhsul
       alındıqda hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiyyətə salınır.

√ DT-204                           KT-202
• DT- 204/2                       KT-202/1
• DT-204                           KT-206
• DT-204                           KT-207
• DT-205                           KT-202/1

425. Sənaye istehsalına müqavilə qiyməti ilə əsas material buraxılmışdır .

• DT-202                         KT-201/3
• DT-201/3                      KT-201
√ DT-202                         KT-201
• DT-131/2                      KT-202
• DT-202/3                      KT-201/2

426. Sənaye istehsalına xidmət edən əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanmışdır .

• DT-202                        KT-102/3
√ DT-202                        KT-112
• DT-202/3                     KT-111/6
• DT-201/5                     KT-112/3
• DT-202                        KT-102/8

427. Sənaye istehsalında işləyən fəhlələrə əmək haqqı hesablandıqda necə
        mühasibat yazılışı tərtib edilir.

√ DT-202                       KT-533
• DT-533                       KT-522



• DT-521                       KT-533
• DT-202/4                    KT-533
• DT-23/1                      KT-533

428. Kənd təsərrüfatı təyinatlı sənaye istehsalında istifadə edilən material
       qiymətliləri hansılardır .

• polad,dəmir, filiz,şərab,ət
• kəırpic üçün qum, palçıq ,şərab üçün üzüm ,çuğundur,kök
• subtropik məhsullar ,emal üçen ət,dəri ,peyin,tük ,yun, yağ
• əsas material qrupuna daxil olmayan –neft,benzin ,tarif, enerji
√ süd, ət, pambıq, dənli və texniki bitkilər,tərəvəz, meşə materialları

429. Kənd təsərrüfatı müəsisəsində sənaye istehsalının həqiqi maya dəyəri nə vaxt
       müəyyən edilir .

• məhsul istehsalı başa çatan kimi
• 6-ay başa çatan kimi
• satılmış məhsulun dəyəri daxil olan kimi
√ ilin axırında balans tərtib edilənə qədər
• rüb başa çatan kimi

430. Kənd təsərrüfatı öz istehsalının xammalını emala buraxdıqda hansı maya
       dəyəri əsas götürülür .

√ il ərzində plan maya dəyəri ilə
• hesab ili ərzindəki smeta maya dəyəri ilə
• hesabat ili ərzindəki normativ maya dəyəri ilə
• hesabat ilindəki mövcud olan bazar qiyməti ilə
• həqiqi maya dəyəri ilə

431. Kənd təsərrüfatında sənaye xarakterli iş və xidmətlərə nə aid edilir.

• emal olunmuş yağ, şərab, tomat və sairənin satışı
√ sud, tərəvəz,üzüm və digər məhsulların emalı
• kənd təsərrüfatı məhsullarının əhalidən qəbulu
• heyvanların sənaye texnalogiyası üzrə saxlanılması
• müəssisə daxili göstərilən xidmətlər: tibbi,yeməkxana və.s.

432. Sənaye müəssisələrində hazırlanan məhsulun maya dəyərinin əsasını hansı
       xərc maddəsi təşkil edir.

• əməyin ödənilməsi
• köməkçi istehsalın bütün xidmətləri xərcləri
√ material məsrəfləri
• ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri
• əsas vəsaitlərin amortizasiyası və təmir xərcləri

433. ASK-də daxili istifadəyə sərf edilən məhsullar üzrə hesabat ilinin sonunda
       qiymətlər necə tənzimlənir.

• əvvəlcə sərf edilən məhsulun plan qiynəti müəyyən edilir
• müqavilə qiyməti müəyyən edilir
• bazar qiyməti müəyyən edilir.
√ plan maya dəyəri ilə həqiqi maya dəyəri arasındakı fərqlərin
• ilin axırında həqiqi qiyməti müəyyən edilir

434. ASK-də məhsulu emala buraxdıqda ,hansı qiymət əsas götürülür .

• lifo maya dəyəri ilə
• həqiqi maya dəyəri ilə



• fifo maya dəyəri ilə
• müqavilə qiyməti ilə
√ plan maya dəyəri ilə

435. Sənaye istehsalı üzrə məsrəflərin uçotu hansı hesabda aparılır.

• 131/1
• 204/4
• 203/4
• 202/7
√ 202/4

436. Sənaye müəssisələrində xərclərin uçotu nədən asılıdır.

• istehsalın nəticəsindən
• istehsalın texnologiyası və mərhələsindən
√ həcmi, ölçüsü, texnalogiyası və mərhələsindən
• istehsal olunan məhsulun vaxtından
• istehsalın ölçüsündən

437. ASK-də hansı analitik uçot açmaq lazımdır ki,sənayenin tələbatına cavab verə
       bilsin .

√ kəsmə sexi heyvandarlıq məhsullarının emalı,kalbasa,yarım fabrikat,ət
• çörək və kanditer sexlərinə
• meşə materiallarının emalına
• bunların heç biri
• ancaq bir növ məhsula analitik hesab açmaq lazımdır

438. Kənd təsərrüfatı müəssisələrində sənaye xarakterli hansı işlər yerinə yetirilir.

• müəssisə lazım olan sənaye məhsulları istehsal edir
• tikinti və yeyinti məhsulları hazırlanır
• heyvanlar sənaye texnikası üzrə saxlanılır
• ancaq heyvanlar kəsilir
√ südün, tərəvəzin, meyvənin ilkin emalı həyata keçirilir

439. ASK-nın emal müəssisələrindətətbiq edilən normativ üsulunun digərlərindən fərqi nədən ibarətdir?

• istehsal prosesindəki kənarlaşmaların hesablanmasının asanlaşdırılması
√ cari uçotda məhsul növləri üzrə normativin əvvəlcədən müəyyən edilməsi və kənarlaşmaların hesablanması qaydasına görə
• xərclər məhsul növləri üzrə uçota alınır
• əlavə məhsulun maya dəyərinin daha tez hesablanmasından
• sərf edilən xərclərin normativinin əvvəlcədən müəyyən edilməsindən

440. ASK-nın emal müəssisələrindəhazırlanmış şərti konservi bankalarının həqiqi maya dəyəri necə hesablanılır?

• şərti banka hesablandıqdan sonra xərclər onların cəminə bölünür
• ilin axırına olan qalıq çıxılır, qalan məbləğ 1-ədəd fiziki bankaya bölünür
• bütün xərclər hazır məhsula bölünməklə
• ümumi məhsuldan , tullantı və əlavə məhsul çıxılır
√ bitməmiş istehsalın üzərinə hesabat ilindəki xərclər əlavə edilib, növbəti ilə aid xərclər çıxılır

441. Kiçik həcmli kənd təsərrüfatı müəssisələrində istehsalın həcmindən asılı olaraq xərclər necə uçota alınır?

• xərclər məhsul növləri üzrə deyil ,xərc qrupları  üzrə əks etdirilir
• bütün təsərrüfat üzrə uçota alınaraq, məhsul növləri üzrə bölüşdürülür
• məhsul bir və iki növ olduqda məhsul növləri üzrə bölüşdürülür
√ bütün məsrəflər birgə uçota alınaraq, məhsul növləri üzrə bölüşdürülür
• amortizasiya ,təmir, enerji birlikdəuçota alınaraq məhsul növləri üzrə bölüşdürülür



442. ASK-nın emal müəssisələrindəilin axırında emaldan alınmış hazır məhsul necə qiymətləndirilir?

• fifo və lifo qiyməti ilə
• hesabat ili ərzində normativ və ya bazar qiyməti ilə
• hesabat ili ərzində həqiqi maya dəyəri ilə
• hesabat ili ərzində müqavilə qiyməti ilə
√ hesabat ili ərzində plan maya dəyəri ilə

443. ASK-nın emal müəssisələrindəhansı kalkulyasiya metodundan istifadə edilir?

• normativ və mərhələ metodlarından
• sadə və sifariş metodlarından
• sifariş və keçid metodlarından
• mərhələ və sadə metodlarından
√ normativ və sifariş metodlarından

444. ASK-nın emal müəssisələrindəəsas istehsalda işləyən fəhlələrin əmək haqqına görə sosial sığortaya ayırmaların hesablanması hansı
mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• DT-202/6 KT-522
• DT-202/2 KT-522
• DT-533 KT-522
√ DT-202 KT-522
• DT-202/3 KT-521

445. ASK-nın sənaye istehsalı müəssisələrində məsrəflərin analitik uçotu hesabları hansı əlamətlərə görə açılır?

• bütün emal müəssisələri və satışı üzrə
• material məsrəfləri, əmək və digər məsrəflərin hər biri üzrəanalitik hesablar açılır
• analitik uçot istehsal edilən hər bir sənaye obyekti üzrə açılır
• heyvandarlıq məhsullarının emalı və satışı üzrə
√ istehsal kombinataları ,un istehsalı, yunun ilkin emalı, tərəvəzin emalı üzrə

446.
ASK-nın emal müəssisələrindəköməkçi istehsalın təmir xidmətinin sənayenin əsas istehsal prosesinə aid edilməsi hansı mühasibat
yazılışında əks etdirilir?

• DT-204/2 KT-202/1
• DT-202/1 KT-202
• DT-205 KT-202/1
√ DT- 204 KT-207
• DT-204 KT-206

447. ASK-nın emal müəssisələrində istehsalda hazırlanan məhsulun həqiqi maya dəyəri nə vaxt müəyyən edilir?

• hər rübün sonunda hazır məhsul anbara tam mədaxil edildikdən sonra
• malalanlar tərəfindən dəyəri ödənilən kimi
• məhsul istehsaldan buraxılan kimi
√ hesabat ilinin sonunda
• hər rübün sonunda

448. ASK-nın emal müəssisələrindəhazırlanacaq məhsul və göstəriləcək xidmət üçün kalkulyasiya obyekti necə seçilir?

√ [cinsi-vahid metodu, şərti-vahid metodu, əmsalın köməyi ilə və digər metodlarla seçilir
• bütün məhsul iş və xidmətlər üçün vahid qaydada seçilir
• əmsalla şərti qaydada seçilir
• hər bir məhsul üçün analitik hesab açmaqla seçilir
• əmək ölçüsünə görə seçilir



449. ASK-nın emal müəssisələrindəməhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası sahələr arasında necə bölüşdürülür?

• sadə , normativ metodları üzrə
• mərhələli , normativ metodları üzrə
√ sadə, sifariş, mərhələ, əmsallı , kombinələşmiş metodları üzrə
• mərhələ , keçid metodları üzrə
• normativ , sifariş metodları üzrə

450. ASK-nın emal müəssisələrindətullantısı olmayan konserv sexində hansı kalkulyasiya metodu tətbiq edilir?

• sifariş və mərhələ metodları
√ sadə və normativ metodları
• mərhələ  və sifariş metodları
• göstərilənlərin hamısı
• sadə , normativ və sifariş metodları

451. ASK-nın konserv istehsalı müəssisələrində koserv məhsullarının kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir?

• kənardan alınan məhsul növləri
√ qablaşdırılan və emal edilən bütün növ məhsullar
• ancaq emal üçün qəbul edilən məhsullar
• göstərilənlərdən heç biri
• öz təsərrüfatında hazırlanan məhsul növləri

452. ASK-nın konserv istehsalı müəssisələrində koserv məhsullarının kalkulyasiyası zamanı hansı ölçü vahidindən istifadə edilir?

• 100 şərti banka
√ 1000 şərti banka
• 1 şərti banka
• 440 şərti banka
• 353,4 şərti banka

453. Muhasibat uçotunun jurnal-order formasının tətbiq edildiyikənd təsərrufatı müəssisəsində istehsala məsrəflər hansı sənədlərdə qeyd
edilir?

√ FN-83- ASK, N10-ASK
• icmal və yığma sənədlərdə
• 1-e formasında
• istehsal hesabında və satışda
• ancaq FN-10 ASK-da

454. Müasir dövrdə hancı tipli kənd təsərrufatı müəssisəsində istehsala və təsərrüfata xidmət işlərinin uçotu ayrıca aparılır?

• bütün istehsal sahələrində
• kiçik emal müəssisələrində
• heç bir təsərrüfatda iastifadə olunmur
√ iri emal müəssisələrində və ASK-də istifadə olunur
• ayrı-ayrı fermer təsərrüfatlarında

455. Kənd təsərrufatı müəssisəsində hesabat ili başa çatdıqda istehsala və təsərrüfata xidmət xərcləri necə silinir?

• xidmət və idarəetmə xərclərinə silinir
• xidmət və satış prosesinə silinir
√ təsərrüfat ilində əldə olunan gəlirə silinir
• istehsal və təsərrüfat sahələrinə ayrı-ayrılıqda silinir
• köməkçi istehsal və xidmət xərclərinə silinir

456. Hazırlanmış şərti konservi bankalarının həqiqi maya dəyəri necə hesablanılır.

• bütün xərclər hazır məhsula bölünməklə



• ümumi məhsuldan , tullantı və əlavə məhsul çıxılır
• şərti banka hesablandıqdan sonra xərclər onların cəminə bölünür
• ilin axırına olan qalıq çıxılır, qalan məbləğ 1-ədəd fiziki bankaya bölünür
√ bitməmiş istehsalın üzərinə ,hesabat ilindəki xərclər əlavə edilib, növbəti

457. Tullantısı olmayan konservi sənayesində hansı kalkulyasiya metodu tətbiq
        edilir.

• sifariş , mərhələ
√ sadə, normativ
• mərhələ , sifariş
• göstərilənlərin hamısı
• sadə , normativ, sifariş

458. Sənaye istehsalında məhsulun maya dəyəri kalkulyasiyası sahələr arası necə
        bölüşdürülür .

• sadə , normativ
• mərhələ , keçid
• mərhələli , normativ
√ sadə, sifariş, mərhələ, əmsallı , kombinələşmiş
• normativ , sifariş

459. Normativ üsulunun digərlərindən fərqi nədən ibarətdir .

• xərclər məhsul növləri üzrə uçota alınır
• sərf edilən xərclərin normativinin əvvəlcədən müəyyən edilməsindən
• istehsal prosesindəki kənarlaşmaların hesablanmasının asanlaşdırılma-
• əlavə məhsulun maya dəyərinin daha tez hesablanmasından
√ cari uçotda məhsul növləri ,normativin əvvəlcədən müəyyən edilməsi,kənarlaşmaların hesablanması qaydasına görə

460. Hazırlanacaq məhsul və göstəriləcək xidmət üçün kalkulyasiya obyekti necə
        seçilir .

• bütün məhsul iş və xidmətlər üçün vahid qaydada
• hər bir məhsul üçün analitik hesab açmaqla
• əmək ölçüsünə
√ cinsi-vahid , şərti-vahid, əmsalın köməyi, və digər metodlar
• əmsalla şərti qaydada

461. ən mütərəqqi kalkulyasiya metodu hansılardır.

• sadə və sifariş
√ normativ və sifariş
• normativ və mərhələ
• mərhələ və sadə
• sifariş və keçid

462. Sənaye istehsalında hazırlanan məhsulun həqiqi maya dəyəri nə vaxt müəyyən
       edilir.

• məhsul istehsaldan buraxılan kimi
√ hesab ilinin sonunda
• hər rübün sonunda
• hər rübün sonunda hazır məhsul tam anbara mədaxil edildikdən sonra
• mal alanlar tərəfindən dəyəri ödənilən kimi

463. Köməkçi istehsalın təmir xidməti sənayenin əsas istehsal prosesinə aid
       edilmişdir.

• DT-202/1                       KT-202



• DT- 204/2                      KT-202/1
• DT-204                          KT-206
√ DT-204                          KT-207
• DT-205                          KT-202/1

464. əsas istehsalda işləyən fəhlələrin əmək haqqına görə sosial sığortaya
       ayırmalar edildikdə, hansı mühasibat yazılışı tərtib edilir.

• DT-533                        KT-522
• DT-202/3                    KT-521
• DT-202/6                    KT-522
• DT-202/2                    KT-522
√ DT-202                        KT-522

465. İlin axırında emaldan alınmış hazır məhsul necə qiymətləndirilir.

• hesabat ili ərzində həqiqi maya dəyəri ilə
• hesabat ili ərzində normativ və ya bazar qiyməti ilə
• fifo və lifo qiyməti ilə
√ hesabat ili ərzində plan maya dəyəri ilə
• hesabat ili ərzində müqavilə qiyməti ilə

466. Sənaye istehsalına məsrəflərin analitik uçotu hansı əlamətinə görə açılır.

• analitik uçot istehsal edilən hər bir sənaye obyekti üzrə açılır
√ istehsal kombinataları ,un istehsalı, yunun ilkin emalı, tərəvəzin emalı
• heyvandarlıq məhsullarının emalı və satışı üzrə
• bütün emal müəssisələri və satışı üzrə
• material məsrəfləri, əmək və digər məsrəflər üzrə

467. İstehsalın həcmindən asılı olaraq xərclər necə uçota alınır (kiçik həcmli
        müəssisələrdə )

• bütün təsərrüfat üzrə
• amortizasiya ,təmir, enerji birlikdə
• xərclər məhsul növü üzrə deyil ,xərc qrupu üzrə
√ bütün məsrəflər birgə uçota alınır,lakin məhsul növü üzrə bölüşdürülür
• məhsul bir və iki növ olduqda

468. ASK-nın konserv istehsalı müəssisələrində hazırlanan məhsulun maya dəyərindəhansı xərc maddəsinin xüsusi çəkisi daha böyükdür?

• əməyin ödənilməsi məsrəfləri
√ material məsrəfləri
• köməkçi istehsalın bütün xidmətləri xərcləri
• ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri
• əsas vəsaitlərin amortizasiyası və təmiri xərcləri

469. ASK-nın konserv istehsalı müəssisələrində kənd təsərrüfatı məhsulu emala buraxdıqda hansı qiymət əsas götürülür?

√ plan maya dəyəri üzrə qiyməti ilə
• fifo maya dəyəri üzrə qiyməti ilə
• müqavilə qiyməti ilə
• lifo maya dəyəri üzrə qiyməti ilə
• həqiqi maya dəyəri üzrə qiyməti ilə

470. ASK-nın konserv istehsalı müəssisələrində məsrəflərin uçotu hansı hesabda aparılır?

• 131/1
• 204/4
√ 202/4



• 202/7
• 203/4

471. ASK-nın konserv istehsalı müəssisələrində istehsaldan buraxılan konserv məhsulları hansı maya dəyəri ilə mədaxil edilir?

• həqiqi maya dəyəri ilə
• smeta maya dəyəri ilə
• normativ maya dəyəri ilə
• həqiqi və normativ maya dəyəri ilə
√ plan maya dəyəri ilə

472. ASK-nın konserv istehsalı müəssisələrində istehsal edilmiş konserv məhsullarının həcmi  şərti banka  ifadəsi ilə necə hesablanır?

• 10 litr 28,3 şərti bankaya bərabər olmaqla
• 2 litr 5,66 şərti bankaya bərabər olmaqla
√ 1000 litr 283,0 şərti bankaya bərabər olmaqla
• 1,5 litr 4,24 şərti bankaya bərabər olmaqla
• 3 litr 8,40 şərti bankaya bərabər olmaqla

473. Jurnal –order formasını tətbiq edən müəssisələrdə məsrəflər hansı sənədlərdə
       qeyd ediliur .

• istehsal hesabında və satışda
• 1-e formasında
• icmal və yığma sənədlərdə
• ancaq FN-10 ASK-da
√ FN-83, ASK, N10-ASK

474. Müasir dövürdə istehsala və təsərrüfata xidmət işləri yerinə yetirilmişdir.

• bütün istehsal sahələrində
• ayrı-ayrı fermer təsərrüfatlarında
√ iri emal və ASK-də istifadə olunur
• heç bir təsərrüfatda iastifadə olunmur
• kiçik emal müəssisələrində

475. Hesabat ili başa çatdıqda istehsal və təsərrüfata xidmət xərcləri hara silinir.

• köməkçi istehsal və xidmət xərclərinə
• istehsal və təsərrüfat sahələrinə ayrı-ayrılıqda
√ təsərrüfat ilində əldə olunan gəlirə
• xidmət və satış prosesinə
• xidmət və idarəetmə xərclərinə

476. İstehsal və təsərrüfatdan daxil olmalar hesablarda necə əks etdirilir

• DT-50,51              KT-80/3
• DT-51,55              KT-47,46
√ DT-50,51              KT-46
• DT-50,51              KT-62.46
• DT-50                   KT-51

477. İstehsal və xidmət sahələrində hansı xərc madddələri var .

√ yuxarıda göstərilənlərin hamısı
• material ,əmək haqqı , cərimə və kredit faizləri
• əmək haqqı , kreditə görə faizlər
• əsas vəsaitlərin saxlanması,material .iş və xidmətlər
• sosial ehtiyaclara ayırmalar, vergi, yığım və sair məsrəflər



478. İstehsal və təsərrüfatdan olan zərərlər hara silinir.

√ müəssisınin mənfəətinin azalmasına
• əsas istehsalata
• sosial sfera fonduna
• köməkçi istehsala
• satış prosesindən olan gəlirinə

479. İstehsala və təsərrüfata xidmətin statistik içotu hansı hesabda uçota alınır.

• köməkçi istehsala xidmət hesabında
• əsas istehsal hesabında
√ istehsal və təsərrüfata xidmət hesabında
• sair istehsal və təsərrüfat hesabında
• idarəetmə və xidmət hesabında

480. İstehsala xidmətin uçotunun digər sahələrdən fərqləndirici xüsusiyyəti nədən
       ibarətdir.

√ kənd təsərrüfatı işçilərinin , məişət, idman,xəstəxana,uşaq bağçası və digər sahələrinə xidməti uçota alır
• ancaq məişət xidməti sahələrini uçota alır
• o, kənd təsərrüfatı işçilərinə xidmət edir
• kənd təsərrüfatı işçiləri və onların avadanlıqlarına xidmət edir
• kənd təsərrüfatı işçilərinin şəraitinin yaxşılaşdırılmasına xidmət edir

481. Fərdi sifarişlər üzrə yerinə yetirilən təmir və digəe xidmət xərcləri nə zaman
       öz təyinatına silinir .

• ilin axırında
• 6-aydan bir
• hər ayın sonunda
√ hər rübün sonunda
• sifariş tam başa çatan kimi

482. İstehsal və təsərrüfata xidmət hesabının neçə sub hesabı var .

• 7
√ 6
• 5
• 4
• 3

483. İstehsala və təsərrüfata xidmətin uçotu dedikdə nə başa düşülür.

• bütün sahələrdə baş verən təsərrüfat hadisələrini uçota almaq
√ mənzil –komunal ,ictimai iaşə ,uşaq bağçaları məktəbə qədər,məktəblər
• istehsalın son nəticəsi olan satış və mənfəəti uçota almaq
• məhsul və xidmətin maya dəyərini uçota almaq
• bitkiçilik və heyvanndarlığa xidməti uçota almaq

484. Azərbaycan respublikası MUBS-nı nə vaxt tətbiq etməyə başlamışdır.

• 2003
• 2009
• 2010
• 1998
√ 2008

485. Kənd təsərrüfatında mühasibat uçotunun beynəlxalq standartlara
       uyğunlaşdırılmasında əsas məqsəd nədən ibarətdir.



√ kənd təsərrüfatı uçotuvə hesabatını beynəlxalq səviyyədə qurmaq
• bunlardan heç biri
• hesabat göstəricilərindən istifadə etmək
• dünya bazarına kənd təsərrüfatı məhsullarını çıxarmaq
• kənd təsərrüfatı məhsullarının satışının təşkilini etmək

486. MUBS-ı nə vaxt təşkil edilib.

• 1971
• 1967
• 1958
• 1948
√ 1973

487. Dünya ölkələrinin MUMH-nın təşkilində əsas məqsəd nədir.

• bütün ölkələr üçün vahid formanın tətbiqi
• ölkələr arasında hesablaşmaların aparılması
• hər bir ölkənin daxili marağı
√ bütün dünyada vahid formada hesabatın tətbiqi
• mal dövriyyəsinin sürətləndirilməsi

488. MUMH-nin ilk yarandığı illərdə onun fəaliyyətini nə tənzimləyir.

• ayrı-ayrı ölkələrin uçotu və hesabatın yaxşılaşdırılması üçün verdiyi  tövsiyyələr
√ MUMH-nın komitə tərəfindən hazırlanan nizamnaməsi
• MUMH-nın bazası əsasında hazırlanan standartlar
• bu hesablara olan ictimayyətin marağı
• hər bir ölkənin milli standartları

489. MUBS komitəsi hansı şəhərdə yerləşir.

• Parisdə
√ Londonda
• Moskvada
• Vaşinqtonda
• Berlində

490. Rüblük mühasibat hesabatları hansı vaxtda təqdim olunmalıdır.

• rüb qurtardıqdan 60 gün ərzində
• növbəti ayın 15-nə kimi
√ rüb qurtardıqdan 30 gün ərzində
• rüb qurtardıqdan 10 gün ərzində
• rüb qurtardıqdan 15 gün ərzində

491. Məcburi qaydada hesabatlar hara təqdim olunmalıdır.

• müəssisə sahibinə və ya iştirakına
• maliyyə nazirliyi, iqtisadi inkişaf nazirliyi və mərkəzi banka
√ təsisçilərə, dövlət idarəsinə,banka vergi üzrə qanunda nəzərdə tutulan
• bank və maliyyə orqanına
• ərazi üzrə dövlət statistika orqanına

492. Mühasibat hesabatının qarşısına hansı məqsədlər qoyulur.

√ hesabat dəqiq olmalı, müəssisənin fəaliyyəti tam əks olunması mərkəzləşdirilmiş formada olan ucot sənədlərinə əsaslanmalıdır
• hesabat elə tərtib edilməlidir ki,onu hamı başa düşsün
• müəssisənin maliyyə vəziyyəti və əmlak vəziyyətinin dəqiq əks



• mühasibat hesabları analitik və sintetik uçot məlumatlarına əsaslandırılmalıdır
• hesabatın azərbaycan dilində tərtib edilməsi və müəssisə rəhbəri                tərəfindən imzalanmasıdır

493. Mühasibat hesabatı dedikdə nə başa düşülür.

√ müəssisənin əmlak vəziyyətini təhlil etmək üçün məlumatları               ümumiləşdirir
• ancaq mənfəət haqqında dəqiq informasiya əldə etmək
• mənfəət və zərər haqqında hesabatın tərtib edilməsi

• təsdiq olunmuş formada mühasibat uçotu məlumatlarına əsasənmüəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin xarakterizə edilməsi haqqında
göstərişlər formalaşdırılır

• mühasibat uçotunun məlumatlarına əsasən müəssisənin maliyyə nəticələri,              və maliyyə vəziyyətinin dəyişməsi haqqında
məlumat başa düşülür

494. İllik mühasibat hesabatları hansı vaxta təqdim olunmalıdır.

• il qurtardıqdan 120 gün ərzində
• il qurtardıqdan 45 gün sonra
• il qurtardıqdan 60 gün ərzində
• il qurtardıqdan 30 gün ərzində
√ il qurtardıqdan 90 gün ərzində

495. Hal-hazırda hansı mühasibat hesabatları fəaliyyət göstərir.

√ mühasibat balansı,mənfəət və zərər haqqında hesabat ,FN-2,5 izahat qeydləri
• əsas vəsait və materiallar haqqında olan hesabat
• mühasibat balansı,pul vəsaitləri haqqında hesabat
• mənfəət və zərər haqqında hesabat və kapitalın hərəkəti
• mühasibat balansı və mühasibat balansına əlavə

496. Tikinti işlərinə hesablanmış əmək haqqının necə mühasibat yazılışı verilir?

• Dt 533Kt 113
• Dt 533Kt 113
√ Dt 113Kt 533
• Dt 533Kt 522
• Dt 522Kt 53

497. 121 saylı sintetik hesabın adı necə adlanır?

• torpaq, tikili avadanlıqlar-dəyər
√ daşınmaz əmlaka investisiyalar-dəyər
• ümumtəsərrüfat xərcləri
• ümumistehsalat xərcləri
• inzibati xərclər

498. Tikinti smeta 113 saylı hesabın Dt-qalığı nəyi göstərir?

• balansda bitməmiş istehsal qalığı
• zaydan itkilər
√ tikinti-montaj işlərinin başa çatmadığını
• tikinti-montaj işlərinin başa çatdığına
• qurtarmış kapital qoyuluşu işləri

499. Tikinti-montaj işlərinin başa çatmaması hansı hesabın Dt-dəm göstərilir?

• 122
• 112
√ 113
• 531
• 721



500. 341 saylı sintetik hesabın adı necə adlanır?

√ hesabat dövrünün xalis mənfəəti
• gələcək dövrü gəliri
• mənfəətlə hesablaşmalar
• zərərlə hesablaşmalar
• maliyyə nəticələri

501. İşçilərə əmək haqqı vermək üçün bankdan alınmış pul vəsaiti hesablandıqda necə mühasibat yazılışı verilir?

• Dt 533Kt 521
• Dt 533Kt 221
√ Dt 221Kt 223
• Dt 223Kt 221
• Dt 521Kt 533

502. əhalinin sosial müdafiəsi fonduna aparılmış ayırmalarına necə mühasibat yazılışı verilir?

• Dt 533Kt 522
• Dt 522Kt 533
• Dt 522Kt 533
√ Dt 113Kt 522
• Dt 113Kt 533

503. Tikinti-montaj işləri təsərrüfat üsulu ilə aparıldıqda hansı maya dəyəri ilə uçotda əks etdirilir?

• tam maya dəyəri
• faktiki maya dəyəri
√  həqiqi maya dəyəri
• plan maya dəyəri
• simeta maya dəyəri

504. Dt 121Kt 113 mühasibat yazılışı necə ifadə edilir?

√ tikintidə smeta xərcləri daşınmaz əmlaka investisiya dəyər hesabına silinmişdir
• materialların dəyəri silinmişdir
• materiallar anbara mədaxil edilmişdir
• quraşdırılma işləri hesablanmışdır
• təşkilata kapital qoyuluşu qoyulmuşdur

505. Tikinti sektorunda inventar dəyəri qiymətinə nə daxil edilir?

• quraşdırılma xərcləri
• material alınması xərcləri
• digər xərclər
• əsas vəsaitlərə amortizasiya xərcləri
√ əsas vəsaitlərə kapital qoyuluşu

506. Hesabat dövrünün xalis mənfəəti hansı sintetik hesabda aparılır?

√ 341
• 101
• 113
• 721
• 244

507. Quraşdırılmaya verilmiş avadanlıqların dəyəri hesablandıqda necə mühasibat yazılışı verilir?

√ Dt 113Kt 113/1 “Quraşdırılası avadanlıqlar”



• Dt 102Kt 113
• Dt 101Kt 113
• Dt 113/1Kt 113
• Dt 113Kt 112

508. Alınmış material və avadanlıqlara görə malsatanlara köçürülmüş məbləğ uçotda necə əks etdirilir?

• Dt 223Kt 531
• Dt 531Kt 221
√ Dt 531Kt 223
• Dt 221Kt 223
• Dt 223Kt 221

509. Tikinti-montaj rekonstruksiya işləri podrat üsulu ilə aparılarsa tikinti-montaj işlərin inventar dəyəri hansı maya dəyəri ilə uçota alınır?

√ smeta maya dəyəri
• plan maya dəyəri
• faktiki maya dəyəri
• tam maya dəyəri
• həqiqi maya dəyəri

510. Obyekt tam tikildikdən sonra akt tərtib edildikdən sonra, həmin obyektə sərf edilən məsrəflər yekunlaşdırıldıqda necə mühasibat yazılışı
verilir?

√ Dt 121Kt 113
• Dt 121Kt 431
• Dt 121Kt 531
• Dt 531Kt 121
• Dt 113Kt 121

511.  Daşınmaz-əmlaka investisiyalar-Dəyər  hesabı hansı kodla əks etdirilir

• 113
• 112
√ 121
• 125
• 131

512. Tikintidə smeta xərcləri daşınmaz əmlaka investisiya-dəyər hesabına silindikdə necə mühasibat yazılışı verilir?

• Dt 113Kt 112
• Dt 113Kt 121
• Dt 101Kt 113
√  Dt 121Kt 113
• Dt 112Kt 113

513. Tikintidə layihə-smeta işlərinə sərf edilən xərclər hansı hesabın debetinə silinir?

• 111
• 112
• 112
√ 113
• 101

514. Tikilməkdə olan obyektlərə aid edilən zərərlərin uçotu qarşısında hansı vəzifələr qoyulmuşdur?

√ tikinti işlərinin inventar dəyərinin müəyyən edilməsi, istismara verilən obyketlərə sərf edilən xərclərin hesablanması, obyektin dəyərinin
müəssisənin balansına silinməsini təşkil etməkdən ibarətdir

• materialların ilkin dəyərini hesablamaq
• obyektin inventar dəyərini hesablamaq



• tikinti sahəsinə sərf edilən xərclərin hesablanması
• obyektin inventar dəyərinin subhesaba silinməsi

515. İstehsalatda işləyən işçilərin kassadan əmək haqqı verildikdə necə mühasibat yazılışı verilir?

√ Dt 523Kt 221
• Dt 223Kt 533
• Dt 533Kt 223
• Dt 513Kt 522
• Dt 221Kt 523

516. Dt 113Kt 113/1 mühasibat yazılışı necə əks etdirilir?

• ümumistehsalat xərcləri hər ay hesablandıqda
• zaydan itkilər hesablandıqda
• istehsalda materiallar istifadə edilmişdir
• müəssisədə əsas vəsitlər kapital qoyuluşu şəklində daxil olduqda
√ quraşdırılmaya verilmiş avadanlıqların dəyəri hesablanmışdır

517. Dt 113Kt 201 mühasibat yazılışı necə adlanır?

• materialların anbardan məxaric olunması
• materialların ilk dəyəri hesablandıqda
√ tikinti prosesində istifadə olunmuş materiallar
• zaydan itkilər hesablanması
• istehsalata materialların buraxılması

518. Tikintinin aparılması prosesində istifadə olunmuş materiallar üçün necə mühasibat yazılışı verilir?

• Dt 113Kt 211
• Dt 202Kt 113
√ Dt 113Kt 201
• Dt 201Kt 113
• Dt 211Kt 113

519. Dt 531Kt 223 mühasibat yazılışı necə adlanır?

√ malsatanların hesabına materialların dəyəri köçürülmüşdür
• materiallar müəssisədən daşınmışdır
• materiallar istehsaldan silinmişdir
• materiallardan zərər əldə edilmişdir
• malsatanlardan material alınmışdır

520. Tikinti maşın mexanizmlərinin istismarı üzrə  Ümumistehsalat xərcləri  hesabında toplanan məbləğ hər ay hansı mühasibat yazılışı ilə
silinir?

√ Dt 113Kt 721
• Dt 721Kt 112
• Dt 112Kt 113
• Dt 112Kt 721
• Dt 721Kt 113

521.  Ümumistehsalat xərcləri  adlı hesab hansı koda daxildir?

• 191
• 193
• 220
• 431
√ 721



522. Malstan və podratçılarla qısamüddətli kredot borclar:

• 445
• 431
• 434
√ 531
• 444

523. Alınmış material və avadanlıqlara görə malsatanlara köçürülmüş məbləğ hesabda necə əks etdirilir?

• D t223Kt 531
• Dt 221Kt 531
√ Dt 531Kt 223
• Dt 223Kt 221
• Dt 221Kt 223

524. Dt 431,531Kt 223 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

√ alınmış material və avadanlıqlara görə malsatanlara köçürülmüş məbləğ
• müəssisəyə material şəklində kapital qoyuluşu qoyulmuşdur
• ümumistehsalat xərclərinin silinməsi
• kassaya pulun daxil edilməsi
• daxil olmuş avadanlıqların dəyəri

525. Malstan və podratçılar uzunmüddətli kreditor borcları:

√ 431
• 601
• 523
• 404
• 531

526. 536 saylı hesabın adı necə adlanır?

• uzunmüddətli kreditor borcları
• büdcə ilə hesablaşmalar
• materiallar
• malsatan və podratçılarla hesablaşmalar
√ qısamüddətli kreditor borcları

527. 437 saylı hesabın adı necə adlanır?

√ uzunmüddətli kreditor borcları
• borc vəsaitləri
• uzunmüddətli bank kreditləri
• qısamüddətli bank kreditləri
• qısamüddətli kredir borcları

528. Dt 201Kt 433 yazılışı necə ifadə olunur?

• alınmış material və avadanlıqlara görə malsatanlara köçürülmüş məbləğ
• materiallar anbara mədaxil edilmişdir
• müəssisənin xaric olunmuş tullantıların dəyəri
√ malsatanlardan alınmış tikinti materaillarının dəyəri hesablandıqda
• xaric olmuş avadanlıqların dəyəri

529. Dt 113Kt 721 mühasibat yazılışı necə ifadə olunur?

• materialların anbara daxil olması
• daxil olmuş avadanlıqların dəyəri



• quraşdırılmaya verilmiş avadanlıqların dəyəri
√ tikinti maşın istismarı üzrə “Ümumistehsalat xərcləri” hesabında toplanan məbləğ silindikdə
• alıcı və sifarişçilərlə hesablaşmalar avans olaraq aparıldıqda

530. Kənd təsərrüfatı sahəsində heyvandarlıq məhsullarının xərclərinə nələr daxildir?

• müstəqim xərclər
• sabit və dəyişən xərclər
• yem xərcləri
• dəyişən xərclər
√ daimi və dəyişən xərclər

531. 131/2 subhesabın adı nədir

• xidməti xərcləri
• bitkiçilik məsrəflərinin uçotu
• satış məsrəflərinin uçotu
• istehsal məsrəflərinin uçotu
√ heyvandarlıq məsrəflərinin uçotu

532. Yem, əmək haqqı, material xərcləri heyvandarlığın hansı sahəsinin xərclərinə daxildir?

• müstəqim xərclər
√ daimi xərclərə
• xidməti xərclərə
• dəyişən xərclər
• sabit xərclərə

533. Uçot obyekti heyvandarlıqda nəyi təşkil edir?

• balıqçılıq
√ ətçilik, südçülük, balıqçılıq, quşçuluq, arıçılıq
• ətçilik, quşçuluq
• heç biri
• quşçuluq

534. İlin bütün fəsillərində məhsul istehsal etmək hansı sahədə mümkündür?

• məhsul becərmək sahəsi
• heç bir
• istehsalın fasiləsizliyi
• bitkiçilik sahəsində
√ heyvandarlıq sahəsi

535. Dt 202/2Kt 112/3 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• bütün yuxarıda sadalananlar
• amortizasiya xərclərin ayırmalar
• əsas vəsaitlərin təsərrüfata gətirilməsi xərclərini
• əsas vəsaitlərə köhnəlmə hesablanmışdır
√ heyvandarlıqda əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanmışdır

536. Dt 203/3Kt 533 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• heyvanların saxlanma xərcləri hesablanmışdır
• istehsalata materail daxil edilmişdir
√ heyvandarlıq sahəsində işləyən fəhlələri əmək haqqı hesablanmışdır
• əmək haqqı vaxtında alınmamışdır
• istehsalatda işləyən işçilərin əmək haqqısından gəlir vergisi tutulmuşdur



537. Dt 202/2Kt 201/1 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanmışdır
• heyvandarlıqda gələcək dövr üçün ehtiyat yaradılmışdır
√ heyvandarığa material sərfi edildikdə
• istehsalata sərf edilmiş xərclər hesablanmışdır
• itkilər hesablanmışdır

538. Kənd təsərrüfatının mühasibat uçotunda əsas vəsaitlərin adı hansı hesabda qeyd olunur?

√ 111
• 104
• 112
• 101
• 113

539. Amortizasiyanın tətbiqi qeyri-maddi aktivlərdə necə aparılır?

• sistemli forma ilə
• Proqram sistemi il’
• satışın həcminə uyğun olaraq
• xətsiz forma ilə
√ istehsalın həcminə mütənasib olaraq xətt qalığının azaldılması

540. Torpaq, tikili, avadanlıqlara qiymətləndirmə necə həyata keçirilir?

• bütün dövrlər üzrə
• işçilərilə razılaşdırıldıqda
√ dövlətin qərarı ilə
• 1 ay keçirilir
• 6 ay üzrə

541. Mühasibat uçotu kənd təsərrüfatı sektorunda necə təşkil edilir?

√ müəssisə üçün vahid halda
• müxtəlif formalarda
• mərkəzləşdirilmiş formada
• məhsul istehsalı üçün
• yüklərin daşınması xərclərinə görə

542. Mühasibat uçotunda material ehtiyatları hansı hesabda aparılır?

• əsas vəsaitlər 111
• ümumi təsərrüfat xərcləri
• ümumi istehsalat xərcləri
• istehsal ehtiyatları
√ materiallar 201

543. Torpaq, tikili, avadanlıqlar üzrə amortizasiya hansı hesabda aparılır?

√ 112
• 113
• 101
• 104
• 103

544. MUBS-ni nə vaxtdan Azərbaycanda tətbiq edilir?

√ 2009
• 1999



• 2010
• 2013
• 2000

545. Məhsul istehsalı ilə mövsimliyi ilə əlaqədar kənd təsərrüfatı sahələri nə ilə fərqlənir?

√ istehsalın xüsusiyyəti ilə
• qiymətləndirmə metodu ilə
• texnologiyanın inkişafı ilə
• istehsalın mərhələləri ilə
• xərclərin maksimum sərfi ilə

546. Məhsul yığımına kənd təsərrüfatında nələr təsir edir?

• məhsulun satılması
• suvarma sistemləri
• məhsulun daşınması
• torpağın münbitliyi
√ təbii-iqlim qurşaqları

547. Torpaq, tikili, avadanlıqlara amortizasiya necə hesablanır?

√ istehsalın həcminə görə, xətti qalıq
• qalığın çoxaldılması hesabına
• düz xətt üsulu ilə
• normativlər hesabına
• plan daxilində

548. Maliyyə uçotunun vəzifələrinə nələr aiddir?

• nəzarətin təşkili
• ehtiyatların mövcudluğu üzərində nəzarətin təşkili
• mərkəzləşdirilmiş infromasiyanın qurulması
• müəssisə fəaliyyətinin sənədləşdirilməsi
√ sənədləşdirmə sisteminin təmin edilməsi

549. Qeyri-maddi aktivlərdə köhnəlmə hansı hesabda aparılır?

• 111
√ 102
• 119
• 114
• 113

550. Kənd təsərrüfatı sistemində uçotun hansı ölçü vahidinə daha çox üstünlük verilir?

• xarici valyuta
√ ton,sentner, kiloqram
• metr
• kilometr
• manat

551. Uçot siyasəti dedikdə nəyi başa düşürsünüz?

√ ümumilikdə müəssisədə təsərrüfat uçotunun təşkili, uçotda əks etdirmək
• məlumatları sistemləşdirmək
• kassaya nəzarət
• sənədləşdirmənin tətbiqi
• balans tərtib etmək



552.  Aşağıdakılardan hansı mühasibat uçotu tənzimləyən orqanıdır?

• Maliyyə Nazirliyi
• Auditorlar Palatası
√ Prezident və Hökümət
• Hesablama Palatası
• Mərkəzi Bank

553. Uçotun təşkilinin məqsədi nədir?

√ ehtiyatların ortaya çıxarılması
• ehtiyatların qorunması
• hər biri daxildir
• informasiyanın təşkili
• nəzarətin təşkili

554. Ümumiyyətlə amortizasiya necə aparılır?

• dinamik üsulla
√ normativin həcminə görə, istehsalın həcminə görə
• düzz xətt sistemi ilə
• cədvəl göstəriciləri əsasında
• qrafik üsulla

555. Daxili nəzarət necə həyata keçirilir?

√ sahələrin nəzarətə götürülməsi
• hamısı daxildir
• şöbələrin yoxlanması
• işçilərə nəzarət
• yoxlama sisteminin möhkəmləndirməklə

556. Kim tərəfindən uçot siyasəti aparılır?

√ Baş mühasib
• Şöbə müdiri
• Kardrlar şöbəsi
• İnzibati idarə heyəti
• Prezident

557. Kənd təsərrüfatında daxili ehtiyatların aşkara çıxarılması və istifadəyə verilməsi mühasibat uçotunun aparılmasına daxildir?

√ bəli
• qismən
• əlaqəsi yoxdur
• ehtimal var
• xeyr

558. Qeyri-maddi aktivlərə qudvil?

√ bəli
• əlaqəsi var
• 50% daxildir
• 50% daxil deyil
• xeyir

559. Qeyri-maddi aktivlərin uçotu kənd təsərrüfatında hansı hesabdadır?

√ 101
• 116



• 102
• 103
• 104

560. Dt 202/1Kt 112/3 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• əsas vəsaitlər kapital qoyuluşu kimi müəssisəyə daxil edilmişdir
• əsas vəsaitlər əvəzsiz olaraq müəssisəyə dövlət orqanları tərəfindən verilmişdir
• əsas vəsaitlər istehsalatdan silinmişdir
• əsas vəsaitlər təmir xərcləri hesablanmışdır
√ bitkiçilikdə işləyən əsas vəsaitlərə amortizasiya hesablanmışdır

561. əmək haqqına ödənilən xərclər kənd təsərrüfatının hansı sahəsində xüsusi çəkiyə malikdir?

• təmir xərcləri
• inzibati xərcləri
• ümumtəsərrüfat xərcləri
• ümumistehsal xərcləri
√ bitkiçilik məhsullarının becərilməsində

562. Kənd təsərrüfatı bitki növləri, bitməmiş istehsal hansı uçot obyektinə aiddir?

• dənli bitkilərin yetişdirilməsi
√ bitkiçilikdə uçot obyekti
• taxıl məhsullarının hazırlanması
• heç biri aid deyil
• toxum növlərinin yeni texnologiyası

563. Dt 202/1Kt 102/8 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• qeyri-maddi aktivlərə köhnəlmə hesablanmışdır
• qeyri-maddi aktivlər istehsalata daxil edilmişdir
√ bitkiçiklikdə qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanmışdır
• qeyri-maddi aktivlər müəssisədən silinmişdir
• qeyri-maddi aktivlər satılmışdır

564. Dt 202/3     Kt 533 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir?

• hazır məhsul anbara mədaxil edilmişdir
√ istehsalatda işləyən işçilərə əmək haqqı hesablandıqda
• debitor və kreditorlarda olan hesablaşmalar aparılmışdır
• istehsalatda işləyən işçilərə əmək haqqısından sosial-sığorta ayırmalar edilmişdir
• material istehsalata daxil edilmişdir

565. Dt 131/1Kt 201/1 mühasibat yazılışı nə deməkdir?

• heyvandarlıq sahəsinə investisiyanın qoyuluşu
√ bitkiçiliyə toxum və basırdırma materiallar edildikdə
• malsatanlardan material daxil edilmişdir
• müəssisəyə kapital qoyuluşu qoyulmuşdur
• məhsul istehsalından mənfəət əldə edilmişdir

566. Hansı hesabat formaları daha geniş əhatəni təşkil edir?

• mənfəət və zərər haqqında hesabat
• pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
√ balans hesabatı, pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
• kapitalda baş verən dəyişikliklər
• balansa əlavə adlı hesabat



567. Müəssisədə əmlak vəziyyətini təhlil etmək üçün məlumatlar harada ümumiləşdirilir?

• balans forması
√ mühasibat hesabatı
• kassa mədaxil orderi
• order-jurnal forması
• akt formaları

568. Mühasibat hesabatında vacib olan məqsəd hansıdır?

• mənfəəti və satışı sənədlərdə yoxlamaq
√ hesab dəqiq olmalı, müəssisə fəaliyyətinin fasiləsizliyi
• maliyyə aktivlərini aşkar etmək
• vergi öhdəliklərini tam əks etdirmək
• zərəri hesablamaq

569. Bir il qurtardıqdan 90 gün ərzində hansı hesabat təqdim edilməlidir?

• cari hesabat
√ illik hesabat
• aylıq hesabat
• dövrü hesabat
• faktiki hesabat

570. 30gün ərzində tərtib edilən hesabat nə adlanır?

√ rüblük hesabat
• cari hesabat
• aylıq hesabat
• illik hesabat
• dövrü hesabat

571. Tikinti podrat müqaviləsi nədir?

• nəzarət işləri haqqında bir sənəddir
• sifarişçinin tapşırığına aid bir sənəddir
√ yəni tikintiyə aid podrat işlərin aparılmasına görə bağlanmış müqavilədə iştirak edən tərəflərin öhdəlik və vəzifələrinə aid bir sənəddir
• podrataya aparılan işlərin siyahısı haqqında bir sənəddir
• vergilərin hesablanmasına aid bir sənəddir

572. Podratçının xərcləri nədən ibarətdir?

• gələcək dövrün xərclərindən
√ tikinti müqaviləsinə əsasən apardığı podrat işlərin yerinə yetirilməsinə çəkilən bütün faktiki xərclər
• ümumistehsalat xərclərindən
• ümumtəsərrüfat xərclərindən
• kapital qoyuluşundan

573. Tikinti obyekti dedikdə nəyi başa düşürsünüz?

• tikinti işlərində baş verən itkilər
√ tikintisinə ayrıca layihə və smeta tərtib edilməsi tələb olunan ayrıca bina və ya tikili
• müqavilə əsasında yerinə yetirilmiş işlər
• tikintidə baş verən təmir işləri
• torpaq sahəsi

574. Sifarişçi dedikdə nə başa düşülür?

• podrat işlərin yerinə yetirən hüquqi şəxslərdir
√ əsaslı tikintinin tərkibində mütəxəsisləşmiş təşkilat başa düşülür



• mühasibatlıqda işləyən işçilər başa düşülür
• bütün yuxarıda göstərilənlər düzdür
• tikintidə işləyən işçilər başa düşülür

575. Təyin edilmiş qaydada quraşdırmağa verilmiş avadanlıqlar üçün aşağıdakı mühasibat yazılışı verilir:

• Dt 113Kt 502
√ Dt 113Kt 531,431
• Dt 502Kt 113
• Dt 113Kt 192
• Dt 192Kt 113

576. Tikintiyə kapital qoyuluşu qoyulduqda hansı sintetik hesab aparılır?

√ 113
• 112
• 102
• 111
• 101

577. Tikinti işləri avadanlıqların montaj edilmə işləri podrat təşkilatlara müqavilə qiymətləri əsasında ödənildikdə:

• Dt 113Kt 221
• Dt 113Kt 112
• Dt 431Kt 113
• Dt 531Kt 113
√ Dt 113Kt 431,531

578. Obyektlərin tikintisində işlərin tamamlanmasına qədər çəkilən xərclər hansı sintetik hesabda aparılır?

• 112 “Torpaq, tikili, avadanlıqlar üzrə amortizasiya”
• 202 “Əsas istehsalat”
• 191 “Gələcək dövrlərin xərcləri
√ 113 “Kapital qoyuluşu”
• 201 “Materiallar

579. Podrat müqaviləsində hansı üsullar göstərilir?

• müəssisənin öhdəliyi
• amortizasiya xərcləri
• smeta xərcləri
• tikintinin qurtarma müddəti
√ yerinə yetirilən işlərin qiyməti, təyin edilən üsulu

580. Podratçı təşkilat dedikdə nə başa düşülür?

• sifarişçi şəxsdir
√ tikinti müqavilə əsasında “sifarişçi” üçün podrat işləri yerinı yetirən hüquqi şəxsdir
• mühasibat hesabatlarını hazırlayan hüquqi şəxsdir
• müəssisənin hüquq şürasıdır
• bütün yuxarıda göstəricilər başa düşülür

581. Malsatanlardan daxil olmuş quraşdırma tələb edən avadanlıqların dəyərinə tikinti aparan təşkilat tərəfindən aşağıdakı mühasibat yazılışı
verilir:

√ Dt 113Kt 531
• Dt 113Kt 112
• Dt 531Kt 113
• Dt 112Kt 531
• Dt 531Kt 112



582. Bankın uzunmüddətli krediti hesabına ödəniş aparıldıqda:

√ Dt 531Kt 401,501
• Dt 223Kt 221
• Dt 223Kt 531
• Dt 221Kt 223
• Dt 531Kt 223

583. Müəssisənin vəsaiti hesabına ödəniş aparıldıqda:

• Dt 531Kt 901
• Dt 901Kt 531
√ Dt 531Kt 223
• Dt 113Kt 531
• Dt 531Kt 113

584. Podratçı təşkilat tərəfindən banka ödəniş qəbul edildikdə:

√ Dt 113Kt 431,531
• Dt 113Kt 115
• Dt 531Kt 113
• Dt 221Kt 113
• Dt 113Kt 221

585. Tikinti təşkilatlarında 2№-li forma necə adlanır?

√ qurtarmış tikinti obyektləri üzrə yerinə yetirilmiş işlərin qəbul aktı
• görülən müəyyən işlərin kompleksi
• qəbul-təhlil aktı
• razılaşdırılmış dəyər forması
• yerinə yetirilmiş tikinti işlərinin dəyəri haqda arayış

586. Dt 202Kt 721/2 mühasibat yazılışı necə ifadə edilir?

• maşın və avadanlıqların təmirə göndərilməsi
• Yuxarıda bütün göstəricilər düzgündür
√ maşın və avadanlıqların istimarına çəkilən xərclərin maya dəyəri silindikdə
• maşın və avadanlıqların müəssisəyə gətirilməsi
• maşın və avadanlıqların amortizasiyası

587. Tikinti təşkilatlarında xərclərin uçotu hansı sintetik hesabda aparılır?

• 131
• 111
• 220
√ 202
• 112

588. Kapital xarakterli xərclər necə qruplaşdırılır?

√ materiallar, əsas əmək haqqı, üstəlik xərcləri
• elektrik enerjisi xərclər
• amortizasiya xərcləri
• məhsul istehsalı ilə əlaqədar olan xərclər
• idarəetmə xərclərinin saxlanması xərcləri

589. İqtisadi məzmununa görə xərclər necə qruplaşdırılır?

• nəqliyyat xərcləri



• sabit xərclər, dəyişən xərclər
• əsas xərclər, dövriyyə xərcləri
• müstəqim, qeyri-müstəqim xərclər
√ material məsrəfləri, sosial sığortaya ayırmalar, əsas fondların amortizasiyası

590. Tikinti işlərinin təşkilində üstəlik xərclərə nə aid edilir?

• nəqliyyat xərcləri
• anbar-tədarük xərcləri
• əmək haqqı xərcləri
• amortizasiya
√ idarəetmə aparının

591. Tikinti işlərinin planlaşdırılması və uçotun aparılmasında bütün məsrəflər maya dəyərinə daxil edilməsinə görə neçə cür xərc növləri
tanıyırsınız?

• sabit, üstəlik xərclər
• birbaşa, müstəqim xərclər
√ müstəqim və üstəlik xərclər
• birbaşa, dolayı xərclər
• sabit, dəyişən xərclər

592. Dt 202Kt 721 mühasibat yazılışı necə ifadə edilir?

√ tikinti obyektlərindəki tullantıların anbara mədaxil olması
• avadanlıqların malsatanlardan alınması
• avadanlıqların tikinti obyektlərindən silinməsi
• avadanlıqların amortizasiyası
• avadanlıqların istismara verilməsi

593. 191 saylı sintetik hesabın adı nədir?

√ gələcək dövrlərin xərcləri
• kapital qoyuluşu
• ümumtəsərrüfat xərcləri
• amortizasiya
• ümumistehsalat xərcləri

594. 721 saylı sintetik uçotda nə əks etdirilir?

• əsas istehsalat
• köməkçi istehsalat
• ümumtəsərrüfat xərcləri
√ ümumistehsalat xərcləri
• zaydan itkilər

595. Tikinti istehsalına həqiqi çəkilmiş məsrəflərin uçotu üçün əsas sənəd hansılar sayılır?

• bütün göstəricilər hər biri
√ əmək haqqının, materialların, maşın və avadanlıqların, üstəlik xərcləri və.s
• ümumistehsalat xərcləri haqda sənəd
• gələcək dövr üçün xərclər haqda sənəd
• ümumtəsərrüfat xərcləri haqda sənəd

596. Kapital qoyuluşuma məsrəflərin uçotu sahəsində işlərin yerinə yetirilməsində hansı vəzifələr əsasdır?

• bütün yuxarıda göstərilənlər hamısı daxildir

√ material, pul vəsaitlərin tikinti obyektləri üzrə düzgün əks etdirmək, əmək haqqının üzərində nəzarət etdirməyi əks etdirmək, eləcədə
tikinti obyektlərinin həqiqi maya dəyərini əks etdirmək

• əmək haqqının işçilərə hesablanması



• amortizasiyanın hesablanması
• materialların daşınması xərci

597. 721 saylı hesabın adı necə adlanır?

• inzibati xərclər
√ ümumistehsalat xərcləri
• idarəetmə xərclər
• üstəlik xərclər
• amortizasiya xərcləri

598. 191 saylı hesabın adı necə adlanır?

• “Köməkçi istehsalat”
• “Qeyri-maddi aktivlər”
• “Hazır məhsul”
√ “Gələcək dövrün xərcləri”
• “Əsas istehsalat”

599. Tikinti quraşdırma işlərin maya dəyəri hansı hesab Dt-ə daxil edilir?

• 102 “Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası” Dt
• 111 “Torpaq, tikili avadanlıqlar” Dt
√ 113 “Kapital qoyuluşunun” Db-i üzrə
• 112 “Torpaq, tikili avadanlıqların amortizasiyası” Dt-i
• 101 “Qeyri-maddi aktivlər” Dt

600. Podratçı tərəindən yerinə yetirilən işin dəyəri təşkilatda hansı hesabın Dt-də uçota alınır?

• 112
• 101
• 102
√ 113
• 111

601.  Gələcək dövrün xərcləri  adlı hesabın nömrəsi hansıdır?

• 112
• 180
• 172
• 104
√ 131

602. Tikinti başlandığı dövrədək hansı sintetik hesab əsas götürülür?

• 201
• 219
• 221
√ 202
• 223

603. İstehsal neçə xüsusiyyətə malikdir?

• 1
√ 5
• 4
• 3
• 2

604. Təsərrüfat üsulu ilə aparılması zamanı istehsalın uçotu əsasən nəyə əsaslanır?



• müstəqim və qeyri-müstəqim xərclərə
√ sənaye məhsulu istehsalı məsrəflərinə
• köməkçi məsrəflərə
• üstəlik xərclərə
• sabit və dəyişən xərclərə

605. Yeni əsasli tikintinin həyata keçirilməsinin fəaliyyətdə olan müəssisələrin genişləndirilməsi və yenidən qurulmasi, binaların, tikililərin,
avadanliqlarin, nəqliyyat vasitələrinin və diqər əsas vəsait obyektlərinin satın alınması ilə əlaqədar xərclər adlanır:

• ümumistehsalat xərcləri;
• uzunmüddətli passivlər.
√ uzunmüddətli investisiyalar;
• qısamüddətli investisiyalar;
• ümumitəsərrüfat xərcləri;

606. əsaslı tikintinin təşkili üzrə müəssisələr, tikilməkdə olan müəssisələrin müdiriyyəti, habelə kapital qoyuluşlarını həyata keçirən
fəaliyyətdə olan müəssisələr adlanır:

• podratçılar;
• dəqiq cavab yoxdur.
• subpodradçılar;
• mülkiyyətçilər;
√ sifarişçilər;

607. Müəyyən olunmuş qaydada ilk lahiyə üzrə təsdiq edilən müəssisə, bina və tikililərin inşasına aiddir:

√ yeni inşaat;
• düzgün cavab yoxdur.
• fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların texniki yenidən qurulması;
• fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların yenidən qurulması;
• fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların genişləndirilməsi;

608. İnşaat ikinci və sonrakı mərhələlərinə, əlavə istehsalat komplekslərinə, fəaliyyətdə olan müəssisənin ərazisində olan əlavə yeni köməkçi
və xidmətedici istehsalatlara, fəaliyyətdə olan köməkçi və xidmətedici istehsalatların buraxılış gücünün artirilmasına aiddir:

• fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların texniki yenidən qurulması;
• düzgün cavab yoxdur.
• yeni inşaat;
√ fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların genişləndirilməsi;
• fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların yenidən qurulması;

609. İnşaatda kapital qoyuluşların, daşınmaz obyektlərin genişləndirilməsi və yenidənqurulması prosesinin subyektlərinə aiddir:

• sifarişçilər və podratçılar;
• başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərinin istifadəçiləri;
√ bütün cavablar düzgündür.
• mülkiyyətçilər;
• investorlar və sifarişçilər;

610. Xüsusi borc və cəlbedilmiş vəsaitlər formasında əsas vəsaitlərin yaradılmasına və təkrar istehsalına investisiya qoyuluşlarını həyata
keçirən hüquqi və fiziki şəxslərə aiddir:

• podratçılar;
• başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərindən istifadə edənlər.
• sifarişçilər;
√ investorlar;
• kreditorlar

611. Kapital qoyuluşu obyektlərinin satışını həyata keçirən hüquqi və fiziki şəxslərin səlahiyyətli investorlarına aiddir:



√ sifarişçilər;
• başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərindən istifadə edənlər.
• podratçılar;
• kreditorlar
• investorlar;

612. Podrat müqaviləsi əsasında inşaat işlərini yerinə yetirən hüquqi və fiziki şəxslərə aiddir:

• sifarişçilər;
• başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərindən istifadə edənlər.
√ podratçılar;
• kreditorlar
• investorlar;

613. Mülkiyyət hüququna malik olan başqa sözlə inşaat obyektlərindən istifadə edən hüquqi və fiziki şəxslərə aiddir:

√ mülkiyyətçilər;
• başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərindən istifadə edənlər.
• investorlar;
• sifarişçilər;
• kreditorlar

614. Tikilmiş obyektləri müəyyən şərtlərlə istifadəyə verən mülkiyyətçilərin hüquqi və fiziki şəxslərinə aiddir:

• investorlar;
• sifarişçilər;
√ başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərindən istifadə edənlər.
• mülkiyyətçilər;
• kreditorlar

615. Texnoloji nöqteyi nəzərdən əsaslı tikinti sayıla bilər:

• tam və qismən;
√ başa çatmamış və tamamlanmış;
• planlaşdırılan və planlaşdırılmayan;
• bütün cavablar doğrudur.
• müstəqim və dolayı;

616. Yerinə yetirilmiş və sifarişçiyə təhvil verilmiş tikinti-quraşdırma işlərindən əldə edilmiş maliyyə nəticəsi mənfəətdən ibarət olduqda
hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• Dt 223     Kt 601
√ Dt601     Kt801
• Dt 611Kt 601
• Dt 801Kt 601
• Dt 644     Kt 611

617. Tikinti təşkilatında inventarizasiya aparan zaman artıq çıxmış betonqarışdıran qurğunun dəyəri uçotda necə əks etdirilir?

• Dt 111    Kt 801
√ Dt 112    Kt 801
• doğru cavab yoxdur
• Dt 801    Kt 112
• Dt 801    Kt 111

618. Tikinti təşkilatında inventarizasiya aparan zaman artıq çıxmış betonqarışdıran qurğunun dəyərini uçotda əks etdirmək üçün hansı tədbir
görülür?

• Mənbəyi müəyyən edilir
• doğru cavab yoxdur



• İstifadəsi dayandırılır
• Satışa çıxarılır
√ Dəyəri qiymətləndirilir

619. Tikinti təşkilatında inventarizasiya aparan zaman artıq çıxmış betonqarışdıran qurğu haqqında hansı tədbir görülür?

• İstifadəsi dayandırılır
• doğru cavab yoxdur
√ Mənfəət hesabına mədaxıl edilir
• Tikinti təşkilatlarına bağışlanır
• Satışa çıxarılır

620. Müəssisə yeni tikiləcək binada inşaat işlərinin yerinə yetirilməsi üçün daş karxanasından 60 min ədəd mişar daşı almiş, lakin pulunu
hələ ödəməmişdir. Bu halda daş karxanası həmin müəssisə üçün aşağıdakılardan hansına aid olur?

• sifarişçi müəssisəyə
• başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərindən istifadə edən müəssisəyə
• podratçı müəssisəyə
√ kreditor müəssisəyə
• investor müəssisəyə

621. Müəssisə hər hansı bir tikinti təşkilatı ilə müqavilə bağlayaraq, yeni tikiləcək binada inşaat işlərinin yerinə yetirilməsi məsələlərini
razılaşdırdığı halda, həmin müəssisə aşağıdakılardan hansına aid olur?

• podratçı müəssisəyə
• başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərindən istifadə edən müəssisəyə
√ sifarişçi müəssisəyə
• investor müəssisəyə
• kreditor müəssisəyə

622. Müəssisə hər hansı bir tikinti təşkilatı ilə müqavilə bağlayaraq, yeni tikiləcək binada inşaat işlərinin yerinə yetirilməsi məsələlərini
razılaşdırdığı halda, tikinti təşkilatı aşağıdakılardan hansına aid olur?

√ podratçı təşkilata
• başa çatmış kapital qoyuluşu obyektlərindən istifadə edən təşkilata
• sifarişçi təşkilata
• investor təşkilata
• kreditor təşkilata

623. İnşaat fəaliyyətinin növlərinə aiddir:

• bəzi işlərin görülməsi;
• inşaat, maşın və avadanlıqlarının operatorlarla birlrikdə icarəsi;
• inşaat sahəsinin hazirlanması, bina və tikililərin inşaatı;
√ bütün cavablar doğrudur.
• bina və tikililərin mühəndis avadanlıqlarının quraşdırılması;

624. Görülən işlərin həcmindən və əsas vəsaitlərin təzələnmə dərəcəsindən asılı olaraq müəssənin yenidənqurulması fərqləndirilir:

• tam və kiçik;
• tam və dolayı.
√ tam, qismən və kiçik;
• qismən və kiçik;
• tam və qismən;

625. Müxtəlif istehsalatların və istehsalat bölmələrinin texniki səviyyəsinin yüksəldilməsi üzrə həyata keçirilən tədbirlərə və işlərə aiddir:

• yeni inşaat;
• fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların genişləndirilməsi;
• düzgün cavab yoxdur.



√ fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların texniki yenidən qurulması;
• fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların yenidən qurulması;

626. Yeni texniki əsasda əsas fondların təzələnməsinə aiddir:

• yeni inşaat;
• düzgün cavab yoxdur.
• fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların texniki yenidən qurulması;
√ fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların yenidən qurulması;
• fəaliyyətdə olan müəssisə və təşkilatların genişləndirilməsi;

627. əsas vəsaitlərin təkrar istehsalının başlıca istiqamətlərinə aiddir:

• yeni inşaat;
√ bütün cavablar düzgündür.
• fəaliyyətdə olan müəssisələrin və təşkilatların texniki yenidən qurulması;
• fəaliyyətdə olan müəssisələrin və təşkilatların yenidən qurulması;
• fəaliyyətdə olan müəssisələrin və təşkilatların genişləndirilməsi;

628. İnşa edilən əsas vəsait obyektinə görə podratçı təşkilata olan borjun nağdsız qaydada ödənilməsi hansı mühasibat göçürməsi ilə
rəsmiləşdirilir?

• debet 601        kredit 113
• debet 202         kredit 223
• debet 601         kredit 201
• debet 113         kredit 601
√ debet 601       kredit 223

629. İnşa edilən əsas vəsait obyektinə görə podratçı təşkilatın hesabnaməsi hansı mühasibat köçürməsi ilə rəsmiyyətə salınır?

• debet 601        kredit 113
• debet  202     kredit 113
• debet 601      kredit 201
√ debet 113     kredit 601
• debet 601        kredit 223

630. Sifarişçi hansı tikinti podratı müqaviləsi əsasında podratçıya müqavilə üzrə görülən işlərin bütün həjminə görə  qeyd alınan məbləği
ödəyir

• bütün javablar düzgündür
• düzgün cavab yoxdur
√ möhkəm qiymətə əsaslanan müqaviləyə görə
• qarışıq qiymətli müqaviləyə görə
• Xərjlər üstəgəl” metodu ilə müəyyənləşdirilən müqaviləyə görə

631. İnşaatın maya dəyərinin müəyyənləşdirilməsində əvvəllər tikilən  və yaxud planlaşdırılan analoci bina  və tikililərin dəyər göstərijiləri
metodundan istifadə nəzərdə tutulur?

√ yuvarlaqlaşdırılan (iriləşdirilən) smeta normativləri əsasında)
• düzgün javab yoxdur
• resurs metodu
• resurs-indeks metodu
• bazis-indeks metodu

632. Tikintinin maya dəyərini müəyyənləşdirən hansı metod, resurs metodlarının resurslara indekslər sistemi ilə əlaqələndirilməsini nəzərdə
tutur?

• düzgün cavab yoxdur
• yuvarlaqlaşdırılan (iriləşdirilən) smeta normativləri əsasında.
• bazis-indeks metodu
√ resurs-indeks metodu



• resurs metodu

633. İnşaatın maya dəyərinin müəyyənləşdirilməsin də qiymətlərin bazis səviyyəsinə əsaslanan jari və proqnoz indekslər sistemində hansı
metoddan istifadə  nəzərdə tutulur

• yuvarlaqlaşdırılan (iriləşdirilən) smeta normativləri əsasında
• düzgün javab yoxdur
• resurs metodu
• resurs-indeks metodu
√ bazis-indeks metodu

634. Smeta (hesablama) tərtib edildikdə, dəyərin müəyyənləşdirilməsinin aşağıdakı metodlar tətbiq edilə bilər:

• yuvarlaşdırılan (iriləşdirilən) smeta normativləri əsasında
• resurs-indeks metodu
• resurs metodu
√ bütün javablar düzgündür
• bazis-indeks metodu

635. Tikinti təşkilatının balansında olan inşaat maşın və mexanizmlərinin istismarına çəkilən xərjlər tikinti istehsalında hansı hesabın
debetində uçota alınır?

• 113
• 202
• 201
√ 721
• 111

636. əgər, podratı bəzi işləri yerinə yetirmək üçün kənar təşkilat (subrodratçı) jəlb edirsə, onda yerinə yetirilən subpodrat işinin dəyəri
podratçıda hansı hesabda aparılmalıdır?

• 721
√ 202
• 113
• 201
• 801

637. Podratçıda tikinti podratı  müqaviləsi əsasında xərçlərin uçotu hansı hesabda aparılır?

• 721
• 111
• 113
• 801
√ 202

638. Tikintidə smetanın əsasında nələr baş verir?

• nəzarət sistemi qurulur
• hesablaşmaların tərkibi araşdırlır
√ smeta əsasında kapital qoyuluşlarının tənzimləşdirilmə yerinə yetirilmiş əsaslı işlər üzrə hesablaşmalar həyata keçir
• maliyyə vəsaiti ayrılır
• vergilər ödənilir

639. Kapital qoyuluşu uçotunun əsas vəzifələrinə nələr daxildir?

• maliyyə tapşırıqlarını vaxtında müəyyən etmək
√ aparılmış bütün kapital qoyuluşu məsrəflərin növlərinə və uçot işinin obyektlərinə görə dəqiq vaxtında uçotda əks etdirmək
• qoyulan tapşırıqların, istehsal gücündən istifadə edilmə, üzərində nəzarəti təmin etmək
• istifadəyə verilən obyektlərin inventar dəyərini müəyyən edib uçotda əks etdirmək
• yuxarıda göstərilənlərin hər biri düzgündür



640. Kapital qoyuluşu qeyri-istehsalat obyektlərinə nələr daxildir?

√ yaşayış evləri, məktəblər, xəstəxana və.s
• fabrik
• elektrik stansiya
• mədən
• zavod

641. Kapital qoyuluşları istehsalat obyektlərinə nələr daxildir?

• bütün yuxarıda sadalananlar
√ zavod, fabrik, mədən, elektrik stansiyası
• yaşayış evləri
• klublar
• xəstəxanalar

642. Tikinti dedikdə nə başa düşülür?

• istehsal obyekləri
• kapital qoyuluşu
√ qurulan müəssisə, bina və qurğuların məcmusu, inşaat;
• müəssisənin əsas vəsaiti
• qurğuların qurulması

643. Tikinti təşkilatlarında kapital qoyuluşları necə yerinə yetirilir?

• məsrəflərin uçotunun aparılması ilə
√ podrat üsulu və təsərrüfat üsulu ilə
• xüsusi tikinti təşkilatı vasitəsi ilə
• maşın və mexanizmlərlə təmin olduqda
• əsaslı tikinti maliyyəşmə uçotu ilə

644. Kapital qoyuluşu özündə nəyi əks etdirir?

√ istehsal məsrəflərini, əsas vəsaitləri
• yuxarıda göstərilənlərin hamısını
• avadanlıqların yeniləşdirilməsi, modernləşdirilməsi
• çəkilən xərcləri
• mənfəəti, gəliri

645. Nəqliyyatda alınan qiymətlərə əlavə dəyər vergisi hesabladıqda necə yazılış
          verilir

√ DT-19                   KT-431
• DT-19                    KT-545
• DT-201                  KT-701
• DT-201                  KT-431
• DT-202/2              KT-431

646. Nəqliyyat təşkilatlarında tərtib edilən DT-202 , KT-201 yazılışı nəyi izah edir.

• əsas istehsalda istifadə olunmayan materiallar anbara qaytarılmışdır
• nəqliyyat təşkilatında istifadəsi mümkün olmayan materiallar zay
• geri qaytarılan zay məhsullar satışa göndərilmişdir
√ nəqliyyat xidmətinə yanacaq sərf edilmişdir
• istehsaldan hazır məhsul buraxılmışdır

647. Nəqliyyat təşkilatının göstərdiyi xidmətinə görə sifarişçidən pul vəsaiti daxil
       olduqda necə mühasibat yazılışı tərtib edilir .



• DT-177                 KT-211
• DT-251                  KT-701
• DT-221                 KT-211
√ DT-221                 KT-177
• DT-701                 KT-211

648. Nəqliyyat təşkilatlarında DT-202  əsas istehsalat  ,KT-201   Materiallar
       mühasibat yazılışı nə zaman tərtib edilir .

• əmək haqqı hesablandıqda
√ nəqliyyatdan ehtiyat hissələri və materiallar geri qaytarıldıqda
• nəqliyyata amortizasiya hesablandıqda
• yanacaq sərf edildikdə
• enerji xərcləri silindikdə

649. Müəssisələr üçün əş ucuz nəqliyyat növü nə hesab edilir.

• təyyarə ,avtomobil vaxtında təmin edir
√ gəmi nəqliyyatı
• boru nəqliyyatı
• dəmir yol nəqliyyatı
• avtomobil nəqliyyatı

650. Nəqliyyat təşkilatlarının yerinə yetirdikləri işlərini tənzimləyən sənədə nə      daxildir.

√ ekspeditorun yükün daşınmasını təsdiq edən qeydiyyat sənədi
• dispeçer xidmətinin təyinatı
• yol vərəqəsi
• müəssisə və təşkilatlarla bağlanmış müqavilə
• müqavilə,istismar müqaviləsi, göstərilən xidmət müqaviləsi

651. Nəqliyyat təşkilatlarının digər sahələrdən fərqləndirən xüsusiyyəti nədən       ibarətdir .

• xalq təsərrüfatının bir sahəsi kimi sərbəst fəaliyyət göstərmək hüququna              malikdir
• yalnız uzaq məsafələrə yük daşıyır
√ müəssisələrə kompleks xidmət göstərir
• ancaq digər sahələrə xidmət göstərir
• xidmətin dəyəri ilin axırında hesablanılır

652. Avtomobil nəqliyyatından istifadəni təsdiq edən sənədlərə nə daxil edilir.

• bağlanmış müqavilənin nüsxəsi
√ işin yerinə yetirilməsi aktı , yol vərəqəsinin kəsilmiş talonu, əmtəə-              nəqliyyat qaiməsinin 3-cü nüsxəsi
• yükün daşınması üçün qəbz
• ekspeditorun bağladığı müqavilə
• avtomobilə xidməti təsdiq edən müqavilə

653. Avans şəklində hesablanan əlavə dəyər vergisi alındıqda necə mühasibat        yazılışı tərtib edilir .

√ DT-445 “Digər uzunmüddətli öhdəliklər”     KT-422 “ Digər təxirə salınmış vergi öhdəlikləri”
• DT-177 “ Digər uzunmüddətli debitor borcları”         KT-421 “ Mənfəətdən vergi üzrə təxirə salınmış vergi öhdəlikləri”
• DT-177 “ Digər uzunmüddətli borclar”    KT-191 “ Gələcək hesabat dövrünün xərcləri”
• DT-241 “ Əvəzləşdirilən əlavə dəyər vergisi”     KT-413 “zunmüddətli hüquqi öhdəliklər ”
• DT-413 “ Uzunmüddətli aktivlər”     KT-421 “ Məmnfəətdən vergi”

654. Avtomobil nəqliyyatı müəssisələrində istifadədə olan yük avtomobillərinə amortizasiya hansı üsulla hesablanır?

• Avtomobilin yürüş göstəricisi üsulu ilə
• Sürətləndirilmiş üsulla



√ Azalan qalıq üsulu ilə
• Bərabər-düzxətli bölüşdürmə üsulu ilə
• İllərin sayı üsulu ilə

655. Nəqliyyat müəssisəsində çalışan baş mühəndisin normadan artıq ezamiyyə xərcləri onun növbəti əmək haqqından tutulduqda hansı
mühasibat yazılışı tərtib edilir?

√ D-t 533      K-t 244
• D-t 533      K-t 721
• D-t 202       K-t 244
• D-t 213      K-t 244
• D-t 711       K-t 244

656. Nəqliyyat müəssisəsində çalışan baş mühəndisin normadan artıq ezamiyyə xərcləri aşkar edildikdə hansı mühasibat yazılışı tərtib edilir?

• D-t 202       K-t 244
• D-t 244       K-t 721
√ D-t 213      K-t 244
• D-t 711       K-t 244
• D-t 721       K-t 244

657. Nəqliyyat müəssisəsində çalışan baş mühəndisin ezamiyyə xərcləri hansı hesablarda əks etdirilir?

• D-t 244        K-t 721
• D-t 244        K-t 202
• D-t 711        K-t 244
√ D-t 721       K-t 244
• D-t 202        K-t 244

658. Nəqliyyat təşkilatının göstərdiyi nəqliyyat tədarük xərclərinin dəyəri əsas        istehsala aid edilmişdir.

• DT-202                  KT-201
• DT-177                  KT-171
• DT-202                  KT-177
√ DT-202                  KT-131
• DT-202                  KT-202/2 “ Köməkçi istehsalat”

659. Nəqliyyat müəssisələrində hansı xüsusi təyinatlı fond yaradılır?

√ Təkər fondu
• Ehtiyat hissələr fondu
• Yanacaq fondu
• Pay fondu
• Yeni texnika fondu

660. Yük avtomobilinin maşın günlərinin maya dəyəri necə müəyyən edilir.

√ xərcləri yük avtomobillərinin istismarı və saxlanılmasına bölməklə
• xərcləri gedən ton , km-ə bölməklə
• xərcləri maşınların sayına bölməklə
• xərcləri maşın-günlərinin sayına bölmıklə
• xərcləri ancaq yük daşınan maşınların sayına bölməklə

661. Yük avtonəqliyyatı ümumistehsal və ümumtəsərrüfata xidmət etdikdə.

• DT-203                      KT- 202/4
√ DT-721                     KT- 202/4
• DT-725                     KT- 202/4
• DT 103                      KT- 202/4
• DT-204                      KT- 202/4



662. Yük avtonəqliyyatının xidməti əsaslı tikintiyə aid edildikdə necə mühasibat
         yazılışı tərtib edilir.

√ DT-113                    KT- 202/4
• DT-103                    KT- 202/4
• DT-102                    KT- 202/4
• DT-102/7                 KT- 202/4
• DT-111                    KT- 202/4

663. Yük avtonəqliyyatı işçilərinə məzuniyyət üçün ehtiyat yaradılmışdır.

√ DT-232/4               KT- 412
• DT-202/1               KT- 412
• DT-202/2              KT- 412
• DT-202/3               KT- 412
• DT-202/5,7            KT- 412

664. Yük avtonəqliyyatına xidmət edən sürücülərə əmək haqqı hesablanmışdır.

• DT-202/6                        KT- 533
√ DT-202/4                        KT- 533
• DT-202/3                        KT- 533
• DT-202/5                        KT- 533
• DT-202/1                        KT- 533

665. Yük avtonəqliyyatına cari təmir göstərilmişdir.

• DT-721                  KT- 202/4
√ DT-202/4               KT- 202/1
• DT-202/2               KT- 202/3
• DT-202/3               KT- 202
• DT-202/5               KT- 202/2

666. Yük avtonəqliyyatına amortizasiya hesabladıqda necə mühasibat yazılışı       verilir.

• DT-112               KT- 202/1
• DT-23/7              KT- 112
√ DT-23/4              KT- 112
• DT-721               KT- 112
• DT-23/3              KT- 112

667. Yük avtomobili üzrə məlumatları mühasibatlıq hansı sənədlərdə
       ümümiləşdirir.

• yol vərəqəsində
• avtomobilin daşıdığı yükün həcmini müəyyən edən cədvəllərdə
• xronoloji ardıcıllıqla aparılan hər bir maşın üçün olan kitabda
• sürücülər üçün açılmış yol vərəqələrində
√ yığma cədvəllərində ASK-30

668. Kənd təsərrüfatında yük avto nəqliyyatının yerinə yetirdiyi işləri təsdiq edən ilk   sənəd hansılardır.

• sərf etdiyi yanacağın həcmi
• yük avtonəqliyyatına hesablanmış amortizasiya məbləği
√ yük avtonəqliyyatının yol vərəqəsi
• sürücünün işdə olduğunu təsdiq edən tabel
• yük avtonəqliyyatının keçdiyi yolun həcmi

669. Avtomobil nəqliyyatında ən çox sərf edilən xərc hansılardır.



• avtomobil nəqliyyatı üzrə ümumistehsal və ümumtəsərrüfat xərcləri
√ ehtiyat hissələri və yanacaq
• əmək haqqı
• əsas vəsaitlərin amortizasiyası
• əsas vəsaitlərin saxlanılması

670. Mühasibat hesabatının qarşısına hansı məqsədlər qoyulur.

• müəssisənin maliyyə vəziyyəti və əmlak vəziyyətinin dəqiq əks
• hesabatın azərbaycan dilində tərtib edilməsi və müəssisə rəhbəri                tərəfindən imzalanmasıdır
√ hesabat dəqiq olmalı, müəssisənin fəaliyyəti tam əks olunması mərkəzləşdirilmiş formada olan ucot sənədlərinə əsaslanmalıdır
• hesabat elə tərtib edilməlidir ki,onu hamı başa düşsün
• mühasibat hesabları analitik və sintetik uçot məlumatlarına əsaslandırılmalıdır

671. Mühasibat hesabatı dedikdə nə başa düşülür.

• mənfəət və zərər haqqında hesabatın tərtib edilməsi

• mühasibat uçotunun məlumatlarına əsasən müəssisənin maliyyə nəticələri,              və maliyyə vəziyyətinin dəyişməsi haqqında
məlumat başa düşülür

√ müəssisənin əmlak vəziyyətini təhlil etmək üçün məlumatları               ümumiləşdirir
• ancaq mənfəət haqqında dəqiq informasiya əldə etmək

• təsdiq olunmuş formada mühasibat uçotu məlumatlarına əsasənmüəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin xarakterizə edilməsi haqqında
göstərişlər formalaşdırılır

672. Məcburi qaydada hesabatlar hara təqdim olunmalıdır.

• müəssisə sahibinə və ya iştirakına
• bank və maliyyə orqanına
√ təsisçilərə, dövlət idarəsinə,banka vergi üzrə qanunda nəzərdə tutulan
• maliyyə nazirliyi, iqtisadi inkişaf nazirliyi və mərkəzi banka
• ərazi üzrə dövlət statistika orqanına

673. İxtisaslaşdırılmış avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin ehtiyat hissələr anbarında aparılan inventarlaşdırma zamanı ehtiyat hissələrinin
əskikliyi aşkar edildikdə əskikliyin məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• DT 184 KT 201
• DT 213/1 KT 201
√ DT 245/1 KT 201
• DT 184/2 KT 201/2
• DT 211/1 KT 201

674. İxtisaslaşdırılmış avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin ehtiyat hissələr anbarında aparılan inventarlaşdırma başa çatdıqdan sonra əskikliyi
aşkar edilmiş ehtiyat hissələrinin məbləği aşağıda verilmiş mühasibat yazılışlarından hansında əks etdirilir?

• əvvəlcə DT 213/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 245/1 yazılışında
• əvvəlcə DT 213/1 KT 201, sonra isə DT 211/1 KT 245/1 yazılışında
• əvvəlcə DT 245/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 211/1 yazılışında
• əvvəlcə DT 213/1 KT 201, sonra isə DT 201/1 KT 245/1 yazılışında
√ əvvəlcə DT 245/1 KT 201, sonra isə DT 213/1 KT 245/1 yazılışında

675. Dəmiryol nəqliyyatı təşkilatının yol infrastrukturunda çalışan işçilərə hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat
yazılışında əks etdirilir?

• DT 711 KT 522
√ DT 202 KT 522
• DT 721 KT 533
• DT 721 KT 522
• DT 721 KT 521



676. Dəmiryol nəqliyyatı təşkilatının yol infrastrukturunda çalışan işçilərə hesablanmış əmək haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında
əks etdirilir?

• DT 711 KT 533
• DT 721 KT 533
• DT 711 KT 522
• DT 721 KT 531
√ DT 202 KT 533

677. Dəmiryol nəqliyyatı təşkilatının idarə aparatında çalışan işçilərə hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat
yazılışında əks etdirilir?

• DT 711 KT 522
√ DT 721 KT 522
• DT 721 KT 533
• DT 202 KT 522
• DT 721 KT 521

678. Dəmiryol nəqliyyatı təşkilatının idarə aparatında çalışan işçilərə hesablanmış əmək haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks
etdirilir?

√ DT 711 KT 533
• DT 721 KT 533
• DT 711 KT 522
• DT 202 KT 533
• DT 721 KT 531

679. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin idarə aparatında çalışan işçilərə hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat
yazılışında əks etdirilir?

• DT 711 KT 522
• DT 721 KT 533
√ DT 721 KT 522
• DT 202 KT 522
• DT 721 KT 521

680. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin idarə aparatında çalışan işçilərə hesablanmış əmək haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında
əks etdirilir?

• DT 711 KT 533
√ DT 721 KT 533
• DT 711 KT 522
• DT 202 KT 533
• DT 721 KT 531

681. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin gəlirləri daha çox hansı mənbələrdən formalaşır?

• İşlərin yerinə yetirilməsindən
• İşlənmiş avtomobillərin satışından
√ Xidmətlərin göstərilməsindən
• Malların satışından
• Məhsulları satışından

682. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin xərcləri içərisində hansı xərclər daha yüksək xüsusi çəkiyə malikdir?

• Reklam xərcləri + Kredit faizləri + Əmlakin sığortası xərcləri
• Avtomobil şinlərinin köhnəlməsi xərcləri + İnzibati xərclər + Sosial sığorta ayırmaları
• Amortizasiya ayırmaları + Kredit faizləri + Əmlakın sığortası xərcləri
• Əmək ödənişi xərcləri + Sosial sığorta ayırmaları + Amortizasiya ayırmaları
√ Əmək ödənişi xərcləri + Amortizasiya ayırmaları + Yanacaq məsrəfləri



683. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin ehtiyat hissələr anbarında çalışan anbar müdiri müəssisənin mühasibat şöbəsinə vaxtaşırı olaraq
hansı hesabatı təqdim edir?

• a) maddi dəyərlilərin daxil olması və məxarici haqqında hesabat; b) material hesabatı; c) avans hesabatı
√ a) anbarda materialların hərəkəti haqqında hesabat; b) avtomobil şinlərinin daxil olması və buraxılışı haqqında hesabat
• a) mal-pul hesabatı; b) avtomaşınlara ehtiyat hissələrin verilməsi haqqında  hesabat
• a) maddi dəyərlilərin daxil olması və məxarici haqqında hesabat; b) avtomobil xıdmətinin yerinə yetirilməsi haqqında istehsalat hesabatı
• a) materialların hərəkəti haqqında hesabat; b) avtomobil şinlərinin daxil olması və buraxılışı haqqında hesabat

684. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin ehtiyat hissələr anbarına şin zavodundan gətirilmiş avtomobil şinlərinin müəssisəyə mədaxil
edilməsi hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• DT 201/2 KT 201/6
• DT 202 KT 531
• DT 205 KT 201
• DT 202/2 KT 531
√ DT 201 KT 531

685. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsinin ehtiyat hissələr anbarına şin zavodundan avtomobil daşımaları ilə gətirilmiş avtomobil şinləri hansı
sənəd əsasında qəbul edilir?

• Şin zavodunun hesab-fakturasıvə uyğunluq sertifikatı
• Şin zavodunun hesab-fakturası və müşayiətedici məktubu
• Şin zavodunun hesab-fakturası, yol vərəqəsi və uyğunluq sertifikatı
• Şin zavodunun hesab-fakturası, uyğunluq sertifikatı və material-nəqliyyat qaiməsi
√ Şin zavodunun hesab-fakturası, uyğunluq sertifikatı və mal-nəqliyyat qaiməsi

686. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsində nəqliyyat vasitələrinə hesablanmış amortizasiya ayırmalarının məbləği hansı mühasibat yazılışında
əks etdirilir?

• DT 711 KT 112
√ DT 202 KT 112
• DT 202 KT 122
• DT 202 KT 132
• DT 721 KT 112

687. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsində çalışan sürücülərə hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks
etdirilir?

• DT 711 KT 522
√ DT 202 KT 522
• DT 721 KT 522
• DT 721 KT 532
• DT 721 KT 521

688. Avtomobil nəqliyyatı müəssisəsində çalışan sürücülərə hesablanmış əmək haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• DT 711 KT 533
• DT 721 KT 533
• DT 711 KT 522
√ DT 202 KT 533
• DT 721 KT 531

689.  AZAL  aviaşirkətinin London şəhərindəki nümayəndəliyində  çalışan işçilərə hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının məbləği hansı
mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• DT 711 KT 522
√ DT 721 KT 522
• DT 721 KT 533
• DT 202 KT 522
• DT 721 KT 521



690.  AZAL  aviaşirkətinin London şəhərindəki nümayəndəliyində  çalışan işçilərə hesablanmış əmək haqqının məbləği hansı mühasibat
yazılışında əks etdirilir?

• DT 711 KT 533
√ DT 721 KT 533
• DT 711 KT 522
• DT 202 KT 533
• DT 721 KT 531

691.  AZAL  aviaşirkətinin idarə aparatında çalışan işçilərə hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks
etdirilir?

• DT 711 KT 522
√ DT 721 KT 522
• DT 721 KT 533
• DT 202 KT 522
• DT 721 KT 521

692.  AZAL  aviaşirkətinin idarə aparatında çalışan işçilərə hesablanmış əmək haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• DT 711 KT 533
• DT 202 KT 533
• DT 711 KT 522
√ DT 721 KT 533
• DT 721 KT 531

693.  AZAL  aviaşirkətində çalışan uçuş heyətinin işçilərinə hesablanmış sosial sığorta ayırmalarının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks
etdirilir?

• DT 711 KT 522
• DT 721 KT 521
• DT 721 KT 522
• DT 721 KT 533
√ DT 202 KT 522

694.  AZAL  aviaşirkətində çalışan uçuş heyətinin işçilərinə hesablanmış əmək haqqının məbləği hansı mühasibat yazılışında əks etdirilir?

• DT 711 KT 522
√ DT 202 KT 533
• DT 711 KT 533
• DT 721 KT 533
• DT 721 KT 531

695. Yük avtonəqliyyatında kalkulyasiya obyekti nə hesab edilir.

• getdiyi yolun həcmi
√ ton , km , daşınan yükün həcmi
• satış prosesinə göstərdiyi xidmətin həcmi
• hesablanmış amortizasiyanın cəmi
• sərf etdiyi yanacağın həcmi

696. Yük avtonəqliyyatının xidməti əsas istehsala aid edildikdə necə mühasibat         yazılışı tərtib edilir.

√ DT-202                     KT- 202/4
• DT-204                     KT- 202/4
• DT-206                     KT- 202/4
• DT-202/3                  KT- 202/4
• DT-208                     KT- 202/4



697. Yük avtonəqliyyatı xidməti xərcləri ayın axırında hara silir

• DT-208                   KT- 202/4
√ DT-103, 201           KT- 202/4
• DT-202/1                KT- 202/4
• DT-207                   KT- 202/4
• DT-206                   KT- 202/4

698. Yük avtonəqliyyatına yanacaq və sürtkü materialları sərf edildikdə

• DT-721               KT- 201
• DT-202/2            KT- 201
• DT-201               KT- 23/4
√ DT-23/4              KT- 201
• DT-202/2            KT- 201

699. Yük avtomobilin hərəkəti ayın axırında hansı sənədlərdə öz əksini tapır .

• BN-83 , AS-12
• göstərilənlərdən heç biri
√ istehsal hesabında
• yük avtonəqliyyatı üzrə şəxsi cədvəllər
• ay ərzində yerinə yetirdiyi işi təsdiq edən, yanacaq sərfi cədvəli

700. İstehsala xidmət edən avtomobil xidmətlərinin uçotu hansı hesabda
      aparılır.

√ 202/4
• 203/5
• 23/2
• 202/1
• DT-202/3               KT- 23/4


