
    3808_Ru_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 3808 Vergi sistemi

1. Hansı ildən Baş dövlət vergi müfəttişliyi Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi adlandırıldı?

• 2002.0
• 2003.0
• 1999.0
• 2001.0
√ 2000.0

2. Zaqafqaziyada, o cümlədən Azərbaycanda yeni vergi sistemini formalaşdıran vergi islahatları nə vaxt həyata keçirildi?

• 1417.0
• 26.05 1902
• 05.02.1899
• 468.0
√ 33036.0

3.
Dövlətin vergi siyasətinin əsas vəzifələri hansılardır: 1. sahə və ərazi nöqteyi-nəzərindən ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsi üçün
şəraitin yaradılması; 2. dövlətin maliyyə ehtiyatları ilə təmin edilməsi; 3. vergi güzəştlərini artırmaq yolu ilə istehsalın
stimullaşdırılması; 4. bazar münasibətləri şəraitində əhalinin gəlir səviyyələri arasında yaranmış qeyri-bərabərliyin hamarlanması.

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

4. Qeyri-diskresion vergi siyasəti nəyi nəzərdə tutur?

• Hökumətin qərarlarından asılı olaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilir
√ Hökumətin qərarlarından asılı olmayaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilir
• Vergi güzəştləri ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilir
• Beynəlxalq təşkilatların qərarlarından asılı olaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilir
• Vergi dərəcələri və ya vergitutmanın strukturu ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilir

5. Diskresion vergi siyasəti nəyi nəzərdə tutur?

• Vergi güzəştləri ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilir
√ Vergi dərəcələri və ya vergitutmanın strukturu ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilir
• Hökumətin qərarlarından asılı olmayaraq, avtomatik surətdə həyata keçirilir
• Vergi dərəcələri və ya vergitutmanın strukturu ilə manipulyasiya etmək barədə beynəlxalq təşkilatların qərarları əsasında həyata keçirilir
• Vergilərin ləğv edilməsi yolu ilə manipulyasiya etmək barədə hökumətin qərarları əsasında həyata keçirilir

6. Aşağı vergi yükü siyasəti (optimal vergi siyasəti) nədir?

• Bu zaman dövlət minimal dərəcədə təkcə öz fiskal maraqlarını deyil, həm də vergi ödəyicilərinin maraqlarını nəzərə alır
√ Bu zaman dövlət maksimum dərəcədə təkcə öz fiskal maraqlarını deyil, həm də vergi ödəyicilərinin maraqlarını nəzərə alır
• Bu zaman dövlət maksimum dərəcədə vergi ödəyicilərinin maraqlarını nəzərə alır
• Bu zaman dövlət fiskal maraqlarını deyil, yalnız vergi ödəyicilərinin maraqlarını nəzərə alır
• Bu zaman dövlət maksimum dərəcədə ancaq öz fiskal maraqlarını nəzərə alır

7. Vergi siyasətinin iqtisadi, yaxud tənzimləyici vəzifələri hansı problemlərin həllinə yönəldilmişdir?

• Ölkənin texniki potensialının yüksəldilməsinə

√ Ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsinə, ölkədə işgüzar sahibkarlıq fəaliyyətinin canlandırılmasına, sosial problemlərin
həllinə kömək etməyə, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafına

• Yalnız ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına
• Yalnız işsizliyin azaldılması və məşğulluğun artırılmasına
• Yalnız ölkədə işgüzar sahibkarlıq fəaliyyətinin canlandırılmasına



8. Son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən kompleks vergi islahatlarının səciyyəvi cəhətləri hansılardır ?

• Vergi qanunvericiliyinin sabit qalması, vergi dərəcələrinin sabit qalması, sahibkarlığın inkişafına süni maneələrin qarşısının alınması,
vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin qorunması

• Vergi qanunvericiliyinin sabit qalması, vergi dərəcələrinin aşağı salınması, sahibkarlığın inkişafına süni maneələrin qarşısının alınması,
vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin qorunması

• Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, vergi dərəcələrinin sabit qalması, sahibkarlığın inkişafına süni maneələrin qarşısının
alınması, vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin qorunması

√ Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, vergi dərəcələrinin aşağı salınması, sahibkarlığın inkişafına süni maneələrin qarşısının
alınması, vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin qorunması

• Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, vergi növlərinin sayının azaldılması,  sahibkarlığın inkişafına süni maneələrin qarşısının
alınması, vergi ödəyicilərinin qanuni mənafelərinin qorunması

9. Aşağıda göstərilənlərdən hansı dövlətin vergi siyasətinin vəzifələrinə aid deyil?

• Sahə və ərazi nöqteyi-nəzərindən ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsi üçün şəraitin yaradılması

√ Yüksək vergi dərəcələri tətbiq etmək, vergilərin sayını artırmaq və vergi güzəştlərini ixtisar etməklə mümkün qədər çox maliyyə
vəsaitləri toplamaq

• Bazar münasibətləri şəraitində əhalinin gəlir səviyyələri arasında yaranmış qeyri-bərabərliyin hamarlanması
• Vergi ödəyicisinin gəlirlərinə (dövriyyəsinə) mütənasib şəkildə vergi dərəcələrini artırmaq və ya azaltmaq
• Dövlətin maliyyə ehtiyyatları ilə təmin edilməsi

10. Dövlətin vergi siyasəti dedikdə nə başa düşülür?

• Vergitutma sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi yalnız iqtisadi və hüquqi tədbirlərin məcmusu

√ Dövlət tərəfindən işlənib hazırlanmış, vergi sahəsində cəmiyyətin qarşısında duran bu və ya digər vəzifələri həyata keçirməyə yönəlmiş
tədbirlər sistemi

• Vergitutma sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi yalnız iqtisadi və təşkilati tədbirlərin məcmusu

• Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən işlənib hazırlanmış, beynəlxalq vergi sferasında cəmiyyətin qarşısında duran bu və ya digər vəzifələri
həyata keçirməyə yönəlmiş tədbirlər sistemi

• Vergitutma sahəsində dövlətin həyata keçirdiyi yalnız iqtisadi və hüquqi tədbirlərin məcmusu

11. Daxili vergi siyasəti nəyi nəzərdə tutur?

• Bir ölkə və ya ərazi vahidi çərçivəsində həyata keçirilir və xarici məsələlərin həllini
√ Bir ölkə və ya ərazi vahidi çərçivəsində həyata keçirilir və daxili məsələlərin həllini
• Beynəlxalq çərçivəsində həyata keçirilir və daxili məsələlərin həllini
• Bir ölkə və ya ərazi vahidi çərçivəsində həyata keçirilir və həm daxili, həmdə xarici məsələlərin həllini
• Beynəlxalq çərçivəsində həyata keçirilir və xarici məsələlərin həllini

12. Vergi taktikası nəyi nəzərdə tutur?

• Vergi qanunvericiliyinin dəyişdirilməsini
√ Vergi sisteminə əlavə və dəyişikliklər edilməsi yolu ilə konkret bir dövrdə qarşıda duran məsələlərin həllini
• Yeni qanunların qəbul edilməsi yolu ilə konkret bir dövrdə qarşıda duran məsələlərin həllini
• Vergi sisteminə əlavə və dəyişikliklər edilməsi yolu ilə gələcəkdə qarşıya çıxa biləcək problemlərin qarşısının alınması
• Yeni qanunların qəbul edilməsini

13. Əhatə etdiyi dövrün uzunluğundan və həll edilən məsələlərin xarakterindən asılı olaraq vergi siyasəti bölünür:

• Vergi taktikası və vergi dövrünə
√ Vergi taktikası və vergi strategiyasına
• Qısa müddətli və uzunmüddətli
• ekspansionist və restriksionist
• Vergi strategiyası və vergi dövrünə

14. İkiqat vergitutma nədir?

• Eyni bir vergitutma bazasından üç və daha çox sayda verginin tutulması
√ Eyni bir vergitutma bazasından iki və daha çox sayda verginin tutulması
• Eyni bir vergitutma bazasından dörd və daha çox sayda verginin tutulması



• Müxtəlif vergitutma bazasından iki və daha çox sayda verginin tutulması
• Eyni bir vergitutma bazasından bir və daha çox sayda verginin tutulması

15. İqtisadi şəraitin dəyişməsinə reaksiyasından asılı olaraq vergi siyasətinin hansı formaları mövcuddur?

• Üç: fiskal, avtomatik və qeyri-avtomatik
√ İki: diskresiyon və qeyri-diskresiyon
• Bu məqsədlə vergi siyasətinin fərqli forması mövcud deyildir
• İki: fiskal və stimullaşdırıcı
• Dörd: ekspansionist, restriksionist, avtomatik və qeyri-diskresiyon

16. Aşağıdakılardan hansı amil dövlətin vergi siyasətinin əsas vəzifələrinə aid deyildir?

• A)  Sahə və ərazi nöqteyi-nəzərindən ölkə iqtisadiyyatının tənzimlənməsi üçün şəraitin yaradılması
√ Vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinin strateji istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
• A)  Bazar münasibətləri şəraitində əhalinin gəlir səviyyələri arasında yaranmış qeyri- bərabərliyin hamarlanması
• Vergi qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi
• Dövlətin maliyyə ehtiyatları ilə təmin edilməsi

17. Müddətindən asılı olaraq vergi siyasətinin formaları hansılardır?

• Diskresion və qeyri-diskresion
√ Vergi taktikası və vergi strategiyası
• Avtomatik və stabilləşdirici
• Aylıq və rüblük
• Gündəlik və illik

18. Vergilər neçə əsas funksiyanı yerinə yetirir və hansılardır?

•  İki: fiskal və stimullaşdırıcı
• Beş: fiskal, bölüşdürücü, stimullaşdırıcı, hüquqi və təşkilati
• Dörd: iqtisadi, siyasi, hüquqi və təşkilati
√ Beş: fiskal, bölüşdürücü, tənzimləyici, inteqrasiyaedici və nəzarətedici
• Üç: ləngidici, stimullaşdırıcı və təkrar istehsal

19. Son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən vergi islahatlarının əsas istiqamətlərindən biri hansıdır?

• Regionlarda diferensiallaşdırılmış mənfəət vergisi dərəcələrinin tətbiqi
√ Kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyətin torpaq vergisindən başqa bütün vergilərdən azad olması
• İnkişaf etmiş regionlarda yüksək vergi dərəcələrinin tətbiqi
• Kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün əlavə vergi güzəştləri
• Bəzi regionların vergilərdən tamamilə azad edilməsi

20. Vergitutmanın ağırlığından asılı olaraq vergi siyasətinin hansı tipləri var?

• Yalnız iqtisadi inkişaf siyasəti
√ Maksimal vergi siyasəti, optimal vergi siyasəti, sosial yönümlü yüksək dərəcəli vergi siyasəti
• Yalnız yüksək vergi dərəcələri və sosial məsələlərə diqqətin artırılması siyasəti
• Minimal vergi siyasəti
• Neytral vergi siyasəti

21. Mikrosəviyyədə vergi yükü dedikdə nə başa düşülür?

• Vergi ödəyicisinin məcmu gəlirləri ilə məcmu xərcləri arasındakı fərq
• Vergi ödəyicisi tərəfindən büdcəyə ödənilən vergi məbləğinin onun mənfəətindəki xüsusi çəkisi
√ Vergi ödəyicisi tərəfindən büdcəyə ödənilən vergi məbləğinin onun məcmu gəlirlərindəki xüsusi çəkisi
• Vergi ödəyicisinin məcmu gəlirləri ilə onun büdcəyə ödədiyi vergi məbləği arasındakı fərq
• Vergi ödəyicisi tərəfindən büdcəyə ödənilən vergi məbləğinin onun məcmu xərclərindəki xüsusi çəkisi

22. Azərbaycanda həyata keçirilən vergi siyasətinin başlıca prinsiplərindən biri hansıdır?



• Vergi güzəştlərinin artırılması
√ Vergilərin könüllü ödənilməsi sisteminin inkişaf etdirilməsi və vergi ödəyicilərinin hüquqlarının etibarlı qorunmasının təmin edilməsi
• Vergi dərəcələrinin artırılması
• Heç biri
• Vergilərin sayının ilbəil artırılması

23. Laffer əyrisi hansı göstəricilər arasındakı asılılığı əks etdirir?

• ÜDM ilə milli gəlir arasında
√ Vergi dərəcələri ilə büdcə daxilolmaları arasında
• Büdcənin gəlirləri ilə xərcləri arasında
• İdxal ilə ixrac arasında
• Birbaşa vergilərlə dolayı vergilər arasında

24. Azərbaycanda aparılan vergi siyasətinin əsas məqsədi hansılardır?

• Vergi güzəştlərinin sayının artırılması
√ Vergi dərəcəsinin aşağı salınması və vergi güzəştlərinin azaldılması hesabına vergitutma bazasının genişləndirilməsi
• Rezident və qeyri-rezident vergi ödəyiciləri arasında vergi yükünün diferensiasiyası
• Vergi növlərinin azaldılması
• Vergi dərəcələrinin artırılması

25. Miqyasından və təsir dairəsindən asılı olaraq vergi siyasəti necə bölünür?

• Qısamüddətli və uzunmüddətli vergi siyasətinə
√ Daxili və xarici vergi siyasətinə
• Vergi taktikasına və vergi strategiyasına
• Ümumi və xüsusi vergi siyasətinə
• Diskression və qeyri-diskression vergi siyasətinə

26. Təsir dairəsindən asılı olaraq vergi siyasətinin hansı formaları var?

• Yalnız daxili vergi siyasəti
√ Daxili vergi siyasəti və xarici vergi siyasəti
• Ümumi vergi siyasəti
• Xüsusi vergi siyasəti
• Yalnız xarici vergi siyasəti

27. Şirkətlərin mənfəət vergisinin bir-birinə yaxınlaşdırılması onun orta səviyyəsinin hansı həddində olmasını nəzərdə tutur?

• 5 - 10 faiz
√ 30 - 40 faiz
• 40 - 60 faiz
• 10-20 faiz
• 20 - 30 faiz

28. Dövlət müdaxiləsinin əsas məqsədi nədir?

• İqtisadiyyatın tarazlaşdırılması
√ İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
• Vergi siyasətinin həyata keçirilməsi
• Daxilolmanın artırılması
• Büdcənin formalaşdırılması

29. Vergitutmada ədalətlilik prinsipinin metodoloji əsasını nə təşkil edir?

• Reqressiv vergitutma
√ Proqressiv vergitutma
• Güzəştli vergitutma



• Minimal vergitutma
• Vasitəli vergitutma

30. Aşağıdakılardan hansılar vergitutmanın iqtisadi prinsiplərinə aid deyil?

• Səmərəlilik
√ Vergi sisteminin sabitliyi
• Ədalətlilik
• Ümumilik və bərabərlik
• Vergi ödəyicilərinin mənafelərinin maksimum nəzərə alınması

31. Makro səviyyədə «vergi yükü» kəmiyyətcə nəyi əks etdirir?

• ÜDM ilə vergilərin ümumi məbləğinin fərqini
√ ÜDM-də vergilərin xüsusi çəkisini
• Büdcə gəlirlərində vergilərin xüsusi çəkisini
• ÜMM-də vergilərin xüsusi çəkisini
• Milli gəlirdə vergilərin xüsusi çəkisini

32. Aşağıdakılardan hansı vergi siyasətinin məqsədlərinə aid edilmir?

• Sosial məqsədlər
√ Texnoloji məqsədlər
• Beynəlxalq məqsədlər
• İqtisadi məqsədlər
• Ekoloji məqsədlər

33. Sahibkarlıq fəaliyyətinin subyektləri üçün vergi yükünü yüngülləşdirən, lakin sosial proqramları məhdudlaşdıran vergi siyasəti necə
adlanır?

• Maksimal vergi siyasəti
√ Optimal vergi siyasəti
• Ədalətli vergi siyasəti
• Minimal vergi siyasəti
• Neytral vergi siyasəti

34. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsində istifadə edilən royalti anlayışına aid deyil?

• ədəbiyyat, incəsənət, yaxud elm əsərləri, proqram təminatı üzərində hüquqların istifadə olunmasına görə ödənişlər
√ sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın istehsalı, yaxud satışına görə alınan ödənişlər

• istənilən patentə, ticarət markasına, dizayn, yaxud modelə, plana, məxfi düstura, yaxud prosesə, sənaye, kommersiya, yaxud elmi
təcrübəyə aid olan informasiyaya görə mükafat şəklində alınan ödənişlər

• sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlıqdan istifadə, yaxud istifadə hüquqlarının verilməsinə görə mükafat şəklində alınan ödənişlər

• kinematoqrafik filmlər və digər qeyri-maddi aktivlər üzərində müəllif hüquqlarından istifadə olunması, yaxud istifadə hüquqlarının
verilməsinə görə alınan ödənişlər

35.

Aşağıdakı hansı gəlirlər Azərbaycan mənbəyindən gəlirlərə aid edilir? 1. Azərbaycan Respublikasındakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
əlaqədar Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq gəlirə daxil edilmiş əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən gəlir; 2. Azərbaycan
Respublikasındakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclərin Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq kompensasiya edilməsindən və ya
ehtiyatların azalmasından gəlir; 3. Azərbaycan Respublikasındakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi ödəyicisinin borclarının onun
kreditorları tərəfindən silinməsindən gəlir; 4. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənardakı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar
vergi ödəyicisinin borclarının onun kreditorları tərəfindən silinməsindən gəlir.

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



36.

Vergitutma məqsədləri üçün satışdankənar gəlirlər dedikdə nə nəzərdə tutulur? 1. digər müəssisələrin fəaliyyətində payçı kimi iştirakdan
gəlir, müəssisəyə məxsus səhmlər, istiqrazlar və digər qiymətli kağızlardan əldə olunan gəlirlər; 2. mal və xidmət [iş] istehsalı və satışı
ilə bilavasitə bağlı olmayan əməliyyatdan götürülən digər gəlirlər; 3. natura şəklində əmək haqqı ödənilməsi və natura şəklində digər
ödəmələr; 4. cərimə və zərərin ödənilməsi şəklində alınmış məbləğ, xarici valyuta əməliyyatları üzrə artan məzənnə fərqi,
qanunvericiliyə müvafiq iddia müddəti keçmiş kreditor və deponent borc məbləğləri.

√ 1, 2, 4
• hamısı
• 1, 2, 3
• 2, 3, 4
• 1, 3, 4

37.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində və xarici ölkədə [hər hansı birində] fiziki şəxsin olma müddəti 182 gündən artıq olmadıqda,
həmin fiziki şəxs hansı meyarlarla Azərbaycan Respublikasının rezidenti sayılır? 1.daim yaşayış yeri; 2.adətən yaşadığı yer; 3.xarici
dövlətin vətəndaşlığı; 4.həyati mənafelərinin mərkəzi.

• 1 ,2, 3
√ 1, 2, 4
• 1, 3 ,4
• heç bir halda sayıla bilməz
• 2, 3, 4

38. Vergi məbləğlərinin bildiriş üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür?

• Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması

√ Vergi məbləğlərinin vergitutma obyektinin dəyəri və sahəsi əsasında vergi orqanının və ya bələdiyyənin hesabladığı məbləğ üçün
təqdim etdiyi tədiyyə bildirişi əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən verginin ödənilməsi

• Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması
• Verginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması
• Verginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması

39. Vergitutma məqsədləri üçün bazar qiyməti dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

• malın [işin, xidmətin] vergi orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti
√ malın [işin, xidmətin] tələblə təklifin qarşılıqlı təsiri nəticəsində təşəkkül tapan qiyməti
• malın [işin, xidmətin] gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti
• malın [işin, xidmətin] maliyyə orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti
• malın [işin, xidmətin] statistika orqanları tərəfindən müəyyən edilən qiyməti

40.
Alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] alış qiyməti bazar qiymətlərindən neçə faizdən çox yuxarıdırsa və onların dəyəri gəlirdən çıxılan
xərclərə aid edilibsə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən hallarda həmin malların [işlərin, xidmətlərin] dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə
bazar qiymətləri ilə aid edilir və vergilər yenidən hesablanır?

• 20%-dən
√ 30%-dən
• 35%-dən
• 25%-dən
• 15%-dən

41. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti sonrakı [təkrar] satış qiymətinə əsasən hansı qaydada müəyyənləşdirilir?

• maya dəyərinə rentabellik normasını əlavə etməklə
√ sonrakı satış qiymətindən tətbiq olunmuş əlavələr çıxılmaqla
• belə bir qayda müəyyənləşdirilməmişdir
• sonrakı satış qiymətinin üzərinə tətbiq olunmuş əlavələri gəlməklə
• tətbiq olunmuş əlavələri sonrakı satış qiyməti ilə toplamaqla

42. Əmlakın qalıq dəyəri dedikdə nə başa düşülür?

• ilin sonuna əsas vəsaitlərin dəyəri
√ əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiyanın məbləği qədər azaldılan dəyəri
• əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri ilə həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiya məbləğinin ədədi ortası



• ilin sonuna əsas vəsaitlərin dəyərinin həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiyanın məbləği qədər artırılan dəyəri
• əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiyanın məbləği qədər artırılan dəyəri

43. Vergitutma məqsədləri üçün dividend dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

• fiziki şəxsin xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş

√ hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin [payçılarının] və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər
ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş

• hüquqi şəxsin öz təsisçilərinə [payçılarına] və yaxud səhmdarlarına natura şəklində əmək haqqı ödənilməsi və natura şəklində digər
ödəmələr

• hüquqi şəxsin istənilən şəxsin xeyrinə xalis mənfəətinin bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş
• səhmdarların yalnız hüquqi şəxsin xeyrinə xalis mənfəətin bölüşdürülməsi ilə bağlı pul və ya digər ödəmələr şəklində etdiyi ödəniş

44. Aşağıdakılardan hansı maliyyə xidməti sayılmır?

• müəssisələrin depozitlərinin və hesablarının idarə edilməsi, tədiyyələr, köçürmələr, borc öhdəlikləri və tədiyyə vasitələri ilə bağlı
əməliyyatlar

√ inkassasiya xidmətləri və ya banknotların, qiymətli kağızların və digər qiymətlilərin saxlanması və ya onların qorunmasının təmin
edilməsi üzrə xidmətlər

• sığorta və təkrar sığorta əməliyyatları
• səhmlərin, istiqraz vərəqələrinin, sertifikatların, veksellərin, çeklərin və digər qiymətli kağızların tədavülü ilə bağlı əməliyyatlar.
• törəmə maliyyə vasitələri ilə əqdlərə, forvard müqavilələrinə, opsionlara və analoji sazişlərə aid əməliyyatlar

45. Aşağıdakılardan hansı maliyyə xidmətlərinə aid deyildir?

• müştərilərin depozitlərinin və hesablarının idarə edilməsi, köçürmələr, borc öhdəlikləri və tədiyyə vasitələri ilə bağlı əməliyyatlar

√ inkassasiya xidmətləri və ya banknotların, qiymətli kağızların və ya digər qiymətlilərin saxlanması və ya onların qorunmasının təmin
edilməsi üzrə xidmətlər

• qanuni tədiyyə vasitələri olan valyutanın, pul vəsaitlərinin və əskinazların [numizmatika əşyalarından başqa] tədavülü ilə bağlı
əməliyyatlar

• investisiya fondlarının idarə edilməsi ilə bağlı xidmətlər;
• səhmlərin, istiqraz vərəqələrinin, sertifikatların, veksellərin, çeklərin və digər qiymətli kağızların tədavülü ilə bağlı əməliyyatlar

46. Vergitutma məqsədləri üçün fiziki şəxs dedikdə kim nəzərdə tutulur?

• yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı
√ yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və əcnəbi şəxs
• istənilən fiziki və ya hüquqi şəxs
• Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs
• yalnız əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs

47. Vergitutma məqsədləri üçün hüquqi şəxs dedikdə kim nəzərdə tutulur?

• Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini
həyata keçirən müəssisə və təşkilatlar

√ Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda yaradılmış müəssisə və
təşkilatlar

• yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda yaradılmış müəssisə və təşkilatlar
• yalnız xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda yaradılmış müəssisə və təşkilatlar
• Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış istənilən şəxs

48. Vergitutma məqsədləri üçün şəxs dedikdə, kim nəzərdə tutulur?

• yalnız fiziki şəxs
√ istənilən fiziki və ya hüquqi şəxs, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi, filialı və digər bölməsi
• yalnız qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi
• yalnız Azərbaycan Respublikasının rezidentləri
• yalnız Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsi

49. Aşağıdakılardan hansı vergitutma obyektlərinə aid deyil?

• torpaq, faydalı qazıntılar



• gəlir
• təqdim edilmiş malların [işin, xidmətin] dəyəri
√ xeyriyyəçilik fəaliyyəti
• əmlak

50. Yerli vergilər dedikdə hansı vergilər başa düşülür?

• Bələdiyyələr haqqında müvafiq qanunla müəyyən edilən, bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazilərində
ödənilən vergilər nəzərdə tutulur

√ Vergi Məcəlləsi və müvafiq qanunla müəyyən edilən, bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazilərində
ödənilən vergilər nəzərdə tutulur

• Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi

• Vergi Məcəlləsi və müvafiq qanunla müəyyən edilən, bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və Azərbaycan Respublikasının
bütün ərazisində ödənilən vergilər nəzərdə tutulur

• Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

51. Dövlət vergiləri dedikdə hansı vergilər nəzərdə tutulur?

• Bələdiyyə vergiləri
√ Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən və Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində ödənilməli olan vergilər
• fiziki şəxslərin torpaq və əmlak vergiləri

• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə müəyyən edilən və Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində ödənilməli olan
vergilər

• Naxçıvan MR-da tətbiq olunan vergilər

52. Vergi sistemi

• Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməməlidir
√ Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini təşviq etməlidir
• Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətinin təşviqinə həvəsləndirməlidir
• Yalnız kiçik və orta sahibkarlığın fəaliyyətini təşviq etməlidir
• Sahibkarlıq və investisiya fəaliyyətini məhdudlaşdırmalıdır

53. Vergilər haqqında qanunvericilik hansı tərzdə formalaşdırılmalıdır?

• hər kəs vergiləri yalnız nə vaxt ödəməli olduğunu dəqiq bilsin
√ hər kəs hansı vergiləri, hansı qaydada, nə vaxt və hansı məbləğdə ödəməli olduğunu dəqiq bilsin
• hər kəs vergiləri yalnız hansı məbləğdə ödəməli olduğunu dəqiq bilsin
• hər kəs vergiləri harada ödəməli olduğunu dəqiq bilsin
• hər kəs vergiləri yalnız hansı qaydada ödəməli olduğunu dəqiq bilsin

54. Müəyyənləşdirilmiş bazar qiymətlərindən hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?

• satış məqsədləri üçün
√ vergitutma məqsədləri üçün
• qalıq dəyərinin müəyyən edilməsi məqsədləri üçün
• alış məqsədləri üçün
• uçota alınma məqsədləri üçün

55. Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə təsir etməyən amil hansıdır?

• malların mənşə ölkəsi, alındığı və ya təqdim olunduğu yer
√ malların sahibinin vətəndaşlığı
• mallara [işlərə, xidmətlərə] tələb və təklifin dəyişməsi
• öhdəliklərin icra olunması müddəti, ödəniş şərtləri
• göndərilmiş malların həcmi

56. Neçə gün ərzində vergi ödəyicisinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara [işlərə, xidmətlərə] tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi
30 %-dən çox dəyişdikdə, bazar qiyməti tətbiq edilir?

• 10 gün



√ 30 gün
• 45 gün
• 15 gün
• 25 gün

57. Xeyriyyə təşkilatı nədir?

• xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən kommersiya təşkilatı
• istənilən qeyri-kommersiya təşkilatı
• məqsədi gəlir əldə etmək olmayan qeyri-dövlət təşkilatı
√ xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən qeyri-kommersiya təşkilatı
• əsas məqsədi gəlir əldə etmək olan hüquqi şəxs

58. Vergitutma məqsədləri üçün xalis mənfəət dedikdə nə başa düşülür?

• balans mənfəəti
√ mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət
• dolayı vergilər çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət
• royalti çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət
• mühasibat mənfəəti

59. Maddi aktivlərin istifadə müddəti neçə ildən çox olduqda, onlar əsas vəsait sayılır?

• 2 ildən
√ 1 ildən
• 5 ildən
• 4 ildən
• 3 ildən

60. Vergi məbləğinin hesablanması üçün vergi dərəcəsi aşağıdakılardan hansına tətbiq olunur?

• vergitutma obyektinə
√ vergitutma bazasına
• vergi güzəştləri məbləğinə
• bazar qiymətinə
• vergi dövrünün davametmə müddətinə

61. Hansı vergi yerli vergilərə [bələdiyyə vergilərinə] aid deyildir?

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

62. Vergi Məcəlləsi ilə bütün dövlət vergilərinin dərəcələrinin hansı həddi müəyyən edilir?

• orta hədləri müəyyən edilir
• optimal hədləri müəyyən edilir
√ ən yüksək hədləri müəyyən edilir
• yüksək olmayan hədləri müəyyən edilir
• aşağı hədləri müəyyən edilir

63. Hansı vergi dövlət vergilərinə aid deyildir?

• yol vergisi
√ fiziki şəxslərin əmlak vergisi
• aksizlər
• əlavə dəyər vergisi
• fiziki şəxslərin gəlir vergisi



64. Vergi məbləğlərinin bilavasitə mənbədən tutulması dedikdə nə başa düşülür?

• Verginin tədiyyə bildirişi əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilməsi
√ Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması
• Verginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması
• Verginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması
• Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması

65. Vergi məbləğlərinin bəyannamə forması üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür?

• Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması
√ Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması
• Verginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması
• Verginin tədiyyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması
• Verginin tədiyyə bildirişi əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilməsi

66. Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergitutmanın formaları sayılır?

• mənbədən, könüllü və bildiriş üzrə
√ bəyannamə üzrə, bildiriş üzrə və bilavasitə mənbədən
• bəyanetmə üzrə, bildiriş üzrə və könüllü
• məcburi, könüllü və bilavasitə mənbədən
• məcburi, könüllü və bəyanetmə üzrə

67. Xüsusi vergi rejimi dedikdə, nə nəzərdə tutulur ?

• müəyyən dövr ərzində vergilərin ödənilməsinin xüsusi qaydası
√ müəyyən dövr ərzində vergilərin hesablanması və ödənilməsinin xüsusi qaydası
• müəyyən dövr ərzində vergilərin hesablanması və ödənilməsinin təxirə salınması
• müəyyən dövr ərzində vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsinin xüsusi qaydası
• müəyyən dövr ərzində vergilərin hesablanmasının xüsusi qaydası

68. Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi hansı vergilərdən ibarətdir?

• dövlət vergiləri, yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri]
√ dövlət vergiləri, muxtar respublika vergiləri və yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri]
• dövlət vergiləri və muxtar respublika vergiləri
• yalnız dövlət vergiləri
• muxtar respublika və yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri]

69. Vergilər haqqında qanunvericilik vergitutmanın hansı prinsiplərinə əsaslanır?

• yalnız ədalətli olmasına
√ ümumi, bərabər və ədalətli olmasına
• xüsusi, neytral və ədalətli olmasına
• yalnız ümumi olmasına
• yalnız bərabər olmasına

70.
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə vergilər haqqında Vergi Məcəlləsi ilə və ona müvafiq olaraq
qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlarla nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqli müddəalar müəyyən edildikdə, hansı müddəalar tətbiq
edilir?

• Mülki Məcəllənin müddəaları
√ Beynəlxalq müqavilələrin müddəaları
• Azərbaycan Respublikasının Mülki və Vergi Məcəllələrinin müddəaları
• Azərbaycan Respublikasının Vergi və Mülki Prosessual Məcəlləsinin müddəaları
• Vergi Məcəlləsinin müddəaları



71. Aşağıdakılardan hansı istisna olmaqla, vergi qanunvericiliyindən başqa digər qanunvericilik aktlarına vergitutma və vergi nəzarəti
məsələləri daxil edilə bilməz?

• Əmək Məcəlləsi
√ büdcə qanunvericiliyində vergilərlə bağlı müddəalar
• Torpaq Məcəlləsi
• Mülki Prosessual Məcəllə
• Mülki Məcəllə

72. Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bələdiyyələrdə vergitutmanın ümumi əsasları və vergilər Azərbaycan Respublikasının hansı
qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilir?

• Bələdiyyələr haqqında qanunla
√ Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə
• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə
• Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
• Naxçıvan Muxtar Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə

73. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə maliyyə sanksiyalarının tətbiqi Azərbaycan Respublikasının hansı qanunvericilik aktı ilə
müəyyən edilir?

• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə
√ Vergi Məcəlləsi ilə
• İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi
• Mülki Məcəllə ilə

74. Vergi ödəyicisinin əsas [vergini ödəmək] vəzifəsi hansı qanunvericilik sənədi ilə müəyyən edilmişdir?

• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
√ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
• Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi
• Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

75.

Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir? 1. məhkəmənin qərarı ilə müsadirə edilmiş aksiz markası
olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış malların satışını qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkil etmək; 2. Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş qaydada mütəxəssisləri, ekspertləri, tərcüməçiləri, müşahidəçiləri cəlb etmək; 3. vergi ödəyicisinin audit
yoxlamasından keçməsini tələb etmək; 4. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada
təhqiqat aparmaq; 5. hüquqi şəxslərin yaşayış sahələrindəki əmlakının inventarizasiyasını aparmaq.

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

76.

Aşağıdakı hansı məlumatlar istisna olmaqla vergi orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən vergi ödəyicisi barədə əldə edilən istənilən
məlumat kommersiya [vergi] sirri və şəxsi həyata dair məlumat hesab olunur? 1. vergi ödəyicisinin razılığı olmadan aşkar edilən; 2.
vergi orqanının məqbul hesab etdiyi istənilən məlumat; 3. vergi ödəyicisinin razılığı ilə aşkar edilən; 4. vergi ödənişləri üzrə borclar; 5.
vergi qanunvericiliyinin pozulması və bu pozulmalara görə məsuliyyət tədbirləri haqqında.

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

77.

Aşağıdakılardan hansılar vergi orqanlarının hüquqlarına aiddir? 1. müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməmiş vergilərin, faizlərin,
maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələrin qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsinə ödənilməsini təmin etmək; 2.
“Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən olunmuş hallarda və qaydada vətəndaşların
vergi məsələləri ilə bağlı sorğusunu həyata keçirtmək; 3. vergi ödəyicisinin audit yoxlamasından keçməsini tələb etmək; 4. Vergi
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda kameral və səyyar vergi yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini keçirmək; 5. hüquqi
şəxslərin yaşayış sahələrindəki əmlakının inventarizasiyasını aparmaq.



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

78. Aşağıda göstərilənlərdən hansı vergi ödəyicisinin vəzifəsinə aiddir?

• artıq ödənilmiş və ya artıq tutulmuş vergilərin vaxtında geri qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini tələb etmək

√
sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün qeyri-rezident bank idarələrində və digər qeyri-rezident kredit təşkilatlarında hesabların açılması
üçün vergi orqanlarından alınmış şəhadətnamə-dublikatların bildiriş hissəsində müvafiq qeydlər etməklə bu hesablar üzrə əməliyyatlar
aparıldığı tarixədək vergi orqanına təqdim etmək

• qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kommersiya [vergi] sirrinin qorunmasını tələb etmək
• vergi münasibətlərində bilavasitə və ya öz nümayəndəsi vasitəsi ilə iştirak etmək

• xronometraj metodu ilə aparılan sonuncu müşahidədən sonra istehsal həcminin və satış dövriyyəsinin dəyişməsi ilə əlaqədar
xronometraj metodu ilə yeni müşahidənin aparılmasını vergi orqanlarından tələb etmək

79.

Vergi ödəyiciləri aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri istisna olmaqla, nağd pul hesablaşmalarını nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə
həyata keçirməlidirlər? 1. işçilərinin sayı 2 nəfərdən çox olmayaraq həyata keçirilən nəqliyyat vasitələrinə texniki və digər xidmətlər
göstərilməsi fəaliyyəti; 2. ixtisaslaşdırılmış mağazalarda bitki toxumlarının satışı fəaliyyəti; 3. işçilərinin sayı 2 nəfərdən çox olmayaraq
həyata keçirilən zərgərlik və metal məmulatlarının təmiri və hazırlanması fəaliyyəti; 4. işçilərinin sayı 2 nəfərdən çox olmayaraq həyata
keçirilən bərbər xidməti fəaliyyəti; 5. müəssisə və təşkilatlarda ictimai-iaşə fəaliyyəti.

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

80.
Aşağıdakı hansı fəaliyyət növləri üzrə nağd pul hesablaşmalarının aparılması nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata keçirilməyə
bilər? 1. mehmanxana, motel, kempinq və yataqxana xidmətləri fəaliyyəti; 2. avtomobil dayanacaqlarının fəaliyyəti; 3. işçilərin sayı üç
nəfərdən az olan apteklərdə dərman satışı fəaliyyəti; 4. orta məktəblərdə ticarət fəaliyyəti; 5. cildləmə xidməti fəaliyyəti.

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

81.
Aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə nağd pul hesablaşmalarının aparılması nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata
keçirilməyə bilər? 1. səhiyyə xidməti fəaliyyəti; 2. avtomobil dayanacaqlarının fəaliyyəti; 3. xırda topdansatış ticarət fəaliyyəti; 4.
kanalizasiya və sanitar təmizləmə xidməti fəaliyyəti; 5. çimərliklərdə müvəqqəti ticarət fəaliyyəti.

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

82.

Aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə nağd pul hesablaşmalarının aparılması nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata
keçirilməyə bilər? 1. Dağ rayonlarında baytarlıq apteklərində dərman satışı; 2. Qocalar və kimsəsizlər evlərinin ərazisində ticarət
fəaliyyəti; 3. Qiymətli kağızların satışı; 4. Sərnişin və yük daşıma [dəmir yolu, hava, su və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə] fəaliyyəti
[oturacaq yerlərinin sayı 6-dan az olan qanunvericiliyə uyğun olaraq taksometr tətbiq edilməli taksilərdən başqa]; 5. Kənd təsərrüfatı
məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada satışı.

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



83.

Aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə nağd pul hesablaşmalarının aparılması nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata
keçirilməyə bilər? 1. Şüşə qablar və dəmir tullantılarının qəbul məntəqələrinin fəaliyyəti; 2. Poçt məntəqələrinin fəaliyyəti; 3. İşçilərin
sayı bir nəfər olan aptekdə dərman satışı; 4. Orta məktəblərdə ticarət fəaliyyəti; 5. Kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlarda,
yarmarkalarda və səyyar qaydada satışı.

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

84.

Aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə nağd pul hesablaşmalarının aparılması nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata
keçirilməyə bilər? 1. Qəzet və jurnalların satışı [belə satış dövriyyəsinin ümumi dövriyyədəki payı 50 faizdən çox olduqda]; 2. Qiymətli
kağızların satışı; 3. Xırda topdansatış ticarət; 4. Sərnişin və yük daşıma [dəmir yolu, hava, su və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə]
fəaliyyəti [oturacaq yerlərinin sayı 6-dan az olan qanunvericiliyə uyğun olaraq taksometr tətbiq edilməli taksilərdən başqa]; 5.
Çimərliklərdə müvəqqəti ticarət fəaliyyəti.

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

85. Kommersiya hüquqi şəxsləri, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları hansı dövlət orqanında qeydiyyata
alınırlar?

• Maliyyə Nazirliyində
√ Vergilər Nazirliyində
• Dövlət Gömrük Komitəsində
• İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyində
• Ədliyyə Nazirliyində

86. Yuxarı vergi orqanları tabeliyində olan vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qeyri-qanuni aktlarını və qərarlarını ləğv edə
bilərlərmi?

• ləğv edə bilməzlər
√ ləğv edə bilərlər
• yalnız qismən ləğv edə bilər
• yuxarı vergi orqanı məhkəməyə müraciət edir və yalnız məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarından sonra ləğv edə bilər
• qeyri-qanuni aktı və qərarı qəbul etmiş vəzifəli şəxsi cəzalandıra bilər, lakin akt və qərarı ləğv edə bilməz

87. Xidməti fəaliyyətlə əlaqədar vergi orqanının işçisinin və ya onun ailə üzvlərinin əmlakına dəymiş zərər hansı vəsait hesabına ödənilir?

• vergi orqanlarının büdcədənkənar fondunun vəsaiti hesabına
√ sonradan təqsirkar şəxsdən tutulmaqla tam həcmdə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
• yerli [bələdiyyə] büdcəsinin vəsaiti hesabına
• həm dövlət büdcəsinin, həm də vergi orqanlarının büdcədənkənar fondunun vəsaiti hesabına
• həmkarlar təşkilatının vəsaitləri hesabına

88. Azərbaycan Respublikasında dövlət vergi orqanlarını hansı orqanlar təşkil edir?

• müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və maliyyə orqanları
√ müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və bilavasitə ona tabe olan vergi orqanları
• yalnız müvafiq icra hakimiyyəti orqanları
• vergi və gömrük orqanları
• yalnız vergi orqanları

89.
Vergitutma məqsədləri üçün qeyri-rezident müəssisəsinin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin istənilən 12 ay ərzində üst-üstə 90 gündən az
müddətdə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərdiyi hər hansı yer daimi nümayəndəlik sayılmadıqda, bu halda Azərbaycan
mənbəyindən əldə olunan gəlirdən hansı qaydada vergi tutulur?

• bu gəlirlərdən vergi tutulmur
√ Vergi Məcəlləsinə əsasən ödəniş mənbəyində vergiyə cəlb edilir



• Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müstəsna hallarda bu gəlirlər vergiyə cəlb olunur
• Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq bildiriş üzrə vergiyə cəlb olunur
• Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq bəyannamə üzrə vergiyə cəlb olunur

90.
Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezident hüquqi şəxsin və ya qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi istənilən 12 ay ərzində
Azərbaycan Respublikasındakı fəaliyyəti üst-üstə neçə gündən az olmadıqda daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən fəaliyyət
sayılır?

• 183 gündən
• 45 gün
• 30 gündən
√ 90 gündən
• 60 gündən

91. Vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda, vergi hesabatının əvəzinə vergi
orqanına təqdim etdiyi arayış nə vaxt qüvvəsini itirir?

• vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandıqdan 3 gün sonra
√ vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandığı gündən
• vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik başa çatdığı gündən
• arayışın təqdim edildiyi gündən 1 il keçdikdən sonra
• arayışın təqdim edildiyi gündən

92. Bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər harada uçota alınırlar?

• gəlirin əldə edildiyi yer üzrə uçota alınırlar
√ yaşadıqları yer üzrə vergi orqanlarında uçota alınırlar
• istənilən vergi orqanında uçota alınırlar
• faktiki fəaliyyət göstərdikləri yer üzrə
• uçota alınmırlar

93. Vergiyə cəlb olunan gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirdən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər harada uçota
alınırlar?

• olduqları yer üzrə
• istənilən vergi orqanında uçota alınırlar
√ Azərbaycan mənbəyindən gəlirin alındığı yer üzrə uçota alınırlar
• ancaq rezidenti olduğu ölkədə uçota alınırlar
• uçota alınmırlar

94. Yerli vergilərin hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

• bələdiyyə ərazisindəki vergi orqanı
√ bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı
• bələdiyyənin yerləşdiyi ərazinin maliyyə və vergi orqanı
• icra hakimiyyəti orqanları
• bələdiyyənin yerləşdiyi ərazinin maliyyə orqanı

95. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin aşağıda göstərilən fəaliyyət növlərindən hansı ilə məşğul olmağa ixtiyarı yoxdur?

• pedaqoji
√ məsləhətçi
• yaradıcılıq
• belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır
• elmi

96. Gömrük orqanları vergitutma ilə əlaqədar onlarda olan məlumatı hansı orqana verməlidirlər?

• Maliyyə Nazirliyinə
√ Vergilər Nazirliyinə
• Nazirlər Kabinetinə



• İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə
• Dövlət Statistika Komitəsinə

97. Vergi orqanının işçisinə xidməti fəaliyyəti həyata keçirdiyi zaman peşə fəaliyyəti ilə məşğul olmağa imkan verməyən ağır bədən
xəsarəti yetirildikdə, ona dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına hansı məbləğ ödənilir?

• yalnız vəzifə maaşı
√ vəzifə maaşı ilə pensiyası arasındakı fərq
• birdəfəlik 500 min manat pul vəsaiti ödənilir
• əmək haqqısının 10 misli miqdarında birdəfəlik müavinət ödənilir
• adi qaydada pensiya hesablanır

98. Dövlət vergi orqanlarının işçilərinin icbari qaydada sığorta olunmaları hansı vəsait hesabına həyata keçirilir?

• vergi orqanı işçilərinin öz vəsaitləri hesabına
√ dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına
• vergi orqanlarının işçiləri sığorta olunmurlar
• həm dövlət büdcəsinin, həm də vergi orqanı işçilərinin öz vəsaitləri hesabına
• vergi orqanlarında yaradılmış xüsusi fond hesabına

99. Vergi orqanları məhkəmələrə iddia ərizələrinin verilməsi üçün dövlət rüsumunu hansı miqdarda ödəyirlər?

• iddia məbləğinin 10%-i məbləğində
√ dövlət rüsumunu ödəməkdən azaddırlar
• iddia məbləğinin 20%-i məbləğində
• iddia məbləğinin 5%-i məbləğində
• iddia məbləğinin 15%-i məbləğində

100. Vergi orqanları tərəfindən onların səlahiyyətləri daxilində qəbul edilən qərarlar bütün hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidirmi?

• məcburi deyil
√ məcburidir
• qəbul edilən qərarlar yalnız hüquqi şəxslər üçün məcburidir
• qəbul edilən qərarlar yalnız fiziki şəxslər üçün məcburidir
• yalnız məhkəmənin qərarı ilə təsdiq edildiyi halda

101. Hansı fəaliyyət növü qeyri-rezidentin daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə həyata keçirilən fəaliyyət sayılmır?

• qeyri-rezidentin apardığı tikinti və təmir işləri
√ qeyri-rezident müəssisənin özü üçün malların alınması
• təbii ehtiyatların kəşfiyyatı
• qeyri-rezidentin apardığı quraşdırma və ya yığma işləri
• məsləhət xidməti

102. Qanunla ona həvalə olunmuş vəzifələri yerinə yetirməməyə və ya lazımınca yerinə yetirməməyə görə vergi agenti hansı qaydada
məsuliyyət daşıyır?

• yalnız İnzibati Xətalar Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada
√ Vergi Məcəlləsi və digər qanunlarla müəyyən edilmiş qaydada
• heç bir məsuliyyət daşımır
• Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada
• Konstitusiya ilə müəyyən edilmiş qaydada

103. Hansı şəxslər vergi agenti ola bilərlər?

• yalnız hüquqi şəxslər
√ həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər
• yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan və yaşı 18-dən yuxarı olan istənilən şəxs
• yalnız qeyri-rezident fiziki və hüquqi şəxslər
• yalnız fiziki şəxslər



104. Vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda o, vergi orqanına nə
təqdim etməlidir?

• Vergi hesabatını boş göstərməklə təqdim edir
√ Vergi hesabatının əvəzinə, hesabatın təqdim edilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətdən gec olmayaraq arayış təqdim edir
• Fəaliyyətinin dayandırıldığı gündən gec olmayaraq vergi orqanına müvafiq arayış təqdim edir
• İstənilən halda vergi hesabatını təqdim etməlidir
• Vergi hesabatını təqdim etmir

105. Aşağıda göstərilənlərdən hansı vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid edilmir?

• qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəmək
√ vergilərə dair normativ aktları almaq
• vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə zəruri olan məlumatları və sənədləri təqdim etmək

• vergi orqanlarına qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada, auditor tərəfindən yoxlanılması nəzərdə tutulduğu hallarda isə,
auditor rəyi əlavə edilməklə vergi hesabatını təqdim etmək

• qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin [xərclərinin] və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq

106.

Vergi ödəyicilərinin vahid dövlət reyestrinin aparılması aşağıdakı göstərilənlərin hansılarından ibarətdir? 1. xronoloji qaydada vergi
ödəyicilərinin reyestr jurnalının aparılması və ləğv edilmiş vergi ödəyicilərinin reyestr jurnalının aparılması; 2. uçota alınmış vergi
ödəyicilərinin reyestr məlumatlarında dəyişikliklərlə bağlı dəqiqləşdirmələrin aparılması; 3. uçota alınmış vergi ödəyicilərinin ödədikləri
vergilərin uçotunun aparılması; 4. uçota alınmış vergi ödəyicilərinə müvafiq məlumatın verilməsi; 5. vergi ödəyicilərinə tətbiq edilmiş
maliyyə sanksiyalarının uçotunun aparılması.

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

107. Vergi ödəyicilərinin uçot məlumatlarında dəyişikliklər hansı sənəd əsasında aparılır?

• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş forma üzrə təqdim etdikləri ərizə əsasında
• vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən rəsmi məktub əsasında
√ Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş forma üzrə təqdim etdikləri ərizə əsasında
• vergi ödəyicisinin telefon məlumatı əsasında

108.

İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxs tərəfindən uçota alınma barədə verdiyi ərizəyə aşağıdakı sənədlərdən hansıları
əlavə edilməlidir? 1. qeydiyyata alındığı dövlətdə qeydiyyat [inkorporasiya] sənədi və ticarət reyestrindən çıxarış və təsis sənədləri; 2.
Azərbaycan Respublikasında hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd [icarə müqaviləsi, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən və ya digər
sənədlər] və hüquqi şəxsin rəhbərinin [təmsilçinin] şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti; 3. xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı
ölkədə və digər ölkələrdəki rəhbərlərinin [təmsilçilərinin] şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surəti; 4. Azərbaycan Respublikasında və
digər ölkələrdə bilavasitə və ya dolayısı yolla nəzarətində olan qurumlar və gəlir mənbələri haqqında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən müəyyən edilən forma üzrə məlumat; 5. xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı ölkədə və digər ölkələrdəki fəaliyyət növləri
barədə məlumat.

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

109.

Xarici dövlətin rezidentinin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən və daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmələrinin uçota
alınması barədə verilən ərizəyə aşağıdakı göstərilən sənədlərdən hansıları əlavə edilməlidir: 1. xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı
dövlətdə qeydiyyat [inkorporasiya] sənədi və ticarət reyestrindən çıxarış; 2. xarici dövlətin rezidentinin səlahiyyətli orqanının
Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan bölməsinin yaradılması haqqında qərar və təsis sənədləri; 3. xarici hüquqi
şəxsin qeydiyyata alındığı ölkədə və digər ölkələrdə əldə etdiyi gəlirlər barədə məlumatlar; 4. xarici hüquqi şəxsin qeydiyyata alındığı
ölkədə və digər ölkələrdəki rəhbərlərinin [təmsilçilərinin] şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surəti; 5. Azərbaycan Respublikasında
hüquqi ünvanını təsdiq edən sənəd [icarə müqaviləsi, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən və ya digər sənədlər] və bölmənin rəhbərinin
[təmsilçisinin] şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti.

√ 1, 2, 5
• 1, 2, 3
• 3, 4, 5



• 2, 4, 5
• 1, 3, 5

110. Vergi nəzarətini həyata keçirməsini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin diplomatik
və konsulluq nümayəndəlikləri, habelə beynəlxalq təşkilatların nümayəndəlikləri hansı orqanda uçota alına bilərlər?

• gömrük orqanında
• maliyyə orqanında
• yerli [bələdiyyə] orqanında
• xarici işlər nairliyində
√ vergi orqanında

111. Şəhadətnamə dublikatın bildiriş hissəsi neçə gün müddətində bank idarəsi tərəfindən qaytarılmadıqda, vergi orqanı onun səbəblərini
dəqiqləşdirməyə başlayır?

• 3 gün
• 5 gün
• 30 gün
• 15 gün
√ 10 gün

112. Şəhadətnamə-dublikat alındığı tarixdən neçə gün müddətində hesabın açılması üçün istifadə olunmadıqda qüvvədən düşmüş hesab
edilir?

• 5 gün
• belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb
• 15 gün
• 20 gün
√ 10 gün

113. Vergi orqanı şəhadətnamə-dublikatı vergi ödəyicisinə verdikdən sonra müvafiq icra hakimiyyəti orqanına [Dövlət Sosial Müdafiə
Fonduna] məlumatı hansı qaydada göndərir?

• yalnız elektron daşıyıcı vasitəsilə
• istənilən qaydada
√ elektron və [və ya] kağız daşıyıcılar vasitəsilə
• bu barədə məlumat göndərilmir
• yalnız kağız daşıyıcılar vasitəsilə

114. Vergi orqanı şəhadətnamə-dublikatı vergi ödəyicisinə verdikdən sonra neçə gün müddətinə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına [Dövlət
Sosial Müdafiə Fonduna] məlumatı göndərir?

• 10 gün müddətinə
• 5 gün müddətinə
√ 1 gün müddətinə
• 3 gün müddətinə
• 15 gün müddətinə

115. Vergi ödəyicisi uçota alınması haqqında şəhadətnamə aldıqdan sonra vergi orqanı tərəfindən ona bank idarəsində hesab açmaq üçün
neçə gün müddətində şəhadətnamə-dublikat verilir?

• 3 gündən gec olmayaraq
• 6 gündən gec olmayaraq
• dərhal
• 6 gündən gec olmayaraq
√ 2 gündən gec olmayaraq

116. Bank hesabının açılması məqsədi ilə şəhadətnamə-dublikat vergi ödəyicisinə nə vaxt verilmir?

√ büdcəyə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olduqda
• yalnız büdcəyə vergilər üzrə borcu olduqda



• vergi ödəyicisi bəyannamə təqdim etmədiyi halda
• istənilən halda verilir
• vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olmadıqda

117. Bank hesabının açılması məqsədi ilə vergi ödəyicisinə şəhadətnamə-dublikat hansı müddətdə verilir?

• 5 gündən gec olmayaraq
• dərhal
• 10 gündən gec olmayaraq
• 3 gündən gec olmayaraq
√ 2 gündən gec olmayaraq

118.
İdarəetmə yerinə görə rezident sayılan xarici hüquqi şəxslər Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə və ya Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin müddəalarına əsasən
idarəetmə yerinə görə rezident sayıldıqları vaxtdan neçə gün müddətində olduqları yer üzrə vergi orqanına ərizə təqdim etməlidirlər?

• 20 gün
• 15 gün
• 5 gün
√ 30 gün
• 10 gün

119.

Xüsusi vergi rejimində fəaliyyət göstərən müəssisələrin mərkəzləşdirilmiş qaydada yenidən uçota alınması və ya mərkəzləşdirilmiş
uçotdan çıxarılması, onların xüsusi vergi rejimində fəaliyyətə başlaması və ya həmin fəaliyyəti dayandırması barədə onların
mərkəzləşdirilmiş uçotunu aparan müvafiq vergi orqanına ərizə ilə müraciət etdiyi gündən sonra neçə gün müddətində həyata
keçirilməlidir?

• 5 gü
√ 15 gün
• 20 gün
• 30 gün
• 10 gün

120. Mərkəzləşdirilmiş uçota alınmış iri vergi ödəyicilərinin və xüsusi vergi rejimli müəssisələrin filiallarının, nümayəndəliklərinin və ya
digər təsərrüfat subyektlərinin [obyektlərinin] vergi uçotu hansı normativ sənədlə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir?

• Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir
√ Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir
• yerli vergi orqanları tərəfindən müəyyən edilən qaydada həyata keçirilir
• Ədliyyə və Maliyyə Nazirlikləri tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir
• Vergilər Nazirliyinin əmri ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir

121. Vergi ödəyicisinin onun filialının, nümayəndəliyinin və ya digər təsərrüfat subyektinin [obyektinin] olduğu yer üzrə uçota alınması
hansı qaydada həyata keçirilir?

• Mülki Məsəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir
√ Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir
• vergi orqanının rəhbərinin müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir
• Mülki Prosessual Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir
• Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi qaydada həyata keçirilir

122. Uçota alınma, yenidən uçota alınma, uçotdan çıxarılma zamanı vergi ödəyicisi tərəfindən nə qədər ödəniş aparılır?

• ilk dəfə uçota alınarkən ödənişsiz, yenidən uçota alınarkən və ya uçotdan çıxarılarkən 40 manat miqdarında
• Şərti maliyyə vahidinin 5 misli miqdarında
√ Ödənişsiz həyata keçirilir
• Şərti maliyyə vahidinin 8 misli miqdarında
• 3 manat miqdarında

123. Vergi ödəyicisinin vergi uçotunda olduğu vergi orqanına olduğu yerin və ya yaşadığı yerin dəyişdiyi barədə ərizə ilə müraciət etdiyi
gündən sonra neçə gün müddətində həmin vergi orqanı vergi ödəyicisinin yenidən uçota alınmasını həyata keçirməlidir?



• 5 gün
√ 15 gün
• 20 gün
• 30 gün
• 10 gün

124. Vergi ödəyicisinin olduğu yer və ya yaşadığı yer dəyişdikdə vergi orqanına bu cür dəyişiklik baş verdiyi gündən neçə gün müddətində
ərizə verilməlidir?

• 5 gün
√ 40 gün
• 20 gün
• 30 gün
• 10 gün

125. Vergi ödəyicisinin uçotda olmasını təsdiq edən Şəhadətnamə itirildikdə və ya yararsız hala düşdükdə vergi ödəyicisinin müraciəti
əsasında hansı sənəd verilir

• Şəhadətnamə-dublikat
√ Şəhadətnamənin yeni nüsxəsi
• heç bir sənəd verilmir
• Şəhadətnamənin itməsi ilə bağlı arayış
• Şəhadətnamənin surəti

126.
Vergi orqanı vergi ödəyicisinin uçota alınmasını vergi uçotuna alınması haqqında ərizə və Vergi Məcəlləsində göstərilən digər sənədlər
daxil olduğu gündən sonrakı neçə gün müddətində həyata keçirməli və həmin müddətdə də vergi ödəyicisinə müvafiq şəhadətnamə
verməlidir?

• 10 gün
√ 2 gün
• 20 gün
• 5 gün
• 4 gün

127. Vergi orqanı vergi ödəyicisinə uçota alınması barədə nə təqdim edir?

• vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə vergi orqanının əmrindən çıxarış təqdim edir
√ şəhadətnamə təqdim edir
• heç nə təqdim etmir
• vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə bildiriş təqdim edir
• vergi ödəyicisinin uçota alınması barədə arayış təqdim edir

128. Uçota alınmaq üçün ərizənin forması hansı orqan tərəfindən təsdiq olunur?

• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
√ Vergilər Nazirliyi tərəfindən
• təsdiq olunmur
• Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən
• Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Vergilər Nazirliyi tərəfindən

129. Vergi orqanında uçota alınmaq üçün vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən ərizə kim tərəfindən doldurulur?

• vergi orqanının «Vergi ödəyicilərinə xidmət şöbəsi»nin əməkdaşları tərəfindən
√ vergi ödəyicisi və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən
• yalnız vergi ödəyicisinin səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən
• özəl vergi xidməti göstərən şəxslər tərəfindən
• yalnız vergi ödəyicisi tərəfindən

130. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmələr Azərbaycan Respublikasında hansı müddətdə olduqları yer üzrə
vergi orqanına ərizə təqdim etməlidirlər?



• fəaliyyətə başladıqdan 5 gün müddətində
√ fəaliyyətə başladıqdan 30 gün müddətində
• fəaliyyətə başladıqdan 20 gün müddətində
• fəaliyyətə başladığı günədək
• fəaliyyətə başladıqdan 10 gün müddətində

131. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan bölmələr Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətə başladıqdan neçə gün
müddətində olduqları yer üzrə vergi orqanına ərizə təqdim etməlidirlər?

• fəaliyyətə başladığı günədək
√ 30 gün
• 20 gün
• 45 gün
• gəlir əldə etmək hüququnun yarandığı gündən gec olmayaraq

132. İri vergi ödəyicilərinin müəyyən edilməsinin neçə meyarı var?

• 6 forması
√ 3 forması
• 2 forması
• 5 forması
• 4 forması

133. Qeyri kommersiya hüquqi şəxslər dövlət qeydiyyatına alındığı gündən sonra neçə gün müddətində vergi orqanında uçota alınmaq üçün
ərizə verməlidirlər?

• 10 gün
√ 30 gün
• 45 gün
• 40 gün
• 15 gün

134. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda gəlir əldə edən rezident fiziki şəxslər uçota alınmaq üçün ərizəni vergi orqanına nə
vaxt verməlidir?

• 30 gün müddətində
√ gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən gec olmayaraq
• sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək
• Respublika hüdudlarından kənarda gəlir edən şəxslər ikiqat vergitutmanın tələblərinə uyğun olaraq uçota alınmırlar.
• istənilən vaxt

135.

Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] 10 gün müddətində
aşağıda göstərilən qərarlardan hansıları çıxara bilər? 1. vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb
edilməsi; 2. vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsindən imtina olunması; 3. vergi
ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması; 4. xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması; 5. əlavə vergi yoxlaması tədbirlərinin
keçirilməsi.

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

136.

Vergi yoxlamasının həyata keçirilməsi üzrə hərəkətlərin icraatı zamanı tərtib edilən protokolda aşağıdakılardan hansılar göstərilir? 1.
konkret hərəkətlərin həyata keçirilməsinin yeri və vaxtı; 2. vergi ödəyicisinin əvvəlki yoxlamalarda məsuliyyətə cəlb edilib-edilməməsi;
3. hərəkətin həyata keçirilməsində iştirak edən və ya onun həyata keçirilməsini müşahidə edən şəxsin adı, lazım olduqda onun ünvanı,
vətəndaşlığı, azərbaycan dilində danışa bilib-bilməməsi; 4. hərəkətin məzmunu, onun həyata keçirilməsinin ardıcıllığı;
5. vergi ödəyicisinin büdcə qarşısında borc öhdəliklərinin olub-olmaması

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



• 1, 3, 5

137.

Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı müqavilə əsasında mütəxəssis cəlb edildikdə həmin müqavilədə hansı məlumatlar əks
etdirilir? 1. müqavilə tərəflərinin hüquqları və vəzifələri; 2. müqavilə tərəflərinin vergi öhdəlikləri; 3. səhv və ya bilərəkdən yalan rəy
verməsinə görə mütəxəssisin məsuliyyəti və inzibati qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər məsələlər; 4. səhv və ya bilərəkdən yalan
rəy verməsinə görə mütəxəssisin məsuliyyəti və mülki qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər məsələlər; 5. mütəxəssis qarşısında
qoyulan suallar.

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

138.

Səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı müqavilə əsasında ekspert cəlb edildikdə həmin müqavilədə hansı məlumatlar əks
etdirilir? 1. müqavilə tərəflərinin vergi öhdəlikləri; 2. müqavilə tərəflərinin hüquqları və vəzifələri; 3. ekspert qarşısında qoyulan suallar;
4. səhv və ya bilərəkdən yalan rəy verməsinə görə ekspertin məsuliyyəti və mülki qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər məsələlər; 5.
səhv və ya bilərəkdən yalan rəy verməsinə görə ekspertin məsuliyyəti və inzibati qanunvericilikdə nəzərdə tutulan digər məsələlər.

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

139. Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi ödəyicisi sənədləri və nümunə kimi əşyaları vermədiyi halda vergi orqanı tərəfindən hansı
tədbirlər görülür?

• vergi ödəyicisinin hesabları bağlanılır

√ imtina aktı tərtib edilir və vergi orqanının vəzifəli şəxsləri, yoxlamada iştirak edən şəxslər, habelə vergi ödəyicisi və ya onun
nümayəndəsi tərəfindən imzalanır

• vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət olunur

• imtina protokolu tərtib edilir və vergi orqanının vəzifəli şəxsləri, yoxlamada iştirak edən şəxslər, habelə vergi ödəyicisi və ya onun
nümayəndəsi tərəfindən imzalanır

• vergi ödəyicisinin hesabları bağlanılır

140.

Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tərəfindən aşağıda göstərilən hansı hallarda keçirilə bilər? 1. bir neçə təsisçisi
olan hüquqi şəxsin təsisçilərindən biri vəfat etdikdə; 2. ƏDV üzrə artıq ödənilmiş vergi, faiz və maliyyə sanksiyası digər vergilərin,
faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi hesabına və ya sonrakı öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edildikdə. Bu halda
növbədənkənar vergi yoxlaması yalnız vergi ödəyicisinin ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyatları üzrə aparıla bilər; 3. «Müflisləşmə və İflas
haqqında» Qanuna əsasən müəssisə məhkəmənin qərarı ilə müflis elan etdikdə; 4. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olan hər
hansı məlumat əsasında vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və ya vergitutma obyektinin gizlədildiyi [azaldıldığı] aşkar edildikdə; 5. vergi
ödəyicisi olan hüquqi şəxsin ləğv edilməsi, yenidən təşkil edilməsi və ya fiziki şəxsin hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətinə
xitam verilməsi barədə müraciəti olduqda.

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

141.

Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması vergi orqanları tərəfindən aşağıda göstərilən hansı hallarda keçirilə bilər: 1. verginin
hesablanması və ödənilməsi üçün zəruri olan vergi hesabatı sənədləri müəyyən edilmiş müddətdə və bu barədə vergi orqanının
xəbərdarlığından sonra da təqdim edilmədikdə; 2. digər vergi ödəyicilərindən daxil olmuş anonim məlumatlar olduqda; 3. vergi
yoxlamasının nəticələri üzrə tərtib edilmiş aktda dürüst olmayan və [və ya] təhrif olunmuş məlumatlar aşkar edildikdə; 4. ƏDV üzrə
artıq ödənilmiş vergi, faiz və maliyyə sanksiyası digər vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi hesabına və ya sonrakı
öhdəliklər üzrə ödəmələrin hesabına aid edildikdə; 5. vergi ödəyicisi ödənilməli olan vergi məbləğlərini vaxtında və tam ödəmədikdə.

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

142. Aşağıda göstərilən hallardan hansı biri olduqda, yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının
nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti 30 gündən çox olmayan müddətə uzadıla bilər?



• səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi yoxlamasını aparan vəzifəli şəxslər xəstələndikdə
• yoxlama üçün zəruri olan sənədlər vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmədikdə
• səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zamanı aparılan inventarizasiyanın keçirilməsi müddəti uzadıldıqda

√ səyyar vergi yoxlaması ilə əlaqədar vergi orqanları tərəfindən göndərilən sorğulara cavabların alınma müddətləri cavab göndərən
tərəfindən pozulduqda

• səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti uzadıla bilməz

143. Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] 10 gün müddətində
hansı qərarı çıxarır?

• vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması haqqında
√ vergi ödəyicisinin vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilməsi haqqında
• operativ vergi nəzarətinin həyata keçirilməsi haqqında
• inventarizasiyanın keçirilməsi haqqında
• xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması haqqında

144. Səyyar vergi yoxlaması zamanı ekspertiza keçirildikdə ekspertin rəyində hansı məlumatlar əks etdirilir?

• yalnız ekspert tərəfindən aparılan araşdırma
√ ekspert tərəfindən aparılan araşdırma, gəldiyi nəticələr və qoyulan suallara əsaslandırılmış cavablar
• yalnız ekspert tərəfindən qoyulan suallara əsaslandırılmış cavablar
• yalnız ekspertin gəldiyi nəticə
• ekspertiza zamanı aşkar olunan və iş üçün əhəmiyyətli olan hallar və faktlar

145.
Səyyar vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinə tələb olunan sənədlər vergi ödəyicisi tərəfindən
qanunla müəyyən olunmuş müddətdə təqdim edilmədikdə və ya həmin sənədlərin onda olmaması vergi ödəyicisi tərəfindən
bildirildikdə, yoxlamanı həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri və vergi ödəyicisi tərəfindən imzalanan hansı sənəd tərtib edilir?

• vergi orqanının rəhbərinin adına məruzə hazırlanır
√ akt tərtib edilir
• protokol tərtib edilir
• tələbnamə tərtib edilir
• arayış tərtib edilir

146.
Vergi orqanı kameral yoxlamanın keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş qaydalara riayət etmədikdə, səyyar vergi yoxlaması keçirilən
zaman yoxlamanın keçirildiyi vaxta qədər yol verdiyi və kameral yoxlama ilə müəyyən edilə bilən səhvləri vergi ödəyicisi hansı müddət
ərzində düzəltmək hüququ vardır?

• 10 gün
√ 30 gün
• 45 gün
• düzəliş etmək hüququ yoxdur
• 20 gün

147.
Kameral vergi yoxlaması zamanı vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün hesablanmaması [vergi məbləğinin az və ya artıq
göstərilməsi] aşkar edildikdə, vergi ödəyicisinə neçə gün müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada
vergilərin hesablanmasına dair bildiriş göndərilir?

• 10 gün
√ 5 gün
• 7 gün
• dərhal
• 15 gün

148. Səyyar vergi yoxlamasının materiallarına baxılmanın nəticələri üzrə vergi orqanının rəhbəri [rəhbərin müavini] neçə gün müddətində
qərar çıxarır?

• 5 gün
√ 10 gün
• 20 gün
• 30 gün



• 15 gün

149. Vergi yoxlamaları zamanı eyni şəxs vergi orqanları tərəfindən vergi ili ərzində neçə dəfədən artıq müşahidəçi kimi dəvət oluna bilməz?

• 3 dəfədən
√ 1 dəfədən
• 2 dəfədən
• məhdudiyyət nəzərdə tutulmamışdır
• 4 dəfədən

150. Səyyar vergi yoxlaması zamanı müşahidəçi kimi kimlərin iştirakına yol verilmir?

• maliyyə orqanlarının vəzifəli şəxslərinin
√ vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin
• hüquq-mühafizə orqanı işçilərinin
• ədliyyə orqanlarının əməkdaşlarının
• sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vətəndaşların

151. Səyyar vergi yoxlaması zamanı mütəxəssis hansı orqanın qərarı əsasında dəvət olunur?

• məhkəmənin
√ səyyar vergi yoxlamasını həyata keçirən vergi orqanının
• Nazirlər Kabinetinin
• ədliyyə orqanının
• yuxarı vergi orqanının

152. Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi yoxlama üçün zəruri olan sənədləri vergi ödəyicisindən hansı
qanunvericilik aktı ilə müəyyən edilmiş qaydada tələb edə bilər?

• Mülki Məcəllə ilə
√ Vergi Məcəlləsi ilə
• Gömrük Məcəlləsi ilə
• Mülki Prosessual Məcəllə
• Cinayət Məcəlləsi ilə

153.
Səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsi yoxlama üçün zəruri olan sənədləri vergi ödəyicisindən müəyyən
edilmiş qaydada tələb edərsə, sənədlərin verilməsi barəsində tələb yönəldilən şəxs həmin sənədləri neçə gün müddətində vergi orqanına
təqdim etməlidir?

• 10 gün
√ 5 gün
• 15 gün
• 30 gün
• 7 gün

154. Vergi yoxlaması aktının bir nüsxəsi vergi ödəyicisinə [onun səlahiyyətli nümayəndəsinə] verilmə tarixini təsdiq edən üsulla aktın tərtib
edildiyi tarixdən sonra neçə gündən gec olmayaraq verilir və ya göndərilir?

• 10 gündən
• dərhal
• məhdudiyyət qoyulmur
√ 5 gündən
• 15 gündən

155. Vergi yoxlaması aktının forması və onun tərtib edilməsinə dair tələblər hansı orqan tərəfindən müəyyən edilmişdir?

• Ədliyyə Nazirliyi
• Nazirlər Kabineti
√ Vergilər Nazirliyi
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Maliyyə Nazirliyi



156. Səyyar vergi yoxlamasının nəticələri hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?

• arayışla
√ vergi yoxlaması aktı ilə
• rəsmiləşdirilmir
• vergi yoxlaması protokolu ilə
• bildirişlə

157. Səyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiyanın aparılması qaydaları hansı orqan tərəfindən müəyyən edilmişdir?

• Milli Məclis
√ Nazirlər Kabineti
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Maliyyə nazirliyi
• Vergilər Nazirliyi

158. Səyyar vergi yoxlaması zamanı inventarizasiya hansı orqanın əsaslandırılmış qərarı ilə aparılır?

• məhkəmənin
√ vergi orqanının
• maliyyə orqanının
• nazirlər kabinetinin
• prokurorluğun

159. Növbəti səyyar vergi yoxlaması ildə neçə dəfədən çox olmayaraq keçirilir?

• 3 dəfədən
√ 1 dəfədən
• 2 ildən bir
• belə bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmuşdur
• 2 dəfədən

160. Yuxarı vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən müəyyən hallarda səyyar vergi yoxlamasının nəticələri üzrə aktın tərtibi müddəti
neçə gündən çox olmayan müddətdə uzadıla bilər?

• 60 gündən
√ 30 gündən
• 15 gündən
• 90 gündən
• 20 gündən

161. Müstəsna hallarda yuxarı vergi orqanının qərarına əsasən səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi müddəti neçə günə qədər artırıla bilər?

• 60 günədək
√ 90 günədək
• 31 günədək
• 60 günədək
• 30 günədək

162. Növbəti səyyar vergi yoxlaması neçə gündən artıq davam edə bilməz?

• 31 gün
√ 30 gün
• məhdudiyyət yoxdur
• 15 gün
• 20 gün

163. Səyyar vergi yoxlaması hansı orqanın qərarı əsasında keçirilir?



• maliyyə orqanlarının
√ vergi orqanının
• dövlət xəzinədarlıq və statistika orqanlarının
• ədliyyə orqanlarının
• vergi və maliyyə orqanlarının

164. Səyyar vergi yoxlamasının neçə forması vardır?

• 1.0
√ 2.0
• 5.0
• 3.0
• 4.0

165. Növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi orqanı tərəfindən vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı
neçə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir?

• 10 gün
√ bildiriş göndərilmir
• 5 gün
• 30 gün
• 15 gün

166.
Kameral yoxlama zamanı vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün hesablanmaması [vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi] aşkar
edildikdə, vergi ödəyicisinə göndərilən bildirişdə vergilərin hesablanmasına dair məlumatdan başqa daha hansı məlumatlar
göstərilməlidir?

• vergi ödəyicisinin və vergi orqanının hüquqları
√ hesablamanın səbəbləri və Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi ödəyicisinin
• heç bir əlavə məlumat göstərilmir
• yalnız Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi ödəyicisinin şikayət etmək hüququ
• yalnız vergi ödəyicisinin hüquqları

167. Kameral yoxlama aparmaq üçün vergi ödəyicisindən təqdim olunmuş bəyannamə ilə bağlı sənədlərdə olan məlumatlar arasında
ziddiyyət və ya səhv aşkar edildikdə vergi orqanı hansı tədbirləri görə bilər?

• dərhal növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirilməsinə başlanıla bilər
√ vergi ödəyicisindən əlavə məlumat, sənəd və izahat tələb edə bilər
• heç bir tədbir görmək hüququ yoxdur
• dərhal maliyyə sanksiyası tətbiq edilir
• vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması üçün məhkəməyə müraciət edə bilər

168.
Xammalın, materialların, yarımfabrikatların, hazır məhsulların və digər sərvətlərin, habelə pul vəsaitinin 1000 manatdan çox olan
məbləğdə uçotdan gizlədilməsinə və ya uçota alınmamasına il ərzində təkrar yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə
sanksiyası tətbiq edilir?

• gizlədilmiş və ya uçota alınmamış sərvətlərin və ya vəsaitin ümumi məbləğinin 1000 manatdan çox olan hissəsinə 10 faizi miqdarında
√ gizlədilmiş və ya uçota alınmamış sərvətlərin və ya vəsaitin ümumi məbləğinin 1000 manatdan çox olan hissəsinə 10 faizi miqdarında
• gizlədilmiş və ya uçota alınmamış sərvətlərin və ya vəsaitin 1000 manatının 10 faizi miqdarında
• gizlədilmiş və ya uçota alınmamış sərvətlərin və ya vəsaitin ümumi məbləğinin 100 manatdan çox olan hissəsinə 5 faizi miqdarında
• gizlədilmiş və ya uçota alınmamış sərvətlərin və ya vəsaitin ümumi məbləğinin 1000 manatdan az olan hissəsinə 10 faizi miqdarında

169. Xammalın, materialların, yarımfabrikatların, hazır məhsulların və digər sərvətlərin, habelə pul vəsaitinin 1000 manatdan çox olan
məbləğdə uçotdan gizlədilməsinə və ya uçota alınmamasına görə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

• gizlədilmiş və ya uçota alınmamış sərvətlərin və ya vəsaitin ümumi məbləğinin 1000 manatdan az olan hissəsinin 5 faizi miqdarında
√ gizlədilmiş və ya uçota alınmamış sərvətlərin və ya vəsaitin ümumi məbləğinin 1000 manatdan çox olan hissəsinə 5 faizi miqdarında
• gizlədilmiş və ya uçota alınmamış sərvətlərin və ya vəsaitin tam məbləğinin 5 faizi miqdarında
• gizlədilmiş və ya uçota alınmamış sərvətlərin və ya vəsaitin ümumi məbləğinin 100 manatdan çox olan hissəsinə 5 faizi miqdarında
• gizlədilmiş və ya uçota alınmamış sərvətlərin və ya vəsaitin tam məbləğinin 3 faizi miqdarında



170.

Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergilər üzrə borcların və faizlərin, tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının dövlət
büdcəsinə alınması üçün banka və ya digər kredit təşkilatına sərəncamın verildiyi tarixdən vergi ödəyicisi tərəfindən onun kassasından,
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hesabdan pul vəsaitinin silinməsi növbəliliyi pozulmaqla, nağd
qaydada məxaric əməliyyatları aparıldıqda – aparılmış məxaric əməliyyatlarının neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

• 40 faizi
√ 50 faizi
• 100 faizi
• 60 faizi
• 25 faizi

171.

Vergi Məcəlləsində göstərilən müddətdə vergi orqanında uçota alınmaq üçün və ya Məcəllədə göstərilən müddətdə olduğu yer, yaxud
yaşadığı yerin dəyişməsi barədə ərizənin verilməməsinə, həmçinin digər uçot məlumatlarında [vergi ödəyicisinin vergi uçotuna alınma
haqqında ərizədə qeyd olunan rekvizitlər] dəyişiklik haqqında məlumatın təqdim edilməməsinə görə, habelə Vergi Məcəlləsində nəzərdə
tutulmuş "Fərqlənmə nişanı" olmadan avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və ya yük daşınmasına görə hansı miqdarında maliyyə
sanksiyası tətbiq edilir?

• 20 manat
√ 40 manat
• 25 manat
• 100 manat
• 50 manat

172. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən şəxsin təqsirini istisna edən hallar olduqda, şəxs vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusuna
görə məsuliyyət daşıyırmı?

• heç bir halda məsuliyyət daşımır
√ Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən faizlərin ödənilməsi istisna olmaqla məsuliyyət daşımır
• Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən maliyyə sanksiyalarının və faizlərin ödənilməsi istisna olmaqla məsuliyyət daşımır
• bu vergi orqanı tərəfindən müəyyən edilir
• bütün hallarda məsuliyyət daşıyır

173. Hansı hal vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edir?

• vergi orqanının vəzifəli şəxsinin təşəbbüsü olduqda
√ vergi orqanlarının qərarlarına yenidən baxıldıqda vergi ödəyicisinin hərəkətləri üçün hüquqi əsasların olması aşkar edildikdə
• vergi ödəyicisinin xahişi olduqda
• vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunun qarşısı alına bilən hadisələr nəticəsində törədilməsi
• vergi ödəyicisi fəaliyyət ünvanını dəyişdikdə

174.

Aşağıdakılardan hansılar vergi qanunvericiliyinin pozulmasında şəxsin təqsirini istisna edən hallara aiddir? 1. vergi ödəyicisi və ya vergi
agenti tərəfindən vergi orqanının və ya digər səlahiyyətli dövlət orqanının, yaxud onların vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətləri daxilində
verdikləri yazılı göstərişlərinin və ya izahatlarının yerinə yetirilməsi; 2. vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunun qarşısı alına
bilən hadisələr nəticəsində törədilməsi; 3. hər hansı vergilər, o cümlədən vergi agentləri tərəfindən ödənilən vergilər üzrə artıq ödənilmiş
məbləğlərin hesabına digər vergilər üzrə borcların nəzərə alınması; 4. vergilərin düzgün hesablanmaması və vergi öhdəliklərinin düzgün
yerinə yetirilməməsi ilə bağlı vergi qanunvericiliyinin pozulmasının vergi orqanının yoxlamasına qədərki dövrdə vergi ödəyicisinin özü
tərəfindən aradan qaldırılması.

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

175. Hansı hal vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb olunmanı istisna edir?

• vergi ödəyicisinin xahişi olduqda
√ vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunda şəxsin təqsirinin olmaması
• vergi ödəyicisi fəaliyyət ünvanını dəyişdikdə
• vergi ödəyicisinin vəzifəli şəxsinin təşəbbüsü olduqda
• vergi orqanının vəzifəli şəxsinin təşəbbüsü olduqda



176.

Vergi qanunvericiliyinin pozulması halları nəzərdən keçirildikdə aşağıdakı hansı məsələlər müəyyən edilməlidir? 1. onun bilərəkdən və
ya ehtiyatsızlıq nəticəsində törədilməsi; 2. inzibati məsuliyyətin tətbiq edilməsi üçün təqsirkar şəxsin müəyyən yaşa çatması; 3. vergi
ödəyicisi olan fiziki şəxsin sağlamlıq vəziyyəti; 4. yüngülləşdirici və ya ağırlaşdırıcı hallar; 5. qanun pozuntusunun qanunvericilikdə
ziddiyyətli məqamların olması səbəbindən törədilməsi.

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

177.
Vergi ödəyicisinin və vergi agentinin hansı sahələrdə yol verdiyi səhvləri müstəqil düzəltmək hüququ vardır? 1. istənilən səhvləri; 2.
vergitutma obyektinin uçotunda; 3. vergilərin ödənilməsində; 4. vergilərin hesablanmasında; 5. yol verilən səhvlərin müstəqil
düzəldilməsi qadağandır.

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

178. Vergi orqanlarının və ya onların vəzifəli şəxslərinin qanunsuz hərəkətləri ilə vergi yoxlaması keçirildikdə

• buraxılmış fayda [əldə edilməyən gəlir] də daxil olmaqla vurulan ziyan qismən vergi ödəyicisinə ödənilməlidir
√ buraxılmış fayda [əldə edilməyən gəlir] də daxil olmaqla vurulan ziyan tam həcmdə vergi ödəyicisinə ödənilməlidir
• buraxılmış fayda [əldə edilməyən gəlir] istisna olmaqla vurulan ziyan qismən vergi ödəyicisinə ödənilməlidir
• buraxılmış fayda [əldə edilməyən gəlir] də daxil olmaqla vurulan ziyanın 2 mıcli həcmdə vergi ödəyicisinə ödənilməlidir
• buraxılmış fayda [əldə edilməyən gəlir] istisna olmaqla vurulan ziyan tam həcmdə vergi ödəyicisinə ödənilməlidir

179. Nəzarət-kassa aparatının çekində aşağıdakı hansı məlumatlar olmalıdır? 1. vergi ödəyicisinin adı; 2. vergi ödəyicisinin VÖEN-i; 3. vergi
ödəyicisinin elektron imzası; 4. vergi ödəyicisinin fəaliyyət növü; 5. obyektin adı və yerləşdiyi ünvan.

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

180.

Operativ vergi nəzarətini həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən öz səlahiyyətləri çərçivəsində aşağıdakı hansı
məsələlər Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada aparılır? 1. vergi ödəyicilərinin ərazilərinə və ya binalarına [yaşayış binaları
[sahələri] istisna olmaqla] daxil olması; 2. vergi ödəyicilərinin ərazilərinə, binalarına [yaşayış binaları [sahələri] istisna olmaqla], habelə
sənədlərinə və əşyalarına baxış keçirilməsi; 3. sənədlərin tələb edilməsi, sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi; 4. ekspert
cəlb edilməsi, mütəxəssis, tərcüməçi və müşahidəçi dəvət edilməsi; 5. aksiz markası ilə markalanmalı olan markalanmamış və ya saxta
aksiz markası ilə markalanmış malların siyahıya alınması.

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

181.

Operativ vergi nəzarətinin həyata kecirilməsi ücün vergi orqanının əsaslandırılmış qərarında aşağıdakı hansı məlumatlar göstərilməlidir?
1. vergi ödəyicisinin yerləşdiyi ərazi; 2. operativ vergi nəzarəti ilə əhatə olunmalı olan məsələ [məsələlər]; 3. operativ vergi nəzarətinin
müddəti və operativ vergi nəzarətini həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinin [şəxslərinin] adları; 4. vergi orqanının vəzifəli
şəxsinin [şəxslərinin] pasport məlumatları; 5. vergi ödəyicilərinin yaşadığı ünvan.

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



182.

Operativ vergi nəzarətinin həyata kecirilməsi ücün aşağıdakılardan hansılar əsas götürülə bilər? 1. vergi orqanı tərəfindən kecirilən
səyyar vergi yoxlaması zamanı aşkar edilmiş faktlar; 2. vergi orqanları tərəfindən mənbəyi bəlli mənbələrdən əldə edilən məlumatlar; 3.
vergi orqanları tərəfindən mənbəyinin bəlli olub olmamasından asılı olmayaraq əldə edilən məlumatlar; 4. sahibkarlıq fəaliyyəti ilə
məşğul olmayan fiziki şəxslər tərəfindən qanunvericiliyin pozulması barədə məlumatlar; 5. vergi ödəyicisi tərəfindən vergi
qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan qaldırılması barədə vergi orqanlarının tələblərinin, Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş
müddətdə yerinə yetirilməməsi.

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

183.

Operativ vergi nəzarəti aşağıdakı hansı məsələləri əhatə edən vergi nəzarəti formasıdır? 1. "Fərqlənmə nişanı"nı almayan vergi
ödəyicilərinin aşkar edilməsi; 2. əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına riayət olunması; 3. qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydalar pozulmaqla valyuta sərvətlərinin ödəniş vasitəsi kimi qəbul edilməsi faktlarının aşkar edilməsi; 4. valyuta sərvətlərinin
ticarət, iaşə və xidmət müəssisələrində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydalarda istifadəsinə lisenziyanın verilməsini təmin
edilməsi; 5. xüsusi razılıq [lisenziya] tələb olunan fəaliyyət növləri ilə belə razılıq [lisenziya] olmadan məşğul olan şəxslərin aşkar
edilməsi.

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

184.

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərdə həyata keçirilən operativ vergi nəzarəti hansı məsələləri əhatə edir? 1.
müəyyən edilmiş qaydada və hallarda vergi orqanlarında uçota durmayan və ya «Fərqlənmə nişanı» almayan vergi ödəyicilərinin aşkar
edilməsi; 2. əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarına riayət olunması; 3. vergi ödəyicilərinin vergilərinin düzgün
hesablanması; 4. xüsusi razılıq [lisenziya] tələb olunan fəaliyyət növləri ilə belə razılıq [lisenziya] olmadan məşğul olan şəxslərin aşkar
edilməsi; 5. vergi ödəyiciləri tərəfindən təqdim olunmalı olan bəyannamələrin vaxtında təqdim olunması.

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

185.
Vergi orqanlarının qərarlarından [aktlarından], habelə vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən [hərəkətsizliyindən] şikayət
yuxarı vergi orqanına [yuxarı vəzifəli şəxsə] vergi ödəyicisi və ya başqa borclu şəxs tərəfindən öz hüquqlarının pozulduğunu bildiyi və
ya bilməli olduğu gündən neçə ay müddətində verilir?

• 1 ay
√ 3 ay
• 6 ay
• 9 ay
• 2 ay

186. Vergi ödəyicisinin vergilər üzrə borcu olmadıqda, vergi orqanları tərəfindən düzgün tutulmayan vergilərə, maliyyə sanksiyalarına,
faizlərə və inzibati cərimələrin məbləğlərinə münasibətdə hansı tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur?

• vergi ödəyicisinin müraciətinə əsasən 60 gün müddətində geri qaytarılmalıdır və ya gələcək ödənişlərin hesabına aid edilə bilər
• vergi ödəyicisinin müraciətinə əsasən 30 gün müddətində geri qaytarılmalıdır və ya gələcək ödənişlərin hesabına aid edilə bilər
• vergi orqanının qərarına əsasən 45 gün müddətində geri qaytarılmalıdır
√ vergi ödəyicisinin müraciətinə əsasən 45 gün müddətində geri qaytarılmalıdır və ya gələcək ödənişlərin hesabına aid edilə bilər
• vergi orqanının məlumatına əsasən 45 gün müddətində gələcək ödənişlərin hesabına aid edilə bilər

187. Vergi və ya cari vergi ödəməsi müəyyən edilmiş müddətdə ödənilmədikdə, Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən faiz cari vergi
ödənişlərinə münasibətdə hansı dövrə tətbiq edilir?

• cari vergi ödənişlərinə faiz hesablanmır
√ bütün ötmüş müddətə, ancaq bir ildən çox olmamaq şərti
• bütün ötmüş müddətə
• bütün ötmüş müddətə, ancaq 2 ildən çox olmamaq şərti ilə
• bütün ötmüş müddətə, ancaq üç ildən çox olmamaq şərti ilə



188.
Vergi orqanından şəhadətnamə-dublikat alınmadan sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün qeyri-rezident bank idarələrində və digər
qeyri-rezident kredit təşkilatlarında açılmış hesaba mədaxil edilmiş pul vəsaitinin neçə faizi miqdarında vergi ödəyicisinə maliyyə
sanksiyası tətbiq edilir?

• 200 faizi
√ 100 faizi
• 25 faizi
• 40 faizi
• 50 faizi

189.
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada əmək müqaviləsi [kontraktı] bağlamadan işə götürən
tərəfindən fiziki şəxslərin hər hansı işlərin [xidmətlərin] yerinə yetirilməsinə cəlb edilməsi yolu ilə onların gəlirlərinin gizlədilməsinə
[azaldılmasına] şərait yaradıldığına görə işəgötürənə hər bir belə şəxs üzrə hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

• 100 manat
√ 1000 manat
• 400 manat
• 1500 manat
• 5000 manat

190.
Vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçirilməmiş və ya texniki tələblərə cavab verməyən nəzarət-kassa aparatlarından istifadə etməklə
nağd pul hesablaşmalarının aparılmasına il ərzində üçüncü dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq
edilir?

• 800 manat
√ 1200 manat
• 900 manat
• 100 manat
• 400 manat

191.
Nəzarət-kassa aparatları və ya ciddi hesabat blankları tətbiq edilmədən [nəzarət kassa aparatları quraşdırılmadan, qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş formalara uyğun ciddi hesabat blankları olmadan və ya nəğd ödənilmiş məbləği mədaxil etmədən] nağd pul
hesablaşmalarının aparılmasına il ərzində birinci dəfə yol verildikdə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

• 800 manat
√ 400 manat
• 200 manat
• 100 manat
• 1200 manat

192. Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi-hesab fakturası üzrə alınmış malların [iş və xidmətlərin] dəyəri ödənilərkən, ƏDV məbləğinin
ödənilməməsinə görə vergi ödəyicisinə ödənilməmiş ƏDV məbləğinin neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

• 100 faizi
√ 50 faizi
• 20 faizi
• 400.0
• 25 faizi

193.
ƏDV üzrə qeydiyyat məcburi olduğu halda, qeydiyyat olmadan fəaliyyət göstərilməsinə görə vergi ödəyicisinə ƏDV üzrə qeydiyyat
olmadan fəaliyyət göstərdiyi bütün dövr ərzində büdcəyə ödənilməli olan ƏDV məbləğinin neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası
tətbiq edilir

• 100.0
• 40.0
√ 50.0
• 10.0
• 20.0

194. Vergi ödəyicisinin şikayətinə baxılan müddət ərzində nəyi ödəməmək hüququ vardır?

• əlavə hesablanmış vergi məbləğini



√ maliyyə sanksiyasını
• vergini
• vergi borcunu
• inzibati cəriməni

195. Vergi ödəyicisinin valyuta hesabından vəsait mübahisəsiz qaydada tutulduğu halda bank həmin gün Milli Bankın müəyyən etdiyi rəsmi
məzənnə ilə sərəncamda göstərilən məbləğin neçə faizinədək hesabdakı valyuta vəsaitini dondurur?

• 50.0
√ 105.0
• 150.0
• 125.0
• 100.0

196.
Müəyyən edilmiş vergi məbləğindən artıq ödənilmiş məbləğ və ya düzgün tutulmayan vergi məbləği ödənildikdə, vergi ödəyicisinin
ərizəsinin verildiyi tarixdən həmin məbləğlər geri qaytarılanadək gecikdirilən hər bir gün üçün [ödəmə günü də daxil olmaqla] vergi
ödəyicisinə müvafiq məbləğlərin neçə faizi miqdarında faiz ödənilir?

• 0,05 faizi
√ 0,1 faizi
• 0,2 faizi
• 1 faizi
• 0,01 faizi

197.
Vergi ödəyicisi vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borclarını bildirişdə göstərilən müddət ərzində ödəmədikdə vergi orqanının
tələbinə əsasən aktivləri barədə məlumatı 10 gün ərzində təqdim edilmədiyinə görə vergi ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq
edilir?

• 200 manat
√ 100 manat
• 50 manat
• 75 manat
• 40 manat

198. Vergi hesabatını və ya hesabatın əvəzinə nəzərdə tutulmuş arayışı əsas olmadan müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergi
ödəyicisinə vergi orqanının rəhbərinin [onun müavininin] qərarına əsasən hansı məbləğdə maliyyə sanksiyası tətbiq edilir?

• 25 manat
√ 40 manat
• 75 manat
• 100 manat
• 50 manat

199. Vergi qanunvericiliyinin pozulması anından neçə il keçdikdə şəxs həmin qanunvericiliklə bağlı hüquq pozuntusunun törədilməsinə görə
məsuliyyətə cəlb edilə bilməz və vergi öhdəlikləri yarana bilməz?

• 1 il
√ 3 il
• 4 il
• 5 il
• 2 il

200. Vergi ödəyicisi tərəfindən vergi qanunvericiliyinin bir neçə pozuntusuna yol verildikdə, maliyyə sanksiyaları necə tətbiq edilir?

• Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş ən yüksək maliyyə sanksiyası tətbiq edilir
√ hər pozuntuya münasibətdə ayrıca tətbiq edilir
• pozuntunun yüksək məbləği götürülür və ona uyğun maliyyə sanksiyası tətbiq edilir
• vergi orqanının müəyyən etdiyi qaydada
• Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş ən aşağı maliyyə sanksiyası tətbiq edilir

201. Vergi qanunvericiliyinin pozulması malların Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi ilə bağlı olduqda, həmin
işlərə hansı Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada baxılır?



• Vergi Məcəlləsi
√ Gömrük Məcəlləsi
• Cinayət Məcəlləsi
• Mülki Məcəllə
• Mülki-Prosessual Məcəlləsi

202. Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə vergi ödəyicilərinə və vergi agentlərinə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hansı
məsuliyyət tədbirləri tətbiq edilir?

• maliyyə sanksiyaları, faizlər və inzibati cərimələr
√ maliyyə sanksiyaları və faizlər
• yalnız maliyyə sanksiyaları və inzibati cərimələr
• maliyyə sanksiyaları və inzibatı cərimələr
• faizlər və inzibati cərimələr

203. Vergi ödəyiciləri, vergi agentləri və onların nümayəndələri, vergi orqanlarının vəzifəli şəxsləri vergi qanunvericiliyinin pozulmasına
görə hansı qanunvericilik aktlarına əsasən məsuliyyət daşıyırlar?

• yalnız İnzibati Xətalar Məcəlləsi
√ İnzibati Xətalar, Vergi Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının digər qanunları ilə
• yalnız İnzibati Xətalar və Vergi Məcəlləsi
• Mülki Məcəllə
• yalnız Vergi Məcəlləsi

204. Vergi orqanları tərəfindən maliyyə sanksiyalarının alınması barədə iddialarına hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq baxılır?

• İnzibati Xətalar Məcəlləsinə
√ Mülki-Prosessual Məcəlləyə
• Mülki Məcəlləyə
• Cinayət Məcəlləsinə
• Vergi Məcəlləsinə

205. Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qanuni hərəkətləri nəticəsində vergi ödəyicisinə vurulan ziyan hansı qaydada ödənilir?

• heç bir halda ödənilmir
√ qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, ödənilmir
• qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, ödənilir
• vergi ödəyicisinin tələbi əsasında ödənilir
• bütün hallarda ödənilir

206.

Vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə ümidsiz borclar vergi orqanları tərəfindən aşağıdakı göstərilən hansı hallarda silinə bilər?
1. Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti qurtardıqda; 2. Vergi Məcəlləsində müəyyən
edilmiş əsaslar üzrə vergi öhdəlikləri qüvvədən düşdükdə; 3. vergi ödəyicisi iflasa uğramaq təhlükəsi ilə rastlaşdıqda; 4. vergi
ödəyicisinə təbii fəlakət və ya digər qarşısıalınmaz qüvvə nəticəsində böyük həcmdə ziyan dəydikdə.

√ 1, 2
• 1, 3
• 2, 4
• 3, 4
• 1, 4

207.

Məhkəmənin qərarı əsasında keçirilən hərracda hərracın təşkilatçısı aşağıda göstərilən hansı işləri yerinə yetirməlidir? 1. hərracın
gedişində yaranan mübahisənin səbəblərini aradan qaldırmaq mümkün olmadıqda da hərracı baş tutmuş elan edir; 2. hərracın təşkil
olunmasını və keçirilməsini təmin edir; 3. satışın baş tutub-tutmadığını təsdiq edir; 4. hərracın gedişində mübahisəli vəziyyət yarandıqda
belə hərracı dayandırmadan sonadək davam etdirir; 5. hərracın yekunu barədə protokol tərtib edir və onu təsdiq etmək üçün sifariş
verənə təqdim edir.

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



• 1, 3, 4

208.

Siyahıya alınmış mallar məsul saxlamaya qoyulmaq üçün vergi ödəyicisinə təhvil verildikdə, o, siyahıya alınmış mallarla bağlı hansı
hərəkətlərə yol verdiyi təqdirdə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıdığı barədə xəbərdar olunmalıdır? 1. təbii
fəlakət və digər qarşısı alınmaz qüvvə nəticəsində mallar məhv olunduqda; 2. özgəninkiləşdirdikdə; 3. israf etdikdə; 4. 1-ci və 3-cü
bəndlərdə göstərilən hallar eyni zamanda baş verdikdə; 5.gizlədildikdə və ya dəyişdirildikdə.

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

209.
Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, vergi ödəyicisi vergitutmanın aşağıdakı hansı elementlərini əsas götürərək
hesabat dövri üçün ödənilməli olan verginin məbləğini sərbəst surətdə özü hesablayır? 1. vergi bazasını; 2. verginin elastikliyini; 3.
verginin miqyasını; 4. vergi dərəcəsini; 5. vergi güzəştlərini.

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

210.

Aşağıdakı hansı hallarda vergi orqanları müvəkkil banka yazılı bildiriş göndərməklə həmin bankın xidmət etdiyi hər hansı hüquqi şəxsin
və ya fərdi sahibkarın bank hesabı və əməliyyatları barədə qanunvericiliyə uyğun olaraq məlumat almaq hüququna malikdirlər? 1. vergi
ödəyicisinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada gəlirlərinin və xərclərinin uçotunun aparılması aşkar edildikdə; 2. vergi
bəyannamələri müəyyən olunmuş müddətdə təqdim edilmədikdə; 3. vergi yoxlamasının aparılması zamanı vergi ödəyicisi tərəfindən
vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə sənədlər təqdim edilmədikdə; 4. vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinə vergi ödəyicisinin ərazilərinə
və ya binalarına [yaşayış binaları [sahələri] istisna olmaqla] daxil olmağa icazə verildikdə; 5. mühasibat və hesabat sənədlərinin məhv
olunması [itirilməsi] aşkar edildikdə.

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

211.

Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi orqanının vergi ödəyicisinin banklar və bank əməliyyatlarının ayrı-ayrı növlərini həyata keçirən
kredit təşkilatlarından apardığı əməliyyatlar barədə məlumat almaq hüququ vardır? 1. vergi bəyannamələri müəyyən olunmuş müddətdə
təqdim edilmədikdə; 2. gəlirlərin və xərclərin uçotu müəyyən edilmiş qaydada aparılmadıqda; 3. istənilən halda vergi orqanının
təşəbbüsü ilə; 4. mühasibat və hesabat sənədlərinin məhv olunması aşkar edildikdə; 5. xronometraj metodu ilə müşahidə aparıldıqda.

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

212.
Vergi orqanı tərəfindən vergi hesabatı aşağıdakı hansı hallardan biri olduqda qəbul edilmir? 1. vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi
göstərilmədikdə və ya səhv göstərildikdə; 2. vergi dövrü əks olunmadıqda; 3. vergi ödəyicisi hesabatı poçt vasitəsilə təqdim etdikdə; 4.
vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs tərəfindən vergi hesabatı imzalanmadıqda; 5. vergi ödəyicisinin vergi borcu olduqda.

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

213.

Aşağıdakı məlumatlardan hansı əlaqəli məlumatlar hesab edilir? 1. vergi ödəyicisinin mülkiyyətində və istifadəsində olan maddi və
qeyri-maddi əmlak barədə rəsmi məlumatlar; 2. vergi ödəyicisi tərəfindən vergi orqanına əvvəlki hesabat dövrləri üçün təqdim edilmiş
vergi bəyannamələri; 3. vergi orqanının əldə etdiyi mənbəyi bəlli olmayan hər hansı digər məlumatlar; 4. vergi ödəyicisində aparılmış
xronometraj müşahidələrin nəticələri; 5. vergi ödəyicisinin idxal-ixrac əməliyyatları barədə rəsmi məlumatları.

• 1, 3, 4
√ 1, 2, 4, 5



• 3, 4, 5
• 1, 3, 5
• 2, 3, 4, 5

214.

Aşağıdakı hansı hallarda vergi orqanının ödənilməli olan verginin məbləğini əlaqəli məlumat əsasında hesablamaq hüququ vardır? 1.
vergi ödəyicisi tərəfindən mühasibat uçotu aparılmadıqda və ya mühasibat uçotu müəyyən edilmiş qaydada aparılmadıqda; 2. mühasibat
və hesabat sənədləri məhv olunduqda [itirildikdə]; 3. səyyar vergi yoxlamasının aparılması zamanı sənədlər müəyyən edilmiş qaydada
və müddətdə təqdim edildikdə; 4.vergitutma obyektinin müəyyənləşdirilməsi hər hansı başqa səbəblərdən mümkün olmadıqda; 5. vergi
ödəyicisi tərəfindən mühasibat uçotu müəyyən edilmiş qaydalara uyğun aparıldıqda.

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

215. Vergi orqanının vergi ödəyicisinə hesabladığı vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?

• məhkəmənin
√ vergi ödəyicisinin
• sərbəst auditorun
• mütəxəssislərin
• yuxarı vergi orqanının

216. Vergi ödəyicisinin vergi hesablamalarının səhv olduğunu sübut etmək vəzifəsi kimin üzərinə qoyulur?

• məhkəmənin
√ vergi orqanının
• sərbəst auditorun
• mütəxəssislərin
• vergi ödəyicisinin

217. Satışa çıxarılan əmlakla tanış olduqdan sonra hərracın keçirilməsinə neçə gün qalmış hərraca buraxılmış şəxslər hərracın təşkilatçısına
hərracda iştirak edib-etməyəcəkləri barədə öz qərarlarını yazılı surətdə bildirməlidirlər?

• 10 gün
√ 5 gün
• 1 gün
• 2 gün
• 3 gün

218.
Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, artıq ödənilmiş vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları digər vergilərin,
faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və inzibati cərimələr üzrə borcların ödənilməsi hesabına aid edildikdən sonra artıq ödənilmiş qalan
məbləğlər vergi ödəyicisinin yazılı ərizəsinə əsasən neçə gün ərzində vergi ödəyicisinə qaytarılır?

• 15 gün
√ 45 gün
• 30 gün
• dərhal
• 60 gün

219. Vergilər Nazirliyi rüblər üzrə [dövri olaraq] müddəti uzadılan vergi öhdəliklərinin məbləği barədə hansı icra orqanına məlumat verir?

• Dövlət Gömrük Komitəsinə
• Nazirlər Kabinetinə
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə
√ Maliyyə Nazirliyinə
• Dövlət Statistika Komitəsinə

220. Vergi orqanının səyyar və kameral vergi yoxlamasının nəticələrinə görə hesablanmış vergiləri, faizləri və maliyyə sanksiyalarını hesabat
dövri qurtardıqdan sonra neçə il ərzində yenidən hesablamaq hüququ vardır?



• 1 il ərzində
√ 3 il ərzində
• 10 il ərzində
• 15 il ərzində
• 5 il ərzində

221. Hansı halda gəlir vergisi və ya mənfəət vergisi üzrə vergi hesabatının verilməsi müddəti uzadıla bilər?

• vergi ödəyicisi hesabatın verilməsi müddəti keçdikdən sonra müraciət etdikdə

√ vergi ödəyicisi hesabatın verilməsi müddəti başa çatanadək müraciət etdikdə və bu zaman ödənilməli olan verginin məbləğini tamamilə
ödədikdə

• vergi ödəyicisi hesabatın verilməsi müddəti başa çatanadək müraciət etdikdə və bu zaman ödənilməli olan vergi məbləği ödənilmədikdə
• vergi ödəyicisi müraciət etdikdə istənilən vaxt
• vergi ödəyicisi hesabatın verilməsi müddəti keçdikdən sonra müraciət etdikdə və ödənilməli olan vergiləri ödədikdə

222. Vergi Məcəlləsində müəyyən edilən hər hansı müddət nə vaxt bitir?

• Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu günündən sonrakı gün
√ Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu gününün axırında
• Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu gününün əvvəlində
• Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu gününün başlanğıcında
• Vergi Məcəlləsində göstərilən dövrün sonuncu günündən əvvəlki gün

223. Siyahıya alınmış əmlakın açıq hərracda satılmasında hərracın sifarişçisi qismində kim çıxış edir?

• hərracı təşkil edən şəxs
√ məhkəmə icraçıları
• maliyyə orqanı
• vergi ödəyicisi
• vergi orqanı

224. Məhkəmənin qərarı əsasında əmlakın hərracda satışı zamanı hərracın təşkilatçısı qismində kim çıxış edir?

• istənilən hüquqi şəxs
√ ixtisaslaşdırılmış təşkilat
• məhkəmə nəzarətçiləri
• vergi orqanı
• məhkəmə icraçıları

225. Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında əmlakın, ona dair heç bir şərt qoyulmadan hərracda satışı zamanı kim həmin
əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu əldə edir?

• bu zaman əmlak üzərində mülkiyyət hüququ dəyişmir
√ ən yüksək qiymət təklif etmiş alıcı
• ən optimal qiymət təklif etmiş şəxs
• ən tez qiymət təklif etmiş alıcı
• ən az qiymət təklif etmiş alıcı

226. Təbii fəlakət və digər qarşısı alınmaz qüvvə nəticəsində vergi ödəyicisinə zərər dəymiş olduğu halda, vergi öhdəliyinin yerinə
yetirilməsi müddəti uzadılarkən faiz hansı dərəcə ilə hesablanır?

• 0,01 faiz dərəcəsi ilə
• 1 faiz dərəcəsi ilə
• 0,1 faiz dərəcəsi ilə
√ faiz hesablanmır
• 0,05 faiz dərəcəsi ilə

227. Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddəti vergi ili ərzində 1 aydan 9 ayadək uzadıldıqda, həmin müddət ərzində vergi ödəyicisinə
faizlər hesablanırmı?

• 6 ayadək olan dövrədək hesablanmır



• 0,01 faiz dərəcəsi ilə hesablanır
• 3 ayadək olan dövrədək hesablanmır
√ faizlər hesablanmır
• 9 ayadək olan dövrədək hesablanmır

228. Vergi ödəyicisi artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının məbləğinin qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini neçə
il ərzində tələb etmək hüququna malikdir?

• 1 il
• müddət müəyyən olunmayıb
• 2 il
• 3 il
√ 5 il

229. Vergi ödəyicisi vergi hesabatı dövrü qurtardıqdan sonra neçə il ərzində ondan düzgün tutulmamış vergilərin, faizlərin və maliyyə
sanksiyalarının hesablanmasını və hesablanmış məbləğin yenidən hesablanmaq hüququna malikdir?

• 1 il
• 2 il
• 5 il
√ 3 il
• müddət müəyyən olunmayıb

230. Vergi orqanları vergiyə cəlb edilən hesabat dövrü qurtardıqdan sonra verginin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının hesablanmış
[yenidən hesablanmış] məbləğini neçə il ərzində tutmaq hüququna malikdirlər?

• 3 il
• 2 il
• 1 il
• müddət müəyyən olunmayıb
√ 5 il

231. Vergilərin ödənilmə müddətləri pozulmaqla ödənilməsinə görə vergi ödəyicisinə Vergi Məcəlləsində hansı məsuliyyət tədbiri nəzərdə
tutulmuşdur?

• müəyyən edilmiş qaydada maliyyə sanksiyası tətbiq edilir
• heç bir tədbir görülmür
• əmlakı siyahıya alınır
√ müəyyən edilmiş qaydada və şərtlərlə faizlər ödənilir
• inzibati qaydada cərimə edilir

232. Aşağıdakı hansı məlumat vergilərin hesablanması barədə bildirişdə göstərilmir?

• verginin hesablanmasına əsas olmuş hallar
• vergi ödəyicisinin adı və ya obyektin adı
• şikayət etmə qaydası
√ verginin hesablanmasını aparan vəzifəli şəxsin adı
• verginin ödənildiyi yer və üsul

233. Verginin hesablanması barədə bildirişdə aşağıdakılardan hansı göstərilmir?

• verginin ödənilmə müddətləri
√ tətbiq edilmiş maliyyə sanksiyalarının məbləği
• verginin ödənildiyi yer və üsul
• vergi ödəyicisinin adı və ya obyektin adı
• verginin hesablanmasına əsas olmuş hallar

234. Aşağıda göstərilən hansı hallarda vergi öhdəliyinə xitam verilir?

• vergi ödəyicisi fəaliyyətini dayandırdıqda
√ vergilər ödənildikdə



• vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs köçdükdə
• hüquqi şəxs müflis olduqda
• vergi ödəyicisinin xahişi olduqda

235. Vergi öhdəliyi nədir?

• vergitutma obyekti
• vergi hesablamaq vəzifəsi
• vergitutma bazasını müəyyənləşdirmək
• vergi bəyannaməsi vermək vəzifəsi
√ vergini [o cümlədən cari vergi ödəməsini] ödəmək vəzifəsi

236. Hansı vergi növləri üzrə hesabatın verilməsi müddəti uzadıla bilər?

• sadələşdirilmiş vergi və əmlak vergisi
• ƏDV və aksiz
• gəlir vergisi və mədən vergisi
• mənfəət vergisi və əlavə dəyər vergisi
√ gəlir vergisi və mənfəət vergisi

237. Dəqiqləşdirilmiş və ya vaxtında təqdim edilməmiş hesabatlar hansı günədək təqdim edilə bilər?

• dəqiqləşdirməyə icazə verilmir
• növbəti hesabat verilənədək
• səyyar vergi yoxlaması başlanan zaman
√ səyyar vergi yoxlamasının başladığı günədək
• istənilən vaxt

238. Vergi ödəyiciləri vergi hesabatını hansı müddətlərdə və hansı orqana verməlidirlər?

• Mülki Məcəllədə göstərilən müddətlərdə, statistika orqanına
• Vergi Məcəlləsində göstərilən müddətlərdə, maliyyə orqanına
√ Vergi Məcəlləsində göstərilən müddətlərdə, vergi orqanına
• Vergi Məcəlləsində göstərilən müddətlərdə, ədliyyə orqanına
• Vergi Məcəlləsində göstərilən müddətlərdə, gömrük orqanına

239. Əlaqəli məlumata əsasən hesablanmış vergilər hansı hallarda yenidən hesablanır?

• əlaqəli məlumata əsasən hesablanmış vergilər yenidən hesablanmır
• mənbəyi məlum olmayan məlumatlar daxil olduqda
• vergi orqanının məqbul hesab etdiyi hallarda
• vergi ödəyicisinin xahişi olduqda
√ əlaqəli məlumata əsasən hesablanmış vergilərə dair bəyannamə təqdim edildikdə

240. Muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlir vergisini əlaqəli məlumata əsasən hesablamaq mümkün olmadıqda və ya fiziki şəxslərin işləməsi
rəsmiləşdirilmədikdə, gəlir vergisi necə hesablanır?

• ölkə üzrə müəyyən edilmiş minimum əmək haqqı əsasında
• əldə edilən istənilən məlumat əsasında
• vergi ödəyicisinin məlumatı əsasında
• gəlir vergisi hesablanmır
√ ötən ilin ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı əsasında

241. Bank və ya digər kredit təşkilatı vergi ödəyicinin valyuta hesabındakı vəsaiti dondurduqdan sonra dərhal bu barədə vergi ödəyicisinə nə
göndərir?

• üzləşmə aktı
• bildiriş
• heç nə göndərmir
√ məlumat



• xəbərdarlıq

242. Bank və ya digər kredit təşkilatı vergi ödəyicinin valyuta hesabındakı vəsaiti dondurarkən hansı müddət ərzində bu barədə vergi
ödəyicisinə məlumat göndərir?

• 2 gün
• 10 gün
• 5 gün
√ dərhal
• 3 gün

243. Vergi ödəyicisinin hesablarında vəsait olarsa, sərəncam nə vaxt icra edilir?

• 90 gün müddətində
• 10 gün müddətində
• 5 gün müddətində
• 30 gün müddətində
√ sərəncam daxil olan gün

244. Sərəncam vergi ödəyicisinin bankda və ya digər kredit təşkilatlarında olan hansı hesablarına verilir?

• yalnız digər hesablarına
• yalnız milli valyutada olan hesablarına
• yalnız hesablaşma hesabına
• yalnız valyuta hesabına
√ milli və ya xarici valyutada cari və ya digər hesablarında

245. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının aldıqları əvəzsiz köçürmələr, üzvlük haqları və ianələr üzrə vergilər hansı qaydada tutulur?

• Ödəmə mənbəyində
• Ödəmə mənbəyində14 faiz
√ Vergi tutulmur
• Müstəsna hallarda
• Xərclər çıxıldıqdan sonra

246. Xeyriyyə təşkilatlarının sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirdən başqa digər gəlirləri hansı dərəcə ilə mənfəət vergisinə cəlb
olunur?

• 22 faiz
• 14 faiz
• 10 faiz
√ vergi tutulmur
• 15 faiz

247. Mənfəətdən vergi hansı dərəcə ilə tutulur?

• 0.25
• 0.18
• 0.22
√ 0.2
• 0.3

248. Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliklə bağlı olmayan dividenddən gəliri mənfəət [gəlir] vergisinə necə cəlb olunur?

• Xərclər çıxıldıqdan sonra vergiyə cəlb olunur
• Ödəmə mənbəyində 12 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur
• Ödəmə mənbəyində 14 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur
√ Ödəmə mənbəyində 10 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur
• Vergiyə cəlb edilmir



249. Mənfəət vergisinin məqsədləri üçün rezident müəssisənin vergitutma obyekti nədir?

• ümumi dövriyyəsi
• gəlir və xərcləri
• yalnız aldığı dividend və faizlərin məbləği
√ mənfəəti
• ümumi gəliri

250. Azərbaycan Respublikasında mənfəət vergisinin ödəyiciləri kimlərdir?

• Yalnız rezident müəssisələr
• Rezident müəssisələr və fiziki şəxslər
• Rezident və qeyri–rezident müəssisələr, fiziki şəxslər
√ Rezident və qeyri-rezident müəssisələr
• Yalnız rezident müəssisələr

251.

Aşağıdakı hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 55 manat məbləğində azaldılır? 1. həlak olmuş,
yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri, habelə vəzifələrinin icrası zamanı həlak olmuş dövlət qulluqçularının valideynləri
və arvadları [ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]; 2. I və II qrup
müharibə əlilləri; 3. I və II qrup əlillər [müharibə əlillərindən başqa]; 4. 1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi
nəticəsində, habelə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri və arvadları
[ərləri]. [Bu şəxslərin arvadlarına [ərlərinə] güzəşt o halda verilir ki, onlar təkrar nikaha girmiş olmasınlar]; 5. Əfqanıstana və döyüş
əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər.

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

252. Çernobıl AES-də qəza nəticəsində şüa xəstəliyinə tutulmuş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin hansı
məbləğindən vergi tutulur?

• vergi tutulmur
√ 400 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
• gəlirin tam məbləği vergiyə cəlb olunur
• 200 manatdan çox olan hissəsindən
• gəlirin 50 faizi vergiyə cəlb olunur

253. 1941-1945-ci illərdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallar ilə təltif edilmiş şəxslərin hər hansı muzdlu işdən əldə
etdikləri gəlirləri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?

√ 400 manatdan çox olan hissəsindən
• 1000 manatdan çox olan hissəsindən
• gəlirin 50 faizindən vergi tutulur
• vergi tutulmur
• 200 manatdan çox olan hissəsindən

254. Müharibə əlillərinin hər hansı muzdlu işdən əldə etdikləri aylıq gəlirinin hansı məbləğindən vergi tutulur?

• bütün məbləğdən vergi tutulmur
√ 400 manatdan çox olan hissəsindən
• 100 manatdan çox olan hissəsindən
• 1000 manatdan çox olan hissəsindən
• gəlirin 30 faizi vergiyə cəlb olunur

255. Dövlət qulluqçusuna pensiya yaşına çatmasına görə könüllü işdən çıxması ilə əlaqədar verilən birdəfəlik haqq gəlir vergisinə hansı
qaydada cəlb olunur?

• 1000 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
√ vergidən azaddır
• birdəfəlik haqqın 50 faizi vergiyə cəlb olunur



• mükafatın 1000 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
• tam məbləğdə vergi tutulur

256. Yarışlarda, müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatların hansı dəyəri gəlir vergisinə cəlb olunur?

• mükafatın 50 faizi vergiyə cəlb olunur
√ əşya şəklində olan mükafatın tam dəyəri vergiyə cəlb olunmur
• əşya şəklində olan mükafatın 200 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
• əşya şəklində olan mükafatın 20000 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
• əşya şəklində olan mükafatın 300 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur

257. Şəhər və rayon yarışlarında və müsabiqələrində pul şəklində alınan mükafatların dəyəri gəlir vergisinə necə cəlb olunur?

• mükafatın 50 faizi vergiyə cəlb olunur
√ mükafatın 200 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
• mükafatın 300 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
• mükafatın 1000 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
• mükafatın tam məbləği vergiyə cəlb olunur

258.

Aşağıdakı hansı gəlirlər qeyri – sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlərə aiddir? 1. sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya
müəssisənin bağlanmasına razılıq verilməsinə görə alınan gəlir; 2. vergi ödəyicisinin aktivlərinin ilkin qiymətinin artdığını göstərən hər
hansı digər gəlir [təqdim olunduğu və ya vergitutma məqsədləri üçün amortizasiya hesablandığı təqdirdə] — əmək haqqından başqa; 3.
sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir; 4. əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir; 5.
faiz gəliri.

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

259.

Hansı gəlirlər qeyri – sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir? 1. sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin
təqdim edilməsindən gəlir; 2. gəlirdən çıxılan kompensasiya edilən məbləğlərdən və ya ehtiyatların azalmasından gəlir; 3. həyatın yığım
sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi və ya onun xeyrinə ödənilən sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq; 4. dividend; 5.
işçinin xərclərinin əvəzi ödənildiyi halda, ödənən vəsaitin məbləği.

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

260. Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir?

• sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir
√ sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq verilməsinə görə alınan gəlir
• həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi və ya onun xeyrinə ödənilən sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq
• dividend gəliri
• əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir

261. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?

• sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir
√ sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq verilməsinə görə alınan gəlir
• heç biri
• dividend gəliri
• faiz gəliri

262. Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir?

• sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir
√ sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir



• faiz gəliri
• dividend gəliri
• əsas vəsaitlərin köhnəlməsindən əldə olunan gəlir

263.

İşə götürən tərəfindən əyləncə və yemək xərclərinin [müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş normalar daxilində
müalicə-profilaktik yeməklərə, süd və ona bərabər tutulan digər məhsullara və vasitələrə sərf olunan xərclər, həmçinin dəniz
nəqliyyatında üzücü heyətə verilən yemək xərcləri istisna olmaqla], habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərclərinin
çəkilməsinin nəticəsi kimi əldə edilən gəlir vergi tutulan gəlirə aiddirmi?

• qeyri- sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir
√ vergi tutulan gəlirə aid deyildir
• vergilərdən azad edilən gəlirlərdən başqa digər gəlirlərə aiddir
• vergi tutulan gəlirə aiddir
• sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir

264.
Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirlərə aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. işçinin xərclərinin əvəzi ödənildiyi halda ödənən vəsaitin
məbləği; 2. işçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda, həmin borcun və ya öhdəliyin məbləği; 3. əsas
vəsaitlərin təqdim edilməsindən alınan gəlir; 4. işəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları; 5. dividend.

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

265.
Qeyri-rezident vergi ödəyicisinin gəlirinə aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir; 2. faktiki ezamiyyə
xərcləri; 3. muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir; 4. vergilərdən azad edilən gəlirlərdən başqa bütün digər gəlirlər; 5.
vergilərdən azad edilən və edilməyən digər gəlirlər.

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

266. Rezident fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti nədir?

• Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilən dövr üçün rezidentlərin bütün gəliri ilə həmin dövrdə Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdən ibarət olan vergiyə cəlb edilən gəlirdir.

• vergi ili üçün rezidentlərin yalnız Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi gəliri ilə həmin dövr üçün Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən
gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdən ibarət olan vergiyə cəlb edilən gəlirdir.

• vergi ili üçün rezidentlərin bütün gəliri ilə həmin dövr üçün Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ nəzərə
alınmadan vergiyə cəlb edilən gəlirdir

√ vergi ili üçün rezidentlərin bütün gəliri ilə həmin dövr üçün Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı
fərqdən ibarət olan vergiyə cəlb edilən gəlirdir.

• vergi ili üçün rezidentlərin bütün gəliri ilə həmin dövr üçün Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğin cəmindən
ibarət olan vergiyə cəlb edilən gəlirdir

267. Aşağıdakı şəxslərdən kim vergi ödəyicisinin himayəsində olanlara aid edilmir?

• vergi ödəyicisinin işsizlik müavinəti almayan arvadı [əri]
√ vergi ödəyicisinin qiyabi təhsil alan 20 yaşlı uşağı
• vergi ödəyicisinin 17 yaşlı uşağı
• vergi ödəyicisinin gündüz təhsil alan 20 yaşı olan uşağı
• vergi ödəyicisinin gündüz təhsil alan 23 yaşınadək olan uşağı

268. Müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatından keçmiş lotereyalardan, habelə dövlət daxili uduşlu istiqrazlardan əldə olunan uduşların dəyəri
gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?

• tam məbləğdə vergiyə cəlb olunur
√ gəlir vergisindən azaddır
• uduşların dəyəri çıxılmaqla qalan məbləğin 25 faizi vergiyə cəlb olunur
• 14 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur



• uduşların dəyəri çıxılmaqla qalan məbləğin 50 faizi vergiyə cəlb olunur

269. Vergi ödəyicisinin azı neçə il yaşadığı əsas yaşayış yeri olan daşınmaz əmlakın təqdim edilməsindən əldə edilən gəlir gəlir vergisindən
azaddır?

• 2 il
√ azad edilmir
• 1 il
• 4 il
• 5 il

270. Fiziki şəxsin əsas iş yerində  hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən illik gəliri 30000 manatadək olduqda, gəlir vergisinə
münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?

• 360 manat
√ ölkə üzrə yaşayış minimumunun 12 misli
• heç bir güzəşt tətbiq olunmur
• minimum əmək haqqının 2 misli
• minimum əmək haqqının 12 misli

271. Fiziki şəxsin əsas iş yerində  hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda, gəlir vergisinə
münasibətdə hansı məbləğdə azadolma tətbiq edilir?

• minimum əmək haqqının 12 misli
√ ölkə üzrə yaşayış minimumunun 1 misli
• 30 manat
• minimum əmək haqqının 1 misli
• heç bir güzəşt tətbiq olunmur

272. Hədiyyə və maddi yardım vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin ailə üzvlərindən alındığı halda onun dəyərinin hansı məbləğindən vergi
tutulur?

• hədiyyə və maddi yardımın 10000 manatdan artıq olan hissəsindən
√ vergidən azaddır
• hədiyyə və maddi yardımın tam məbləğindən
• hədiyyə və maddi yardımın 20000 manatdan artıq olan hissəsindən
• hədiyyə və maddi yardımın 1000 manatdan artıq olan hissəsindən

273. Xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün fiziki şəxsə verilmiş maddi yardımın dəyərinin hansı hissəsi gəlir vergisindən azaddır?

• 5000 manatadək olan hissəsi
√ 2000 manatadək olan hissəsi
• 10000 manatadək olan hissəsi
• 1000 manatadək olan hissəsi
• 20000 manatadək olan hissəsi

274. Miraslar vergi ödəyicisinin ailə üzvlərindən alındığı halda onun dəyərinin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?

• 2000 manatdan çox olan hissəsindən
• 20000 manatdan çox olan hissəsindən
• şərti maliyyə vahidinin 1000 mislindən çox olan hissəsindən
√ vergidən azaddır
• 200 manatdan çox olan hissəsindən

275. Hədiyyələrin hansı məbləğindən gəlir vergisi tutulur?

• tam məbləğindən
√ 1000 manatdan çox olan hissəsindən
• 20000 manatdan çox olan hissəsindən
• 10000 manatdan çox olan hissəsindən
• 2000 manatdan çox olan hissəsindən



276. Xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün fiziki şəxsə verilən maddi yardımın dəyərinin hansı məbləğindən vergi tutulur?

• maddi yardımın tam məbləğindən
√ 2000 manatdan çox olan hissəsindən
• şərti maliyyə vahidinin 50 mislindən çox olan hissəsindən
• 20000 manatdan çox olan hissəsindən
• maddi yardım məbləğinin 50 faizindən

277. Fiziki şəxsin təqvim ili ərzində ailə üzvlərindən aldığı hədiyyə, maddi yardım və miraslar hansı faiz dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunur?

• 12 faiz
√ gəlir vergisindən azaddır
• 35 faiz
• 20 faiz
• 14 faiz

278. İki və ya daha çox yerdə muzdla işləyən fiziki şəxslərin gəlirlərindən hansı qaydada gəlir vergisi hesablanır və hansı büdcəyə ödənilir?

• ən çox əmək haqqı aldığı yerdə hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir
√ hər bir iş yerində ödənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir
• hər bir iş yerində ödənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və bələdiyyə büdcəsinə ödənilir
• hər bir iş yerində ödənilən məbləğdən ayrıca hesablanır və bərabər hissələrlə bələdiyyə və dövlət büdcəsinə ödənilir
• əsas iş yerində gəlirlərin ümumi məbləğindən tutularaq dövlət büdcəsinə ödənilir

279. Fiziki şəxslərə ödənilmiş dövlət müavinətləri hansı qaydada vergiyə cəlb edilir?

• 2000 manatdan artıq olan hissəsindən vergi tutulur
• 100 manatdan artıq olan hissəsi vergiyə cəlb edilir
√ vergiyə cəlb edilmir
• 2000 manatdan artıq olan hissəsindən vergi tutulmur
• 1000 manatdan artıq olan hissəsi vergiyə cəlb olunur

280. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətdən gəlir vergisi hansı qaydada tutulur?

• 55 manatdan çox olan hissəsindən
√ ümumi qaydada vergiyə cəlb olunur
• 50 faizi vergiyə cəlb olunur
• 2000 manatdan çox olan hissəsindən
• vergi tutulmur

281. Azərbaycan vətəndaşı olmayan diplomatik və konsulluq əməkdaşının rəsmi məşğulluğundan gəliri hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur?

• 12 faiz
√ gəlir vergisindən azaddır
• 10 faiz
• 14 faiz
• 25 faiz

282. İllik gəliri 30000 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?

• 35 faiz
√ 14 faiz
• 4200 manat + 12000 manatdan çox olan məbləğin 35 faizi
• 25 faiz
• 4200manat + 1000 manatdan çox olan məbləğin 35 faizi

283. İllik gəlirinin məbləği 30.000 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq
olunur ?



• 20 faiz
√ 25 faiz
• 45 faiz
• 35 faiz
• 30 faiz

284. Aylıq gəliri 2500 manatadək olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?

• 35 faiz
√ 14 faiz
• 350 manat + 1000 manatdan çox olan məbləğin 20 faizi
• 350 manat + 1000 manatdan çox olan məbləğin 35 faizi
• 350 manat + 1000 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi

285. Aylıq gəliri 2500 manatdan artıq olan fiziki şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur?

• 14 faiz
√ 25 faiz
• 30 faiz
• 35 faiz
• 20 faiz

286. Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir?

• royalti
√ muzdlu işlə əlaqədar ödənilən əmək haqqı
• dividend
• icarə haqqı
• faiz gəliri

287.

Faktiki ezamiyyə xərclərinin, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri
əvəzinə üzücü heyətin üzvlərinə sutkalıq ödənişlərin və ya digər işgüzar xərclərin əvəzinin ödənilməsi hansı gəlirə daxildir?Faktiki
ezamiyyə xərclərinin, habelə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş dəniz nəqliyyatında ezamiyyə xərcləri
əvəzinə üzücü heyətin üzvlərinə sutkalıq ödənişlərin və ya digər işgüzar xərclərin əvəzinin ödənilməsi hansı gəlirə daxildir?

• sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə
√ gəlirə daxil deyildir
• qeyri- sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə
• digər gəlirə
• muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirə

288. İşçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda həmin borcun və ya öhdəliyin məbləği hansı gəlirə aiddir?

• sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə
√ muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirə
• həmin məbləğ vergi tutulan gəlirə aid edilmir
• digər gəlirə
• qeyri- sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə

289. Hansı gəlir muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirə aid deyildir?

• əmək haqqı
√ faiz gəliri
• muzdlu işdən alınan hər hansı ödəmə və ya fayda
• işə götürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları
• işə götürən tərəfindən verilən maddi yardım

290. Vergitutma məqsədləri üçün qeyri-rezident fiziki şəxsin gəliri dedikdə hansı gəlir başa düşülür?

• Azərbaycan Respublikasından kənarda əldə edilən gəlir



√ Azərbaycan Respublikası mənbələrindən əldə edilən gəlir
• rezidenti olduğu ölkədə əldə etdiyi gəlir
• digər ölkələrdə  əldə etdiyi gəlir
• Azərbaycan Respublikası mənbələrindən və Respublika hüdudlarından kənarda əldə edilən gəlir.

291. Azərbaycan Respublikasında gəlir vergisinin ödəyicisi kimlərdir?

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

292.
Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyicisində aparılmış vergi yoxlaması nəticəsində aşkar edilmiş vaxtında ödənilməmiş
mənfəət, yaxud gəlir vergiləri üzrə cari vergi ödəmələrinə münasibətdə bütün ötmüş müddətə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş faiz
hansı qaydada [müddətdə]tətbiq edilir?

• 3 aydan çox olmamaq şərti ilə
√ 1 ildən çox olmamaq şərti ilə
• 5 aydan çox olmamaq şərti ilə
• 6 aydan çox olmamaq şərti ilə
• 2 ildən çox olmamaq şərti ilə

293.
Əvvəlki vergi ilində fəaliyyəti olmayan vergi ödəyiciləri rüb başa çatdıqdan sonra hansı müddətdə cari vergi ödəmələrini [mənfəət,
gəlir] aparmalı və rüb ərzində mənfəətdən və ya gəlirdən hesablanmış cari vergi məbləği barədə vergi orqanına arayış təqdim
etməlidirlər?

• 10 gün müddətində
√ 15 gün müddətində
• 1 ay müddətində
• 20 gün müddətində
• 7 gün müddətində

294.

Aşağıda göstərilən hansı şəxslər [vergi agentləri] ödəmə mənbəyində gəlir vergisini tutmağa borcludurlar? 1. vergi ödəyicisi kimi vergi
orqanlarında uçota alınmayan, VÖEN təqdim etməyən fiziki şəxslərin göstərdiyi xidmətlərə [işlərə] görə həmin fiziki şəxslərə haqq
ödəyən hüquqi şəxslər və ya fərdi sahibkarlar; 2. vergi ödəyicisi kimi vergi orqanlarında uçota alınmayan, icarə haqqı ödəyən fiziki
şəxslər; 3. hüquqi və fiziki şəxslərə faizlər ödəyən hüquqi şəxslər və ya sahibkarlar; 4. dövlət sosial təminat sistemi vasitəsilə pensiyalar
ödəyən şəxslər; 5. digər şəxslərə pensiya ödəyən fiziki şəxslər və ya sahibkarlar.

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

295. Bəyannamə verməli olmayan fiziki şəxs verginin yenidən hesablanması və vəsaitlərin qaytarılması haqqında tələb irəli sürülən
bəyannamə verə bilərmi?

• bəyannamə verə bilər, lakin vəsaitlərin qaytarılması haqqında tələb irəli sürə bilməz
√ bəyannamə verə bilər

• yalnız Vergilər Nazirliyinin icazəsi ilə verginin yenidən hesablanması və vəsaitlərin qaytarılması haqqında tələb irəli sürülən bəyannamə
verə bilər

• Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə verginin yenidən hesablanması və vəsaitlərin qaytarılması haqqında tələb irəli sürülən bəyannamə verə
bilər

• bəyannamə verə bilməz

296.

Aşağıda göstərilən hansı vergi ödəyiciləri vergi orqanına bəyannamə verirlər? 1. muzdlu işlə əlaqədar olaraq gəlir əldə edən fiziki
şəxslər; 2. rezident müəssisələr; 3. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi olan qeyri-rezidentlər; 4. vergiyə cəlb olunan
gəliri Azərbaycan mənbəyindən olan və bu gəlirindən ödəmə yerində vergi tutulmayan qeyri-rezidentlər; 5. avtomobil nəqliyyatı
vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən vergi ödəyiciləri.

• 1, 2, 3
√ 2, 3, 4
• 1, 4, 5



• 1, 3, 5
• 3, 4, 5

297.

Aşağıdakı hallardan hansılar olduqda əmlak icarəsi maliyyə lizinqi sayılmır? 1. lizinq müqaviləsi ilə icarə müddəti qurtardıqdan sonra
əmlakın mülkiyyətə verilməsi nəzərdə tutulduğu, yaxud icarə müddəti qurtardıqdan sonra icarəçi əmlakı müəyyən edilmiş və ya
qabaqcadan güman edilən qiymətlərlə almaq hüququna malik olduğu halda; 2. icarə haqqının ödəniləcək məbləği əmlakın icarənin
əvvəlinə olan bazar qiymətinin ən azı 90 faizinə bərabər və ya ondan artıq olduğu halda; 3. icarə müddəti icarəyə götürülən əmlakın
istismar müddətinin 75 faizindən az olduğu halda; 4. icarə müddəti qurtardıqdan sonra əmlakın qalıq dəyəri icarənin əvvəlinə onun
bazar qiymətinin 20 faizindən artıq olduğu halda; 5. icarə haqqının ödəniləcək məbləği əmlakın icarənin əvvəlinə olan bazar qiymətinin
75 faizindən aşağı olduğu halda.

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

298. Hesablama metodundan istifadə edilərkən vergi ödəyicisi müqavilə üzrə iş görürsə və ya xidmət göstərirsə, hansı vaxt gəlirin əldə
edildiyi vaxt sayılır?

• müqavilə ilə nəzərdə tutulduğu vaxt
√ müqavilədə nəzərdə tutulan işlərin görülməsinin və ya xidmətlərin göstərilməsinin tam başa çatdığı vaxt
• istənilən vaxt
• ödəmə tapşırığının banka təqdim edildiyi vaxt
• işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi öhdəliyinin yarandığı vaxt

299. Hüquqi şəxslər mənfəət vergisi bəyannaməsini nə vaxt vergi orqanına təqdim edirlər?

• hesabat ilindən sonrakı ilin fevral ayının 15-dən gec olmayaraq
√ hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq
• hesabat ilindən sonrakı ilin aprel ayının 15-dən gec olmayaraq
• hesabat ilindən sonrakı ilin fevral ayının 15-dən gec olmayaraq
• hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 1-dən gec olmayaraq

300. Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi nümayəndəliyi olan qeyri-rezident fiziki şəxslər illik bəyannaməni nə vaxt vergi orqanına
təqdim edirlər?

• hesabat ilindən sonrakı ilin fevral ayının 1-dən gec olmayaraq
√ hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq
• hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 1-dən gec olmayaraq
• hesabat ilindən sonrakı ilin fevral ayının 15-dən gec olmayaraq
• hesabat ilindən sonrakı ilin aprel ayının 15-dən gec olmayaraq

301. Rezident fiziki şəxslər illik gəlir vergisi bəyannaməsini nə vaxt təqdim edirlər?

• hesabat ilindən sonrakı ilin aprel ayının 15-dən gec olmayaraq
• hesabat ilindən sonrakı ilin fevral ayının 15-dən gec olmayaraq
• hesabat ilindən sonrakı ilin aprel ayının 1-dən gec olmayaraq
√ hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq
• hesabat ilindən sonrakı ilin fevral ayının 1-dən gec olmayaraq

302. Vergi uçotunun məqsədləri üçün vergi ödəyicisi kassa metodundan istifadə etdikdə, xərcin çəkilməsi vaxtı hansı vaxt sayılır?

• gəlirin faktiki əldə edildiyi vaxt
√ xərcin faktiki çəkildiyi vaxt
• vergi ödəyicisinin özünün müəyyənləşdirdiyi vaxt
• ödəmənin həyata keçirildiyi vaxt
• öhdəliyin yarandığı vaxt

303. Qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinin xalis mənfəətindən həmin qeyri-rezidentin xeyrinə köçürülən məbləğdən neçə faiz dərəcəsi ilə
vergi tutulur?



• 27 faiz
√ 10 faiz
• 5 faiz
• 12 faiz
• vergi tutulmur

304. Qeyri-rezidentin Azərbaycan mənbəyindən əldə olunan və Azərbaycan Respublikası ərazisindəki daimi nümayəndəliyə aid olmayan
gəlirindən hansı qaydada vergi tutulur?

• gəlirdən xərclər çıxılmaqla vergi tutulur
√ ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmadan vergi tutulur
• vergi tutulmur
• ödəmə mənbəyində xərclər çıxılmaqla vergi tutulur
• ilin sonunda bəyannamə təqdim edilir və ümumi qaydada vergi hesablanır

305. Azərbaycan mənbəyindən royalti şəklində əldə edilən gəlirdən ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?

• 15 faiz
√ 14 faiz
• vergi tutulmur
• 20 faiz
• 10 faiz

306. İcarə haqqı vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan fiziki şəxs tərəfindən ödənildikdə ödəmə mənbəyində hansı dərəcə ilə vergi tutulur ?

• ümumi qaydada vergi tutulur
• 20 faiz
• 10 faiz
√ ödəmə mənbəyində vergi tutulmur
• 14 faiz

307. Daşınan və daşınmaz əmlak üçün icarə haqqından ödəmə mənbəyində hansı faiz dərəcəsi ilə vergi tutulur?

• 22 faiz
√ 14 faiz
• 15 faiz
• 20 faiz
• vergi tutulmur

308. Rezidentlər və ya qeyri-rezidentlərin daimi nümayəndəliyi tərəfindən ödənilən faizlərdən əgər gəlir Azərbaycan Respublikası
mənbəyindən əldə edilmişdirsə, ödəmə mənbəyində hansı dərəcə ilə vergi tutulur?

• 15 faiz
√ 10 faiz
• 5 faiz
• 14 faiz
• 24 faiz

309. Müəssisənin gəlirlərdən çıxılmasına yol verilən xərclərinin gəlirdən artıq olan hissəsi neçə ilədək davam edən sonrakı dövrlərə keçirilir?

• 2 ilədək
√ 5 ilədək
• 1 ilədək
• 4 ilədək
• 3 ilədək

310. Fiziki şəxsin əmlakın təqdim edilməsindən yaranan zərəri həmin ildə kompensasiya edilə bilmirsə, o, gələcəkdə neçə ilədək davam edən
sonrakı dövrə keçirilir?

• 1.0



√ 3.0
• 4.0
• 5.0
• 2.0

311. Aşağıdakı hansı vergilərin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir ?

• torpaq vergisi və mənfəət vergisinin
√ gəlir vergisi və mənfəət vergisinin
• mədən vergisi və ƏDV-nin
• yol vergisi və akcizlərin
• gəlir vergisi və əmlak vergisinin

312. Nəqliyyat vasitələri üzrə təmir xərclərinin yuxarı həddi necə faizdir?

• ilin sonuna qalıq dəyərinin 3 %
√ ilin sonuna qalıq dəyərinin 5 %
• ilin sonuna qalıq dəyərinin 9 %
• ilin sonuna qalıq dəyərinin 2 %
• ilin sonuna qalıq dəyərinin 7 %

313. Maşınlar, avadanlıqlar üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir?

• ilin sonuna qalıq dəyərinin 8 %
√ ilin sonuna qalıq dəyərinin 5 %
• ilin sonuna qalıq dəyərinin 4 %
• ilin sonuna qalıq dəyərinin 3 %
• ilin sonuna qalıq dəyərinin 6 %

314. Binalar, tikintilər və qurğular üçün təmirlə bağlı xərclərin məhdudlaşdırılan həddi həmin vəsaitlərin əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin
neçə faizi miqdarında müəyyən edilmişdir?

• 0 faiz
• 4 faiz
√ 2 faiz
• 5 faiz
• 3 faiz

315. Hesablama texnikası üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir?

• 0 faiz
√ 5 faiz
• 2 faiz
• 4 faiz
• 3 faiz

316. Təmirlə bağlı xərclər gəlirdən hansı qaydada çıxılır?

• təmir xərcləri gəlirdən çıxılmır
√ təmir xərclərinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş normadan artıq olmayan hissəsi gəlirdən çıxılır
• heç bir hədd qoyulmadan gəlirdən çıxılır
• vergi ödəyicisinin müəyyən etdiyi qaydada gəlirdən çıxılır
• təmir xərclərinin 50 faizi gəlirdən çıxılır

317. İstifadə müddəti məlum olan qeyri-maddi aktivlər üçün illik amortizasiya normasının yuxarı həddi neçə faizdir?

• 7 faiz
√ illər üzrə istifadə müddətinə mütənasib məbləğlərlə
• 20 faiz
• 0.15



• 10 faiz

318. İstifadə müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlər üçün illik amortizasiya normasının yuxarı həddi neçə faizdir?

• 7 faiz
√ 10 faiz
• 25 faiz
• 0.15
• 20 faiz

319. Geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər üçün amortizasiya normasının yuxarı həddi neçə
faizdir?

• 7 faiz
√ 25 faiz
• amortizasiya olunmur
• 0.15
• 20 faiz

320. Maşınlar, avadanlıq və hesablama texnikası üçün illik amortizasiya normasının yuxarı həddi neçə faizdir?

• 7 faiz
√ 25 faiz
• amortizasiya olunmur
• 0.15
• 20 faiz

321. Elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda istifadə edilən avadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr,
fəaliyyətdə olan və olmayan modellər, maketlər və başqa əyani vəsaitlər üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?

• 0.2
√ həmin aktivlər amortizasiya olunmur
• 0.25
• 0.15
• 0.1

322. İncəsənət əsərləri üçün illik amortizasiya norması neçə faizdir?

• 7 faizədək
√ amortizasiya olunmur
• 20 faizədək
• 15 faizədək
• 10 faizədək

323. Faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi gəlirdən hansı qaydada çıxılır?

• normadan artıq xərclərin 50 faizi çıxılır
√ gəlirdən çıxılmır
• gəlirdən çıxılır
• vergi ödəyicisinin müəyyən etdiyi qaydada gəlirdən çıxılır
• normadan artıq xərclərin 20 faizi çıxılır

324. Fiziki şəxsin fərdi istehlakla və ya əmək haqqının alınması ilə bağlı olan xərcləri gəlirdən hansı qaydada çıxılır?

• ümumi qaydada gəlirdən çıxılır
√ gəlirdən çıxılmır
• ümumi gəlirdəki xüsusi çəkisinə uyğun olaraq gəlirdən çıxılır
• vergi ödəyicisinin müəyyən etdiyi qaydada gəlirdən çıxılır
• yalınız normadan artıq olan hissəsi gəlirdən çıxılır



325. Sahibkarlıq fəaliyyəti əyləncə və sosial xarakter daşıyan vergi ödəyicisinin xərcləri bu cür fəaliyyət çərçivəsində çəkilirsə, əyləncə və
sosial xərclər gəlirdən hansı qaydada çıxılır?

• xərclərin 50 faizi gəlirdən çıxılır
√ gəlirdən tam həcmdə çıxılır
• ancaq sosial xərclər çıxılır
• vergi ödəyicisinin müəyyən etdiyi qaydada gəlirdən çıxılır
• ancaq əyləncə xərcləri çıxılır

326. Əyləncə və yemək xərcləri, habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərcləri gəlirdən hansı qaydada çıxılır?

• xərclərin 50 faizi gəlirdən çıxılır
√ gəlirdən çıxılmır
• ancaq mənzil xərcləri çıxılır
• vergi ödəyicisinin müəyyən etdiyi qaydada gəlirdən çıxılır
• ancaq yemək xərcləri çıxılır

327.

Aşağıda göstərilən hansı məlumatlar vergi hesab-fakturasında əks etdirilir? 1. vergi ödəyicisinin və alıcının [sifarişçinin] adı və
eyniləşdirmə nömrəsi; 2. vergi ödəyicisinin və alıcının hesablaşma və bankda olan digər hesablarının nömrələri; 3. yola salınmış
malların, görülmüş işlərin və ya göstərilmiş xidmətlərin adı; 4. vergi tutulan əməliyyatdan ödənilməli olan verginin məbləği və vergi
hesab-fakturasının verilmə tarixi; 5. vergi ödəyicisinin nizamnamə fondunda olan kapitalının həcmi.

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

328. Vergi agenti ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməmişdirsə, o qeyri-rezidentdən hesablanan ƏDV-ni nə vaxt büdcəyə
ödəməyə borcludur?

• Ödəmənin həyata keçirildiyi gün ərzində
√ Ödəmə verildiyi gündən sonrakı 7 gün ərzində
• Ödəmənin verildiyi ay üçün ƏDV bəyannaməsi verilərkən
• Ödəmə verildiyi gündən sonrakı 10 gün ərzində
• Ödəmə verildiyi gündən sonrakı 5 gün ərzində

329.

ƏDV-dən azad olunan əməliyyatları göstərin: 1. milli və ya xarici valyutanın [numizmatika məqsədlərindən başqa], həmçinin qiymətli
kağızların göndərilməsi və ya idxal edilməsi; 2. kütləvi informasiya vasitələrinin reklam xidmətləri; 3. hüquqi şəxslərin əmlakının
icarəyə verilməsindən alınan icarə haqqları; 4. idxal olunan əmlak istisna olmaqla, müəssisənin nizamnamə fonduna [kapitalına] pay
şəklində hər hansı əmlakın qoyulması; 5.dəfn və qəbiristanlığın mərasim xidmətləri.

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

330. ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatın dəyəri dedikdə nə başa düşülür?

• təqdim edilən malın [işin, xidmətin] ƏDV nəzərə alınmaqla dəyəri

√ vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə alınmadan
məbləği [hər hansı rüsumlar, vergilər və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla]

• təqdim edilən malın [işin, xidmətin]alıcı tərəfindən ödənilən dəyəri

• vergi ödəyicisinin müştəridən və ya hər hansı digər şəxsdən aldığı, yaxud almağa hüququ olduğu haqqın ƏDV nəzərə alınmadan
məbləği [hər hansı rüsumlar, vergilər və ya başqa yığımlar da daxil olmamaqla]

• təqdim edilən malın [işin, xidmətin] ƏDV nəzərə alınmaqla, hər hansı vergi, rüsum və yığımlar nəzərə alınmadan dəyəri

331.

ƏDV üzrə vergitutma obyekti olan əməliyyatları göstərin: 1. malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi; 2.
fövqəladə hallardan başqa, malların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması və ya oğurlanması; 3. fövqəladə hallar nəticəsində malların
itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması və ya oğurlanması; 4. ƏDV qeydiyyatının ləğvetmə vaxtı sahiblikdə qalan mallar; 5. Azərbaycan
Respublikasının hüdudlarından kənarda xidmətlər göstərilməsi və ya işlər görülməsi.



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

332.

Əlavə dəyər vergisinin ödəyicilərini göstərin: 1. ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən və ya qeydiyyatdan keçməli olan şəxs
ƏDV-nin ödəyicisidir. 2. Azərbaycan Respublikasına ƏDV tutulan malları idxal edən şəxslər bu cür idxal malları üzrə ƏDV-nin
ödəyiciləri sayılırlar; 3. Dövriyyəsindən asılı olmayaraq istənilən şəxslər ƏDV ödəyicisidir; 4. Aksizli malların istehsalçıları ƏDV-nin
ödəyiciləridir; 5. Dövriyyəsindən asılı olmayaraq qeyri-rezidentlərin daimi nümayəndəlikləri ƏDV ödəyicisidir.

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

333. ƏDV-nin düzgün hesablanması və vaxtında ödənilməsi üçün kim məsuliyyət daşıyır?

√ vergi ödəyiciləri və onun vəzifəli şəxsləri
• vergi ödəyiciləri və onun ailə üzvləri
• vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri
• gömrük orqanları və onların vəzifəli şəxsləri
• maliyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri

334. ƏDV-nin bəyannaməsi hər hesabat dövrü üçün hesabat dövründən sonra hansı müddətdə vergi orqanına təqdim olunur?

• hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq
√ hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
• hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dən gec olmayaraq
• hesabat dövründən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
• hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq

335. Vergi agenti qeyri-rezidentə ƏDV-nin hesablanması barədə vergi orqanına nə vaxt bəyannamə təqdim etməlidir?

√ Ödəmə verilən aydan sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
• Ödəmə verilən aydan sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq
• Ödəmə verilən aydan sonrakı ayın 1-dən gec olmayaraq
• Ödəmə verilən gündən sonra 7 gündən gec olmayaraq
• bəyannamə təqdim edilmir

336. İşlər [xidmətlər] bilavasitə daşınmaz əmlakla bağlı olduqda, ƏDV məqsədləri üçün işlərin görüldüyü, yaxud xidmətlərin göstərildiyi yer
hansı yer sayılır?

• işləri görən və xidmətləri göstərən şəxsin fəaliyyət göstərildiyi yer
√ daşınmaz əmlakın olduğu yer
• işləri görən şəxsin qeydiyyatda olduğu yer
• ƏDV-nin ödənildiyi yer
• işlərin və xidmətlərin alıcısının yerləşdiyi yer

337. Malların göndərilməsi onların daşınmasını nəzərdə tutursa, ƏDV hesab-fakturasının 5 gün ərzində verilmədiyi halda vergi tutulan
əməliyyat nə vaxt aparılmış sayılır?

• daşınmanın başa çatdırıldığı vaxt
√ daşınmanın başlandığı vaxt
• daşınmanın başa çatdırıldığı ayın sonuncu günündə
• ƏDV-nin ödənildiyi vaxt
• daşınmanın başa çatdırıldığı aydan sonrakı ayın 1-də

338. Vergi ödəyicisi malın alıcısına [işlərin, xidmətlərin sifarişçisinə] vergi hesab-faktrurasını mal göndəriləndən [iş görüləndən, xidmət
göstəriləndən] sonra neçə gündən gec olmayaraq verməyə borcludur?



• Mal təqdim edildikdən dərhal sonra
√ 5 gündən gec olmayaraq
• 15 gündən sonra
• 10 gündən sonra
• 3 gündən tez olmayaraq

339. Metropolitendə sərnişin daşıma xidməti ƏDV-yə hansı dərəcə ilə cəlb edilir?

• sıfır [0) dərəcə ilə
√ ƏDV-dən azaddır
• 20 faiz dərəcə ilə
• ƏDV-yə qismən cəlb olunur
• 18 faiz dərəcə ilə

340. Müəssisənin bir əməliyyat çərçivəsində bir vergi ödəyicisindən digər vergi ödəyicisinə təqdim edilərkən bu əməliyyatın ƏDV tutulan
əməliyyat sayılmaması üçün təqdim edən və alan tərəflər vergi orqanına neçə gün ərzində müraciət etməlidirlər?

• təqdim edilmədən sonra 15 gündən gec olmayaraq
√ təqdim edilmədən sonra 10 gündən gec olmayaraq
• vergi orqanına müraciətin edilməsinə ehtiyac yoxdur
• təqdim edilmədən sonra 30 gündən gec olmayaraq
• təqdim edilmədən sonra 5gündən gec olmayaraq

341. ƏDV tutulan əməliyyatı göstərin:

• tutulan məbləğlər hədlərində dövlət hakimiyyəti, yerli özünü idarə etmə və digər səlahiyyətli orqanların tutduğu dövlət rüsumu, icazə
haqları, yığımlar və onların tutulması müqabilində göstərdiyi xidmətlər;

√ vergi ödəyicisinin haqqı ödənilməklə və ya əvəzsiz qaydada öz işçilərinə və digər şəxslərə mal verməsi, iş görməsi və ya xidmət
göstərməsi

• Azərbaycan Respublikası Milli Bankının qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı mal idxalı, iş
görülməsi və xidmət göstərilməsi

• tranzit yük daşınması qaydasında malların Azərbaycan Respublikası ərazisinə buraxılması

• kütləvi informasiya vasitələri məhsullarının alqı-satqısının bütün növləri üzrə dövriyyələr, mətbu kütləvi informasiya vasitələri
məhsulları istehsalı ilə bağlı redaksiya, nəşriyyat və poliqrafiya fəaliyyəti

342.
Şəxs ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçərkən vergi orqanı həmin şəxsi ƏDV ödəyicilərinin qeydiyyat reystrində qeydə
almağa və ərizə verildikdən sonra neçə iş günündən gec olmayaraq ona müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi forma üzrə
qeydiyyat bildirişi verməyə borcludur?

• 10 gün
√ 5 gün
• 20 gün
• 3 gün
• 15 gün

343. Əlavə dəyər vergisi nədir?

• vergi tutulan dövriyyədən hesablanan vergi

√ vergi tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq verilən hesab-fakturalara və
ya idxalda ƏDV-nin ödənildiyini göstərən sənədlərə müvafiq surətdə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərq

• vergi ödəyicisinə verilən hesab-fakturalarda göstərilən verginin ödənilmiş məbləği

• vergi tutulan dövriyyədən hesablanan verginin məbləği ilə Vergi Məcəlləsinin müddəalarına uyğun olaraq idxalda ƏDV-nin
ödənildiyini göstərən sənədlərə müvafiq surətdə əvəzləşdirilməli olan verginin məbləği arasındakı fərq

• vergi ödəyicisinə verilən hesab-fakturalarda göstərilən vergi

344. ƏDV üzrə hesabat dövrü nə sayılır?

• təqvim ili
√ təqvim ayı
• hesabat dövrü müəyyənləşdirilməyib
• hesabat ili



• rüb

345.
Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs ləğv edildikdə və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxsin
fəaliyyətinə xitam verildikdə, ƏDV bəyannaməsi Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş müddətdən gec olmamaq şərti ilə neçə gün
müddətində vergi orqanına təqdim edilməlidir?

• 15 gün
√ 30 gün
• 2 gün
• 10 gün
• 7 gün

346. Qəbzlər, çeklər, müəyyən edilmiş qaydada sifariş edilməyən, çap edilməyən və tərtib edilməyən vergi hesab-fakturaları, nağd aparılan
əməliyyatların rəsmiləşdirildiyi sənədlər ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə əsas verirmi?

• yalnız qəbzlər əsas verir
• yalnız nağd aparılan əməliyyatların rəsmiləşdirildiyi sənədlər əsas verir
• əsas verir
√ əsas vermir
• qismən əsas verir

347. Vergi ödəyicisi malın alıcısına [işlərin, xidmətlərin sifarişçisinə] vergi hesab-fakturasını mal göndəriləndən [iş görüləndən, xidmət
göstəriləndən] sonra neçə gündən gec olmayaraq verməyə borcludur?

• 3.0
√ 5.0
• 10.0
• 20.0
• 7.0

348. Hansı şəxslərin ƏDV hesab-fakturasını vermək hüququ vardır ?

• ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməyən fiziki şəxslərin
√ ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçən hüquqi və fiziki şəxslərin
• ƏDV qeydiyyatından asılı olmayaraq istənilən şəxslərin
• sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan çəxslərin
• ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməyən hüquqi şəxslərin

349. Vergi ödəyicisi tərəfindən əyləncə və yemək xərcləri, habelə işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərcləri çəkiləndə ƏDV-nin
əvəzləşdirilməsinə yol verilirmi?

• yol verilir
√ yol verilmir
• yalnız işçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərclərinə görə ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə yol verilir
• yalnız yemək xərclərinin əvəzıəşdirilməsinə yol verilir
• yalnız əyləncə və yemək xərclərinə görə ƏDV-nin əvəzləşdirilməsinə yol verilir

350. Hesabat dövrü ərzində ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan dövriyyə necə müəyyənləşdirilir?

• yalnız verilən vergi hesab-fakturaları əsasında təqdim olunmuş malların [görülmüş işlərin və göstərilmiş xidmətlərin] dəyərinə görə
√ vergi tutulan əməliyyatların ümumi dəyərinə görə
• hesab-faktura vermədən aparılan əməliyyatların dəyərinə görə
• gəlirdən onun əldə edilməsi ilə bağlı xərclər çıxılmaqla
• təqdim olunmuş malların [görülmüş işlərin və göstərilmiş xidmətlərin] alış və təqdimetmə qiymətləri arasındakı fərqə görə

351. ƏDV-yə cəlb edilən malların idxalı zamanı ƏDV hansı faiz dərəcəsi ilə tutulur?

• sıfır [0] faiz
√ 18 faiz
• 20 faiz
• bir hissəsi sıfır [0] dərəcə ilə bir hissəsi, 18 faiz dərəcə ilə



• 15 faiz

352. Malların ixracı ƏDV-yə hansı dərəcə ilə cəlb olunur?

• Malların ixracı vergidən azaddır
√ Sıfır [0] dərəcə ilə
• 20 faiz
• bir hissəsi sıfır [0] dərəcə ilə bir hissəsi, 18 faiz dərəcə ilə
• 18 faiz

353. Azərbaycan Respublikasında akkreditə edilmiş beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin
rəsmi istifadəsi üçün nəzərdə tutulan mal və xidmətlərdən ƏDV hansı dərəcə ilə tutulur?

• 18 faiz
√ sıfır [0] dərəcə
• 10 faiz
• bir hissəsi sıfır [0] dərəcə ilə bir hissəsi, 18 faiz dərəcə ilə
• ƏDV-dən azaddır

354. Müəssisənin nizamnamə fonduna [kapitalına] pay şəklində hər hansı əmlakın qoyulması [əmlakın pay şəklində qoyuluşu, onun
müqabilində bilavasitə digər əmlakın əldə edilməsi ilə əlaqədar olmadıqda] ƏDV-yə hansı dərəcə ilə cəlb olunur?

• sıfır [0] dərəcə ilə
√ ƏDV-dən azaddır
• 20 faiz dərəcə ilə
• bir hissəsi sıfır [0] dərəcə ilə bir hissəsi, 18 faiz dərəcə ilə
• 18 faiz dərəcə ilə

355. Xarici valyutanın numizmatika məqsədləri üçün idxal edilməsi əlavə dəyər vergisinə hansı qaydada cəlb olunur?

• ƏDV-dən azaddır
√ 18 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur
• 15 faiz dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur
• bir hissəsi sıfır [0] dərəcə ilə bir hissəsi, 18 faiz dərəcə ilə
• sıfır [0] dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur

356. Pul-kredit əməliyyatlarında hər hansı girov və ya lombard təminatının təqdim edilməsi və qaytarılması əlavə dəyər vergisinə hansı
qaydada cəlb olunur?

• sıfır [0] dərəcə ilə əlavə dəyər vergisinə cəlb olunur
• bir hissəsi sıfır [0] dərəcə ilə bir hissəsi, 18 faiz dərəcə ilə
• əməliyyatın tam məbləği vergiyə cəlb olunur
√ əlavə dəyər vergisindən azaddır
• əməliyyatın 50 faizi vergiyə cəlb olunur

357. ƏDV ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçməyən şəxsin apardığı əməliyyatlar hansı halda ƏDV üzrə vergitutma obyekti sayılır?

• həmin şəxs heç vaxt ƏDV hesablamır
√ həmin şəxsin təqdim etdiyi mallara ƏDV tətbiq etməklə apardığı əməliyyatları
• həmin şəxs malları ƏDV azad olunan əməliyyatlar nəticəsində əldə etdikdə
• heç bir halda vergitutma obyekti yaranmır
• həmin şəxs malları ƏDV cəlb edilən əməliyyatlar nəticəsində əldə etdikdə

358. Malları ƏDV-ə cəlb edilən əməliyyatlar nəticəsində əldə edən, lakin bu malları əldə edərkən ƏDV-ni əvəzləşdirməyə hüququ olmayan
şəxsin həmin malları göndərməsinə vergi tutulan əməliyyat kimi baxıla bilərmi?

• vergi tutulan əməliyyat kimi baxılır
√ vergi tutulan əməliyyat kimi baxılmır
• sıfır [0) dərəcə ilə ƏDV-yə cəlb edilən əməliyyat kimi baxılır
• vergi orqanı tərəfindən müəyyən edilir
• ƏDV-dən qismən azad edilən əməliyyat kimi baxılır



359. Vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, onun sahibliyində qalan mallar nə vaxt vergi tutulan əməliyyat çərçivəsində təqdim edilən
mallar kimi qiymətləndirilir?

• qeydiyyatın ləğv edildiyi ayın son günündən
• qeydiyyatın ləğv edildiyi rübdən sonra gələn ayın 1-dən
√ qeydiyyatın ləğv edildiyi vaxtdan
• vergi tutulan əməliyyat çərçivəsində təqdim edilən mal kimi sayılmır
• qeydiyyatın ləğv edildiyi aydan sonrakı ayın 1-dən

360. Vergi ödəyicisinin qeydiyyatı ləğv edilirsə, ləğvetmə vaxtı onun sahibliyində qalan mallar əlavə dəyər vergisinə cəlb edilirmi?

• əlavə dəyər vergisinə cəlb edilmir
√ əlavə dəyər vergisinə cəlb edilir
• əlavə dəyər vergisinə qiymət arasındakı fərq cəlb edilir
• qismən cəlb edilir
• əlavə dəyər vergisinə mal qalığının 50 faizi cəlb edilir

361. Vergi orqanı şəxsin ƏDV qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə məlumatı neçə gün müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanına
göndərməlidir?

• 3 iş günü
√ 1 iş günü
• 5 gün
• 10 iş günü
• 2 iş günü

362. ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatın ləğv olunması nə vaxt qüvvəyə minir?

• qeydiyyatın ləğv edilməsinə dair ərizənin verildiyi aydan sonrakı ayın 1-ci günündə
√ qeydiyyatın ləğv edilməsinə dair ərizənin verildiyi gün
• vergi orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilən gün
• qeydiyyatın ləğv edilməsinə dair ərizənin verildiyi ayın son gününədək
• qeydiyyatın ləğv edilməsinə dair ərizənin verildiyi ayın 1-ci günü

363.
Vergi ödəyicisinin vergiyə cəlb olunan əməliyyatlarının ümumi məbləği əvvəlki tam 12 təqvim ayı ərzində 100000 manatdan çox
olmadığı halda vergi ödəyicisi son qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi tarixdən etibarən neçə il keçdikdən sonra qeydiyyatın ləğv olunması
barədə ərizə verə bilər?

• 3 il
√ 1 il
• il yarım
• 4 il
• 2 il

364. Vergi ödəyicisi tərəfindən əlavə dəyər vergisinə cəlb olunan əməliyyatlar dayandırıldıqda əlavə dəyər vergisinin məqsədləri üçün
qeydiyyatın ləğv olunması nə vaxt qüvvəyə minir?

• ərizədə göstərilən tarixdən
√ əməliyyatın tam dayandırıldığı gündən
• əməliyyatın dayandırıldığı andan sonrakı hesabat dövrünün birinci günündə
• vergi orqanının müəyyən etdiyi vaxtdan
• ərizənin verildiyi andan sonrakı hesabat dövrünün birinci günündə

365. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş hallarda ƏDV ödəyicisi haqqında rəsmi sorğulara əsasən sorğu edənə hansı sənəd verilir?

• qeydiyyata alınmadan imtina barədə bildiriş
√ ƏDV ödəyicilərinin reyestrindən çıxarış
• rəsmi sorğunun nəticələri üzrə tərtib olunan akt
• şəxsi hesab vərəqəsindən çıxarış
• qeydiyyat bildirişi



366. Hansı halda ƏDV ödəyicilərinin dövlət reyestrində müvafiq düzəlişlər edilir?

• ƏDV ödəyicisi vergi borcunu ödəmədikdə
√ ƏDV ödəyicilərinin məlumatlarında dəyişikliklər baş verdikdə
• verilmiş qeydiyyat bildirişi itdikdə
• vergi ödəyicisinə yeni bildiriş verildikdə
• heç bir halda

367. Hansı vergi ödəyicisini vergi orqanı ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alır və ona müvafiq qeydiyyat bildirişi göndərir?

• qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan rezident şəxsləri
√ ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməyə borclu olan, lakin qeydiyyat üçün ərizə verməyən
• ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyat haqqında öhdəliyi yaranmayan və ərizə verməyən
• vergi orqanında qeydiyyatda olmayan
• qeyri sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan qeyri-rezident şəxsləri

368. ƏDV-nin ödəyicilərinin reyestri hansı orqan tərəfindən aparılır?

• dövlət gömrük orqanı
√ dövlət vergi orqanı
• heç bir orqan tərəfindən aparılmır
• Dövlət Statistika Komitəsin
• maliyyə orqanı

369. ƏDV ödəyicisinin qeydiyyat bildirişi itirildikdə və ya yararsız hala düşdükdə ona hansı sənəd verilir?

• vergi ödəyicisinin müraciəti əsasında ona bildirişin dublikatı verilir
√ vergi ödəyicisinin müraciəti əsasında ona bildirişin surəti verilir
• vergi ödəyicisi məsuliyyətə cəlb olunur
• vergi ödəyicisinin müraciəti əsasında ona yeni bildiriş verilir
• heç bir sənəd verilmir

370. ƏDV-nin məqsədləri üçün məcburi və ya könüllü qeydiyyat haqqında ərizə hansı dövlət orqanının müəyyən etdiyi forma üzrə
verilməlidir?

• Maliyyə Nazirliyinin
√ Vergilər Nazirliyinin
• Dövlət Gömrük Komitəsinin
• Dövlət Statistika Komitəsinin
• Nazirlər Kabinetinin

371. ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən şəxs hansı vaxtdan etibarən vergi ödəyicisi
olur?

• qeydiyyata dair ərizə vermək öhdəliyinin yarandığı dövrdən
√ qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi andan
• qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi vaxtdan sonrakı hesabat dövrünün başlanğıcından
• vergi ödəyicisinin müəyyən etdiyi vaxtdan
• vergi orqanının müəyyən etdiyi vaxtdan

372. Nəzarət postunun işçiləri “buraxılışa icazə verilir” qeydini hansı sənədlərdə aparmalıdırlar?

√ malların ilkin təsdiqedici sənədlərində
• aktda
• heç bir qeyd aparılmır
• protokollarda
• xüsusi jurnalda



373. Nəzarət postunun işçiləri satışa buraxılan hazır məhsulların sənədlərində göstərilən sayının, həcminin, çəkisinin onların faktiki sayı,
həcm və çəkisi ilə düzgünlüyünü yoxlamalı və sənədlərdəki göstəriciləri harada qeyd etməlidirlər?

• aktda
√ xüsusi jurnalda
• heç bir yerdə qeyd olunmur
• qaimədə
• protokolda

374. Plombların vurulması və çıxarılması kim tərəfindən rəsmiləşdirilir?

• yalnız nəzarət postunun işçiləri tərəfindən
√ nəzarət postunun işçiləri və istehsalçının nümayəndəsinin iştirakı ilə
• heç bir halda rəsmiləşdirilmir
• müəssisənin rəhbəri tərəfindən
• yalnız istehsalçının nümayəndələri tərəfindən

375.

Aşağıdakı hansı hallar olduqda nəzarət postlarının işçiləri tərəfindən istehsalçının nümayəndəsi ilə birlikdə plomblanma həyata keçirilə
bilər? 1. lisenziyanın qüvvədə olma müddəti dayandırıldıqda və ya ləğv edildikdə; 2. hazır məhsulun markalanması üçün aksiz markaları
olmadıqda; 3. başa çatmamış istehsalın markalanması üçün aksiz markaları olmadıqda; 4. istehsal üçün xammal, yardımçı və
qablaşdırıcı materiallar olmadıqda; 5. avadanlıqlarda müvəqqəti təmir aparıldığı zaman.

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

376. İstehsal həcmi üzrə nəzarət-ölçü cihazlarının, xammal, material və hazır məhsul anbarlarının, istehsal sahələrindəki texnoloji
avadanlıqların plomblanması hansı şəxslər tərəfindən həyata keçirilir?

• yalnız nəzarət postlarının işçiləri tərəfindən
√ nəzarət postlarının işçiləri tərəfindən istehsalçının nümayəndəsi ilə birlikdə
• istənilən vergi işçisi tərəfindən
• müəssisənin rəhbəri tərəfindən
• istehsalçının özü tərəfindən

377.
Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxs ləğv edildikdə və ya hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxsin
fəaliyyətinə xitam verildikdə, aksiz bəyannaməsi vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş müddətdən gec olmamaq şərti ilə neçə gün
müddətində vergi orqanına təqdim edilməlidir?

• 40 gün
√ 30 gün
• 20 gün
• 60 gün
• 45 gün

378. Vergi ödəyicisinin aksizin ödənişi üzrə borcu varsa, həmin borc yaranandan ödənilənədək həyata keçirilən vergi tutulan əməliyyatlar
üzrə aksizlər nə vaxt büdcəyə ödənilir?

• həmin əməliyyatların baş verdiyi aydan sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
√ həmin əməliyyatların aparıldığı vaxt
• həmin əməliyyatlar aparıldıqdan sonra bir həftə müddətində
• həmin əməliyyatlar aparıldıqdan sonra 10 gün müddətində
• həmin əməliyyatların aparıldığı vaxtdan sonrakı bir ay müddətində

379. Aksizli malların istehsalı zamanı vergi tutulan əməliyyatlar üzrə aksizlər hesabat dövründən sonrakı ayın neçəsinədək ödənilməlidir?

• hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
√ hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
• hesabat dövründən sonrakı ayın 3-dən gec olmayaraq
• hesabat dövründən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq



• hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq

380. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan istirahət və ya idman üçün yaxtalara və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən
vasitələrə hansı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir?

• Mühərrikinin həcminin hər kub santimetrinə görə 0,15 manat
√ Mühərrikinin həcminin hər kub santimetrinə görə 3 manat
• Mühərrikinin həcminin hər kub santimetrinə görə - 1,5 manat
• Mühərrikinin həcminin hər kub santimetrinə görə 1 manat
• Mühərrikinin həcminin hər kub santimetrinə görə 2,5 manat

381. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühərrikinin həcmi 3000 kub santimetrədək olduqda hansı aksiz dərəcəsi
tətbiq edilir?

• 400 manat + mühərrikinin həcminin 2001-3000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrinə görə 2 manat
√ 400 manat +mühərrikinin həcminin 2001-3000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrinə görə 1,5 manat
• 400 manat + mühərrikinin həcminin 2001-3000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrinə görə 2,5 manat
• mühərrikinin həcminin hər kub santimetri üçün hər kub santimetrinə görə 1 manat
• 400 manat + mühərrikinin həcminin 2001-3000 kub santimetr hissəsi üçün hər kub santimetrinə görə 1manat

382. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobilinin mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrədək olduqda hansı aksiz dərəcəsi
tətbiq edilir?

• Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə 0,25 manat
√ Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə 0,2 manat
• Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə 1,15 manat
• Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə 0,15 manat
• Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə 2,5 manat

383. Aksizli malları göstərin? 1. spirtli içkilər; 2. tütün məmulatları; 3. qənnadı məmulatları; 4. neft məhsulları; 5. zinət əşyaları.

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

384. Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan neft məhsulları və tütün məmulatları üçün aksizlər üzrə vergi tutulan əməliyyatın
məbləği dedikdə nə başa düşülür?

• müştəridən alınan və ya alınmalı olan haqqın topdansatış bazar qiymətindən [ƏDV çıxılmadan] aşağı olmayan məbləğ
√ müştəridən alınan və ya alınmalı olan haqqın topdansatış bazar qiymətindən [ƏDV və aksiz çıxılmaqla] aşağı olmayan məbləğ
• müştəridən alınan və ya alınmalı olan haqqın topdansatış bazar qiymətindən [aksiz çıxılmaqla] aşağı olmayan məbləğ
• müştəridən alınan və ya alınmalı olan haqqın pərakəndə qiymətindən [ƏDV və aksiz çıxılmaqla] aşağı olmayan məbləğ
• müştəridən alınan və ya alınmalı olan haqqın topdansatış bazar qiymətindən [ƏDV çıxılmaqla] aşağı olmayan məbləğ

385. Aksizin vergitutma obyektinin məqsədləri üçün istehsal binasına aşağıdakılardan hansı daxildir?

• İstehsalın olduğu ərazidən kənarda yerləşən anbarlar, köməkçi anbar sahələri və digər oxşar binalar
• İstehsalın olduğu ərazidə yerləşən anbarlar və ticarət obyektləri
• Aksizli malları istehsal edən şəxslərin aksizli malları saxladığı anbarlar
√ İstehsalın olduğu ərazidə yerləşən anbarlar, köməkçi anbar sahələri və digər oxşar binalar
• aksizli malların satış məntəqələri

386. Aksizli mallar istehsal edən vergi ödəyicisi istehsal ehtiyacları üçün alınan aksizli mallara görə ödənilmiş aksiz məbləğini əvəzləşdirmə
üçün ərizəni nə vaxt vergi orqanına təqdim edir?

• növbəti ayın sonuna qədər
√ aksizin bəyannaməsini təqdim etdiyi vaxt
• növbəti ay başlananadək
• növbəti ayın 15-dək



• cari ilin sonuna qədər

387. Aksiz vergisi üzrə bəyannamə vergi orqanına hansı müddətdə verilməlidir?

• hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
√ hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
• hesabat dövründən sonrakı ayın 3-dən gec olmayaraq
• hesabat dövründən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
• hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq

388. Aksizli malları alan və bu malları vergi tutulan digər aksizli malların istehsalı üçün istifadə edən şəxs malları alarkən ödənilmiş aksiz
məbləğini hansı qaydada əvəzləşdirir?

• ödənilmiş məbləğ əvəzləşdirilmir
√ ödənilmiş məbləğ tam həcmdə əvəzləşdirilir
• ödənilmiş məbləğin malın maya dəyərinə aid edilməyən hissəsi əvəzləşdirilir
• ödənilmiş məbləğin 30 faizi əvəzləşdirilir
• ödənilmiş məbləğin 50 faizi əvəzləşdirilir

389. Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti idxal edilən mallar [təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulan mallar istisna edilməklə] aksizə
necə cəlb edilir?

• ümumi qaydada
√ vergidən azaddır
• gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydada
• 20 faiz dərəcəsi ilə
• sıfır [0] dərəcə ilə

390. Fiziki şəxs fərdi istehlakı üçün neçə ədəd siqareti aksiz vergisi ödəmədən idxal edə bilər?

• 1000.0
√ 600.0
• heç nə qədər
• 8000.0
• 5000.0

391. Aksizli malların ixracı hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur?

• vergidən azaddır
√ sıfır [0] dərəcə ilə
• qanunvericiliklə müəyyən edilən dərəcənin 50 faizi məbləğində
• 20 faiz dərəcəsi ilə
• gömrük orqanının müəyyən etdiyi dərəcə ilə

392. Azərbaycan Respublikasında konyak və konyak materiallarına aşağıdakılardan hansı aksiz dərəcəsi tətbiq olunur?

• hər litrinə 0,5 manat
• hər litrinə 0,2 manat
• hər litrinə şərti maliyyə vahidinin 2 misli
√ hər litrinə 6,0 manat
• hər dekalitrinə 0,08 manat

393. Azərbaycan Respublikasında arağa [vodkaya], tündləşdirilmiş içkilərə və tündləşdirilmiş içki materiallarına, likyor və likyor
məmulatlarına tətbiq olunan aksizin dərəcəsi hansıdır?

• hər litrinə 0,8 manat
√ hər litrinə 2,0 manat
• hər litrinə 0,08 manat
• hər litrinə 0,5 manat
• hər dekalitrinə 0,2 manat



394. Azərbaycan Respublikasına idxal edilən aksizli mallara [minik avtomobilləri, istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün
nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr istisna olmaqla] aksizlərin dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?

• Vergilər Nazirliyi
√ Nazirlər Kabineti
• Maliyyə Nazirliyi
• Dövlət Gömrük Komitəsi
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

395. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft məhsullarına aksizlərin dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?

• Vergilər Nazirliyi
√ Nazirlər Kabineti
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Dövlət Gömrük Komitəsi
• Maliyyə Nazirliyi

396. Xammal və materiallar idxal edildikdə, müvafiq sənədlər vergi orqanına verildikdən sonra tutulmuş aksiz məbləği neçə gün ərzində
vergi ödəyicisinə qaytarılmalıdır?

• 15 gün
√ 45 gün
• 10 gün
• 20 gün
• 30 gün

397. İdxal mallarına görə aksizlər nə vaxt əvəzləşdirilir?

• İdxalın baş verdiyi aydan əvvəlki ay
√ İdxalı təsdiq edən müvafiq sənədlər vergi orqanına verildiyi zaman
• ödənilən aksizlər əvəzləşdirilmir
• İdxalı təsdiq edən müvafiq sənədlər gömrük orqanına verildiyi zaman
• İdxalı təsdiq edən müvafiq sənədlər vergi orqanına verildiyi aydan sonrakı ay

398. Aksizlər hansı büdcəyə ödənilir?

• gömrük orqanlarının büdcədənkənar fonduna
• həm yerli, həm də dövlət büdcəsinə
√ dövlət büdcəsinə
• büdcədənkənar dövlət fondlarına
• yerli büdcələrə

399. Aksizli mallar idxal edildikdə aksiz gömrük orqanları tərəfindən hansı qaydada tutulur?

• ƏDV tutulduğu qaydada
√ gömrük rüsumlarının tutulduğu qaydada
• gömrük anbarlarından istifadəyə görə haqqın tutulması qaydasında
• istənilən qaydada
• gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə haqq tutulduğu qaydada

400. Aksizli mallar idxal edildikdə aksiz hansı orqan tərəfindən tutulur?

• vergi orqanları
√ gömrük orqanları
• xəzinədarlıq orqanları
• statistika orqanları
• maliyyə orqanları

401. Aksiz vergisi üçün hesabat dövrü aşağıdakılardan hansıdır?



• dekada
√ ay
• rüb
• il
• həftə

402. Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən neft məhsullarına, minik avtomobilləri, istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər
üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələrə tətbiq edilən aksizlərin dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?

• Yerli icra hakimiyyəti orqanları
√ Nazirlər Kabineti
• Gömrük Komitəsi
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Maliyyə Nazirliyi

403. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft məhsullarına aksiz dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?

• Vergilər Nazirliyi
√ Nazirlər Kabineti
• Maliyyə Nazirliyi
• Dövlət Gömrük Komitəsi
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

404. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan pivə [alkoqolsuz pivə istisna olmaqla] və pivə tərkibli digər içkilərə tətbiq edilən aksizin
dərəcəsi nə qədərdir?

• hər litrinə 0,04 manat
√ hər litrinə 0,2 manat
• hər litrinə 0,05 manat
• hər litrinə 0,08 manat
• hər litrinə 0,07 manat

405. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şərablara və şərab materiallarına tətbiq olunan aksiz vergisinin dərəcəsi nə qədərdir?

• hər litrinə 0,5 manat
√ hər litrinə 0,1 manat
• hər litrinə 0,4 manat
• hər litrinə 0,2 manat
• hər litrinə 0,8 manat

406. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan şampan şərabına tətbiq olunan aksizin dərəcəsi aşağıdakılardan hansıdır?

• hər litrinə şərti maliyyə vahidinin 2 misli
√ hər litrinə 2,5 manat
• hər dekalitrinə 1,0 manat
• hər litrinə 0,2 manat
• hər dekalitrinə 0,5 manat

407. İstehsal olunan aksizli mallar üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyən edilir?

• malların alıcıya verildiyi vaxt
√ malların istehsal binasının hüdudlarından kənara buraxıldığı vaxt
• malların istehsalının başa çatdığı vaxt
• malların istehsalına başlanıldığı vaxt
• malların təqdim edildiyi vaxt

408. İdxal olunan minik avtomobilləri, istirahət və ya idman yaxtaları və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələr üçün aksiz
üzrə vergi tututlan əməliyyatın məbləği nədir?



• onların topdansatış bazar qiyməti
√ onların mühərrikinin həcmi
• həmin vasitələrin gömrük dəyəri
• həmin vasitələrin satış qiyməti
• idxal olunan malların miqdarı

409. İdxal malları üçün aksizin vergitutma obyekti aşağıdakılardan hansıdır?

• Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq aksizli malların gömrük xidmətinin nəzarətinə daxil olması
√ Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq aksizli malların gömrük xidmətinin nəzarətindən çıxması
• İdxal mallarının topdansatış bazar dəyəri
• Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq aksizli malların gömrük xidmətinin nəzarətindən çıxması
• İdxal mallarının gömrük dəyəri

410. Aşağıdakı əməliyyatlardan hansı aksiz vergisinin məqsədləri üçün vergitutma obyektidir?

• malların Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti idxalı
√ Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilən aksizli malların istehsal binasının hüdudlarından kənara buraxılması
• tranzitlə daşınan malların ixracı
• aksizli malların pərakəndə satışı
• tranzitlə daşınan malların təkrar ixracı

411. Torpaq vergisi hansı məbləğdə və nə vaxt ödənilir?

• bərabər məbləğlərdə 15 sentyabr və 15 oktyabr tarixlərindən gec olmayaraq
√ bərabər məbləğlərdə 15 avqust və 15 noyabr tarixlərindən gec olmayaraq
• bərabər məbləğlərdə 15 avqust və 15 oktyabr tarixlərindən gec olmayaraq
• bərabər məbləğlərdə 15 iyul və 15 noyabr tarixlərindən gec olmayaraq
• bərabər məbləğlərdə 15 oktyabr və 15 noyabr tarixlərindən gec olmayaraq

412. Fiziki şəxslərə torpaq vergisi nə vaxt hesablanır və tədiyyə bildirişləri nə zaman onlara çatdırılır?

• müvafiq olaraq mayın 15-dək və avqustun 15-dək
√ müvafiq olaraq iyulun 1-dək və avqustun 1-dən gec olmayaraq
• müvafiq olaraq iyulun 1-dək və avqustun 15-dən gec olmayaraq
• müvafiq olaraq iyunun 1-dək və avqustun 15-dən gec olmayaraq
• müvafiq olaraq avqustun 15-dək və noyabrın 15-dək

413.

Aşağıda göstərilən şəxslərdən hansılarının mülkiyyətində olan torpaqlara görə torpaq vergisinin məbləği 10 manat azaldılır? 1. Şöhrət
ordeninin hər üç dərəcəsi ilə təltif edilmiş şəxslərin; 2. məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslərin; 3. həlak olmuş, yaxud
sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarının [ərlərinin]; 4. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada əmək veteranı adı almış
şəxslərin; 5. I və II qrup müharibə əlillərinin.

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

414.
Aşağıdakı torpaqlardan hansılar torpaq vergisinə cəlb edilir? 1. dövlət sərhəd zolaqları və müdafiə təyinatlı torpaqlar; 2. həyətyanı
sahələrin torpaqları; 3. yaşayış fondlarının torpaqları; 4. tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti təyinatlı torpaqlar; 5. Xəzər
dənizinin [gölünün] Azərbaycan Respublikasına məxsus olan sektorunun altında yerləşən torpaqlar.

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

415.
Aşağıdakı torpaqlardan hansılar torpaq vergisinə cəlb edilmir? 1. yaşayış məntəqələrinin ümumi istifadədə olan torpaqları; 2.
Azərbaycan Respublikası Milli Bankının və onun qurumlarının mülkiyyətində və istifadəsində olan torpaqlar; 3. yaşayış fondlarının
torpaqları; 4. İstehsal fəaliyyətinə cəlb edilməmiş dövlət, meşə və su fondu torpaqları; 5. vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu torpaqlar.



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

416.

Aşağıdakı yaşayış məntəqələrində yerləşən yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrinin torpaqları və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu
torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin 100 kvadrat metrinə görə (10000 kv.m-dək) torpaq vergisinin dərəcələrindən hansılar doğrudur? 1. Bakı
0,8 manat; 2. Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu 0,45 manat; 3. Digər şəhərlər [rayon tabeliyində olan şəhərlər istisna
olmaqla], rayon mərkəzləri 0,3 manat; 4. rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə [Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin,
habelə Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri istisna olmaqla] 0,1 manat.

• 1, 3
√ 3, 4
• 1, 4
• 1, 2, 3
• 2, 4

417.

Aşağıdakı yaşayış məntəqələrində yerləşən sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlar
üzrə torpaq sahəsinin 100 kvadrat metrinə (10000 kv.m-dək)  görə torpaq vergisinin dərəcələrindən hansılar doğrudur? 1. Bakı - 10
manat; 2. Gəncə, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu 6 manat; 3. Digər şəhərlər [rayon tabeliyində olan şəhərlər istisna olmaqla],
rayon mərkəzləri 4 manat; 4. Rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə [Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin qəsəbə və
kəndləri istisna olmaqla] – 2 manat.

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

418. Aşağıdakı fiziki şəxslərdən kimlərin torpaq vergisi üzrə güzəştdən istifadə etmək hüququ vardır?

• təqaüdçülərin
√ müharibə veteranlarının
• büdcə təşkilatının işçilərinin
• əlillərin
• əmək veteranlarının

419.
Rayon tabeliyində olan şəhərlərdə, qəsəbələrdə və kəndlərdə [Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin, habelə Abşeron rayonunun qəsəbə,
kəndləri istisna olmaqlA) yerləşən sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlar üzrə torpaq
sahəsinin(10000 kv.m-dək), hər 100 kvadrat metrinə görə torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?

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

420.
Bakı, Gəncə, Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu və rayon tabeliyində olan şəhərlər istisna olmaqla, digər şəhərlərin rayon
mərkəzlərinin ərazisində yerləşən yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrinin torpaqları və vətəndaşların bağ sahələrinin tutduğu
torpaqlar üzrə torpaq sahəsinin(10000 kv.m-dək), hər 100 kvadrat metrinə görə torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?

• 0,4 manat
√ 0,3 manat
• 2 manat
• 0,2 manat
• 0,5 manat

421. Bakı şəhəri ərazisində yerləşən sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlar üzrə torpaq
sahəsinin(10000 kv.m-dək), hər 100 kvadrat metrinə görə torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?

• 4 manat



√ 10 manat
• 8 manat
• 5 manat
• 6 manat

422. Yaşayış fondlarının tutduğu torpaqların 100 kvadrat metrinə görə (10000 kv.m-dək) Bakı şəhəri üçün torpaq vergisinin dərəcəsi nə
qədər təşkil edir?

• 0,5 manat
√ 0,6 manat
• 0,8 manat
• 0,1 manat
• 0,4 manat

423. Kənd təsərrüfatı torpaqları üçün torpaq vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?

• 1 şərti bal üçün 0,5 manat
• 1 şərti bal üçün 0,05 manat
• 1 şərti bal üçün 0,6 manat
√ 1 şərti bal üçün 0,06 manat
• 1 şərti bal üçün 1 manat

424. Rezident və qeyri-rezident müəssisələr torpaq sahələri barədə özlərinin mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri aldıqdan
sonra torpaq vergisinin məqsədləri üçün 1 ay müddətində harada uçota durmalıdırlar?

• bələdiyyələrdə
√ dövlət vergi orqanlarında
• dövlət statistika orqanlarında
• müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarında
• dövlət xəzinədarlıq orqanlarında

425. Torpaq vergisi torpaq mülkiyyətçilərinin və ya istifadəçilərinin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı olmayaraq hansı qaydada
hesablanır?

• torpağın təyinatı və coğrafi yerləşməsindən asılı olaraq hər il müxtəlif məbləğlərdə
√ torpaq sahəsinə görə hər il sabit tədiyyə şəklində
• ilin sonunda şəxsin təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsi zərərli olduqda torpaq vergisi hesablanmır
• fəaliyyətin nəticəsindən asılı olaraq
• torpaq sahələrinə görə hər il dəyişkən tədiyyə şəklində

426. Birinci və ikinci qrup müharibə əlillərinin mülkiyyətində olan torpaqlara görə torpaq vergisinin məbləği nə qədər azaldılır?

• 30 manat
√ 10 manat
• 20 manat
• 50 manat
• azaldılmır

427. Müəssisələr üçün torpaq vergisinin vergitutma obyekti dedikdə nə başa düşülür?

• Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələri
√ Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində olan torpaq sahələri
• Azərbaycan Respublikasının ərazisində yalnız mülkiyyətində olan torpaq sahələri
• Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq qaydada yalnız mülkiyyətə verilən torpaq sahələri
• Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda yalnız istifadəsində olan torpaq sahələri

428. Fiziki şəxslər üçün torpaq vergisinin vergitutma obyekti dedikdə nə başa düşülür?

• ancaq fiziki şəxslərin tikililəri altında olan torpaq sahələri
√ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq qaydada mülkiyyətə və ya istifadəyə verilən torpaq sahələri



• yalnız sahibkarlıq məqsədi üçün istifadə edilən torpaq sahələri
• Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq qaydada yalnız mülkiyyətə verilən torpaq sahələri
• ancaq həyətyanı sahələrdə olan torpaq sahələri

429. Torpaq vergisinin ödəyiciləri kimlərdir?

• Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda mülkiyyətində torpaq sahələri olan fiziki şəxslər və müəssisələr
• Azərbaycan Respublikasının ərazisində yalnız mülkiyyətində torpaq sahələri olan fiziki şəxslər və müəssisələr
• yalnız rezident müəssisələr və rezident fiziki şəxslər
√ Azərbaycan Respublikasının ərazində mülkiyyətində və istifadəsində torpaq sahələri olan fiziki şəxslər və müəssisələr

• Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və istifadəsində torpaq sahələri olan yalnız qeyri-rezident fiziki şəxslər və
müəssisələr

430. Vergi ödəyiciləri torpaq sahələri barədə özlərinin mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri aldıqdan sonra hansı müddət
ərzində vergi orqanında uçota durmalıdırlar?

• 2 ay
√ 1 ay
• 15 gün müddətində
• 10 gün müddətində
• 3 ay

431. Fiziki şəxslər və müəssisələr hansı sənədləri aldıqdan sonra torpaq vergisinin məqsədləri üçün 1 ay ərzində uçota durmalıdırlar?

• torpaq sahələri barədə yalnız özlərinin mülkiyyət hüquqlarını təsdiq edən sənədləri
√ torpaq sahələri barədə özlərinin mülkiyyət və istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri
• torpaq sahələri barədə sərəncam vermə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri aldıqdan sonra
• torpaq sahələri barədə özlərinin mülkiyyət və sərəncam hüquqlarını təsdiq edən sənədləri
• torpaq sahələri barədə yalnız özlərinin istifadə hüquqlarını təsdiq edən sənədləri

432. Müəssisə il ərzində fəaliyyət göstərdikdə vergitutma məqsədləri üçün əmlakın orta illik qalıq dəyəri necə müəyyən edilir?

• əmlakın hesabat ilinin əvvəlinə və sonuna qalıq dəyəri toplanıb dördə bölünür

√ əmlakın hesabat ilinin əvvəlinə [əvvəlki vergi ilinin sonuna müəyyən edilən qalıq dəyərindən həmin il üçün hesablanmış amortizasiya
məbləği çıxıldıqdan sonra qalan dəyər] və sonuna qalıq dəyəri toplanıb ikiyə bölünür

• əmlakın hər rübün əvvəlinə və sonuna qalıq dəyəri toplanıb ikiyə bölünür, sonra isə alınan məbləğlər toplanır
• əmlakın hər rübün əvvəlinə və sonuna qalıq dəyəri toplanıb ikiyə bölünür

• əmlakın hesabat ilinin əvvəlinə [əvvəlki vergi ilinin sonuna müəyyən edilən qalıq dəyərindən həmin il üçün hesablanmış amortizasiya
məbləği çıxıldıqdan sonra qalan dəyər] və sonuna qalıq dəyəri toplanıb 24-ə bölünür

433. Bir neçə fiziki şəxsə məxsus olan su və hava nəqliyyatı vasitəsinə görə əmlak vergisi kimdən tutulur?

• onların bu nəqliyyat vasitəsində malik olduğu paya uyğun olaraq
√ həmin nəqliyyat vasitəsini öz adına qeydiyyatdan keçirmiş şəxsdən
• həmin nəqliyyat vasitəsində daha çox paya malik olan şəxsdən
• onlar arasında olan razılaşmaya görə
• həmin nəqliyyat vasitəsinə görə əmlak vergisi tutulmur

434. Bir neçə sahibi olan bina üzrə əmlak vergisi hansı qaydada hesablanır?

• həmin binanın dəyərində daha çox payı olan şəxs tərəfindən hesablanır
√ həmin binanın hər sahibi üçün onun binanın dəyərindəki payına uyğun olaraq hesablanır
• həmin binanın altında olan torpağa görə vergi ödəyən şəxs tərəfindən hesablanır
• onlar arasında olan razılaşmaya görə
• həmin bina üzrə əmlak vergisi hesablanmır

435. Fiziki şəxsin xüsusi mülkiyyətində olan binalarına görə əmlak vergisi hansı orqan tərəfindən hesablanır?

• onların yerləşdiyi ərazi vergi orqanı tərəfindən
√ onların yerləşdiyi ərazinin bələdiyyəsi tərəfindən
• onların yerləşdiyi inzibati ərazi vahidinin maliyyə orqanı tərəfindən



• müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
• onların aid olduğu inzibati ərazi vahidinin icra nümayəndəliyi tərəfindən

436. Fiziki şəxslər üçün əmlak vergisi üzrə vergitutma obyekti aşağıdakılardan hansıdır?

• rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan tikililəri və ya onların hissələri, həmçinin yerindən və istifadə
edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq rezident fiziki şəxslərə məxsus su və hava nəqliyyatı vasitələri

• yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq yalnız rezident fiziki şəxslərə məxsus su və hava nəqliyyatı vasitələri

√
rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililəri və ya
onların hissələri, həmçinin yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq rezident fiziki şəxslərə məxsus su və hava
nəqliyyatı vasitələri

• qeyri-rezident fiziki şəxslərə məxsus su və hava nəqliyyatı vasitələri və rezident fiziki şəxslərə məxsus avtonəqliyyat vasitələri

• yalnız rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililəri
və ya onların hissələri

437. Vergitutma məqsədləri üçün müəssisənin əmlakının hansı dəyərinə əsasən əmlak vergisi hesablanır?

• ilin sonuna qalıq dəyərinə
√ orta illik qalıq dəyərinə
• əmlakların alış dəyərinə
• əmlakın balans dəyərinə
• ilin əvvəlinə qalıq dəyərinə

438. İllik bəyannamələr üzrə əmlak vergisi nə vaxt ödənilir?

• həmin bəyannamələrin verilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətdən sonrakı bir ay müddətində
√ həmin bəyannamələrin verilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətlərədək
• bəyannamələrin verilməsi üçün müəyyən edilən ilin sonunadək
• hesabat dövründən sonra istənilən vaxt
• həmin bəyannamələrin verilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətdən sonrakı 15 gün müddətində

439. Əmlak vergisi üzrə cari vergi ödəmələri nə vaxt yenidən haqq-hesab edilir ?

• hesabat rübü başa çatdıqdan sonra
√ hesabat ili başa çatdıqdan sonra
• yenidən haqq-hesab edilmir
• hesabat ayı başa çatdıqdan sonra
• hesabat rübünün ikinci ayının 15-i başa çatdıqdan sonra

440. Əvvəlki vergi ilində əmlak vergisi ödəyicisi olmayan və növbəti ildə bu verginin ödəyicisi olan hüquqi şəxslər əmlak vergisi üzrə cari
vergi ödəmələrini hansı qaydada ödəyirlər?

• əmlakın əldə edildiyi rübdən sonra hər rübün sonunda həmin əmlaka görə hesablanmalı olan illik əmlak vergisinin 25 faizi miqdarında

√ əmlakın əldə edildiyi rübdən sonra hər rübün ikinci ayının 15-dən gec olmayaraq həmin əmlaka görə hesablanmalı olan illik əmlak
vergisinin 20 faizi miqdarında

• həmin əmlaka görə cari vergi ödəmələri aparılmır

• əmlakın əldə edildiyi rübdən sonra hər rübün ikinci ayının 15-dən gec olmayaraq həmin əmlaka görə hesablanmalı olan illik əmlak
vergisinin 75 faizi miqdarında

• əmlakın əldə edildiyi rübdən sonra hər rübün birinci ayının 20-dən gec olmayaraq həmin əmlaka görə hesablanmalı olan illik əmlak
vergisinin 20 faizi miqdarında

441. Əmlak vergisi əmlakın əvvəlki sahibi tərəfindən ödənilmədiyi hallarda, vergi kim tərəfindən ödənilir?

• müəyyən edilmiş ödəmə vaxtında həmin əmlakın əvvəlki sahibi tərəfindən
√ müəyyən edilmiş ödəmə vaxtında həmin əmlakın sahibi tərəfindən
• müəyyən edilmiş ödəmə vaxtında bərabər məbləğlərdə əmlakın əvvəlki və yeni sahibi tərəfindən
• belə hal müəyyən edilməyib
• müəyyən edilmiş ödəmə vaxtında vergi orqanı tərəfindən müəyyən edilən şəxs tərəfindən

442. Müəssisələr əsas vəsaitlərə görə əmlak vergisini hansı dərəcə ilə ödəyirlər?

• onların vergi tutulan dəyərindən 0,05 faiz dərəcəsi ilə



√ onların vergi tutulan dəyərindən 1 faiz dərəcəsi ilə
• onların vergi tutulan dəyərindən 0,2 faiz dərəcəsi ilə
• onların vergi tutulan dəyərindən 0,1 faiz dərəcəsi ilə
• onların vergi tutulan dəyərindən 2 faiz dərəcəsi ilə

443. Fiziki şəxslər xüsusi mülkiyyətində olan binalara görə əmlak vergisini hansı faiz dərəcəsi ilə ödəyirlər?

• Onların xüsusi mülkiyyətində olan binaların inventarlaşdırılmış dəyərinin 5000 manatdan artıq olan hissəsindən 0,01 faizlə

√ Onların xüsusi mülkiyyətində olan binaların sahəsinin (yaşayış sahəsinə münasibətdə - onların 30 kvadratmetrindən artıq olan
hissəsinin) hər kvadratmetrinə görə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə

• binaların inventarlaşdırılmış dəyərinin aylıq gəlirin vergi tutulmayan məbləğinin 300 mislindən çox olan məbləğindən 0,1 faizlə

• Onların xüsusi mülkiyyətində olan binaların sahəsinin (yaşayış sahəsinə münasibətdə - onların 50 kvadratmetrindən artıq olan
hissəsinin) hər kvadratmetrinə görə Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş dərəcələrlə

• Onların xüsusi mülkiyyətində olan binaların bazar dəyərinin 5000 manatdan artıq olan hissəsindən 0,1 faizlə

444. Əmlak vergisi ödəyiciləri olan hüquqi şəxslər cari vergi ödəmələrini hansı miqdarda ödəyirlər?

• əvvəlki ildəki əmlak vergisinin məbləğinin 25 faizi
√ əvvəlki ildəki əmlak vergisinin məbləğinin 20 faizi
• əvvəlki rübdəki əmlak vergisinin məbləği qədər
• əvvəlki rübdəki əmlak vergisinin məbləğinin 20 faizi
• əvvəlki ildəki əmlak vergisinin məbləğinin 15 faizi

445. Əmlak vergisi ödəyiciləri olan hüquqi şəxslər cari vergi ödəmələrini nə vaxt ödəyirlər?

• hər rübün sonundan gec olmayaraq
√ hər rübün ikinci ayının 15-dən gec olmayaraq
• hər rübün ikinci ayının 20-dən gec olmayaraq
• hər rübün sonuncu ayının 15-dən gec olmayaraq
• hər rübün birinci ayının 15-dən gec olmayaraq

446. Fiziki şəxslərin əmlak vergisi hansı büdcəyə ödənilir?

• dövlət büdcəsinə
√ yerli büdcəyə [bələdiyyə büdcəsinə]
• xüsusi fondlara
• yerli icra hakimiyyətinin hesabına
• büdcədənkənar fondlara

447. Müəssisələr üçün əmlak vergisi üzrə vergitutma obyekti aşağıdakılardan hansıdır?

• müəssisənin balansında olan əsas vəsaitlərin bazar dəyəri
√ müəssisənin balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyəri
• müəssisənin balansında olan avtonəqliyyat vasitələrinin orta illik dəyəri
• müəssisənin balansında olan dövriyyə vəsaitlərinin orta illik dəyəri
• müəssisənin balansında olan əsas və dövriyyə vəsaitlərinin orta illik dəyəri

448. Əmlak vergisinin ödəyicisi kimlərdir?

• Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergitutma obyektləri olan yalnız qeyri-rezident fiziki şəxslər və müəssisələr
√ Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergitutma obyektləri olan fiziki şəxslər və müəssisələr
• Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergitutma obyektləri olan yalnız rezident fiziki şəxslər və rezident müəssisələr
• Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergitutma obyektləri olmayan fiziki şəxslər və müəssisələr
• Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən vergitutma obyektləri olan yalnız rezident fiziki şəxslər

449. Hesablanmış mədən vergisinin məbləği hansı qaydada gəlirdən çıxılmalara aid edilir?

• vergi ödəyicisinin mənfəətinə əlavə olunur
• vergi ödəyicisinin sərəncamında qalan xalis vəsait hesabına aid edilir
• Vergi Məcəlləsi ilə məhdudlaşdırılmayan gəlirdən çıxılmalara aid edilir



• Vergi Məcəlləsi ilə məhdudlaşdırılan gəlirdən çıxılmalara aid edilir
√ Vergi Məcəlləsi ilə məhdudlaşdırılmayan gəlirdən çıxılmalara aid edilir

450. Mədən vergisinin bəyannaməsi nə vaxt vergi orqanına təqdim edilir?

• hesabat ayından sonrakı ayın 25-dən gec olmayaraq
• hesabat ayının 20-dən gec olmayaraq
√ hesabat ayından sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
• hesabat ayından sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq
• hesabat ayından sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq

451. Hesabat ayı üçün mədən vergisinin məbləği nə vaxt büdcəyə ödənilir?

• faydalı qazıntının çıxarıldığı aydan sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq
• faydalı qazıntının çıxarıldığı aydan sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
• faydalı qazıntının çıxarıldığı aydan sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
• faydalı qazıntının çıxarıldığı aydan sonrakı ayın 25-dən gec olmayaraq
√ faydalı qazıntının çıxarıldığı aydan sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq

452. Yerin təkindən çıxarılan  duza görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?

• hər kub metr üçün 2 manat
• hər kub metr üçün 1 manat
• hər kub metr üçün 0,5 manat
• hər kub metr üçün 6 manat
√ hər kub metr üçün 6 manat

453. Filiz faydalı qazıntılar [bütün növ metallar] üçün mədən vergisi onların topdansatış qiymətinin neçə faizidir?

• 0.005
• 0.003
√ 0.03
• 0.02
• 0.01

454. Təbii qaz üçün mədən vergisi onun topdansatış qiymətinin neçə faizidir?

• 0.3
• 0.18
• 0.15
• 0.1
√ 0.2

455. Xam neft üçün mədən vergisi onun topdansatış qiymətinin neçə faizidir?

√ 0.26
• 0.3
• 0.2
• 0.15
• 0.25

456. Yerin təkindən çıxarılan sement xammalına [əhəng daşı, meqrel, gil, vulkan külü] görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?

• hər kub metr üçün 3 manat
• hər kub metr üçün 1 manat
• hər kub metr üçün 4 manat
√ hər kub metr üçün 1 manat
• hər kub metr üçün 6 manat

457. Yerin təkindən çıxarılan tikinti qumlarına görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?



• hər kub metr üçün 3 manat
• hər kub metr üçün 5 manat
• hər kub metr üçün 4 manat
√ hər kub metr üçün 1 manat
• hər kub metr üçün 6 manat

458. Yerin təkindən çıxarılan kvars qumlarına görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?

• hər kub metr üçün 3 manat
• hər kub metr üçün 1 manat
• hər kub metr üçün 4 manat
√ hər kub metr üçün 1 manat
• hər kub metr üçün 6 manat

459. Yerin təkindən çıxarılan bentonit gillərinə görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?

• hər kub metr üçün 3 manat
• hər kub metr üçün 1 manat
• hər kub metr üçün 4 manat
√ hər kub metr üçün 1 manat
• hər kub metr üçün 6 manat

460. Yerin təkindən çıxarılan çınqıl xammalına görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?

• hər kub metr üçün 6 manat
• hər kub metr üçün 3 manat
• hər kub metr üçün 4 manat
√ hər kub metr üçün 1 manat
• hər kub metr üçün 1 manat

461. Yerin təkindən çıxarılan mişar daşlarına görə mədən vergisinin dərəcəsi nə qədər təşkil edir?

• hər kub metr üçün 1 manat
√ hər kub metr üçün 2 manat
• hər kub metr üçün 6 manat
• hər kub metr üçün 4 manat
• hər kub metr üçün 3 manat

462. Mədən vergisi [yerli əhəmiyyətli tikinti materiallarına görə mədən vergisi istisna olmaqla] hansı büdcəyə ödənilir?

• maliyyə orqanlarının xüsusi hesablarına
• yerli büdcəyə [bələdiyyə büdcəsinə]
• yerli icra hakimiyyəti orqanının xüsusi hesabına
• büdcədənkənar dövlət fondlarına
√ dövlət büdcəsinə

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

• kvars qumları
• vulkan külü
• daş duz
• mişar daşı
√ tikinti qumları

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

• vulkan külü
• əhəng daşı
• daş duz



√ kərpic-kirəmid gilləri
• kvars qumları

465. Vergitutma məqsədləri üçün mədən vergisinin dərəcəsi hansı göstəriciyə tətbiq edilir?

• faydalı qazıntının növündən asılı olaraq bazar qiymətinə
• faydalı qazıntının növündən asılı olaraq istehsal maya dəyərinə
√ faydalı qazıntının növündən asılı olaraq onun topdansatış qiymətinə və ya fiziki həcminə
• faydalı qazıntının maya dəyərinə
• faydalı qazıntıların pərakəndə satış qiymətinə

466. Vergitutma məqsədləri üçün mədən vergisinin dərəcəsi aşağıda göstərilən hansı faydalı qazıntıların fiziki həcminə [kub metrinə] tətbiq
edilir? 1. xam neft; 2. bütün növ filiz faydalı qazıntı materialları; 3. mineral sular; 4. yodlu-bromlu sular; 5. mişar daşları.

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

467. Aşağıda göstərilən faydalı qazıntılardan hansılara mədən vergisinin dərəcəsi onların topdansatış qiymətinə tətbiq edilir? 1. xam neft; 2.
təbii qaz; 3. filiz faydalı qazıntılar; 4. qeyri-filiz faydalı qazıntılar.

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

468. Mədən vergisinin vergitutma obyekti nədir?

• Azərbaycan Respublikasının xammal şəklində idxal etdiyi faydalı qazıntılar

• Azərbaycan Respublikasının ərazisində [Xəzər dənizinin [gölünün] Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektoru da daxil olmaqla]
yerin təkindən faydalı qazıntılar çıxaran şəxslər

• yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerin təkindən çıxarılan faydalı qazıntılar

√ Azərbaycan Respublikasının ərazisində [Xəzər dənizinin [gölünün] Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektoru da daxil olmaqla]
yerin təkindən çıxarılan faydalı qazıntılar

• yalnız Xəzər dənizinin [gölünün] Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektoru da daxil olmaqla yerin təkindən çıxarılan faydalı
qazıntılar

469. Mədən vergisi nəyə görə tutulur?

• yalnız Xəzər dənizinin [gölünün] Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektorunda faydalı qazıntıların çıxarılmasına görə

• Azərbaycan Respublikasının ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin [gölünün] Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektorunda
yalnız neft hasilatına görə

√ Azərbaycan Respublikasının ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin [gölünün] Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektorunda
faydalı qazıntıların çıxarılmasına görə

• Azərbaycan Respublikasının ərazisində, o cümlədən Xəzər dənizinin [gölünün] Azərbaycan Respublikasına mənsub olan sektorunda
yalnız qaz hasilatına görə

470. Fiziki şəxslər tərəfindən avtonəqliyyat vasitələri üzrə yol vergisi hansı müddətdə ödənilir?

• hesabat ilində noyabrın 15-dək
• hesabat ilində avqustun 15-dək
• hesabat ilinin son iş günündən gec olmayaraq
√ fiziki şəxslər tərəfindən ödənilmir
• hesabat ilindən sonrakı ilin yanvar ayının sonunadək

471. Hesablanmış yol vergisi mənfəət [gəlir] vergisi hesablanarkən əldə edilmiş ümumi gəlirdən çıxıla bilərmi ?

• hesablanmış vergi yalnız ödənildikdən gəlirdən çıxıla bilər
• gəlirdən qismən çıxılır



• müstəsna hallarda yalnız Vergilər Nazirliyinin razılığı ilə gəlirdən çıxıla bilər
√ gəlirdən çıxıla bilər
• gəlirdən çıxıla bilməz

472.
Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında istifadə olunan
kənd təsərrüfatı texnikası [traktorlar, kombayn və yığım maşınları, pambıq yığan maşınlar] olan şəxslər həmin texnikaya görə yol
vergisini hansı dərəcələrlə ödəyirlər?

• 20 manat + mühərrikin həcminin 2000 kubsantimetrdən çox hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə 0,02 manat
• 20 manat + mühərrikin həcminin 2000 kubsantimetrdən çox hissəsi üçün hər kubsantimetrə görə 0,01 manat
√ yol vergisi ödənilmir
• mühərrikin həcminin hər kubsantimetrinə görə 0,01 manat
• mühərrikin həcminin hər kubsantimetrinə görə 0,02 manat

473. Xarici dövlətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrədək olan minik
avtomobillərinə görə bir ay üçün yol vergisi hansı dərəcə ilə hesablanır?

• 5 ABŞ dolları
• 25 ABŞ dolları
• 20 ABŞ dolları
• 10 ABŞ dolları
√ 15 ABŞ dolları

474.
Hansı amillər nəzərə alınaraq avtonəqliyyat vasitələrinə görə yol vergisinin dərəcəsi müəyyən edilir? 1. avtonəqliyyat vasitələrinin
növündən, oturacaqların sayından; 2. avtonəqliyyat vasitələrinin mənsub olduğu ölkədən; 3. avtonəqliyyat vasitələrinin oxlarının
sayından və Azərbaycan Respublikasının ərazisində qaldığı müddətdən; 4. heç bir amil nəzərə alınmır.

• 1.4
• 1, 2, 4
√ 1.3
• 2, 3, 4
• 1, 3, 4

475.

Aşağıda göstərilən hansı şəxslər yol vergisi üzrə güzəşt hüququna malikdirlər? 1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və
həmin ərazidən sərnişin və yük daşınması üçün istifadə edən avtomobil nəqliyyat vasitələri olan qeyri-rezident müəssisələri və qeyri-
rezident fiziki şəxslər; 2. Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində minik avtomobilləri, avtobuslar olan
şəxslər; 3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində traktorlar, kombayn və yığım maşınları olan şəxslər; 4. Azərbaycan
Respublikasının ərazisində istifadəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında istifadə olunan kənd təsərrüfatı texnikası olan
şəxslər.

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

476. Hüquqi şəxslər ilin hansı vəziyyətinə Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində avtonəqliyyat
vasitələrinə görə illik bəyannaməni vergi orqanına təqdim edirlər?

• təqvim ilinin ikinci yarısı vəziyyətinə
• hesabat dövrünün əvvəli vəziyyətinə
• təqvim ilinin əvvəli vəziyyətinə
• təqvim ilinin birinci yarısı vəziyyətinə
√ təqvim ilinin sonu vəziyyətinə

477. Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrindən Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş yol vergisi nə vaxt tutulur?

• tutulduqdan sonra dərhal
√ bir bank günü müddətində
• iki bank günü müddətində
• beş bank günü müddətində
• bir həftə müddətində



478. Abşeron rayonu ilə ölkənin digər yaşayış məntəqələri arasında [Bakı şəhəri istisna olmaqla] həyata keçirilən yük və sərnişin
daşınmasına görə sadələşdirilmiş verginin məbləğinə hansı əmsal tətbiq edilir?

• 3.0
• 1.0
• 2.0
√ 1.5
• 4.0

479. İcarə müqaviləsi ilə istifadə edilən avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə sərnişin və yük daşımaları həyata keçirildikdə sadələşdirilmiş
verginin ödənilməsinə hansı şəxs [sahib və ya icarə müqaviləsi ilə idarə edən] məsuliyyət daşıyır?

• avtomobil nəqliyyatı vasitəsinin sahibi
• avtomobil nəqliyyatı vasitəsinin sahibinin müəyyən etdiyi
• həmin şəxslərdən heç biri
√ icarə müqaviləsi ilə idarə edən şəxs
• avtomobil nəqliyyatı vasitəsinin sahibi və icarə müqaviləsi ilə idarə edən [hər ikisi]

480. Oturacaq yerlərinin sayını avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin qeydiyyat şəhadətnaməsi və ya Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş
arayışlar əsasında müəyyən etmək mümkün olmadıqda, sadələşdirilmiş verginin məbləği necə müəyyən edilir?

• mühərrikinin həcminə görə
• vergi ödəyicisinin müəyyən etdiyi qaydada
• belə bir qayda müəyyən edilməyib
• vergi orqanının müəyyən etdiyi qaydada
√ yerlərin faktiki sayına görə

481. Azərbaycan Respublikasının şəhər və rayonlarında, Naxçıvan Muxtar Respublikasında vergi uçotuna alınmış, lakin Bakı şəhərində
fəaliyyət göstərən sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri vergini hansı dərəcə ilə ödəyirlər?

• uçota alındıqları şəhər və rayonlar üzrə müəyyən olunmuş vergi dərəcəsi ilə
• ümumi hasilatın həcmindən və satışdankənar gəlirlərdən 2 % dərəcəsi ilə
• ümumi hasilatın həcmindən və satışdankənar gəlirlərdən 1,5 % dərəcəsi ilə
√ Bakı şəhəri üzrə müəyyən edilmiş vergi dərəcəsi ilə
• ümumi hasilatın həcmindən və satışdankənar gəlirlərdən 3 % dərəcəsi ilə

482. Bakı şəhəri istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikasının digər şəhər və rayonlarında, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında
fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinə bu rayonlar üzrə müəyyən edilmiş vergi dərəcəsi hansı halda tətbiq edilir?

• o halda tətbiq edilir ki, vergi ödəyiciləri yalnız özünün daşınmaz əmlakı və işçi qüvvəsi ilə həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərmiş olsunlar
• heç bir halda tətbiq edilmir
• o halda tətbiq edilir ki, vergi ödəyiciləri özünün yalnız istehsal sahəsi və işçi qüvvəsi ilə həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərmiş olsunlar
• o halda tətbiq edilir ki, vergi ödəyicilərinin işçi qüvvəsi həmin ərazilərdən kənarda fəaliyyət göstərmiş olsun

√ o halda tətbiq edilir ki, vergi ödəyiciləri özünün istehsal sahəsi, daşınmaz əmlakı və işçi qüvvəsi ilə həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərmiş
olsunlar

483. Aşağıda göstərilən şəxslərin hansının sadələşdirilmiş vergitutma sistemi tətbiq etmək hüququ vardır? 1. sığorta təşkilatlarının; 2.
investisiya fondlarının; 3. kredit təşkilatlarının; 4. lombardların.

• 1, 3, 4
• 1, 4
• 1, 2
• 1, 3
√ heç birinin

484. Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən sadələşdirilmiş
verginin ödəyiciləri bu fəaliyyətə görə vergi orqanlarına bəyannamə təqdim etməlidirlərmi?

• bələdiyyə orqanlarının qərarına əsasən müəyyən edilir
• bu vergi ödəyicisi tərəfindən müəyyən edilir
• təqdim etməlidirlər
• bu vergi orqanının qərarına əsasən müəyyən edilir



√ təqdim etməməlidirlər

485. Abşeron rayonu ilə ölkənin digər yaşayış məntəqələri arasında [Bakı şəhəri istisna olmaqla] həyata keçirilən yük və sərnişin
daşınmasına görə sadələşdirilmiş verginin məbləğinə hansı əmsal tətbiq edilir?

• 1.0
• 4.0
• 3.0
√ 1.5
• 2.0

486. Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər üçün sadələşdirilmiş
vergi nəyə əsasən müəyyən edilir?

• mühərrikinin həcminə görə
• ümumi dövriyyəyə görə
• avtonəqliyyat vasitəsinin buraxılış ilinə görə
√ 1 ton yükgötürmə qabiliyyətinə görə
• mühərrikin gücünə görə

487. Sadələşdirilmiş vergi üzrə [avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla] vergitutma obyekti nədir?

• yalnız təqdim edilmiş əmlaka görə gəlirlər
• əldə edilmiş mənfəət
• yalnız təqdim edilmiş mallara görə gəlirlər
• yalnız təqdim edilmiş işlərə görə gəlirlər
√ təqdim edilmiş mallara [işlərə, xidmətlərə] və əmlaka görə əldə edilmiş ümumi hasilat, habelə satışdankənar gəlirlər

488.
Mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə [beynəlxalq yük və sərnişin daşımaları istisna olmaqla] Azərbaycan
Respublikasının ərazisində sərnişin və yük daşımalarını [o cümlədən taksi ilə] həyata keçirən şəxslər sadələşdirilmiş verginin
ödəyicisidirlərmi?

• qanunvericilikdə belə hal müəyyən edilməyib
• bu vergi ödəyicisinin istəyindən asılıdır
√ ödəyicisidirlər
• bunu vergi orqanı müəyyən edir
• ödəyicisi deyildirlər

489.

Mülkiyyətində və ya icarəsində olan, habelə məqsədli şəkildə ayrılan ərazidə [torpaq sahəsində] özünəməxsus və ya cəlb edilən vəsait
hesabına əhalinin fərdi [şəxsi] ehtiyaclarını ödəmək və ya kommersiya məqsədləri üçün öz gücü ilə və yaxud müvafiq ixtisaslı peşəkar
sifarişçi və ya podratçı cəlb etməklə bina tikdirən, habelə bu tikintinin və ya başa çatmış obyektin mülkiyyətçisi olan hüquqi və ya fiziki
şəxslər hansı verginin ödəyiciləridirlər?

• ƏDV, mənfəət və əmlak vergisinin
• mənfəət, əmlak və gəlir vergisinin
√ sadələşdirilmiş verginin
• yalnız ƏDV-nin
• mənfəət vergisinin və sadələşdirilmiş verginin

490. Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi nə vaxt vergi orqanına təqdim edilir?

• hesabat ayından sonrakı ayın 25-dək
• hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək
• hesabat rübündən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
• hesabat ayından sonrakı ayın 10-dan gec olmayaraq
√ hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq

491. Sadələşdirilmiş vergi üçün hansı dövr hesabat dövrü sayılır?

• il
• vergi orqanının müəyyənlədirdiyi dövr
• ay



• 6 ay
√ rüb

492. Avtomobil nəqliyyatı vasitələri ilə yük daşınarkən 1 ton yük götürmə qabiliyyətinə görə sadələşdirilmiş verginin aylıq məbləği nə
qədərdir?

• 2 manat
• 10 manat
• 4 manat
√ 1 manat
• 3 manat

493. Taksi ilə sərnişin daşınmasına görə 1 ədəd nəqliyyat vasitəsi üçün sadələşdirilmiş verginin aylıq məbləği nə qədərdir?

• 3 manat
• 10 manat
• 8 manat
√ 9 manat
• 5 manat

494. Müxtəlif vergi dərəcələri ilə vergiyə cəlb edilən gəlirlər üzrə uçot necə aparılmalıdır?

• həmin gəlirlər toplanaraq ikiyə bölünməklə alınan məbləğin uçotu aparılmalıdır
• yalnız ən az gəlirin uçotu aparılmalıdır
• gəlirlər ümumiləşdirilməklə aparılmalıdır
• yalnız ən yüksək gəlirin uçotu aparılmalıdır
√ ayrı-ayrılıqda

495. Sadələşdirilmiş verginin [avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla] dərəcəsi Bakı şəhərində hansı dərəcə ilə hesablanır?

• 6 faiz dərəcəsi ilə
• 10 faiz dərəcəsi ilə
• 2 faiz dərəcəsi ilə
• 1 faiz dərəcəsi ilə
√ 4 faiz dərəcəsi ilə

496. Sadələşdirilmiş verginin ödəyiciləri olan mənzil tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini
həyata keçirən fiziki şəxslər bu fəaliyyət üzrə hansı vergilərin ödəyicisi sayılmırlar?

√ gəlir vergisinin
• gəlir vergisinin, əmlak vergisinin
• ƏDV, gəlir vergisinin
• mənfəət vergisinin
• ƏDV, mənfəət vergisinin

497. Kredit təşkilatları nə vaxt sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi ola bilərlər?

• əvvəlki 3 aylıq dövr ərzində vergi tutulan əməliyyatların həcmi 22500 manatdan az olduqda
• mülkiyyətində olan əsas vəsaitlərin ilin sonuna qalıq dəyəri 1000000 manatdan az oluqda
• əvvəlki 3 aylıq dövr ərzində vergi tutulan əməliyyatların həcmi 10000 manatdan az olduqda
√ heç vaxt ola bilməzlər
• əvvəlki 3 aylıq dövr ərzində vergi tutulan əməliyyatların həcmi 100000 manatdan az olduqda

498. Qeyri-dövlət pensiya fondları nə zaman sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilərlər?

• mülkiyyətində əsas vəsaitlərin ilin əvvəlinə qalıq dəyəri 1000000 manatdan az olarsa, istədiyi zaman
• mülkiyyətində olan əsas vəsaitlərin ilin əvvəlinə qalıq dəyəri 1000000 manatdan artıq olarsa, istədiyi zaman
• mülkiyyətində olan əsas vəsaitlərin ilin sonuna qalıq dəyəri 1000000 manatdan az olarsa
• hər bir halda
√ heç vaxt ola bilməzlər



499. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malik olan vergi ödəyiciləri müvafiq bəyannaməni və ya bu hüquqdan istifadə
etməyəcəyi barədə yazılı məlumatı hansı müddətdə uçotda olduğu vergi orqanına təqdim etməlidirlər?

• hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
• hər il mart ayının 31-dən gec olmayaraq
• hesabat dövründün sonrakı ayın 31-dən gec olmayaraq
√ hər il aprel ayının 20-dən gec olmayaraq
• hesabat ayındakı ayın 20-dən gec olmayaraq

500. ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmamış və əvvəlki üç aylıq dövr ərzində vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ən azı hansı
məbləğdən az olan şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malikdirlər?

• 150.000 manat və həmin məbləğlərdən az olan
• 130.000 manat və həmin məbləğlərdən az olan
√ 200.000 manat və həmin məbləğlərdən az olan
• yalnız 100.000 manat və həmin məbləğlərdən az olan
• yalnız 90.000 manat və həmin məbləğlərdən az olan


