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1. Büdcə xərclərinin planlaşdırılmasının normativ üsulu nə zaman istifadə olunur?

• Ehtiyac yarandıqda
√ Büdcə təşkilatlarının maliyyələşdirilməsi üçün onların smetasının tərtibi zamanı
• Təsdiq edilmiş məqsədli proqramların həyata keçirilməsi üçün ayrılmış vəsaitlərin qruplaşdırılması zamanı
• İcra orqanlarının  göstərişləri əsasında maliyyə planlarını tərtib edərkən
• İqtisadi və sosial proqramların həyata keçirilməsi üçün ayrılan vəsaitin sistemli planlaşdırılması zamanı

2. Büdcənin əsaslı xərclərinə aid olmayanı göstərin.

• dövlət ehtiyatlarının yaradılması
√ malların alınması və xidmətlərin haqqının ödənilməsi
• uzunmüddətli kreditlərin verilməsi
• Xarici  kreditlərin qaytarılması
• torpaq və qeyri-maddi aktivlərin alınması

3. Vergilərin bölgü funksiyasının mahiyyəti nədən ibarətdir?

• təbii resurslardan istifadəyə görə dövlətə ödənilən və korlanmış təbii vəziyyətin bərpasını təmin etmək
√ dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün ÜDM-in bölgüsü və yenidən bölgüsünü həyata keçirmək
• gəlirin əhalinin ayrı-ayrı kateqoriyaları arasında yenidən bölgüsünü təmin etmək
• dövlət tərəfindən müəssisələrin və vətəndaşların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirilmək
• vergilərin təkrar istehsal prosesinə onun sürətini stimullaşdırmaq və ya ləngitməklə kapital yığımın gücləndirməyə təsir etmək

4. Büdcənin gəlirləri dövlətin pul vəsaiti fondunun formalaşması prosesində hansı iqtisadi münasibətləri ifadə edir?

• Dövlətlə xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar arasında
√ Dövlətlə müəssisələr və əhali arasında
• Müəssisə ilə əhali arasında
• Sərbəst şəkildə dövr edir
• Müəssisə ilə təşkilat və fiziki şəxslər arasında

5. 2000-ci ildə AR-nın dövlət büdcəsinin xərcləri ÜDM-un neçə faizini təşkil edir?

• 14,7 faizini
• 17,3 faizini
• 18.0 faizini
• 15,2 faizini
√ 16,2 faizini

6. 2015-ci ildə AR-nın dövlət büdcəsinin gəlirləri ÜDM-un neçə faizini təşkil etmişdir?

• 29,0 faizini
√ 32,2 faizini
• 28,0 faizini
• 32,0 faizini
• 27,4 faizini

7. İnkişaf etmiş ölkələrdə ÜDM-un nə qədər hissəsi büdcə sistemi vasitəsilə yenidən bölüşdürülür?

• 10-15  faizi
√ 30-50 faizi
• 20-30 faizi
• 50-60 faizi
• 15-20 faizi



8.

Büdcənin iqtisadi rolunu dəqiqləşdirin: 1.Müxtəlif mülkiyyət formalarının inkişafını maliyyə vəsaiti ilə təmin edir 2.Dövlətin və
bələdiyyələrin fəaliyyət göstərməsi üçün maliyyə bazası yaradır 3.Istehsal bölmələri arasında maliyyə münasıbətlərini tənzimləyir və
alanslaşdırır 4.ÜDM-un bölüşdürülməsi vasitəsilə dövlət ilə iqtisadi subyektlər və əhali arasında maliyyə münasibətlərini tənzimləyir
5.Dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsi, elmi-texniki inkişafın təmin edilməsi, ətraf mühitin qorunması və s.  6.Dövlətin
tarazlı iqtisadi-sosial inkişafının təmin edilməsi və ölkə ərazisində məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi üçün şərait yaradır
7.Bank və kredit təşkilatlarının   ssuda fondunun yaradılmasına vəsait ayrılır 8.Ölkənin müdafiəsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
9.Bütün maliyyə resurslarının səmərəli və düzgün istifadəsini təmin edir

• 1,2,4,7,8
√ 2,4,5,6,8
• 3,4,5,6,8
• 3,5,6,7,9
• 2,3,4,7,9

9.

Əsas maliyyə sənədi kimi büdcənin əsas xarakterik cəhətləri aşağıdakılardır: 1.Onun tərtibi əvvəlki ilin təcrübəsinə əsaslanır 2. büdcənin
tərtibi və icrası elmi cəhətdən əsaslandırılır 3.Dövlətin sosial ehtiyaclarını tam nəzərə alır 4.Dövlətin iqtisadi-sosial inkişaf proqramına
əsaslanır 5.Müəssisələrin və təşkilatların maliyyə planlarına əsaslanır 6.Balans formasında tərtib və icra edilir 7.Ölkənin reğional və
məqsədli inkişaf göstəricilərinə əsaslanır 8.Qanun gücünə malikdir-onun icrası bütün dövlət hikimiyyəti, icra orqanları, bütün hüquqi və
fiziki şəxslər üçün məcburidir 9.büdcənin tərtibi, müzakirəsi, təsdiqi və icrası demokratik prinsiplərə əsaslanır

• 1,4,5,7,9
√ 2,4,6,8,9
• 2,3,7,8,9
• 2,4,5,6,9
• 3,4,6,7,8

10. Büdcənin formalaşması hansı göstəricilərə əsaslanır?

• ölkənin bütün təsərrüfat sahələrinin inkişafına
√ dövlətin iqtisadi-sosial inkişaf proqramının göstəricilərinə
• Dövlətin maliyyə resurslarının ümumi həcminə
• Ümumi daxili məhsulu  artım həcminə
• dövlətin daxili və xarici iqtisadi inkişaf  göstəricilərinə

11.

Büdcənin funksiyalarını göstərin:  1.  dövlətin maddi və maliyyə resurslarının həcmini müəyyən edir 2.  ÜDM-un bölüşdürülməsi və
yenidən bölüşdürülməsi 3. ölkənin regionlarının tarazlı inkişafını təmin etmək 4. iqtisadiyyatın inkişafının dövlət tənzimlənməsi və
stimullaşdırılması 5. dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı 6. ölkənin məqsədli investisiyalarının maliyyə
təminatı 7. mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadəsi üzərində nəzarət  8. dövlətin maliyyə planlarının
balanslaşdırılması  və əlaqələndirilməsi

• 1,3,4,6
√ 2,4,5,7
• 1,2,6,7
• 3,4,5,8
• 2,4,6,8

12. Dövlət büdcəsinin maddi mənada rolu hansı vəzifənin bilavasitə yerinə yetirilməsinə imkan verir

• müəssisələrin və təsərrüfat subyektlərinin gəlirləri və xərclərini tənzimləyir
√ ölkənin ümumi və regional sosial-iqtisadi inkişafı təmin edilir
• ölkənin maliyyə sisteminin əlaqələndirilməsi və balanslaşdırılması təmin edilir
• yuxarıda göstərilənlərin hamısı
• rayon və şəhərlərin sosial-iqtisadi inkişaf vəzifələri maliyyə vəsaiti ilə tam təmin edilir

13. Bunlardan hansılarının bilavasitə büdcənin funksiyalarına aid olduğunu göstərin

• iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək və əhalinin rifahını yaxşılaşdırmaq
√ iqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi və stimullaşdırılması
• yuxarıda göstərilənlərin hamısı
• doğru cavab yoxdur
• dövlətin gəliri və xərclərini balanslaşdırmaq

14. Aşağıdakilardan hansılar büdcənin funksiyalarına aiddir?



• uçot və bölgü
√ bölüşdürücü və nəzarət
• dövlətin gəlir və xərlərinin tənzimlənməsi
• nəzarət və maliyyə vəsaitinin düzgün istifadəsi
• müəssisələrin zərərlərinin ğdənilməsi

15. Büdcənin mahiyyətini müəyyən edən əsas əlamətlər hansılardır?

• dövlətlə təsərrüfat subyektləri və əhali arasında olan maliyyə  münasibətlərini ifadə edir
√ qeyd olunanların hamısı
• qanun gücünə malikdir və pul vəsaiti fondudur
• doğru cavab yoxdur
• gəlir və xərc hissəsindən ibarət  olan dövlətin əsas maliyyə planıdır

16. Dövlət büdcəsinin yaranması və inkişafı nə ilə əlaqədar olmuşdur?

√ dövlətin meydana gəlməsi və fəaliyyət göstərməsi
• dövlətin xarici müdaxilələrdən qorunması və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
• dövlətin iqtisadi və sosial məsələlərin  həllində rolunun artması
• dövlətin müdafiə qabiliyyətinin artırılması
• dövlətin tarazlı inkişafinın maliyyə təminatı

17. Maliyyə kateqoriyası kimi büdcənin leksikona daxil olması hansı tarixi dövrə təsadüf edir?

• X-XI əsrlərdə
• Antik dövrdə
• XII-XIII əsrlərdə
• XIII- əsrlərdə
√ XVIII əsrdə

18. İqtisadi və maliyyə termini kimi büdcə ilk dəfə hansı ölkədə tətbiq edilmişdir?

• İtaliyada
• Yunanıstanda
• Almaniyada
√ İngiltərədə
• Fransada

19. Dövlət və bələdiyyə büdcələrinin maddi mənada rolu nədən ibarətdir?

• dövlətin daxili və xarici tələbatının pul vəsaiti ilə təmin olunmasına şərait yaradır
• dövlətin iqtisadi və sosial ehtiyaclarının əsas maliyyə mənbəyidir
• ölkənin iqtisadi və milli təhlükəsizliyinin təminatçısıdır
• dövlətin iqtisadi inkişafının tarazlı davam etməsinin əsas maliyyə mənbəyidir
√ həm ümumilikdə dövlətin, həm də onun inzibati-ərazi qurumlarının fəaliyyət göstərməsinin əsas maliyyə mənbəyidir

20. Hansı maliyyə münasibətləri büdcənin mahiyyətini ifadə edir?

• vergili gəlirlərin büdcəyə daxil olması və xərclənməsi
• dövlətin və regionların pul vəsaiti fondlarının proqnozlaşdırılması və məqsədəuyğun istifadəsi
• dövlətin bütün pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölgüsü və istifadəsi
√ dövlət və bələdiyyələrin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadəsi
• təsərrüfat subyektlərinin və büdcə təşkilatlarının maliyyələşdirilməsi

21. Büdcənin ümumi funksiyaları hansılardır :

• Nəzarət tənzimləyici
• Fiksal tənzimləyici
• Sosial həvəsləndirici, bölgü
• Bölgü fiksal



√ Bölgü, nəzarət

22. Büdcə sözünün mənşəyi və mənası

• Latın sözü olub  « rüsum » deməkdir
• Fransız sözü, « Çanta » deməkdir
• Yunan sözü, « bəxşiş » deməkdir
• Latın sözü olub, « vergi » deməkdir
√ İngilis sözüdür, mənası « çanta torba »

23. Büdcə artıqlığı adlanır :

• İqtisadiyyatın inkişaf tempi
• Büdcə gəlirlərinin müəyyən olunmuş qaydada dövlət büdcəsinə daxil olmasına
• Büdcə gəlir və xərclərin bərabərliyi
• Büdcə xərclərin gəlirlərdən artıqlığı
√ Büdcə gəlirlərin xərclərdən artıqlığı

24. Büdcə kəsiri deyilir :

• Əsassız emissiya
• İqtisadiyyatdakı böhranın büdcə daxilolmalarına mənfi təsirinə
• Büdcə bərabərliyinə
√ Büdcə xərclərinin  gəlirlərlə təmin olunmayan hissəsinə
• Büdcə gəlirlərinın xərclərdən artıqlığına

25. Büdcə gəlirlərinin maddi mənbəyidir:

• Ölkə əhalisinin əmlakı 
• Dövlət mülkiyyətinin realizasiyası
• Faydalı qazınıların hasıbatı 
√ Ölkənin ÜMD-nın və Milli  sərvəti 
• Ölkə ərazisinin faydalı qazıntıları 

26. Dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı funksiyasına aid edilmir :

• Sosial-mədəni tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
• Sosial sferanın saxlanması xərcləri
• Elm və təhsilin maliyyələşdirilməsi
• Səhiyyə sahəsinin maliyyələşdirilməsi
√ Kommersiya müqavilələrinin maliyyələşdirilməsi

27. Büdcənin bölüşüdürücü funksiyası ilə mümkündür:

√ ÜDM-nın və milli gəlirin bölüşdürülməsi 
• Maliyyə resurslarının toplanması
• Mərkəzi Bank əməkdaşlarının hərəkətlərinə nəzarət etmək
• Hökumətin xarici kreditlər proqramı təsdiq edilməsi 
• Əsas maliyyə planı dövlət tərəfindən təsdiq olunması 

28. Büdcənin funksiyalarına aid deyildir:

• Tənzimləmə
• Sosial siyasətin maliyyə təminatı
• Nəzarət
√ İdarəetmə
• Yenidən bölgü

29. Dövlət büdcəsinin kəsiri maliyyələşmə mənbələri?



• vergi dərəcələrinin yüksəldilməsi hesabına
• kommersiya banklarının verdikləri kreditlər hesabına
• büdcə xərclərini ixtisar edilməsi hesabına
• əsaslı xərclərə qənaət edilməsi hesabına
√ daxili və xarici dövlət borclanması

30. Fiskal siyasətin tərkibinə nə daxildir?

• Pul-kredit siyasəti
• Beynəlxalq siyasət
• Valyuta siyasəti
√ Büdcə-vergi siyasəti
• Qiymət siyasəti

31. Büdcə profisiti nədir?

• gəlirlə xərclərin qeyri bərabərliyi
√ gəlirin xərcləri üstələməsi
• gəlirin xərclərə bərabərliyi
• büdcə vəsaitinə qənaət
• xərclərin gəliri üstələməsi

32. Dövlət büdcəsində hansı vəziyyət daha əlverişli sayılır ?

• gəlirin xərcləri üstələməsi
• büdcənin gəlir hissəsinin tam icra edilməsi
• büdcənin xərclər hissəsinin qismən icra edilməsi
√ gəlirin xərclərə bərabərliyi
• xərclərin gəliri üstələməsi

33. Aşağıdakılardan hansı büdcə sistemin təşkili prinsipinə aid edilir?

• təsərrüfat təşkilatlarının balanslaşdırılması
• təsərrüfat subyeklərinin gəlir və xərclərinin razlaşdırılması
• müəssisələrin vergi borclarının silinməsi
• zərərlə işləyən dövlət müəssisəlıərinə ssudaların verilməsi
√ büdcələrin  tarazlaşdırılması

34. Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanları vasitəsi ilə dövlətə məxsus vəzifə və  funksiyaların yerinə yetirilməsi
hansı vəsait hesabına maliyyələşdirilir?

• Dövlət hakimiyyəti orqanlatrının qanunla təsdiq edilmiş xüsusi vəsaiti
• Yuxarıda göstərilən mənbələrin heç biri
• Dövlət büdcəsi və bələdiyyələrin büdcəsi
√ Dövlət büdcəsi
• Dövlət toplu maliyyə balansı

35. Gəlirlərin və xərclərin büdcə sisteminin səviyyələri arasında bölgüsünə aid olmayan variantı seçin.

• Xərc səlahiyyətləri daimi olaraq büdcə sisteminin səviyyələri arasında hədləndirilir
• Büdcələrarası tənzimləmə həyata keçirilir
• Nizamlaşdırıcı gəlirlər müvəqqəti normativlərlə müxtəlif səviyyəli büdcələr arasında bölüşdürülür
√ Xərclərin qənaətli istifadəsindən əldə olunan gəlirlərin büdcə səviyyələri arasında sərbəst istifadəsi
• Gəlir növləri tam və ya qismən büdcə sisteminin səviyyələri arasında bölüşdürülür

36. Büdcə - vergi siyasətinə aiddir:

• maliyyə siyasəti
• gömrük siyasəti
• iqtisadi siyasət



√ fiskal siyasət
• pul-kredit siyasəti

37. Yerli büdcənin tərtibi, müzakirəsi və təsdiqini hansı təşkilat həyata keçirir?

√ Bələdiyyələr
• Nazirlər Kabineti
• Prezident
• Milli Məclis
• Maliyyə Nazirliyi

38. Büdcənin nədən ibarət olduğunu göstərin

• Ümumdövlət maliyyə balansı
• Dövlətin mərkəzləşmiç pul vəsaiti fondunun yaranma mənbələrini əks etdirən plan maliyyə sənədi

• Dövlətin hər il “Büdcə sistemi haqqında” Qanunu ilə təsdiq edilən mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondunun yaradılması və istifadə
istiqamətlərini əks etdirən plan maliyyə sənədi

√ AR  dövlət hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanları vasitəsi ilə dövlətə və bələdiyyələrə məxsus vəzifə və funksiyaları yerinə yetirmək
üçün lazım olan pul vəsaitinin yığılması və istifadə olunması üçün əsas maliyyə sənədi

• Dövlətin qanunla müəyyən edilən mərkəzləşdirilmiş gəlirlərinin siyahısı və onun xərclərinin maliyyələşmə mənbələrini əks etdirən əsas
plan maliyyə sənədi

39. İqtisadi ədəbiyyatda büdcənin aşagıdakı funksiyaları yerinə yetirdiyi göstərilir:

• ÜDM-un bölüşdürülməsi(yenidən bölüşdürülməsi) və mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondunun yaradılması və istifadəsi üzərində nəzarət
• Iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və onun inkişafının stimullaşdırılması
• Doğru cavab yoxdur
• Dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı
√ Yuxarıda göstərilənlərin hamısı

40. Büdcənin gəlirləri və xərcləri hansı göstəricilərə əsasən müəyyən edilir?

• Ölkənin toplu maliyyə balansının göstəricilərinə
• Tələb, təklif və əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə
• Təsərrüfat subyektlərinin sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə
√ Ölkənin iqtisadi-sosial inkişaf proqramının göstəricilərinə
• ÜDM-un istehsal həcminə

41. Aşağıda qeyd olunanların hansıları büdcənin funksiyalarına aiddir?

• Büdcənin gəlirlərini büdcə səviyyələri arasında bölüşdürmək
• Büdcə təşkilatlarının smetaları üzrə nəzərdə tutulan xərclərin maliyyələşdirilməsi
• Dövlətin iqtisadi inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyən etmək
√ Dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı
• Müəssisələrin gəlir və xərclərinin tənzimlənməsi

42. Bunlardan hansılar büdcənin funksiyalarına aiddir?

√ bölüşdürücü və nəzarət
• müəssisələrin inkişafının stimullaşdırılması
• uçot və bölüşdürücü
• maliyyə sanksiyaları tətbiq etmək
• büdcənin gəlirləri və xərclərinin tənzimlənməsi

43.

Dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı üzrə büdcənin funksiyası hansı istiqamətlərdə həyata keçirilir:
1.Dövlətin bütün infrastruktur sahələrinin maliyyələşdirilməsi 2.Elmin və təhsilin inkişaf etdirilməsi 3.Sənayenin və kənt təsərrüfatının
təbii fəlakətlərdən qorunması 4.Səhiyyənin maliyyələşdirilməsi 5.Sosial-mədəni tədbirlərin və digər sosial sferanın saxlanması
xərclərinin maliyyələşdirilməsi  6.Yanğın və digər bədbəxt hadisələrdən dəyən zərərlərin aradan qaldırılması

• 1,2,6
• 1,5,6



• 3,4,5
√ 2,4,5
• 4,5,6

44.

İqtisadiyyatın inkişafının tənzimlənməsi və həvəsləndirilməsi (stimullaşdırılması) sahəsində büdcənin funksiyası hansı vəzifələri yerinə
yetirir? 1.Müəssisələrin gəlirləri və xərclərini tənzimləyir 2.Büdcə vəsaitinin iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri və regionlar arasında
bölüşdürür 3.Müəssisə və təsərrüfat təşkilatlarının sərbəst pul vəsaitlərini səfərbərliyə alır 4.Tələb, təklif, və istehlakın strukturuna təsir
göstərir 5.Istehsalın artım sürətinə və nisbətlərinə təsir göstərir   6.Müəssisələrin əsas və dövriyyə kapitalını artırır 7.Sənayeni, kənd
təsərrüfatını və  iqtisadiyyatın digər sahələrini inkişaf etdirir 8.Ölkənin iqtisadiyyatının inkişafına təsir göstərir və onu tənzimləyir

• 1,3,4,5,8
• 1,3,5,6,7
• 2,3,5,6,8
√ 2,4,5,7,8

45. Aşağıdakılardan hansı büdcə münasibətlərinin xüsusiyyətlərinə aid deyil?

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

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

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

46. Büdcənin nəzarət funksiyası hansı formalarda həyata keçirilir?

• Büdcələrarası maliyyə nəzarəti və audit
√ Dövlət nəzarəti və daxili nəzarət
• Maliyyə aparatının və Mərkəzi İcra Hakimiyyətinin nəzarəti
• Maliyyə aparatı və Vergi orqanlarının nəzarəti
• Parlament nəzarəti və inzibati nəzarət

47. Büdcənin tarixi iqtisadi kateqoriya kimi fəaliyyəti nə ilə müəyyən edilir?

• əmtəə-pul münasibətlərinin meydana gəlməsi ilə
√ dövlətin yaranması və fəaliyyəti ilə
• dövlətin iqtisadiyyatın inkişafındakı həlledici rolu ilə
• dövlətin müdafiə və soail funksiyalarının meydana gəlməsi ilə
• dövlətin iqtisadi münasibətlərlə müdaxilə etməsi ilə

48. Büdcə vasitəsilə ÜDM-un bölgüsü zamanı hansı mühüm proseslər baş verir:

• gəlirlərin büdcələr arasında bölgüsü və büdcələrin balanslaşdırılması
√ büdcənin gəlirlərinin yaradılması və büdcənin vəsaitlərinin istifadə edilməsi
• büdcənin gəlirləri və xərclərinin tənzimlənməsi
• doğru cavab yoxdur
• mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondunun büdcələr arasında bölgüsü

49. Büdcə vasitəsilə ÜDM-un bölgüsü  neçə mərhələdən ibarətdir?

• çoxsaylı mərhələdən
√ iki mərhələdən
• yeddi mərhələdən
• altı mərhələdən
• dörd mərhələdən

50. Büdcənin bölüşdürücü funksiyası  hansı formada həyata keçirilir?

• gəlirlərin mərkəzləşdirilmiş büdcələrə cəlb edilməsi və bölüşdürülməsi
√ dövlət və yerli özünü idarəetmə orqanları səviyyəsində mərkəzləşdirilmiş pul vəsait fondlarının yaradılması  və istifadəsi
• büdcənin gəlirləri və xərcləri arasında tarazlığın yaradılması



• büdcə vəsaitinin məqsədli proqramlara yönəldilməsi
• büdcə xərclərinin iqtisadi və sosial məqsədlərə yünəldilməsi

51. Aşağıdakılardan hansı maliyyə planları sisteminə daxil deyil?

• AR dövlət büdcəsi
√ İdarə və təşkilatların həyata keçirəcəyi layihələrin planları
• Sahə nazirlikləri və idarələrin maliyyə planları
• İdarə və təşkilatların smetaları
• Maliyyə orqanlarının və kredit idarələrinin maliyyə planları

52. Aid olmayanı seçin. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və stimullaşdırılması funksiyasını yerinə yetirməklə büdcə

• Ölkənin iqtisadiyyatının inkişafına təsir göstərir və onun tənzimləyir;
√ Sosial sferaların saxlanması xərclərinin maliyyələşdirilməsini
• Tələb, təklif və istehlakın strukturuna təsir göstərir;
• İstehsalın artım sürətinə və nisbətlərinə təsir göstərir;
• Büdcə vəsaitini iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri və regionlar arasında bölüşdürür;

53. Dövlətin büdcə siyasəti nədən ibarətir?

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

54. Dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatına aid olmayanı seçin

• Elm və təhsil
√ Ölkənin müdafiəsi
• Səhiyyə
• Sosial sferaların saxlanması xərclərinin maliyyələşdirilməsi
• Sosial-mədəni tədbirlər

55. Büdcə münasibətləri hansı şəxslər arasında  yarana bilər?

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

56. Büdcənin bölüşdürücü funksiyasına aid olanı göstər?

• Büdcə vəsaitlərinin daxil olması və istifadəsinə dövlət nəzarəti
√ ÜDM və Milli gəlirin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi
• Ölkənin müdafiə qabiliyyətini möhkəmləndirmək
• İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və stimullaşdırılması
• Ölkənin vahid iqtisadi – sosial inkişaf siyasətinin həyata keçirilməsi

57. Aşağıdakılardan hansı büdcənin əsas funksiyalarına aid deyil?

• Ümumi Daxili Məhsulun və Milli Gəlirin bölgüsü
√ Təsərrüfat subyektlərinin pul vəsaiti fondlarınin yaradılması və istifadə edilməsi
• İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və stimullaşdırılması
• Dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadəsi üzərində nəzarət etmək
• Dövlətin sosial siyasətinin həyata keçirilməsinin maliyyə təminatı

58. Dövlət və bələdiyyə büdcələrinin maddi mənada rolu nədən ibarətdir?



• Milli gəlirin bölgüsü alətidir
√ Dövlətin, və onun inzibati-ərazi qurumlarının fəaliyyət göstərməsinin əsas maliyyə mənbəyidir
• Mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarının yaradılmasını təmin edir
• Sosial-mədəni inkişafının təmin edilməsi və ölkə ərazisində məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi üçün şərait yaradır
• Dövlət və təkrar istehsalın digər subyektləri arasında yaranan pul münasibətləri sistemini xarakterizə edir.

59. Dövlət büdcəsi nədir ?

• dövlətin iqtisadi siyasətinin maliyyə konsepsiyası
• dövlətin maliyyə proqramı
• dövlətin maliyyə aləti
• xərclər smetası
√ dövlətin əsas maliyyə planı

60. Maddi məzmununa görə büdcə

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

61. Ölkənin əsas maliyyə bazası kimi dövlət qanunvericiliyi ilə təsdiq edilən büdcənin  roluna  aid deyil

• Dövlətin vergi siyasətini müəyyən edir
• Maliyyə vəsaitinin istifadə istiqamətlərini qəti şəkildə müəyyən edir
• Dövlətə lazım olan maliyyə resurslarının həcmini əks etdirir
√ Maliyyə sistemi vasitəsilə həyata keçirilən tədbirlərin məcmusunu əks etdirir
• Dövlətin maliyyə sisteminin bütün həlqələrinin fəaliyyətini təşkil edir

62. İqtisadi ədəbiyyatda büdcə necə şərh olunur

• Iqtisadi kateqoriya
• Dövlət büdcəsinin gəlir və xərclıərinin siyahısı
• Dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondu kimi
• Dövlətin əsas maliyyə planı
√ Göstərilərin hamısını

63. Büdcə anlayışını necə ifadə etmək olar?

• Əsas maliyyə siyasətidir
• Maliyyə mexanizmidir
• Maliyyə vəsaitidir
• Maliyyə çatışmazlığıdır
√ Dövlətin əsas maliyyə sənədidir

64. Büdcə anlayışı məişətdə hansı  mənada işlədilmir?

• Yerli büdcə
• Şəxsi büdcə
• Dövlət büdcəsi
• Ailə büdcəsi
√ Birlik büdcəsi

65. Büdcə sisteminin əsas təyinatı nədən ibarətdir?

•   dövlət xərclərinin məqsədəuyğun və kəsirsiz maliyyələşdirilməsi
√ dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının funksiya və vəzifələrinin  həyata keçirilməsini maliyyə təminatı
• istiqamət və növlər üzrə büdcə xərclərini fasiləsiz maliyyələşdirmək



• regionların  tarazlı sosial-iqtisadi inkişafının maliyyə təminatıdır
• Dövlətin maliyyə resurslarının səmərəli və məqsədəuyğun istifadəsinin təmin etmək

66. Azərbaycan Respublikasının büdcə sisteminə hansı büdcələr daxildir :

• AR-nın dövlət büdcəsi, bələdiyyə büdcəsi, yerli büdcə
• Yerli büdcələr, kənd bələdiyyə büdcəsi, qəsəbə bələdiyyə büdcələri
• AR-nın dövlət büdcəsi, mərkəzi büdcə, Naxçıvan büdcəsi
• Naxçıvan MR-nın büdcəsi, bələdiyyə büdcəsi, yerli büdcələr
√ AR-nın dövlət büdcəsi, Naxçıvan MR-nın büdcəsi, yerli büdcə

67. « Büdcə sistemi haqqında Qanun » nə vaxt təsdiqlənib :

• 38535
• 38900
• 37804
• 39996
√ 37439

68. Büdcə sisteminin prinsiplərinə aid deyil :

• Aşkarlıq
• Müstəqillik
• Hüquqilik
√ Məxfilik
• Vahidlik

69. Aşağıdakı ölkələrdən  hansı federal büdcə quruluşuna malikdir:

• Fransa
• Portuqaliya
√ Almaniya
• Böyük Britaniya
• İtaliya

70. Aşağıdakı ölkələrdən hansı unitar büdcə quruluşuna malikdir:

• ABŞ
• Rusiya
• Kanada
• AFR
√ Fransa

71. Azərbaycan Respublikası hansı növ büdcə quruluşuna malikdir :

• Əyalət
• Vilayət
• Konfederativ
• Federativ
√ Unitar

72. Unitar  dövlətin büdcə sistemi neçə səviyyəlidir :

• 3
• 4
• 5
√ 2
• 1

73. Federativ dövlətin büdcə sistemi neca səviyədən ibarətdir :



• 1
• 2
√ 3
• 4
• 5

74. Azərbaycan Respublikasının Dövlət büdcəsinin neçə səviyyəsi var:

• 4
• 1
• 5
• 3
√ 2

75. İcmal büdcə nədir?

• Dövlət büdcəsinin, toplu maliyyə balansının və büdcədənkənar fondların büdcələrinin büdcələrinin məcmusunu əks etdirən maliyyə
sənədidir

• Dövlət büdcəsinin, Muxtar Respublika büdcəsinin və bələdiyyə büdcələrinin məcmusudur
• Dövlət büdcəsinin, DNF-nun , DSMF-nun  büdcəsinin məcmusudur

√ Dövlət büdcəsi, Nax. MR büdcəsinin (Büdcədənkənar əməliyyatlarda daxil olmaqla) və büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlir və
xərclərini funksional və iqtisadi təsnifata uyğun paraqraflar səviyyəsində əks etdirən maliyyə sənədidir

• Dövlət büdcəsinin , büdcədənkənar fondların, xarici ticarət balansının  məcmusunu əks etdirən maliyyə sənədidir.

76. Büdcələrarası münasibətləri tənzimləyən əsas hüquqi sənəd hansıdır?

• Toplu maliyyə balansı ilə
• İcra hakimiyyəti orqanlarının qəraraları ilə
• Vergilər Məcəlləsi ilə
• Konsitutsiya ilə
√ "Büdcə sistemi haqqında" qanunla

77.
Federativ dövlətin Federasiya büdcəsinin gəlirləri hansılardır? 1.əmlak vergisi 2.ƏDV 3.fiziki şəxslərdən gəlir vergisi 4.yerli
lisenziyaların verilməsindən mədaxillər  5.subvensiyalar 6.inzibati rüsumlar 7.dövlət istiqrazlarından daxil olan vəsaitlər 8.gömrük
rüsumları

• 1,2,3,5
• 3,4,6,8
• 1,4,5,8
√ 2,3,7,8
• 2,4,5,7

78. Konfederativ dövlətin büdcəsi neçə formalaşiır?

• növbə ilə ayrı-ayrı dövlətlərin ayırdığı vəsaitlər
• üzv dövlətlərin  mərkəzləşmiş gəlirlərindən ayırmalar
• umumdövlət əhəmiyyətli təsərrüfat subyektlərinin ödədikləri vergilərlə
• inzibati ərazi qurumlarının ödədikləri icbari ödənişlər
√ üzv dövlətlərin hər il ayırdıqlarlı üzvlük haqqlarından

79. Unitar dövlətin büdcə quruluşu federativ dövlətin büdcə quruluşundan nə ilə fərqlənir?

• büdcələrin tarazlaşdırılması qaydası  ilə
• gəlirlərin tərkibi ilə
• xərclərin maliyyələşmə istiqamətləri üzrə
√ büdcə səviyyələri ilə
• büdcələrarası münasibətlərin məzmunu ilə



80.
Büdcə quruluşunun tərkibini göstərin: 1.Büdcə sisteminin təşkili 2.Büdcələrin təsərrüfat subyektləri ilə qarşılıqlı əlaqəsi 3.Büdcələrin
tərkibi, proqnozlaşdırılması 4.Büdcə gəlirləri və xərclərinin təsnifatı 5.Büdcə sisteminin və büdcələrin təşkili prinsipləri 6.Büdcənin
maliyyə sisteminin digər həlqələri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin təşkili

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

81. Büdcə quruluşunun təşkili nəyə əsaslanır?

• Dövlətin maliyyə sisteminin qurulması və onun ayrı-ayrı həlqələri arasındakı münasibətlərə
• Dövlətin iqtisadi, sosial inkişaf səviyyəsinə
• Büdcə sisteminin tarixi inkişaf mərhələlərinə
√ Dövlət quruluşuna yəni onun siyasi, inzibati-ərazi,  quruluşuna, mərkəzi və yerli orqanlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərə
• Ölkənin büdcə təsnifatının formalaşması və inkişafına

82. Büdcə quruluşu nədən ibarətdir?

• Büdcə quruluşu dövlətin mövcud mülkiyyət formalarının maliyyə münasibətlərini əks etdirir
• Doğru cavab yoxtu
• Dövlətin mövcud inzibati-siyasi təşkilinin ifadə formasıdır
√ Büdcə sisteminin qurulması və onun ayrı-ayrı həlqələri (səviyyələri) arasındakı maliyyə münasibətlərinin təşkilindən ibarətdir
• Büdcə quruluşu dövlətin mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarının məcmusundan ibarətdir

83. Federativ dövlətlər hansılardır?

• Fransa, Türkiyə
• Avstriya, İsveçrə
√ Rusiya ,ABŞ, AFR
• Böyük Britaniya, Polşa
• Azərbaycan, Ruminiya

84. Büdcə sisteminin təşkili prinsipi hansılardır?

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

85. Azərbaycan Respublikasında büdcə sisteminə hansı büdcələr daxildır?

• bələdiyyələrin büdcələri
• bələdiyyələrin büdcəsi və yerli büdcə
• müəssisələrin büdcələri, yerli büdcə, dövlət büdcəsi
• dövlət büdcəsi və yerli büdcə
√ dövlət büdcəsi, Naxçıvan MR. büdcəsi, bələdiyyələrin büdcəsi

86. “Büdcə sistemi haqqında” qanun qəbul olundu?

• 1991-ci il 31 yanvar
• 1990 –cı il 1 dekabr
• 1992-ci il 1 yanvar
√ 2 iyul-2002-cı il
• 1990-cı il 31 noyabr

87. Dövlət büdcəsində hansı vəziyyət daha əlverişli sayılır ?



• büdcənin xərclər hissəsinin qismən icra edilməsi
• büdcənin gəlir hissəsinin tam icra edilməsi
• gəlirin xərcləri üstələməsi
• xərclərin gəliri üstələməsi
√ gəlirin xərclərə bərabərliyi

88. Büdcə sistemi hansı prinsipə əsaslanır:

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

89. Büdcə sistemi dedikdə nə başa düşülür ?

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

90. Aşağıdakılardan hansı büdcə sisteminin təşkili prinsiplərinə aid deyil?

• Aşkarlıq və həqiqilik prinsipi
• Müxtəlif səviyyəli büdcələrin müstəqilliyi
• Büdcə sisteminin vahidliyi
√ Büdcə vəsaitİnin qeyri təyinatı üzrə istifadəsii
• Büdcələrin xərclərinin ödənilməsinin ümumiliyi

91. Aşağıdakılardan hansi büdcə quruluşuna daxil deyil

• Büdcələrin təşkili prinsipləri
• Büdcə sistemi
• Büdcə təsnifatı
√ Toplu maliyyə balansı

92. Büdcə quruluşu nədir?

• Büdcə planının hazırlanması, büdcə vəsaitlərinin məqsədyönlü xərclənməsinin təmin edilməsi
• Ölkənin vahid büdcə sistemində birləşdirilməsi
• Dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələrinin layihələrinin tərkibi
√ Büdcə sisteminin qurulması və onun ayrı-ayrı həlqələri arasında qarşılıqlı maliyyə əlaqələrinin təşkili

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

93. Federal dövlətlərin dövlət büdcəsinə aid olmayan gəlir növünü seçin

√ Satışdan vergilər
• Gömrük rüsumları
• Dövlət istiqarazlarından daxil olan vəsaitlər
• Əhalidən gəlir vergisi
• ƏDV və aksizlər

94. Unitar dövlətlərin büdcə sistemi neçə səviyyədən ibarətdir?

• 5
• 3
• 4
• 1



√ 2

95.

Dövlətin əsas maliyyə sənədi kimi  büdcənin hüquqi rolu nədən ibarətdir: 1.Büdcə münasibətləri iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini
təsbit edir 2.Müəssisələrin və təşkilatların maliyyələşmə məbləğini müəyyən edir 3.Dövlətə lazım olan maliyyə resurslarının həcmini
əks etdirir 4.Dövlətin vergi siyasətini müəyyən edir 5.Dövlətin bütün xarici iqtisadi əlaqələrini özündə əks etdirir 6.Dövlətin bütün
maliyyə planlarının balanslaşdırılmasını təmin edir 7.İqtisadi inkişafin tənzimləyicisi kimi çıxış edir 8.Iqtisadi inkişafın əsas
iqtiqamətlərini əks etdirir  9.Maliyyə vəsaitinin istifadə istiqamətlərini qəti şəkildə müəyyən edir

• 2,3,5,7,8
• 4,5,6,7,9
√ 1,3,4,7,9
• 3,4,5,6,7
• 3,4,6,7,8

96. Büdcə siyasətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:

• Büdcə kəsiri maliyyə mənbələri müəyyən edilməsi 
• Mərkəzil hökumət və regional hakimiyyət orqanları arasında optimal münasibətlərin yaradılması 
• İnhisar malların və xidmətlərin qiymətlərinin tənzimlənməsi 
√ Ölkənin sosial iqtisadi inkişafının əsas istiqamətlərinin müəyyən edilməsi
• Vergi ödəyicilərinin siyahıya alınmasına nəzarət 

97. Gəlirlərin büdcə həlqələri arasında bölgüsünün hüquqi əsaslarına aid deyil :

• « Büdcə sistemi haqqında » AR qanunu
• Vergi Məcəlləsi
• « Bələdiyyə maliyyəsinin əsasları » haqqında AR qanunu
√ "İnvestisiya fəaliyyəti haqqında" AR qanunu
• AR Konstitusiyası

98. Bələdiyyələrin statusu haqqında AR qanununda təsbit edilib:

• Dövlətin büdcə hüquqları
• Büdcə quruluşu
• Dövlət vergiləri
√ Yerli özünü idarəetmənin büdcə hüquqları
• Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcə hüquqları

99. Yerli vergilər və ödənişlərlə bağlı qərarlar bələdiyyə üzvlərinin nə qədər səs çoxluğu ilə qəbul edilir :

• 0
• 1
• 3/4 hissəsi
√ 2/3 hissəsi
• 0

100. Büdcələrarası münasibətləri tənzimləyən normativ hüquqi aktları hansı orqanlar qəbul edirlər?

• Büdcədənkənar fondlar
• Beynəlxalq təşkilatlar
• Yerlərdə icra hakimiyyətləri
√ Dövlət hakimiyyəti orqanları
• Maliyyə idarələri

101. Maddi büdcə normasının mahiyyətinə aid deyil?

• Büdcəyə daxil olan vergilərin və rüsumların dərəcələrini müəyyən etmək
• gəlirlər və xərcləri büdcə həlqələri arasında bölüşdürmək
• Dövlət subyektlərinin büdcələrinin gəlir və xərclərinin ümumi məbləğini müəyyən etmək
√ büdcənin icrası haqqında hesabatların müzakirəsini aparmaq
• büdcə gəlirlərinin tərkibini, xərclərinin normalarını müəyyən etmək



102. İcra hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının büdcə ilə bağlı vəzifə və səlahiyyətlərinə aid deyil?

• büdcənin icrasına inzibati nəzarəti həyata keçirir
• büdcənin icrası haqqında hesabatı yerli özünüidarəetmənin səlahiyyətli orqanlarının təsdiqinə təqdim edir
• büdcə layihəsini tərtib edir
• büdcəni icra edir
√ büdcə gəlirlərinin sərbəst istifadəsini həyata keçirir

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

• Milli Məclis
• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və onun Administrasiyası
• Naxçıvan MR-nın Nazirlər Kabineti
• Naxçıvan MR-nın müvafiq icra orqanları
√ Naxçıvan MR-sı Ali Məclisi

104. Növəti il üçün AR dövlət büdcəsi haqqında qanun nə vaxt qüvvəyə minir?

• Prezidentə təqdim olunduğu gündən
• Müzakirəyə çıxdığı gündən
• Çap olunduğu gündən
√ 1 yanvar tarixindən
• imzaldandığı gündən

105. Büdcə qanunvericiliyi necə əmələ gəlir?

• Universal maliyyə plan aktı əsasında

• Büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlirlərinin formalaşması və xərclərin həyata keçirilməsi prosesində hüquq münasibətləri subyektləri
arasında yaranan münasibətlərdə

• Büdcəyə nəzarət prosesində büdcə hüququ münasibətlərinin subyektləri arasında yaranan münasibətlər zamanı
• gəlir və xərclərin büdcələrə aid edilməsi
√ Büdcə  prosesinin təşkili ilə əlaqədar  hüququ və digər normativ aktların qəbul edilməsi

106. Prosessual büdcə normaları nəyi tənzimləyir?

• büdcə sisteminin strukturunu
• müxtəlif büdcə səviyyələri arasında xərclərin bölgüsünü
• müxtəlif büdcə səviyyələri arasında gəlirlərin bölgüsünü müəyyən edir
√ dövlət büdcəsinin və yerli büdcələrin tərtibi, baxılması, təsdiqi və icrasını
• büdcələrin gəlir və xərclərinin siyahısını

107. Maddi büdcə normaları nəyi müəyyən edir?

• Dövlət büdcəsinin təsdiqi qaydalarını tənzimləyir
• Büdcənin icrası haqqında hesabatın təsdiqi qaydalarını müəyyən edir
• Büdcənin icrası haqqında hesabatın tərtibini
• Yerli büdcələrin tərtibi, baxılması, təsdiqi, icrası qaydalarını tənzimləyir
√ Büdcə sisteminin gəlirlərini

108. Öz məzmununa görə büdcə hüququ hansı normalara bölünür?

• Maddi, qeyri-maddi
• Prosessual və praktiki
• Daxili və xarici
√ Maddi, prosessual
• Real, qeyri-real

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



• Büdcədənkənar fondlar
• Beynəlxalq təşkilatlar
• Yerlərdə icra hakimiyyətləri
√ Dövlət hakimiyyəti orqanları
• Maliyyə idarələri

110. Büdcə münasibətləri hansı hüquqı sənəd əsasında tənzimlənir?

• Konsitutsiya ilə
• Beynəlxalq müqavilələr əsasında
√ ”Büdcə sistemi haqqında” qanunla
• Bələdiyyələrin normativ aktları ilə
• Prezidentin sərəncamları ilə

111. Büdcə ilə əlaqədar hansı məsələ Milli Məclisin səlahiyyətlərinə aid deyil?

• Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət
√ Dövlət büdcəsindən ayrılan tənzimləyici gəlirlərin istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
• Maliyyə, valyuta, kredit, gömrük işinin tənzimlənməsi və pul siyasətinin ümumi məsələlərinin
• Maliyyə fəaliyyətinin əsaslarına, vergilərə, rüsumlara və ödənişlərə dair ümumi qaydaları müəyyən etmək
• Beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğv edilməsi

112. Büdcə hüququnun predmetinə daxil olan münasibət hansıdır?

• Beynəlxalq münasibətlərdə yaranır
• Ümumi Daxili Məhsulun bölgüsü prosesində yaranır
• Heç biri
• Uzun müddətli tərtib olunması
√ Dövlət və bələdiyyə büdcələrinin tərtibi prosesində yaranır

113. Büdcənin gəlirlərinin yaradılması prosesində hansı iştirakçılar arasında büdcə münasibətləri yaranır?

• bütün təsərrüfat subyektləri arasında
• bütün təsərrüfat subyektləri bə bütün əhali arasında
• dövlət müəssisələri ilə büdcə təşkilatları arasında
• dövlət orqanları ilə özəl bölmə arasında
√ dövlətlə(bələdiyyələrlə) vergi ödəyiciləri arasında

114. Büdcə hüququnun mahiyyətini göstərin

• Hesablama və təhlil üçün istifadə edilən dövlət və inzibati-ərazi qurumlarının büdcələrini tənzimləyir
• Zəruri xərclərin maliyyələşdirilməsini təmin etmək
• Büdcə vəsaitlərindən səmərəli və qənaətlə istifadə edilməsini təmin etmək
√ Dövlət hakimmiyyəti elecədə özünüidarə orqanları arasında əmələ gələn təşkilati-maliyyə münasibətlərini tənzimləyir
• ÜDM-un və MG-in bölgüsündə iştirak edir

115. Büdcə hüququ anlayışını necə ifadə etmək olar?

• hüquqi normalar ilə tənzimlənən bütün büdcələrin, yəni dövlət büdcəsinin və yerli büdcələrin məcmusudur.

• ölkədə milli gəlirinin və ümumi daxili məhsulun yenidən bölgüsünü həyata keçirir, pul vəsaitləri fondunun xərc istiqamətlərini
müəyyənləşdirir

√ Büdcə prosesinin təşkili sahəsində  dövlət hakimiyyəti və özünüidarə orqanlarının səlahiyyətlərini müəyyən edən hüquqi normaların
məcmusudur.

• büdcə sisteminə daxil olan büdcələrin fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi əsaslarını, büdcələrin tərkib və strukturunu, büdcə vəsaitlərinin
yaradılması və istifadəsinin üsullarını müəyyən edir.

• milli gəlirin bölüşdürülməsi üçün dövlətlə hüquqi və fiziki şəxslər arasında yaranan münasibətlərin məcmusudur

116. Büdcənin hüquqi aspektdə rolunu xarakterizə edin

• Milli gəlirin bölgüsü alətidir



• Əsas maliyyə mənbəyidir
• Mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadəsi üzərində nəzarəti həyata keçirmək
• Ölkənin müdafiəsi və təhlükəsizliyinin təmin etmək
√ Mövcud qanunvericiliklə müəyyən edilir

117. Dövlət büdcəsini təstiq edən orqan hansıdir?

• Prezident administraciyası
• Baş büdcə idarəsinin rəisi
• Baş naziri
• Maliyyə naziriliyi
√ Milli Məclis

118. Yalnız büdcə kreditinə aid xüsusiyyət hansıdır?

• Büdcə xərclərini maliyyələşdirmək üçün verilməsi
• Aşağı büdcələrə verilməsi
√ Müəyyən müddətə və onun müqabilində faiz ödənilmək şərti ilə verilməsi
• Qaytarılmaq şərti ilə verilməsi
• Hüquqi şəxslərə də verilməsi

119. Büdcə ssudası nədir?

• Respublika dövlət büdcəsindən aşağı büdcələrə onların gəlirləri və xərclərinin tənzimlənməsini təmin etmək məqsədilə əvəzsiz verilən
maliyyə vəsaitidir.

• Dövlət büdcəsindən aşağı büdcələrə və hüquqi şəxslərə, qayrılmaq şərtilə maliyyə ili ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə
vəsaitidir.

• Dövlət büdcəsindən müəyyən məqsədli tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün aşağı büdcələrə verilən və göstərilən məqsəd üçün vaxtında
istifadə edilmədikdə geri qaytarılan vəsaitdir

• Dövlət büdcəsindən aşağı büdcələrə və təşkilatlara məqsədli təyinat üzrə əvəzsiz və qaytarılması şərti ilə verilən maliyyə vəsaitidir.

√ Dövlət büdcəsinin mərkəzləndirilmişxərclərindən Naxçivan MR- nın büdcəsinə, yerli büdcələrdən  bələdiyyə təşkilatlarına qaytarılmaq
şərti ilə il ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə vəsaiti

120. Ayrı-ayrı şəhər və rayonlaın yerli gəlirləri hansı normalarla müəyyən edilir?

√ hər il üçün  dövlət büdcəsi haqqında  qanunla müəyyən edilən normalarla
• Maliyyə Nazirliyi və İqtisadiyyatNazirliyi tərəfindən müəyyən edilən normalarla
• İqtisadiyyat Nazirliyinin  müəyyən etdiyi normalarla
• Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi Normalarla
• Maliyyə Nazirliyinin müəyyən etdiyi normalarla

121. Büdcə kreditinin mənbələri hansılardır?

• AR Mərkəzi Bankının vəsaiti
• Büdcədənkənar dövlət fondunun vəsaiti
√ Büdcənin vəsaiti
• büdcənin ilin əvvəlinə sərbəst qalan vəsaitləri
• Dövlət müəssisələrinin sərbəst vəsaiti

122. Büdcə sisteminə ödənilən vergi və rüsumlara aid deyildir :

• Bələdiyyə vergiləri
• Dövlət vergiləri
• Dövlət rüsumları
√ Kommunal ödənişlər
• Muxtar respublika vergiləri

123. Yerli vergilər dedikdə, hansı vergilər başa düşülür:

• hüquqi şəxslərin əmlak vergisi



√ Vergi Məcəlləsi və müvafiq qanunla müəyyən edilən blədiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazilərində
ödənilən vergilər

• Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən və AR-ın ərazisində ödənilməli olan vergilər
• ƏDV və yol vergisi
• Vergi Məcəlləsi nə müvafiq olaraq Naxçıvan MR-ın qanunu ilə müəyyən  edilən və  Naxçıvan MR-da ödənilən vergilər

124. Naxçıvan MR vergiləri dedikdə, hansı vergilər nəzərdə tutulur:

• Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən və AR-ın ərazisində ödənilməli olan vergilər
• ƏDV və yol vergisi
√ Vergi Məcəlləsinə nə müvafiq olaraq Naxçıvan MR-ın qanunu ilə müəyyən edilən və  Naxçıvan MR-da ödənilən vergilər
• yalnız yol və mədən vergisi
• bələdiyyə vergiləri

125. Subvensiya nədir

• Yerli büdcələrin tənzimlənməsi  üçün dövlət  büdəsindən geri qaytarmamaq şərti ilə verilən maliyyə vəsaiti
• Bələdiyyə büdcələrinin vəsaitlə təmin  olunmayan xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün birdəfəlik maliyyə yardımı

√ Məqsədli maliyyələşdirmənin heyata keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən Naxçivan MR-nın büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən , lakin
həmin məqsəd üçün və ya müəyyən edilmiş müddətdə istifadə edilmədikdə geri qaytarılan  maliyyə vəsaitidir.

• Dövlət büdcəsindən hüquqi şəxslərin gəlir və xərclərinin tənzimlənməsi üçün verilən  maliyyə vəsaiti
• Dövlət büdcəsinin yerli xərclərinin maliyyə vəsaitinə olan  tələbatının ödənilməsi üçün ayrılan maliyyə yardımı

126. Dövlət büdcəsindən  Naxçıvan MR-nın  büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaiti necə adlanır:

• dotasiya
• subvensiya
• vergi
• transfert
√ subsidiya

127. Prezidentin Ehtiyat fondunun  vəsaitinin həcmi dövlət büdcəsi gəlirlərinin hansı həddi dairəsində müəyyən edilir

• Dövlət büdcəsi gəlirlərinin 4 faizindən çox olmamaqla
• Dövlət büdcəsi gəlirlərinin 6 faizindən çox olmamaqla
• Dövlət büdcəsi gəlirlərinin 5 faizindən çox olmamaqla
• Dövlət büdcəsi gəlirlərinin  3 faizindən çox olmamaqla
√ Dövlət büdcəsi gəlirlərinin 2 faizindən çox olmamaqla

128. Daxili və xarici mənbələr hesabına əvəzsiz verilən məqsədli maliyyə vəsaiti necə adlanır:

• dotasiya
• vergi
• ssuda
√ qrant
• subsidiya

129. Azərbaycan Respublikasının Dövlət büdcəsində, Naxçıvan M R-nın  büdcəsində və yerli büdcələrdə yaradılan ehtiyat fondunun məbləği
büdcə gəlirlərinin neçə faizi qədər ola bilər:

• 4 faizi
• 10 faizi
• 8 faizi
√ 5 faizi
• 7 faizi

130. Dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinə daxil edilmir:

• özəlləşdirmədən daxil olmalar
• gömrük rüsumu



• mənfəət vergisi
• dövlət əmlakının icarə haqqı
√ amortizasiya ayırması

131. Yerli vergi və rüsumlara aid deyildir:

• Reklamlara görə haqq
• Kurort rüsumları
• Fiziki şəxslərin torpaq vergisi
• Fiziki şəxslərin əmlak vergisi
√ Mənzil kirayəsi

132. Büdcə profisitində artıq vəsait hara yönəldilə bilməz:

√ cari ilin əmək haqqı fonduna
• dövlət borcunun ödənilməsinə
• gələn ilin büdcə gəlirinə
• ehtiyat fonduna
• investisiya kimi iqtisadiyyata

133. İstiqamət və növlər üzrə büdcə xərclərinin bölgüsünə aid olmayanı seçin.

• Elm, təhsil, səhiyyə xərcləri
• Sosial müdafiə və sosial təminat
• Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq, ovçuluq
√ Vergilərin yığılmasına çəkilən xərclər
• Ümumdövlət xərcləri

134. Yerli büdcəyə aid olmayan gəliri göstərin?

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

135. Hüquqi  şəxslərin əmlak vergisi hansı büdcəyə ödəyirlər ?

• 50% yerli büdcəyə, 50% dövlət büdcəsinə
• 80%dövlət büdcəsinə, 20%yerli büdcəyə
• büdcədənkənar fondlara
√ dövlət büdcəsinə
• yerli büdcəyə

136. Dövlət büdcəsinin kəsiri artarsa nə baş verə bilər?

• inflyasiya artar
• ixracat azalar
• kredit faizi artar
√ dövlət borcları artar
• vergi dərəcələri artar

137. Dotasiya qaydasında maliyyəşmənin xarakterik cəhəti

• Məqsədli istifadə edilmədikdə qeri qaytarılır
√ məqsədli xarakter daşımır
• Qismən məqsədli xarakter daşıyir
• məqsədli xarakter daşıyir
• Doğru cavab yoxdur



138. AR-nın dövlət büdcəsinin yalnız mərkəzləşdirilmiş gəlirinə aid olanını göstərin?

• hüquqi şəxslərin əmlak vergisi
√ AR ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi
• hüquqi səxslərin  mənfəət vergisi
• Sadələşdirilmiş vergi
• torpaq vergisi

139. Gəlirlərin büdcə həlqələri arasında bölgüsünün hüquqi əsasları

• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
• «Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu
• Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi
√ «Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu
• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

140. Gəlirlərin büdcə həlqələri arasında bölgüsü zamanı qarşıya qoyulan vəzifələrə aid deyil

• dövlət büdcəsinin gəlirləri planının yerinə yetirilməsində yerli hakimiyyət orqanlarının məsuliyyəti gücləndirilməlidir
• büdcə ili ərzində gəlirlərin fasiləsiz daxil olması təmin edilməklə kassa kəsirinin əmələ gəlməsinin qarşısı alınmalıdır
• hər bir büdcə həlqəsi onun xərcləri səviyyəsində maliyyə vəsaiti ilə təmin olunmalıdır
• hər bir büdcə həlqəsi müvafiq ərazinin iqtisadi inkişafına uyğun olaraq artan gəlirlər hesabına təmin edilməlidir
√ Gəlirlərin regionlar üzrə tarazlı bölgüsü və xərclərin  kəsirsiz maliyyələşdirilməsi

141.

Yuxarı hakimiyyət orqanları tərəfindən aparılan büdcələrarası tənzimləmə aşağıdakı üsullarla həyata keçirilir. Qruplaşdırmanı seçi: 1.
büdcə sisteminin müxtəlif həlqələri arasında şaquli tarazlaşdırma 2.müəyyən bir büdcə həlqəsində aparılan tarazlaşdırma 3.büdcə
sisteminin eyni bir həlqəsi dairəsində şaquli tarazlaşdırma 4.eyni bir büdcə həlqəsi dairəsində üfüqi tarazlaşdırma 5.büdcə sisteminin
eyni səviyyəli həlqələri ilə paralel fəaliyyət

• 1
• 2
• 3
√ 1
• 2

142. Aşağıdakılardan biri büdcələr arasında baş verə biləcək maliyyə münasibətlərinə aid deyil?

• Vergilərin bölgüsü
• Büdcələrarası tənzimləmə
• Vəsaitin bir büdcə səviyyəsindən digər büdcələr arasında yenidən bölgüsü
√ Vəsaitlərin sərbəst istifadəsi
• Büdcə sisteminə daxil olan gəlirlərin bölgüsü

143. Büdcələrarası münasibətlər nəyi ifadə edir?

• Müxtəlif səviyyəli büdcələr arasında baş verə biləcək çatışmazlıqların aradan qaldırılması üsullarını
• Büdcələrin təhlili
• Müxtəlif səviyyəli hakimiyyət orqanları arasında büdcə münasibətlərini
√ Müxtəlif səviyyəli hakimiyyət orqanları arasında maliyyə münasibətlərini
• Xarici dövlətlərin büdcələri arasında qarşılıqlı büdcə münasibətlərini

144. Bələdiyyə büdcələrinin tarazlaşdırılması üçün istifadə olunur:

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

145. Büdcələrarası münasibətlər hansı qanunvericilik sənədi ilə tənzimlənir?



• Vergilərlə
• İcra hakimiyyəti orqanları vasitəsilə
• Gəlir və xərclərlə
√ Büdcə sistemi haqqında qanunla
• Konsitutsiya ilə

146. Aşağıdakılardan hansı qrantlara aid deyil?

• Mərkəzi hökümətin büdcəsindən bələdiyyə büdcəsinə  köçürülən ödənişlər
• Mərkəzi hökümətin büdcəsindən  regional büdcəyə verilən ödənişlər
• Regional  büdcədən bələdiyyə büdcəsinə köçürülən ödənişlər
• Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən  mərkəzi hökümətin büdcəsinə köçürülən ödənişlər
√ Mərkəzi hökümətin büdcəsindən beynəlxalq təşkilatlara köçürülən ödənişlər

147. Dotasiya nədir?

• məqsədli maliyyələşdirmənin həyata keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən Naxçıvan MR-nın büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən, lakin
həmin məqsəd üçün və ya müəyyən edilmiş müddətdə istifadə edilmədikdə geri qaytarılan maliyyə vəsaitidir.

• dövlət büdcəsindən Naxçıvan MR-nın büdcəsinə, bələdiyyə büdcələrinə və hüquqi şəxslərə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaitidir

• daxili və xarici mənbələr hesabına (o cümlədən, mərkəzi hökümət tərəfindən büdcə sisteminin digər həlqələrinə) əvəzsiz verilən
məqsədli maliyyə yardımıdır.

√ dövlət büdcəsindən Naxçıvan MR-nın büdcəsinə və bələdiyyə  büdcələrə, onların gəlir və xərclərini tənzimləmək məqsədilə əvəzsiz
verilən maliyyə vəsaitidir

• dövlət büdcəsindən Naxçıvan MR-nın büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə, yerli büdcələrdən bələdiyyə təşkilatlarına
qaytarılmaq şərti ilə il ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə vəsaitidir.

148. Yerli büdcələrin bələdiyyə büdcələrinin  tənzimlənməsi (tarazlaşdırıl)üçün istifadə olunur:

• Büdcə ssudası, kompensasiyalardan alınan vəsaitlər
• mənfəətin sərbəst qalığı
• duz cavab yoxti
√ Dotasiyalar
• Transfert ödənişlər, cərimələr

149. Büdcə gəlirlərinin təsnifatı özündə əks etdirir

√ Büdcə sisteminə daxil olan bütün büdcə səviyyələrinin gəlirlərinin qruplaşdırılmasını
• Büdcə vəsaitlərinin Baş sərəncamçıları üzrə bölgüsünü əks etdirən qruplaşdırılması
• Daimi, tam və ya qismən müvafiq büdcələrə təhkim edilmiş gəlirlər olması
• Müvafiq büdcələrin digər büdcə sisteminin xüsusi gəlirlərindən ayırma formasında aldıqları gəlirlər
• Büdcənin icrası haqqında hesabatın tərtibində iştirak etməsi

150. Büdcə təsnifatının əsas funksiyalarına aid deyil?

• Büdcə planlaşdırılmasının təmin olunması
• Gəlir və xərclər haqqında məlumatların müqayisəli təminatı.
• Büdcənin icrası haqqında hesabatın tərtibi
√ Gəlir və xərclər haqqında məlumatın sintetik təhlili
• Büdcə sisteminin vahidliyinin təmin olunması

151. Dövlət xərclərinin təsnifatına aid olmayan variantı seçin.

• Təhsilə, səhiyyəyə yönəldilən xərclər
• Nəqliyyat xərcləri
• Dövlət aparatının saxlanmasına çəkilən xərclər
• Hərbi xərclər
√ Vergilərin yığılmasına çəkilən xərclər

152. Azərbaycan Respublikasının büdcə təsnifatının tərkibinə aşağıdakılardan biri aid deyil.



• Büdcə gəlirlərinin təsnifatı
• Büdcə xərclərinin funksional təsnifatı
• Büdcə xərclərinin inzibatı təsnifatı
√ Büdcə gəlirlərinin təşkilati təsnifatı
• Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı

153. Büdcə təsnifatının mahiyyəti nədir?

• müvafiq büdcələrin digər büdcə sisteminin xüsusi gəlirlərindən ayırma formasında aldıqları gəlir növüdür.

• dövlət büdcəsinin və yerli büdcələrin tərtibi, baxılması, təsdiqi, icrası və habelə büdcənin icrası haqqında hesabatın tərtibi və təsdiqi
qaydalarını tənzimləyir.

• büdcənin icrasının təşkili sahəsində bütün dövlət hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətlərini müəyyən edən hüquqi normaların
məcmusudur.

• daimi, tam və ya qismən müvafiq büdcələrə təhkim edilmiş gəlirlərdir.
√ bütün səviyyəli büdcələrinin gəlir və xərclərinin qruplaşdırılmasıdır.

154. Büdcə sisteminə daxil olan gəlirlərin qruplaşdırılması nəyi ifadə edir?

• Büdcə gəlirlərinin növlərini
• Gəlirlərin tərkibi və quruluşunu
• Gəlirlərin daxilolma mənbələrini və müddətini
• Büdcə gəlirlərinin gəlir bazasına görə fərqini
√ Büdcə gəlirlərinin təsnifatını

155. Büdcə gəlirlərinin təsnifatında büdcə gəlirləri hansı kateqoriyalardan ibarətdir?

• Vergilərdən daxil olmalar, vergi olmayan gəlirlər və transfertlər
• Vergilərdən daxil olmalar,əsaslı gəlirlər, rəsmi qaydada alınan vəsaitlər, digər səviyyəli büdcələrdən alınan vəsaitlər
√ Vergilərdən daxil olmalar, sosial ayırmalar, qrantlar və digər gəlirlər
• Vergilərdən daxil olmalar, vergi olmayan gəlirlər
• Vergilərdən daxil olmalar, sosial ayırmalar,transfertlər və vergi olmayan gəlirlər

156. Büdcə xərclərinin inzibati təsnifatının quruluşunu (strukturunu) göstərin

• Büdcə səviyyəsi, bölmə, təşkilat səviyyəsi,baş kredit sərəncamçıları, kod
• Büdcə səviyyəsi, Baş Kredit Sərəbcamçıları, vəsaiti istifadə edənlər, kod
√ Büdcə səviyyəsi, təşkilat səviyyəsi, Baş Kredit Sərəncamçıları, təxsisat sərəncamçıları, kod
• Büdcə səviyyəsi, təşkilat səviyyəsi, bölmə, təxsisat sərəncamçıları, kod
• Doğru cavab yoxdur

157. Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatının quruluşunu (strukturunu) göstərin

• Bölmə, köməkçi bölmə, maddə, yarımmmaddə və kod
• Bölmə , fəsil, paraqraf, maddəvə kod
• Bölmə, köməkçi bölmə, fəsil, maddə, yarımmaddə və kod
• Bölmə, köməkçi bölmə, maddə,yarımmaddə və kod
√ Bölmə, köməkçi bölmə, paraqaraf, maddə, yarımmmaddə və kod

158. Büdcə xərclərinin funksional təsnifatının quruluşunu (strukturunu) göstərin

• Bölmə, fəsil, maddə və yarımmaddə
• Bölmə, paraqraf, maddə
• Bölmə, köməkçi bölmə, fəsil və paraqraf
• Bölmə , köməkçi bölmə, paraqraf və maddə
√ Bölmə, köməkçi bölmə, paraqaraf

159. Büdcə təsnifatının məqsədi nədir?

• Bölmə, fəsil, paraqraf, maddə və yarımmaddələr üzrə gəlir və xərcləri qruplaşdırmaqdır
• Qanunvericiliyə uyğun olaraq büdcə gəlirlərinin və xərclərinin iqtisadi mahiyyətinə uyğun olaraq zəruri qruplaşdırılması



• Dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərclərini dpvlət büdcəsi, Naxçıvan MR büdcəsi və yerli büdcələr arasında məqsədəuyğun bölgüsünü
aparmaqdır.

√ Dövlət büdcəsinin, Naxçıvan  MR büdcəsinin, yerli büdcələrin və büdcədənkənar  dövlət fondlarının gəlirlərinin, xərclərinin və
malliyyələşmə mənbələrinin funksional, iqtisadi, inzibativə digər prinsiplər əsasında qruplaşdırmaqdır

• Büdcə gəlir və xərclərini bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf, maddə, yarımmaddələr üzrə zəruri qruplaşdırılması

160. Büdcə təsnifatının tərkibi hansı orqan tərəfindən müəyyən edilir

• AR-nın Milli Məclisi
• AR-nın Maliyyə Nazirliyi və Dövlət Statistika Komitəsi
• AR-nın Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
√ AR-nın Nazirlər Kabineti
• AR-nın Maliyyə Nazirliyi

161.
Büdcə təsnifatının tərkibi nədən ibarətdir?ə:  1. Gəlirlərin təsnifatı 2.Büdcə xərclərinin istiqamətlər üzrə təsnifatı 3.Büdcə xərclərinin
funksional təsnifatı 4.Büdcə gəlirlərinin növlər üzrə təsnifatı 5.Büdcə xərclərinin təsərrüfat sahələri üzrə təsnifatı 6. Büdcə xərclərinin
iqtisadi təsnifatı 7.Büdcə xərclərinin inzibati təsnifatı 8.Büdcə gəlirlərinin idxal və ixrac əməliyyatları üzrə təsnifatı

• 1,3,7,8
• 1,4,6,7
• 1,2,4,5
• 2,3,4,5
√ 1,3,6,7

162. Büdcə gəlirlərinin təsnifatının quruluşunu göstərin

• Təsnifatın bölmələri, yarımbplmələr, fəsillər,  paraqraflar və kodlar
• Təsnifatın bölmələri, köməkçi bölmələri,maddələr, yarımmaddələr və kodlar
• Büdcə təsnifatının bölmələri, yarımbölmələr, paraqraflar, maddələr və kodlar
• büdcə təsnifatının bölmələri, köməkçi bölmələri, fəsillər, maddələr və yarımmaddələr
√ Bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf, maddə və yarımmaddə, kodlar

163.

AR-nın büdcə təsnifatının məqsədlərini göstərin:  1. Bütün səviyyələrdə olan büdcələrin tərtibi, təsdiqi və icrası 2.Büdcə xərclərinin
maddi və maliyyə normalarını müəyyən etmək 3.Büdcə vəsaitinin ayrılması və istifadəsi üzərində nəzarət etmək 4.Büdcələrin
göstəricilərinin müqayisəsini təmin etmək  5.Vergilərin, rüsumların və digər daxilolmaların dərəcələrini (daxil olma normalarını)
müəyyən etmək 6.AR-nın büdcə sisteminə daxil olan bütün büdcələrin gəlir və xərc maddələrinin fərqli cəhətlərini əks  etdirmək
7.Gəlirlərin və xərclərin büdcə həlqələri arasında bölgü normalarını nəzərə almaq

√ 1,3,4,6
• 2,4,5,6
• 1,2,4,7
• 1,3,4,5
• 2,3,5,7

164.

Büdcə təsnifatının əsas prinsiplərini göstərin. 1. Əsas  metodoloji sənəd olmaqla, bütün büdcələr onun əsasında tərtib edilir. 2. Dövlət
büdcəsinə daxil olan gəlirlərin alınma qaydaları həmin sənəd əsasında həyata keçirilir 3. Gəlirlərin və xərclərin büdcə həlqələri arasında
bölgüsü aparılır 4. Bütün büdcələr, büdcə təşkilatları və büdcədənkənar dövlət fondları üzrə maliyyə əməliyyatları üçün məcburidir
5.AR-nın qanunvericiliyinə ciddi riayət edilməsinə əsaslanır 6.Fiziki və hüquqi şəxslərə büdcə ssudaları həmin sənəd əsasında verilir.

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

165. “AR-nın Vahid Büdcə təsnifatı” haqqında AR  Nazirlər Kabinetinin qərarı nə vaxt qəbul olunub?

• 02 iyul 2002-ci ildə
• 07 fevral 2006-cı ildə
• 07 dekabr 1999-cu ildə
• 15 may 2006-cı ildə
√ 06 oktyabr 2004-cü ildə



166. Büdcə təsnifatı nədir?

• AR-nın büdcə sisteminə daxil olan büdcələrin tərkibi və quruluşu
• AR-nın büdcə sisteminə daxil olan gəlirlərin və xərclərin büdcə sisteminin ayrı-ayrı həlqələri arasında bölgüsü
• AR-nın büdcə sisteminin, Naxçıvan MR-nın büdcəsinin və yerli büdcələrin tərkibi və quruluşu

√ AR-nın büdcə sisteminə daxil olan bütün büdcələrin gəlirləri və xərclərinin eyni əlamətlər üzrə zəruri qruplaşdırılması, onlara müəyyən
sıra nömrələri və kodların verilməsi

• AR-nın büdcə sisteminin və büdcədənkənar dövlət fondlarının gəlirləri və xərclərinin tərkibi

167. Büdcənin gəlirləri və xərclərinin zəruri qruplaşması hansı normativ sənəd əsasında aparılır?

• “Büdcə sistemi haqqında” AR-nın Qanunu
• Dövlət Xəzinədarlığı haqında əsasnamə
• Hər il maliyyə ili üçün qəbul edilən “Dövlət büdcəsi haqqında” Qanun
√ Azərbaycan Respublikası Vahid Büdcə Təsnifatı
• AR-nın dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası qaydaları

168. Büdcə xərclərinin təsnifatı:

√ funksional, iqtisadi, inzibatı
• iqtisadi, təşkilati, cari
• cari, əsaslı, təşkilati
• cari, funksional, təşkilati
• əsaslı, iqtisadi, təşkilati

169.
Vahid büdcə təsnifatı hansı maliyyə əməliyyatlarının müqayisəsi üçün istifadə olunur:  1.büdcə sisteminə daxil olunan büdcələr üzrə  2.
büdcə sisteminə daxil olunan büdcə təşkilatlar üzrə  3. büdcədən kənar fondlar üzrə  4. büdcə təşkilatlarının büdcədən kənar
əməliyyatları üzrə

• 3
• 1,2,3
• onlardan heç biri
√ onların hamısı
• 1,2,4

170. Büdcə xərclərinin təsnifləşdirilməsinin əlamətlərinə aid olmayanı göstərin.

• İqtisadi təsnifat
• Məqsədli təyinat üzrə xərclərin təsnifatı
• İnzibatı təsnifat
• Funksional təsnifat
√ Sosial təsnifat

171. Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatının tərkibini göstərin:

• bölmə, köməkçi bölmə, maddə və kod
• bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf, maddə və kod
• bölmə, paraqraf, maddə və kod
√ bölmə, köməkçi bölmə, paraqraf,  maddə, yarım maddə, kod
• bölmə, paraqraf, maddə, yarım maddə və kod.

172. AR büdcə təsnifatının tərkibinə daxil deyil?

• Bütün büdcələr, büdcə təşkilatları üzrə maliyyə əməliyyatları üçün məcburidir
• Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə ciddi riayət edilməsinə əsaslanır
• Əsas metodoloji sənəd olmaqla, bütün büdcələr onun əsasında tərtib edilir
• Büdcədənkənar dövlət fondlarında aparılan maliyyə əməliyyatları üçün məcburidir
√ Gəlirlərin təşkilatlar üzrə təsnifatı

173. Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatının məzmununa aid olmayan variantı seçin.



• makroiqtisadi təhlil üçün istifadə edilməsi
• əvəzsiz və ya qaytarılmaq şərti ilə büdcələr tərəfindən aparılan ödənişlərdən ibarət olması
• büdcə sisteminin bütün büdcə səviyyələrinin xərclərinin iqtisadi məzmununa görə qruplaşdırılması
√ büdcə vəsaitlərinin Baş sərəncamçıları üzrə bölgüsünü əks etdirən qruplaşdırılması
• xərclərin proqnozlaşdırılması üçün istifadə edilir

174. Azərbaycan Respublikası büdcə xərclərinin funksional təsnifatının mahiyyəti?

• büdcə vəsaitlərinin Baş sərəncamçıları üzrə bölgüsünü əks etdirən qruplaşdırılması
• əvəzsiz və ya qaytarılmaq şərti ilə büdcələr tərəfindən aparılan ödənişlərdən ibarət olması
• büdcə sisteminin bütün büdcə səviyyələrinin xərclərinin iqtisadi məzmununa görə qruplaşdırılması
• makroiqtisadi təhlil və proqnozlaşdırmaq üçün istifadə edilməsi
√ büdcə sisteminə daxil olan büdcələrin funksiyalar üzrə xərclərinin qruplaşdırılması

175. Büdcə xərcləri aşağıdakı əlamətlər üzrə təsnifləşdirilir. Aid olmayanı seçin.

• Funksional
• İqtisadi
• Təşkilati
√ Prosessual
• İnzibati

176. Azərbaycan Respublikasında büdcə gəlirlərinin kodlaşmış təsnifatına aid olmayanı seçin.

• Paraqraf maddə
• Köməkçi bölmə
• Yarım maddə
√ Köməkçi maddə
• Bölmə

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

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

178. Büdcənin gəlirlərinin tərkibini göstərin

• Ümumi və stabil gəlirlər
√ Xüsusi və tənzimləyici gəlirlər
• Tənzimləyici və ümumi gəlirlər
• Tənzimləyici və stabil gəlirlər
• Ümumi  və xüsusi gəlirlər

179. Büdcə gəlirlərinə aid olmayanı seçin

• Vergili gəlirlər
√ Maddi gəlirlər
• Əvəzsiz köçürmələr
• Məqsədli büdcə fondlarının gəlirləri
• Qeyri-vergli gəlirlər

180. Bələdiyyə əmlakının satışından gəlirlər hansı büdcəyə daxil olur.

• Dövlət büdcəsinə
√ Yerli büdcələrə
• Naxçıvan muxtar Respublikasının mərkəzi büdcəsinə



• Müvafiq icra orqanlarının büdcələrinə
• Büdcədənkənar fondların büdcəsinə

181. Yerli büdcənin gəlirləri aşağıdakı gəlirlər hesabına formalaşır. Aid olmayanı seçin.

• Xüsusi gəlirlər
√ Əhalinin sərbəst pul vəsaitlərindən əldə olunan gəlirlər
• Ərazi vergilərindən ayrılan gəlirlər
• Bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlakın satışından əldə olunan gəlirlər
• Dövlət vergi və rüsumlarından ayrılan gəlirlər

182. Yerli büdcə münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində özünüidarəetmə orqanlarının səlahiyyətlərinə aid olmayanı seçin?

• Yerli büdcələrin tərtibi, müzakirəsi, təsdiqi və icrası qaydasının müəyyən edilməsi
√ Xərc normalarını  sərbəst təsdiq etmək
• Yerli büdcədən maliyyə yardımı və büdcə ssudası verilməsinin qayda və şərtlərinin müəyyən edilməsi;
• Bələdiyyə borclanmasının həyata keçirilməsi və bələdiyyə borclarının idarə edilməsi.
• Yerli büdcələrin icrasına nəzarəti həyata keçirmək və onun icrasına dair hesabatın təsdiq edilməsi

183. Büdcə gəlirləri ibarətdir?

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

184. Dövlət büdcəsinin gəlirləri nədən ibarətdir?

• qrantlar, satışdan gəlirlər
√ dövlət vergiləri, qeyri vergili daxilolmalar
• bələdiyyə vergisindən gəlirlər, rüsumlar
• mənfəət vergisi, birdəfəlik rüsumlar
• birdəfəlik rüsumlar, qrantlar

185. Büdcə - vergi siyasətinə aiddir:

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

186. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşma mənbələri hansılardır?

• dolayı vergilər, borclar, datasiya
√ vergilər, qeyri vergili daxilolmalar
• subvensiya,subsidiya ,dotasiya
• subsidiya, datasiya,emissiya
• subvensiya ,borclar, dolayı vergilər, datasiya

187.   Büdcənin xüsusi gəlirləri tərkibində vergili-gəliri  göstərin

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

188. Vergi bazasına görə vergilər hansı növlərə bölünür?



• Gəlirlərdən (mənfəətdən) vergilər, mülkiyyətdən vergilər
√ Onların hamısı
• Xarici iqtisadi fəaliyyətlə baglı vergilər və s.
• Doğru cavab yoxdur
• Mal və xidmətlərə görə vergilər

189. Vergi bazası kimi nələr əsas götürülür?

• Məcmu gəlir, əmək haqqı
√ Qeyd olunanların hamısı
• İdxal olunan mallar və s
• Doğru cavab yoxdur
• Mal dövriyyəsinin həcmi, mülkiyyət

190. Vergilər hansı əlamətinə görə fərqlənirlər?

• ödəyicilərin qruplarına görə
√ vergi bazasına görə
• vergilərin ödənilmə yerinə və qaydasına görə
• vergilərin ödənilmə dərəcələrinə görə
• vergilərin ödənilmə müddətinə görə

191. Yerli vergilər (bələdiyyə  vergiləri) dedikdə nə nəzərdə tutlur?

• AR-nın “Vergi Məcəlləsi” ilə müəyyən edilən və yalnız bələdiyyələrə aid edilən dövlət vergi və rüsumları

√ AR-nın “Vergi Məcəlləsi”, “Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında” AR-nın Qanunu və digər qanunlarla müəyyən edilən,
bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazisində ödənilən vergilər

• AR-nın “Vergi Məcəlləsi” əsasında “Bələdiyyələrin statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilən və
bələdiyyələrin ərazisinə daxil olan vergilər və ödənişlər

• “Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasaları haqqında” Qanunla müəyyən edilən və bələdiyyələrin əıarazisində ödənilən vergilər
• Yerli (bələdiyyə) orqanların qərarı ilə AR-nın “Vergi Məcəlləsi” əsasında müəyyən edilən   vergilər

192. Muxtar Respublika vergiləri dedikdə hansı vergilər nəzərdə tutlur?

• Naxçıvan MR-nın Ali Qanunvericiliyi ili müəyyən edilən və Muxtar Respublika ərazisində daxil olan vergilər

√ Naxçıvan MR-da AR-nın “Vergi Məcəllısinə” müvafiq olaraq Naxçıvan MR-nın qanunları ilə müəyyən edilən və MR-nın ərazisində
ödənilən vergilər

• AR-nın Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyən edilən və Naxçıvan MR-nın Ali Məclisi tərəfindən təsbit edilən vergilər
• AR-nın “Vergi Məcəlləsi” ilə müəyyən edilən və Naxçıvan MR-nın ırazisinə daxil olan vergilər
• Doğru cavab yoxdur

193. Dövlət vergiləri dedikdə hansı vergilər nəzərdə tutulur

• AR-nın qanunvericiliyi ilə müəyyən edilən, respublika ərazisində və onun hüdudlarından kənarda ödənilən dövlət vergiləri
• doğru cavab yoxdur
• AR-nın Konstitusiyası ilə müəyyən edilən və respublika ərazisində ödənilən vergilər
• AR-nın Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyən edilən Respublika ərazisində ödənilən bütün vergilər
√ AR-nın “Vergi Məcəlləsi” ilə müəyyən edilən Respublika ərazisində ödənilməli olan vergilər

194. Büdcəyə daxil olan vergilər hansı qruplara bölünür?

• Respublika vergilərinə, rayon, şəhər vergilərinə və yerli (bələdiyyə) vergilərinə
• Doğru cavab yoxdur
• Mərkəzləşdirilmiş vergilər və qeyri mərkəzləşdirilmiş vergilərə
• Dövlət vergilərinə və yerli (bələdiyyə) vergilərə
√ Dövlət vergilərinə, Muxtar Respublika vergilərinə və yerli (bələdiyyə) vergilərinə

195. Dövlət büdcəsinin yerli gəliri nədən ibarətdir?



√ Dövlət büdcəsində müəyyən edilən normativlər əsasında formalaşan ayrı-ayrı şəhər və rayonlar üzrə gəlir
• Onların hamısı
• Qanunvericilik əsasında müəyyən olunan bələdiyyə büdcəsi üzrə gəlir
• ”Büdcə sistemi haqqında” Qanunula müəyyən olunan gəlirlər
• Dövlət büdcəsindən ayrı-ayrı şəhər və rayonlara ayrılan dotasiyalar, subsidiyalar və subvensiyalar

196.

“Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları  haqqında “AR-nın Qanununa əsasən bələdiyyə büdcəsinə hansı gəlirlər aid edilmişdir? 1.Fiziki
şəxslərdən əmlak vergisi 2.Fiziki şəxslərdən gəlir vergisi  3.Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi 4.Fizizki şəxslərdən torpaq vergisi
5.Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan mənfəət vergisi 6.Yol vergisi 7.Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə
mədən vergisi  8.Küçə (divar) reklamlarının yerləşdirilməsi və yayım üçün ödəniş

• 2,3,5,6,8
• 2,4,6,7,8
• 3.4.5.6.7
√ 1,4,5,7,8
• 1,3,6,7,8

197.
Dövlət büdcəsinin yerli  gəlirlərinə aid edilən gəlirlər hansılardır? 1.Büdcədən verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar 2.Hüquqi şəxslərin
torpaq vergisi 3.Dövlər rüsumu 4.AR-nın ərazisinə malların idxalına görə aksiz 5.“Dövlət zəmanəti ilə alınan borcların Təminat Fondu”
na bərpa edilməsi üzrə daxilolmalar 6.Mədən vergisi

• 3,4,5
• 1,3,4
• 2,4.5
• 1,3,6
√ 2,3,6

198. Aşağıdakılardan hansılar büdcənin qeyri-vergili gəlirlərinə aiddir

• Göstərilənlərin hamısı
• Mədən vergisi
√ doğru cavab yoxdur
• Dövlət rüsumları
• Gömrük rüsumları

199.
Aşağıda göstərilənlərdən hansılar  bələdiyyə büdcələrinə aiddir? 1.Hüquqi şəxslərdən torpaq vergisi 2.Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi
3.Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi 4.Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi  5.Bələdiyyə mülkiyyətində olan
müəssisələrin və təçkilatların mənfəət vergisi  6.Dövlət rüsumu 7.Sadələşdirilmiş vergi 8.Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi

• 1,3,5,8
• 2,4,7,8
√ 2,3,5,8
• 2,3,6,8
• 1,4,5,8

200. Büdcələrin xüsusi gəlirləri nədən ibarətdir?

• Büdcə kreditləri
• Dovlət fondlarında büdcələrə ayrılmış xüsusi vəsait
• Doğru cavab yoxdur
• Dövlətin ayırdığı maliyyə yardımı
√ AR-nın qanunvericiliyi ilə müvafiq büdcələrə təhkim edilmiş vergili və digər ödənişlər

201.
Büdcə sistemi haqqında Qanuna əsasən dövlət büdcəsinə daxil olan gəlirlərin formaları hansılardır? 1.Dövlət vergiləri  2.birbaşa vergilər
3.təbii sərvətlərdən istifadəyə görə alınan haqq 4.dolayı(vasitəli) vergilər 5.dövlət əmlakının satışından daxil olan vəsaitlər 6.qrantlar 7.
Qeyri-vergili gəlirlər

• 1,3,7
• 2,5,6
• 2,4,7
• 3,5,6
√ 1,5,7



202. 2000-ci ildə AR-nın dövlət büdcəsinin gəlirləri ÜDM-un neçə faizə qədərini təşkil etmişdir:

• 13,5 faizini
• 17,5 faizini
• 16,0 faizini
√ 15,1 faizini
• 16,2 faizini

203. Büdcə gəlirlərinə  daxil deyil:

• Əlavə dəyər vergisi 
• Transfertlər
• Aksiz vergisi 
√ Dövlət qiymətli kağızlarının sahiblərinə ödənilən faiz 
• Özəlləşdirilən müəssisələrin satışından daxilolmalar 

204. Büdcə gəlirlərinin növlərini göstər?

• Funksional, iqtisadi və institusional. 
• İnvestisiya və sosial xarakterli
• Büdcə və büdcədənkənar; 
• Operativ və kapital; 
√ Vergili və qeyri-vergili; 

205. Vergi daxilolmalarının hesablanması və ödənilməsinin pul vahidi hansı ola bilər:

• avro ilə
• avro, dollar və manat ilə
• dollarla
• dollar və manatla
√ manatla

206. Dövlət vergiləri dedikdə, hansı vergilər nəzərdə tutulur:

√ Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən və AR-ın ərazisində ödənilməli olan vergilər
• fiziki şəxslərin torpaq vergisi, fiziki şəxslərin əmlak vergisi
• bələdiyyə vergiləri, Naxçıvan MR vergiləri
• Vergi Məcəlləsi ilə müvafiq olaraq Naxçıvan MR-ın qanunla müəyyən edilən və  Naxçıvan MR-da ödənilən vergilər
• Naxçıvan MR-da və regionlarda tətbiq edilən vergilər

207. Aşağıdakı vergi növlərindən hansılar dolayı vergi hesab olunur:

• ƏDV, torpaq vergisi
• ƏDV, mənfəət vergisi
• torpaq və əmlak vergisi
√ ƏDV, aksiz
• aksiz, əmlak vergisi

208. Vergi ödəyiciləri sayılırlar:

• bütün fiziki və hüquqi şəxslər
• bütün hüquqi şəxslər
• vergi sisteminin işçiləri
• bütün fiziki şəxslər
√ vergitutma obyektinin istifadəçiləri

209. Vergilər vergitutma obyektinə görə bölünürlər:

• birbaşa və real



• dolayı və fərdi
• dolayı və universal
√ birbaşa və dolayı
• birbaşa və xüsusi

210. Vergitutma obyekti sayılır:

• gəlir, mənfəət, əmlak, ailə üzvlərinin sayı
• gəlir, mənfəət, yığım, əmlak
• təqdim edilmiş malın dəyəri, müəssisənin pul fondunun həcmi
√ gəlir, mənfəət, əmlak, torpaq, faydalı qazıntılar, təqdim edilmiş malın dəyəri
• mənfəət, yığım, müəssisənin pul fondunun həcmi

211. Vergi daxilolmaları necə adlanır:

• qaytarılmaq şərtilə dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən ödənişdir
• borclunun müqaviləyə əsasən verməli olduğu pul məbləğidir
• müəyyən pul məbləğinin ödənilməsi üzrə öhdəlikdir
√ dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə məcburi, fərdi, əvəzsiz köçürülən ödənişlər
• dövlət və yerli büdcələrə könüllü köçürülən ödənişdir

212. Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi hansı vergilərdən ibarətdir:

• dövlət, yerli
• yalnız dövlət
• dövlət, muxtar respublika
√ dövlət, muxtar respublika, yerli
• muxtar respublika, yerli

213. Büdcə gəlirləri ibarətdir:

• əsaslı daxilolmalar, yığımlar
• yalnız qeyri-vergilər
• büdcə ssudaları
√ vergilər, qeyri-vergili gəlirlər, əsaslı daxilolmalar
• yalnız vergilər

214. Büdcə gəlirləri əsasən hansı gəlirlər hesabına formalaşır?

• səhmlər
• hamısı
• əsas fəaliyyətdən mənfəət
• bank kreditləri
√ vergilər

215. Vergilərin tətbiqi zamanı hansı hallar baş verir:

• dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən vəsaitlərin həcminin artmasına  səbəb olur
• gəlirlərin yenidən bölgüsünə səbəb olur
• firmaların və ev təsərrüfatının sərəncamında olan vəsaitlərin həcminin azalmasına səbəb olur
• dövlət büdcəsinə daxil olan vəsaitlərin həcminin artmasına  səbəb olur
√ bütün  qeyd olunanların hamısı

216. Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi neçə səviyyədən ibarətdir və hansılardır?

• 3; müəssisələrin vergiləri, yerli vergi, dövlət vergisi
√ 3; dövlət vergiləri, Naxçıvan MR. Vergiləri, yerli vergilər
• 3;bələdiyyələrin vergiləri , dövlət vergiləri, rayon və şəhərlər üzrə vergilər
• 3; bələdiyyələrin vergiləri , dövlət vergiləri və xarici iqtisadi fəaliyyətdəni
• 3; dövlət vergiləri, ərazilər qurumları üzrəvergilər və yerli vergilər



217. Mənfəət vergisinin ödəyiciləri kimlərdir? 1. Dövlət müəssisələri 2. Qeyri-dövlət müəssisələri 3.Rezident ödəyicilər 4.Rəsmi ödəyicilər
5.Qeyri-rezident ödəyicilər

• 1
√ 3
• 1
• 2
• 2

218. Dövlət büdcəsi gəlirlərinin əsas hissəsini hansı vəsait təşkil edir?

• Əsaslı ödənişlər
√ Vergilərdən daxilomalar
• Transfertlər
• Sosial ödənişlər
• Qeyri – vergi gəlirləri

219. Müəssisənin ödədiyi birbaşa vergilərə aiddir ?

• ƏDV
√ mənfəət vergisi
• gömrük vergisi
• dövlət rüsumları
• aksizlər

220. Əmək haqqından gəlir vergisi hansı dərəcələrlə hesablanır?

• 12%;  35%
√ 14%; 25%
• 12%; 20%; 30%
• 14%; 20%; 35%
• 12%; 30%;  35%

221. Torpaq vergisinin ödəyiciləri kimlərdir?

• torpaq sahəsi olan və ondan istifadə etməyənlər
√ mülkiyyətində və ya istifadəsində torpaq sahəsi olan bütün fiziki  və  hüquqi şəxslər
• torpaq sahələrindən yalnız sahibkarlıq məqsədi üçün istifadə edən şəxslər
• həyətyanı torpaq sahələrindən məqsədəuyğun istifadə edənlər
• torpaq sahəsindən qeyri təyinat üzrə istifadə edənlər

222. Bunlardan hansılar  yerli vergiyə aid deyildir?

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

223. Hansı növ tədiyyələr birbaşa vergilərə aid deyildir ?

• mənfəət vergisi
√ ƏDV
• torpaq vergisi
• gəlir vergisi
• əmlak vergisi

224. AR-sın  Vergi qanunvericiliyi üzrə hansı vergilər müəyyən edilmişdir?



• gömrük vergiləri, rüsumlar
√ dövlət vergiləri, Nax. Muxtar Respublika vergiləri, bələdiyyə vergiləri
• Muxtar Respublika vergiləri, rüsumlar
• dövlət vergiləri, gömrük  rüsumlar
• əhalidən vergilər, mənfəət vergisi

225. Vergilərin müəyyən edilməsinin əsas şərtlərini göstərin:

• vergilərin mərhələlər üzrə ödənilməsi
√ vergitutma bazası, vergi dövrü
• vergi dərəcəsi vergi güzəştləri
• vergi obyekti, vergi subyekti
• vergi güzəştləri, vergi müddəti

226. Dövlət rüsumu hansı hallarda tutulur?

• məhsul alqı-satqısı olduqda
√ Dövlət orqanları tərəfindən müəssisə , təşkilat və fiziki şəxslərə göstərilən xidmətlər və hüquqi hərəkətlər zamanı
• idxal-ixrac əməliyyatları və məhsul satışı zamanı
• kommunal  xidmətlərə görə
• borc öhdəliyi baş verdikdə

227. Yerli büdcənin gəlirlərinə aid olmayanı göstər

• Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatlardan mədən vergisi
√ Hüquqi şəxslərdən torpaq vergisi
• Dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin xərclərinin ödənilməsi üçün maliyyə vəsaiti
• Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi
• Küçə reklamlarının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödəniş

228. Vergitutma prosesində müəyyən prinsiplər nəzərə alınır. Aid olmayanı seçin.

• Ədalətlilik prinsipi
√ Gəlirlərin məqsədəuyğun bölgüsü
• Tarazlıq prinsipi
• Səmərəlilik prinsipi
• Vergi ödəyicilərinin maraq və imkanlarının nəzərə alınması prinsipi

229. Proqressiv vergi nəyə deyilir?

• gəlirlərin səviyyəsindən asılı olmayaraq orta vergi məzənnəsi dəyişilməzliyi
√ vergi məzənnəsinin gəlirlərin səviyyəsinin artıb azalmasından asılı olaraq dəyişdirilməsi
• xidmətdən istifadəyə və ya fəaliyyəti həyata keçirmək hüququna görə dövlətə ödənilən vəsaitin təhlil edilməsi
• heç bir qarşılıqlı təminat olmadan sistematik şəkildə dövlətə ödənilən vəsait olması
• vergi məzənnələrinin gəlirlərin səviyyəsi ilə tərs mütənasiblik təşkil etməsi

230. Reqressiv verginin mahiyyəti nədən ibarətdir?

• heç bir qarşılıqlı təminat olmadan sistematik şəkildə dövlətə ödənilən vəsait olması
√ vergi məzənnələrinin gəlirlərin səviyyəsi ilə tərs mütənasiblik təşkil etməsini
• vergi məzənnəsinin gəlirlərin səviyyəsinin artıb azalmasından asılı olaraq dəyişdirilməsindən
• xidmətdən istifadəyə və ya fəaliyyəti həyata keçirmək hüququna görə dövlətə ödənilən vəsaitin təhlili
• gəlirlərin səviyyəsindən asılı olmayaraq orta vergi məzənnəsinin dəyişilməzliyini nəzərdə tutur

231. Proporsional vergi dərəcəsi nəyi nəzərdə tutur?

• vergi məzənnəsinin gəlirlərin səviyyəsinin artıb azalmasından asılı olaraq dəyişdirilməsini
√ gəlirlər  səviyyəsindən asılı olmayaraq vergi məzənnəsinin dəyişilməzliyini
• xidmətdən istifadəyə və ya fəaliyyəti həyata keçirmək hüququna görə dövlətə ödənilən vəsaiti
• vergi məzənnələrinin gəlirlərin səviyyəsi ilə tərs mütənasiblik təşkil etməsini



• heç bir qarşılıqlı təminat olmadan dövlətə ödənilən haqqı

232. Aşağıdakılardan hansılar vergiyə cəlb etmənin tipinə aiddir? 1. Prosessual 2. Proporsional 3.Reqressiv  4. Real 5. Proqressiv 6. Maddi

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

233. Vergilərin növləri:

√ Birbaşa, vasitəli
• Vasitəsiz, birbaşa
• Rəsmi, qeyri-rəsmi
• Proqressiv, reqressiv
• Əsaslı, əsassız

234. Vergi sistemini əhatə edən göstəriciləri qruplaşdırın. 1. Vergi artıqlığı 2. Vergi haqqları 3. Vergi dərəcəsi 4. Proqressiv vergi 5. Vergi
subyekti

• 1
• 2
√ 3
• 1
• 2

235. Vergi məzənnəsi dedikdə nə başa düşülür?

• Vergi ödəyicisi
• Vergi tipi
• Vergi məbləğinin təqdim olunma forması
√ Vergi məbləğinin hesablanma faizi
• Vergiyə cəlb edilən vəsaitin forması

236. Vergilərin tənzimləyici funksiyası vasitəsilə hansı fəaliyyət həyata keçirilir?

• gəlirin, əhalinin ayrı-ayrı kateqoriyaları arasında yenidən bölgüsünü təmin etmək
• təbii resurslardan istifadəyə görə dövlətə ödənilən və korlanmış təbii vəziyyətin bərpasını təmin etmək

• dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün ayrı-ayrı fiziki və hüquqi şəxslərin gəlirlərinin müəyyən hissəsinin dövlət
büdcəsinə cəlb etmək

√ vergilər, təkrar istehsal prosesinə onun artımını stimullaşdırmaq və ya ləngitməklə təsir göstərir, kapital yığımın gücləndirir
• dövlət tərəfindən müəssisələrin və vətəndaşların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi

237. Vergilərin nəzarət funksiyasının mahiyyəti nədən ibarətdir?

• vergilərin təkrar istehsal prosesinə onun sürətini stimullaşdırmaq və ya ləngitməklə kapital yığımın gücləndirməyə təsir etmək

• dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün ayrı-ayrı fiziki və hüquqi şəxslərin gəlirlərinin müəyyən hissəsinin dövlət
büdcəsinə cəlb etmək

• təbii resurslardan istifadəyə görə dövlətə ödənilən və korlanmış təbii vəziyyətin bərpasını təmin etmək
√ dövlət tərəfindən təsərrüfat subyektlərinin təsərrüfat maliyyə fəaliyyətinin qanuna uyğunlügünü təmin etmək
• gəlirin əhalinin ayrı-ayrı kateqoriyaları arasında yenidən bölgüsünü təmin etmək

238. Fiskal funksiyanın mahiyyəti nədən ibarətdir?

• dövlət tərəfindən müəssisələrin və vətəndaşların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirilmək
• təbii resurslardan istifadəyə görə dövlətə ödənilən və korlanmış təbii vəziyyətin bərpasını təmin etmək
• vergilərin təkrar istehsal prosesinə onun sürətini stimullaşdırmaq və ya ləngitməklə kapital yığımın gücləndirməyə təsir etmək

√ dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün ayrı-ayrı fiziki və hüquqi şəxslərin gəlirlərinin müəyyən hissəsini  dövlət
büdcəsinə cəlb etmək

• gəlirin əhalinin ayrı-ayrı kateqoriyaları arasında yenidən bölgüsünü təmin etmək



239. Vergilər müəyyən funksiyaları yerinə yetirir. Onlara aid olmayanı seçin.

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

240. Haqq formasında təqdim olunan vergi ödənişinin mahiyyəti nədir?

• heç bir qarşılıqlı təminat olmadan sistematik olaraq dövlətə ödənilməsi
√ təbii resurslardan istifadəsinə və ətraf mühitə vurulmuş ziyana görə dövlət büdcəsinə ödənilən vəsait

• vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən
məcburi  ödəniş olması

• dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətə görə müəyyən məbləğin  ödəniməsi
• xidmətdən istifadəyə və ya fəaliyyəti həyata keçirmək hüququna görə dövlətə ödənilməsi

241. Rüsum nədir?

• vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə və yerli büdcələrə köçürülən
məcburi, fərdi və əvəzsiz ödənişdir

√ Dövlət rüsumu haqqında qanunla  müəyyən edilmiş hallarda və qaydada dövlət orqanlarının müəssisə, təşkilat və fiziki şəxslərə
göstərdikləri xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə dövlət büdcəsinə ödənilən məcburi ödənişdir.

• heç bir qarşılıqlı təminat olmadan dövlətə ödənilən sistematik haqq
• təbii resurslardan istifadəyə görə dövlətə ödənilən və korlanmış təbii vəziyyətin konpensasiyası və bərpasına yönəldilən haqq
• xidmətdən istifadəyə və ya fəaliyyəti həyata keçirmək hüququna görə dövlətə ödənilən haqqdır

242. Vergi ödənişləri müxtəlif formalarda tətbiq olunur. Aid olmayanı seçin

• Haqq
√ Müsadirə
• Rüsum
• Yığım
• Vergi

243. Vergi Məcəlləsi neçənci ildən qüvvədədir?

• 1991
√ 2001
• 1992
• 2002
• 1993

244. Səmərəli vergi sistemi dedikdə hansı şərtlər nəzərdə tutulur?

• vergi ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin səmərəli şəkildə  özgəninkiləşdirilməsi
• yalnız sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicilərinə səmərəli vergi şərtləri tətbiq etmək

√ həm dövlətin maliyyə ehtiyatlarına olan tələbatını ödəmək, həm də vergi ödəyicilərinin sahibkarlıq fəaliyyətinə olan maraqlarını
stimullaşdırmaq

• dövlətin maliyyə ehtiyatlarını ödəmək məqsədilə vergi dərəcələrini artırmaq

245. Büdcəyə daxil olan vergilərin əsas məqsədi nədən ibarətdir?

• Əhalinin sərbəst gəlirlərinin bir hissəsinin büdcəyə daxil edilməsi
√ Dövlətin və yerli özünüidarəetmə orqanlarının  funksiyaları və vəzifələrinin maliyyə təminatı
• Xarici investorları ölkəyə cəlb etmək
• Beynəlxalq müqavilələrin şərtlərini həyata keçirmək üçün tələb olunan maliyyə vəsaitlərini ödəmək
• Vergi ödəyicilərində sahibkarlıq maraqlarını artırmaq

246. Vergiyə aid xüsusiyyət aşağıdakılardan hansıdır?



• Hər fərdə uyğun sərbəst şəkildə hesablanması
√ Məcburi, fərdi və əvəzsiz olması
• Məcburi xarakter daşımaması
• Haqqı ödənilən vəsait olması
• Məcburi, fərdi və qaytarılan olması

247. Hər bir büdcə ili üçün vergi daxilolmaları hansı dərəcələrlə hesablanır?

• hesabat ilində təsdiq edilmiş dərəcələri
√ AR-nın vergi məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vergi dərəcələrinə uyğun olaraq hesablanır
• Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla müəyyən olunmuş dərəcələrlə
• Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş dərəcələrlə
• Vergilər Nazirliyinin təsdiq etdiyi dərəcələrlə

248. Dövlət büdcəsinə daxil olan vergilərin dərəcələri hansı qanunvericilik aktı ilə  müəyyən edilir?

• Konsitutsiya ilə
√ Vergi Məcəlləsi ilə
• Gömrük Məcəlləsinə əsasən
• Büdcə sistemi haqqında qanunla
• Dövlət büdcəsi haqqında qanunla

249. Qeyri-vergi gəlirlərinə aid olmayanı seçin.

• Dövlət mülkiyyətində olan əmlakdan istifadəyə görə gəlirlər
√ Dövlət vergi və rüsumları
• Dövlət mülkiyyətində olan əmlakın satışından gəlirlər
• Dövlət  əmlakının icarəyə verilməsindən daxil olmalar
• Cərimə, müsadirə tədbirlərinin tətbiqi nəticəsində əldə edilmiş vəsait

250. Vergili gəlirlərə aid olmayanı seçin.

• Gömrük rüsumları
√ Kompensasiya nəticəsində əldə edilmiş vəsait
• Gömrük yığımları
• Dövlət vergi və rüsumları
• Dövlət rüsumları

251. Dövlət büdcəsinin gəlirləri necə ifadə edilir?

• Mühüm maliyyə plan aktıdır
√ Dövlətin əsas maliyyə bazasıdır
• Haqqı ödənilən vəsait olmağı
• Dövlətin əsas vəsaitidir
• Qaytarılmaqlıq prinsipini əks etdirir

252. Büdcə gəlirləri dedikdə nə başa düşülür?

• büdcəni maliyyələşdirmək üçün qaytarılan və haqqı ödənilən büdcə vəsaiti
√ əvəzi ödənilmədən və qaytarılmamaq şərti ilə dövlət büdcəsinə və yerlli büdcələrə daxil olan pul vəsaiti
• əvəzi ödənilmək və qaytarılmaq şərti ilə dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə orqanlarının sərəncamına daxil olan pul vəsaiti
• məqsədli təyinat üzrə əvəzsiz və qaytarılması şərti ilə verilən maliyyə vəsaiti

• büdcəsinin iqtisadi təsnifatı ilə əlaqədar əsas gəlirlərə daxil edilməyən dövlət hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarəetmə
orqanlarının, büdcə idarələrinin cari gəlirləri

253. Yerli büdcənin  gəlirləri aşağıdakı gəlirlər hesabına formalaşır. Aid olmayanı seç

• Reklam gəlirləri
√ Fiziki şəxslərin gəlir vergisi



• Dövlər büdcəsindən dotasiya
• Bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlakın satışından əldə olunan gəlirlər
• Fiziki şəxslərin torpaq vergisi

254. Bələdiyyə vergilərinə aid olmayan gəlir növünü seçin

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

255. Aşağıdakılardan biri dövlət büdcəsinə daxil olan vergilərə aid deyil

• fiziki şəxslərdən gəlir vergisi
√ fiziki şəxslərin əmlak vergisi
• əlavə dəyər vergisi
• hüquqi şəxslərin əmlak vergisi
• mədən vergisi

256. Fiziki şəxslərin gəlir vergisini hansı büdcə həlqəsinə ödənilir ?

• 50% yerli büdcəyə, 50% dövlət büdcəsinə
√ dövlət büdcəsinə
• büdcədənkənar fondlara
• 80%dövlət büdcəsinə, 20%yerli büdcəyə
• yerli büdcəyə

257. Büdcənin xüsusi gəlirlərinə aid olmayanı seçin

• müvafiq büdcələrə təhkim edilmiş gəlirlər
√ büdcələrə edilən maliyyə yardımları
• hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
• cərimələrdən daxil olan vəsaitlər
• dolayı vergilər və rüsumlar

258. Yerli büdcələrin xüsusi gəlirlərinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

• Subsidiyalar
√ Qanunvericilik əsasında daimi, tam və ya qismən müvafiq büdcələrə təhkim edilmiş gəlirlər olması
• Subvensiyalar
• mərkəzləşmiş gəlirlərdən ayırmalar
• dotasiyalar

259. Yerli büdcənin gəlirləri aşağıdakı gəlirlər hesabına formalaşır. Aid olmayanı seçin.

• Xüsusi gəlirlər
√ Əhalinin sərbəst pul vəsaitlərindən əldə olunan gəlirlər
• Dövlət hakimiyyəti və icra orqanlarının ayırdığı vəsait
• Bələdiyyə mülkiyyətində olan əmlakın satışından əldə olunan gəlirlər
• Dövlət büdcəsindən dotasiya

260. Aşağıdakılardan hansılar müstəqim (birbaşa) vergilərə aid deyil?

• Mənfəət vergisi
√ Aksizlər
• Torpaq vergisi
• Düzgün cavab yoxdur
• Əmlak vergisi



261.   Aşağıdakılardan hansı tənzimləyici gəlirlərin  xüsusiyyətinə aid deyil?

• Növbəti maliyyə ili üçün və ya uzun müddətə verilməsi
√ Büdcə təşkilatlarının göstərdikləri pullu xidmətlərdən ayırmalar
• Yerli büdcələrin tarazlığını təmin etmək
• Dövlət büdcəsindən digər büdcələrə maliyyə yardımı
• Bölgələrin sosial-iqtisadi inkişafının təmin edilməsi

262. Büdcə gəlirlərinin əsas hissəsini hansı gəlirlər təşkil edir?

• Əsaslı ödənişlər
• Sosial ödənişlər
• Transfertlər
√ Vergilərdən daxilomalar və Dövlət Neft Fondundan ayırmalar
• Qeyri – vergi gəlirləri

263. Dövlət büdcəsinin gəlirləri nədən ibarətdir?

•    bələdiyyə vergisindən gəlirlər, rüsumlar
• birdəfəlik rüsumlar, qrantlar
• qrantlar, satışdan gəlirlər
• mənfəət vergisi, birdəfəlik rüsumlar
√ vergilər, rüsumlar,digər ödənişlər və daxil olmalar

264. Dövlət büdcəsinin gəlirləri  hansı gəlirlər hesabına formalaşır?

• subsidiya, dotasiya,emissiya
• vergilər, qeyri vergili daxilolmalar
• subvensiya ,borclar, dolayı vergilər, dotasiya
• subvensiya,subsidiya ,dotasiya

√ AR-nın müvafiq qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunmuş qaydada dövlət büdcəsinə daxil olan verqilər, rüsumlar ,digər ödənişlər və
daxilolmalar

265. Xüsusi gəlirlərin təsnifatına aiddir?

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

266. Büdcə təşkilatı nədir?

• doğru cavab yoxdur
• büdcə smetası əsasında fəaliyəti tamamilə büdcə vəsaiti hesabına maliyyələşdirilən və hesablaşma hesabı olan kommersiya təşkilatı
√ maliyyələşdirilməsi bilavasitə AR-nın dövlət büdcəsi və Naxçıvan MR-nın büdcəsi hesabına həyata keçirilən idarə və təşkilatlar

• maliyyələşdirilməsi tamamilə və ya qismən büdcə vəsaiti hesabına həyata keçirilən, hesablaşma hesabı olmayan qeyri-kommersiya
təşkilatı

• smeta əsasında tamamilə büdcə vəsaiti hesabına maliyyələşən qeyri-kommersiya təşkilatları

267. Dövlət büdcəsinin yerli xərci nədən ibarətdir?

• Bələdiyyə büdcələrindən ayrılan vəsait hesabına maliyyələşən xərclər

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

• Yerli büdcə təşkilatlarının xərc smetaları əsasında maliyyələşən xərclər
• Yerli büdcə təşkilatlarının saxlanılması üçün büdcədən ayrılan vəsait
• Doğru cavab yoxdur

268. Büdcə xərcləri anlayışı nədir?



√ büdcə təsnifatına uyğun olaraq dövlət büdcəsindən, Naxçıvan MR-nın büdcəsindən və yerli büdcələrdən qanunvericiliklə nəzərdə
tutulan tələbatı ödəmək üçün ayrılan vəsait

• Növbəti maliyyə ili üçün təsdiq edilmiş dövlət büdcəsi ilə müəyyən edilən istiqamətlər üzrə ayrılan vəsait
• AR-nın dövlət büdcəsində rüblərə bölünməklə illik təxsisat
• büdcə təsnifatına uyğun alaraq qanunvericilik əsasında müəyyən edilmiş normalarla bütün büdcə təşkilatlarına ayrılan vəsait

• büdcə təsnifatına uyğun olaraq “Büdcə sistemi haqqında” Qanunla dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarının sərəncamına
ayrılmış büdcə vəsaiti

269. Büdcədən maliyyələşdirmə hansı prinsiplər əsasında həyata keçirilir: 1.qaytarılmaqla 2.qaytarmamaqla 3.əvəzi ödənilməklə 4.əvəzi
ödənilmədən 5.müddətli 6.müddətsiz 7.məqsədli istifadə edilməklə geri qaytarılır

√ 2,4,6
• 4,6,7
• 3,6,7
• 1,4,6
• 2,3,5

270. Büdcədən maliyyələşdirmə aşağıdakı prinsiplər  əsasında həyata keçirilir

• Haqqı ödənilməklə
• Qaytarılmaqla
• Müddətli
√ Doğru cavab yoxdur
• Onların hamısı

271. 2017-ci il üçün AR-nın dövlət büdcəsinin xərcləri  nə qədər təsdiq edilmişdir?

• 20,0 milyard manat
√ 16.9 milyard manat
• 19,7 milyard manat
• 17,6 milyard manat
• 15,7  milyard manat

272. 2017-ci il üçün AR-nın dövlət büdcəsinin gəlirləri nə qədər təsdiq edilmişdir?

• 18,5 milyard manat
√ 16.3 milyard manat
• 16,8 milyard manat
• 15,7 milyard manat
• 17,0 milyard manat

273. 2015-ci ildə AR-nın dövlət büdcəsinin xərcləri ÜDM-un neçə faizini təşkil edir?

• 30.8 faizini
√ 32,7 faizini
• 28,0 faizini
• 31.5 faizini
• 27,5 faizini

274. Aşağıdakılardan biri büdcə maliyyələşdirilməsinin göstəricilərinə aid deyil.

• Büdcə maliyyələşdirilməsinin prinsipləri
• Büdcə maliyyələşdirilməsinin üsul və formaları
√ Cərimə və sanksiyalar üzrə daxilomalar
• Büdcə normaları
• Büdcə xərcləri ilə bağlı digər vəzifələr

275. Cari xərclər iki növə ayrılır. Doğru cavabı göstərin?



• Proqramlı-məqsədli, normativli
• Mütləq, fakültativ
• İcmal, mərkəzləşdirilmiş
• Fərdi, ümumi
√ Əməliyyat, inzibati-idarəetmə

276. Smeta nədir?

• iqtisadi və sosial vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün  məqsədli proqramlara büdcədən ayrılmış vəsaitin illik və rüblük bölgüsünü əks
etdirən plan- maliyyə sənədidir.

• dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadəsini özündə əks etdirən əsas maliyyə sənədidir

√ Büdcədən maliyyələşən müəssisə, idarə və təşkilatların saxlanması üçün büdcədən ayrılan vəsaitin illik məbləğini, məqsədli istiqamətini
və rüblük bölgüsünü ifadə edən plan-maliyyə sənədidir

• büdcə təşkilatlarının illik fəaliyyətinin maliyyələşməsi üçün büdcədən ayrılan vəsaitin ümumi məbləğini əks etdirən plan-maliyyə
sənədidir.

• dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün plan-maliyyə sənədidir

277. Smeta qaydasında büdcədən maliyyələşən müəssisələrə aşağıdakılardan biri aid deyil?

• Məktəbəqədər uşaq tərbiyə müəssisələri
• Hüquq-mühafizə, məhkəmə və prokurorluq orqanları
• Yerli özünüidarəetmə orqanları
√ Özəl müəssisələr
• Səhiyyə idarələri və müəssisələri

278. İcmal xərc smetası özündə hansı smetaları birləşdirir?

• Fərdi, ümumi
• Ümumi və mərkəzləşdirilmiş və qarışıq
√ Eyni tipli büdcə təşkilatlarının fərdi, ümumi və mərkəzləşmiş xərc smetalarının məcmusu
• Fərdi, mütləq və ümumi
• Ümumi, mərkəzləşdirilmiş

279. Fərdi smetaların xüsusiyyəti nədən ibarətdir?

• Eyni tipli təşkilatlar üçün tərtib edilir
• Baş idarələr tərəfindən tərtib edilir
• Nazirliklər tərəfindən tərtib edilir
√ Büdcə təşkilatlarının fərdi xüsusiyyətləri və xidmət göstəriciləri əsasında tərtib edilir
• Mərkəzləşdirilmiş qaydada tərtib edilir

280. Büdcə təşkilatlarının  xərc smetaları hansı göstəricilər əsasında tərtib olunur?

• Tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə çəkilən xərclər əsasında
• Dəyər əsasında
• Doğru cavab yoxdur
√ Natural göstəricilər və maliyyə normaları əsasında
• Eyni tipli təşkilatların göstəriciləri əsasında

281. Fərdi büdcə normaları hansı növ xərcləri əhatə edir?

• məcmu xərcləri
• heç biri
• eyni tipli təşkilatların xərcləri
√ ayrı-ayrı xərc növlərini
• təşkilatlar üzrə bütövlükdə hesablanmış xərcləri

282. Fakültativ normalar hansı qurumlar tərəfindən tətbiq olunur?

• Yerli icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyələr tərəfindən



• Əhali tərəfindən
• Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
√ Nazirliklər və baş idarələr tərəfindən
• Hökumət tərəfindən

283. Məcburi normalar tətbiq olunur?

• Nazirliklər tərəfindən
• Baş idarələr tərəfindən
• Konsitutsiya ilə
• Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
√ Hökumət və ya yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qərar  və sərəncamları ilə

284. Xərc normalarının hansı növləri məlumdur?

• Cari, əsaslı
• Fərdi, ümumi
• Dolayı, vasitəli
√ maddi, maliyyə, məcburi və (orta) fakultativ
• Fərdi, mərkəzləşdirilmiş

285. Büdcə təşkilatlarının xərcləri hansı sənəd əsasında planlaşdırılır:

• Carı maliyyə planı əsasında
• İcra orqanının təqdim etdiyi orta müddətli maliyyə planları  əsasında
• Növbəti il üçün əsas xərc istiqamətləri üzrə layihə
√ Xərc smetası əsasında
• Perspektiv maliyyə planı  əsasında

286. Büdcə xərclərinin planlaşdırılmasının proqram-məqsədli üsulunun mahiyyəti nədən ibarətdir?

• Dğvlətin sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətlərinin ilk növbədə maliyyələşdirilməsi
• investisiya proqrqmlarının rüblük bölgülər üzrə maliyyələşməsini  təmin etmək

√ iqtisadi və sosial problemlərin həyata keçirilməsi üçün təsdiq edilmiş məqsədli proqramlara uyğun olaraq ayrılan vəsaitlərin sistemli
planlaşdırılması

• büdcə təşkilatlarının maliyyələşdirilməsi üçün  onların smetaları üzrə vəsaitin ayrılması
• dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının funksiyaları üzrə xərclərinin planlaşdırılması

287. Büdcə xərclərinin planlaşdırılmasının əsas üsulları hansılardır?

• fərdi, birləşdiril-miş
• mütləq, fakültativ
• əsaslı, cari
• birbaşa, vasitəli
√ proqram-məqsədli;, normativli

288. Büdcənin cari xərclərinə aid olmayan ödənişi göstərin.

• əmək haqqına üstəlik
• faizlər və daxili borc üzrə ödənişlər
√ torpaq və qeyri-maddi aktivlərin alınması
• malların alınması və xidmətlərin haqqının ödənilməsi
• subsidiyalar, transfertlər və zərərlə işləyən müəssisələrə ödənişlər

289. Büdcənin əsaslı xərclərinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

• dövlət hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının, büdcə idarələrinin cari xərclərini təşkil edir
• dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının üzərinə düşən vəzifə və funksiyaların həyata keçirilməsini təmin edir
• büdcə təşkilatlarının smetalarında  nəzərdə tutulan bütün xərclərin tam maliyyələşdirilməsinin təmin etmək.



• iqtisadi və sosial problemlərin həyata keçirilməsi üçün təsdiq edilmiş məqsədli proqramlara uyğun olaraq ayrılan büdcə vəsaitlərinin
sistemli istifadəsini təmin etmək

√ büdcə xərclərinin bir hissəsi olmaqla innovasiya və investisiya fəaliyyətini təmin edir

290. İqtisadi mahiyyətindən asılı olaraq büdcə xərclərinin  tərkəbini göstərin?

• Maddi, qeyri maddi
• Real, qeyri real
• Vasitəli, vasitəsiz
• Birbaşa, dolayı
√ Əsaslı, cari

291. Büdcə təşkilatı nədir?

• Rayon və şəhərlərin büdcələri hesabına maliyyələşən  idarə və təşkilatlar
• Dövlət büdcəsi və yerli büdcələr hesabına maliyyələşən bütün  idarə və təşkilatlar
• Maliyyələşdirilməsi dövlət vəsaiti hesabına həyata keşirilən bütün müəssisə, idarə və təşkilatlar
• Maliyyələşdirilməsi yalnız yerli büdcələr hesabına həyata keçirilən idarə və təşkilatlar
√ Maliyyələşdirilməsi AR dövlət büdcəsi  və Nax.   büdcəsi hesabına həyata keçirilən idarə və təşkilatlar.

292. büdcə təşkilatlarının əsaslı xərclərinə aid olmayanı göstərin?

• İnnovasiya
• İnvestisiya qoyuluşu
• kapital qoyuluşları
• Səhmlərin alınması
√ Əmək haqqı

293. Ümumtəhsil məktəblərinin cari xərclərinə daxildir:

• pedaqoji işçilərin əmək haqqı, tədris xərcləri
• pedaqoji işçilərin əmək haqqı, dəftərxana və təsərrüfat xərcləri
√ pedaqoyi işçilərin, inzibati və köməkçi heyətin əmək haqqı, tədris, dəftərxana və təsərrüfat xərcləri, ezamiyyət, xidmət səfərlər xərcləri
• pedaqoji işçilərin əmək haqqı, ezamiyyət xərcləri
• pedaqoji işçilərin, inzibati və köməkçi heyətin əmək haqqı

294. Ümumtəhsil müəssisələrinin maliyyələşdirilməsinə çəkilən xərclərə aşağıdakılardan biri aid deyil?

• ezamiyyə xərcləri
• avadanlıq və inventarın alınması
• əmək haqqı xərcləri
√ pedaqoji işçilərin  sanatoriya kurort müalicəsi
• əsaslı təmir xərcləri

295. Qüvvədə olan “Təhsil qanunu” neçənci ildə qəbul olunub.

• 2008-ci il 20  oktyabr
• 2007-ci il 19 iyun
• 2011-ci il 08 sentyabr
√ 2009-cu il 19 iyun
• 2010-cu il 19 sentyabr

296. Dövlət təhsil sisteminin əsas hissəsi hansı vəsait hesabına maliyyələşir?

• Xüsusi vəsait
• Əhalinin vəsaitləri hesabına
• Yardımlar hesabına
√ Dövlət büdcənin vəsaiti
• Beynəlxalq təşkilatlar hesabına



297. Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemi hansı dövrü əhatə edir?

• Məktəbəqədər müəssisələrdən başlayaraq ali təhsilə qədər olan dövrü
• Diplomdan sonrakı təhsil müddəti, kurs və seminarlar
• Yalnız ali təhsilin bakalavr və magistr pilləsi
√ Məktəbəqədər təhsil müəssisələrindən başlayaraq diplomdan sonrakı təhsil də daxil olmaqla
• yalnız ümumi və orta  təhsil müddətini

298. Səhiyyə sahəsində çalışan işçilərin əmək haqqına daxildir:

• bütün ştat işçilərinə müəyyən edilmiş vəzifə maaşı

√ bütün ştat işçilərinə müəyyən edilmiş vəzifə maaşı, maaşına əlavələr, işçilərə əlavə iş üçün ödənişlər, elmi dərəcə və fəxri adlara görə
əlavə ödənişlər

• işçilərin vəzifə maaşı, əlavə iş üçün ödənişlər
• vəzifə maaşı, elmi və fəxri adlara görə əlavə ödənişlər
• işçilərin vəzifə maaşı və onlara əlavələr

299. Sosial sığortanın həyata keçirilməsi formaları:

• könüllü, şəxsi
√ məcburi və könüllü (əlavə)
• yalnız könüllü
• müqavilə yolu ilə
• yalnız məcburi

300. Aşağıda ğöstərinlərin hansıları sosial sığorta hadisəsi hesab olunur:

• sosial sığorta olunanın sığortalanmış əmlakın məhv olunması,zədələnməsi,maddi ziyanın  baş verməsi
• əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin bütün halları
√ sosial sığorta olunanın pensiya yaşına çatması əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, hamiləlik və doğum, uşağa qulluq
• yanğınlar, zəlzələlər diqər təbii falakətlər
• təbii fəlakətlərin bütün növləri

301. “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Qanun nə vaxt qüvvəyə minmişdir:

• 2005-ci il yanvarın 1-dən
• 2007-ci il yanvarın 1-dən
√ 2006-cü il yanvarın 1-dən
• 2006-cı il yanvarın 1-dən
• 2010-cu il yanvarın 1-dən

302. Ünvanlı dövlət sosial yardımı nədir:

• bütün ailələrə dövlət tərəfindən göstərilən pul yardımı
• əmək qabiliyyəti olmayan şəxslərə göstərilən pul yardımı
• tənha yaşayan şəxslərə dövlət tərəfindən göstərilən pul yardımı
• işsiz kimi qeydə alınmış şəxslərə dövlət tərəfindən göstərilən pul yardımı
√ aztəminatlı ailələrə dövlət tərəfindən göstərilən pul yardımı

303. Ünvanlı dövlət sosial yardımın məbləği necə hesablanır:

• ailənin orta aylıq gəlirinə müvafiq olaraq hesablanır
• ailə üzvlərinə məxsus əmlakının dəyərindən asılı olaraq hesablanır
• ailə üzvlərinin sayından asılı olaraq hesablanır
• ailə üzvlərinin pul və natural formada natural gəlirlərinin toplusundan asılı olaraq hesablanır
√ ailənin orta aylıq gəliri ilə hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məcmusu arasında yaranan fərq məbləğində hesablanır

304. Ünvanlı dövlət sosial yardımın maliyyəşmə mənbəyi

• yerli icra hakimiyyəti orqanlarının vəsaiti



• məcburi dövlət sosial sığortanın
• Dövlət Sosial Müdafiə fondunun
√ dövlət büdcəsinin vəsaiti
• mərkəzi icra hakimiyyəti orqanının vəsaiti

305. Ünvanlı sosial yardımın əsas prinsipləri

• ünvanlıq, fasiləsizlik, operativlik
• ədalətlilik, fasiləsizlik, operativlik
• bərabərlik, fasiləsizlik, operativlik
√ ünvanlıq, ədalətlik, bərabərlik
• ünvanlıq, operativlik, bərabərlik

306. Ünvanlı sosial yardım almaq hüququna malikdir

• tənha yaşayan şəxslər
• birgə yaşayan, ümumi ev təsərrüfatına malik şəxslər
• bütün ailələr
• bütün ortatəminatlı ailələr
√ orta aylıq gəliri onlardan asılı olmayan səbəblərdən hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məbləğindənn aşağı olan ailələr

307. Aşağıdakılar könüllü sosial sığorta hüququ olanlardır. Aid olmayanı seçin.

• əcnəbilər
• bütün idarə, müəssisə və təşkilatlarda çalışan işçilər
• AR vətəndaşları
• vətəndaşlığı olmayan şəxslər
√ 14 yaşı tamam   olmayan uşaqlar

308. Məcburi dövlət sosial sığorta müqaviləsi kimlər tərəfindən bağlanır?

√ İşə götürənlər və işçilər  tərəfindən
• Əhali tərəfindən
• İşçilər tərəfindən
• işçilərlə həmkarlar ittifaqı təşkilatları tərəfindən
• Dövlət tərəfindən

309. Sosial sığorta aşağıdakı formalarda həyata keçirilir?

• Real, qeyri-real
• Mütləq, fakültativ
• Birbaşa, dolayı
√ Məcburi, könüllü
• Fərdi, ümumi

310. Sosial müavinat nədir?

• xüsusilə çətin vəziyyətdə olan və kənardan kömək olmadan yaşamaq iqtidarında olmayan ayrı-ayrı şəxslərə verilən vəsait

• sosial sığorta olunanların qanunvericilikdə nəzərdə tutulan pensiya və digər sosial müdafiə hüquqlarının təminatı üçün ödənilən pul
vəsaiti

• əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş şəxslərə büdcə vəsaiti hesabına  aylıq ödənilən pul vəsaiti
• büdcə vəsaiti hesabına maddi yardıma ehtiyacı olan  ayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə göstərilən pul yardımı

√ Sosial müavinatlar haqqında Qanunla müəyyən edilmiş qaydadaayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədilə aylöq
və ya birdəfəlik ödənilən pul vəsaitidir

311. Ünvanlı dövlət sosial yardımı nədir?

• Ailənin gəli mənbəyi olmayan üzvlərinə büdcədən ayrılan vəsaitdir
• 5 nəfərdən çox uşağı olan ailələrə  verilən dövlət yardımı
• orta aylıq pensiyası eytiyac meyarından aşağı olan  şəxslərə göstərilən dövlət yardımı



√ Aztəminatlı ailələrə  dövlət tərəfindən göstərilən pul yardımıdır.
• Əmək pensiyası ilə əhatə olunmayan ailə üzvlərinə dövlətin ayırdığı pul vəsaiti

312. Dövlət sosial müdafiə fonduna ödəmələr hansı mənbədən faizlə tutulur ?

• məhsulun satışı ilə bağlı mədaxildən
• yığım fondundan
• ehtiyat fondundan
√ əmək haqqı fondundan
• mənfəətdən

313. Dövlət borcu hansı mənbələr hesabına ödənilir ?

• dövlət sığorta şirkətlərinin vəsaiti hesabına
• Büdcə vəsaitinə edilən qənaət hesabına
• məqsədli büdcədənkənar pul fondlarının hesabına
• dövlət müəssisələrinin vəsaitləri hesabına
√ dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına

314. Dövlət borcu nədir

• Beynəlxalq müqavilələrin şərtlərini həyata keçirmək üçün tələb olunan maliyyə vəsaitlərini ödəmək
• Xarici investorları ölkəyə cəlb etmək üçün göstərilən maliyyə yardımı
• Dövlətin maliyyə təminatını ödəmək məqsədilə əhalinin mülkiyyətinin müsadirə edilməsi
• Əhalinin kommersiya banklarında saxladığı  əmanətlər
√ Azərbaycan Resp. adına baglanmış müqavilələrin öhdəlikləri üzrə ödənilməli olan borc

315. Dövlət borcunun idarə  olunması hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

• mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları
• Vergilər NAzirliyi
• İqtisadiyyat Nazirliyi
√ AR Maliyyə Nazirliyi
• Mərkəzi Bank

316. Dövlət zəmanəti ilə borc almaq üçün borcalan hansı sənədləri təqdim etməlidir?

• auditor tərəfindən hazırlanmış yoxlama aktı
• buraxdığı məhsullara dair məlumat
• borc verənin və ona xidmət edən təşkilatın bank rekvizitləri
√ borcalanın təşkilati-hüquqi formasını müəyyən edən sənəd
• kredit təşkilatı ilə bağlanmış müqavilənin layihəsi

317. Dövlət Borcu haqqında Qanunda istifadə olunmuş anlayışlar hansılardır?

• daxili dövlət borcu, ictimai borc
• icra orqanlarının borcları
• bələdiyyə borcları
√ xarici dövlət borcu, daxili dövlət borcu
• xarici dövlət borcu, bələdiyyə borcu

318. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu hansı fondun bazası əsasında yaradılmışdır?

• Sahibkarlığa kömək milli fondu
• Dövlət Neft fondu
• Məcburi tibbi sığorta fondu
√ Pensiya fondu
• Əlillərin sosial müdafiəsi fondu

319. Büdcədənkənar dövlət fondu nədir?



• Konkret məqsədlərin maliyyələşdirilməsi üçün büdcədənkənar mənbələrdən əldə edilən maliyyə vəsaitləri
• Muxtar Res. büdcəsindən və yerli büdcələrdən kənar sosial məqsədlərin maliyyələşməsi üçün ayrılan vəsait
• Büdcə təşkilatlarının əsas fəaliyyətdən kənar əldə etdikləri vəsaitlər hesabına yaradılan fond
• sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslərin mənfəətindən sosial məqsədlərə ayrılan maliyyə vəsaiti

√ Qanunvericiliyə uyğun olaraq huquqi şəxs qismində təsis edilmiş və dövlət büdcəsindən kənar müstəqil büdcəyə malik olan məqsədli
dövlət maliyyə fondudur

320. Sosial təyinatlı büdcədənkənar fondlara aiddir?

• Təbiəti mühafizə ehtiyyat fondu
• Dövlət Neft Fondu
• Dövlət yol fondu
√ İcbari tibbi sığorta fondu
• Sahibkarlığa kömək milli fondu

321. Büdcədənkənar fondların xüsusiyyətləri?

• dövlət büdcəsinə daxildir, lakin büdcədənkənar  məqsədlərə istifadə  edilir
• Dövlətə məxsus olmaqla Nax. MR və yerli büdcələr vasitəsilə istifadə edilən fondlardır
• Dövlətə məxsus olub, büdcə sisteminin tərkibində formalaşır.
• Büdcə sisteminə daxil olan, lakin xüsusi təyinatlar üzrə istifadə edilən fondlardır
√ Dövlətə məxsus olub, lakin büdcə sisteminə daxil olmayan fondlardır.

322. Büdcədənkənar dövlət fondlarının vəsaitlərinin xərclənməsinə nəzarəti hansı orqan həyata keçirir?

• Milli Məclis
• Prezident administrasiyası
• Hesablama Palatası
√ Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
• Mərkəzi Bank

323.

Büdcədənkənar fondların yaradılması məqsədi? 1. müəssisələrdən müəyyən məbləğdə vəsaitin yığılması 2.  əhaliyə sosial xidmətin
genişləndirilməsi 3. bələdiyyələrə məxsus vəzifə və funksiyaları yerinə yetirmək üçün geridə qalmiş infrastruktur sahələrin inkişafının
stimullaşdırılması  4. dövlətin sosial funksiyalarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan xərclərin maliyyələşdirilməsi 5. dövlət
müəssissələrinin zərərlərinin ödənilməsi

• 1; 3
• 2; 5
• 1; 2
√ 2; 4;
• 3; 4

324. Büdcə prosesi nədir ?

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

325. Azərbaycanda büdcə ili hansı dövrü əhatə edir?

• avqustun 1-dən dekabrın 31-dək
• sentyabrın 1-dən gələn ilin avqustun 31-dək
• yanvarın 1-dən iyulun 31-dək
√ yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək
• cari ilin aprelin 1-dən gələn ilin mart ayının 31-dək

326. Büdcə prosesinin məqsədlərindən biridir:



• Büdcə gəlirlərinin hesablanması üçün minimum reallığa yaxınlıq 
• Büdcənin minimum xərc məbləğini müəyyən edilməsi 
• Maddi və dövlət maliyyə ehtiyatlarının müəyyən edilməsi 
• İqtisadi proqramın həyata keçirilməsinə hazırlıq 
√ Büdcə gəliri və xərclərinin ümumi məbləğinin   dəqiq müəyyən olunması

327. Azərbaycan Respublikası üçün büdcə ili hansı tarixdən başlanır :

√ Yanvarın 1-dən etibarən
• Dekabrın 15-dən etibarən
• Aprelin 1-dən etibarən
• Oktyabrın 15-dən etibarən
• Fevralın 1-dən etibarən

328. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsini hansı tarixdə həyata keçirirməyə başlayır :

• Avqustun 15-dən gec olmayaraq
• Sentyabrın 15-dən gec olmayaraq
• Noyabrın 15-dən gec olmayaraq
• Dekabrın 15-dən gec olmayaraq
√ Oktyabrın 15-dən etibarən

329. Büdcə dövrü nə qədər müddətə reallaşdırılır:

• 1 il 2 ay 
• 1 il 4 ay
• 1 il 3 ay
√ 1 il 
• 1 il 6 ay 

330. Dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayarkən Vergi Nazirliyi hansı məlumatı təqdim etmir:

• cari ildə  büdcə gəlirlərinin gözlənilən icra göstəriciləri
• cari ilin keçən dövrü ərzində büdcə gəlirinin faktiki icra  göstəriciləri
• Dövlət büdcəsinin keçən ildə gəlirlərinin faktiki icra göstəriciləri
√ tədiyyə balansının qalığını
• keçən ildə büdcə gəlirinin faktiki icra göstəriciləri

331. Dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayarkən İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən  hansı layihə hazırlanır?

• Beynəlxalq iqtisadi fəaliyyət üzrə büdcə xərclərinin  layihəsi
• Dövlət büdcəsinin idarəetmə xərclərinin illik layihəsi
• Dövlətin sosial siyasətinin maliyyə təminatının illik proqnozu
√ Növbəti il üçün Dövlət İnvestisiya Proqramının  layihəsi
• İcmal büdcənin  layihəsi

332. Dövlət büdcəsinin tərtibi mərhələsi hansı orqanın qərarı ilə başlanır:

• Maliyyə Nazirliyinin qərarı
• Iqtisadiyyat Nazirliyinin qərarı
• Milli Məclisin qərarı
√ Nazirlər Kabinetinin qərarı
• Vergi Nazirliyinin qərarı

333. Dövlət büdcəsinin təsdiq edilən göstəricilərinə aid deyil:

• transfertlər
• vergi dərəcələri
• Gəlirlərin büdcələr arasında bölgüsü
√ müəssisələrin mənfəəti



• Funksional təsnifat üzrə xərclərin məbləgi

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

• büdcənin gəlirnin rüblük bölgüsü
• büdcə təşkilatlarının sifarişi
• büdcənin smeta xərcləri
• təsdiq edilmiş büdcə layihəsi
√ büdcənin gəlir və xərclərinin  rüblük bölgüsü

335. Xəzinədarlıq hansı orqanın tabeliyindədir ?

• Prezident aparatının
• Nazirlər Kabinetinin
• Parlamentin
√ Maliyyə Nazirliyinin
• Mərkəzi Bankın

336. Dövlət büdcəsinin kassa icrası hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

• Mərkəzi Bank
• Gömrük Komitəsi
• Baş büdcə idarəsi
• Vergilər Nazirliyi
√ Dövlət Xəzinədarlığı

337. Dövlət büdcəsinin kassa icrası hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

• Gömrük Komitəsi
• Vergilər Nazirliyi
• Baş büdcə idarəsi
√ Dövlət Xəzinədarlığı
• Mərkəzi Bank

338. Dövlət icra hakimiyyətinə tabe olan büdcə idarələri büdcə vəsaitlərini necə istifadə edirlər?

• Nazirlər Kabinetinin icazəsi əsasında
• Prezidentin icazəsi ilə
• Maliyyə Nazirliyinin nəzarət xidməti şöbəsinin rəyi əsasında
√ Dövlət Xəzinədarlığında aparılan şəxsi hesab vasitəsilə
• Sərbəst

339. Büdcənin icrası haqqında hesabatı  hansı  orqan təsdiq edir?

• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
• İcra hakimiyyəti orqanları
• Azərbaycan Respublikası Subyektlərinin ali vəzifəli şəxsləri
√ Qanunvericilik hakimiyyət orqanları
• AR Mərkəzi Bankı

340. Büdcə xərclərinin istifadəsi və uçotunun aparılması hansı orqan təfindən heyata keçirilir

• Maliyyə Nazirliyi və Mərkəzi bank
• Nazirlər kabineti və Maliyyə Nazirliyi
√ Maliyyə Nazirliyyin Dövlət Xəzinadarliğı Agentliyi
• İqtisadiyyat və Sanayə Nazirliyi
• Mərkəzi Bank və dövlət xəzinadarlix

341. Dövlət büdcəsinin kassa icrasını hansı orqan həyata keçirir:



• Milli Məclis
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Gömrük Komitəsi
√ Dövlət xəzinədarlığı
• Vergi Nazirliyi

342. Sekvestr adlanır:

• məqsədli maliyyə yardımı
• büdcə xərclərinin gəlirlə təmin olunmayan məbləği
• büdcə gəlirlərinin büdcə xərclərindən artıq olan məbləği
√ büdcə xərclərinin müəyyən olunmuş qaydada ixtisar edilməsi
• büdcə gəlirlərinin artırılması

343. Dövlət büdcəsində sekvestr nə zaman tədbiq edilir:

• büdcə defisiti  10% olduqda
• büdcə devisiti və profisiti olmadıqda
• büdcə profisiti 30% çox olduqda
√ büdcə defisiti 30% -dən çox olduqda
• büdcədə profisit 10% olduqda

344. Büdcədə sekvestr tədbiq olunmayan xərc maddələr:

• idarəetmə aparatının saxlanması
• satınalmalara ayrılan vəsaitlər
• regional büdcələrə dotasiyalar
√ daxili və xarici borclara xidmət
• investisiya qoyuluşları

345. Xəzinədarlığın nəzarət sahəsinə aid olmayanı göstər?

• Daxili və xarici dövlət borclarının vəziyyətinə nəzarət
• Büdcədənkənar dövlət fondlarına nəzarət
• Dövlət büdcəsinin gəlir və xərclər hissəsinə nəzarət
• Dövlət maliyyəsinin vəziyyətinə nəzarət
√ Dövlət Sığorta Şirkətinə nəzarət

346. Vergilərin ödənilməsi mərhələsində hansı növ nəzarət həyata keçirilir ?

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

347. Yerli büdcənin icrasına nəzarəti həyata keçirən orqanı göstərin

• Milli Məclis
• Prezident
• Nazirlər Kabineti
√ Bələdiyyələr
• Maliyyə Nazirliyi

348. Büdcənin tərtibi və müzakirəsi prosesində büdcə göstəriciləri üzərində ali nəzarəti hansı orqan həyata keçirir?

• Vergilər Nazirliyi
• Mərkəzi icra hakimmiyyəti orqanları
• Prezident
√ Milli Məclis



• Nazirlər Kabineti

349. Azərbaycan Respublikasında büdcə ili əhatə edir?

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

350. Dövlət büdcəsinin layihəsinin hazırlanmasını hansi orqan təmin edir?

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


