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1.  Dövlətin maliyyə fəaliyyənti dedikdə....?

• hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan cərimələrdi
• hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən vergi orqanlarına qaytarılmamaq şərti ilə verilən pul
• hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan vergilər və ödəmələr
• heç biri.
√ hüquqi və fiziki şəxslərin pul vəsaitlərindən dövlətin müvəqqəti istifadə edilməsi ilə əlaqədar münasibətlərdir.

2.  Maliyyə  Ərəbcədən tərcümədə nə deməkdir

• pulun paylanması
• pul mənbəyi
√ pul yıgımı
• iqtisadi mexanizm
• pulun bölüşdürülməsi

3.  Mənbəələrə istinadən ilk dəfə harada pul fondu yaranıb

• Rusiyada
• Azərbaycanda
• ABŞ-da
•  Əlcazairdə
√ İtaliya və ya Fransada

4.  Finantino  sözünün mənasi nədir

√ Ödəmə
• gəlir
•  maliyyə
• pul
• büdcə

5. Maliyyənin anlayişi aşagıdakılardan hansıdir

• maliyyə cəmiyyətdə maliyyə münasibətlərini tənzimləyir
• maliyyə cəmiyyətdə iqtisadi münasibətlərini tənzimləyir

√ dövlətin funksiyalarnın yəta keçirilməsinin təmin edən  pul vəsaitləri fondlarinin yaradılması, və istifadəsi üzrə dövlət tərəfindən
tənzimlənən iqtisadi münasibətlər sistemi kimi ifadə olunur

• maliyyə cəmiyyətdə pulla baglı mülki münasibətlərini tənzimləyir
• maliyyə cəmiyyətdə pul münasibətlərini tənzimləyir

6. Maliyyə hansı kateqoriyyaya aiddir

• maliyyə
• pul
• siyasi
√ iqtisadi
• hüquqi

7.  Azərbaycan Respublikasının pul fondlarının hüquq institutlarına nə aiddir?

•  Dövlət maliyyəsi, müəssisə, idarə, təşkilatların maliyyəsi və borc fondu
• onun inzibati ərazi vahidlərinin, habelə müəssisə, idarə, təşkilatların pul vəsaiti.
• Bank kreditləri, təşkilatların maliyyəsi
• gömrük yığımları
√  Dövlət maliyyəsi, müəssisə, idarə, təşkilatların maliyyəsi, kreditfondu, dövlət sıgorta fondu, büdcə fondu və.s

8.  budcə fondunu nə təşkil edir



• Gömrük yığımları.
• sıgorta haqları
√ hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan vergilər və ödəmələr
• bank kreditləri
• cərimələr

9.  Dövlət krediti nədir

• hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan kredit faizləri
• hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən vergi orqanlarına qaytarılmamaq şərti ilə verilən pul
• hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan vergilər və ödəmələr
√ hüquqi və fiziki şəxslərin pul vəsaitlərindən dövlətin müvəqqəti istifadə edilməsi ilə əlaqədar münasibətlərdir
• hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan cərimələrdir

10. Maliyyə hüququnun predmetini hansı münasibətlər təşkil edir?

• xüsusi mülkiyyət sahiblərinin həyata keçirdikləri maliyyə fəaliyyəti prosesində meydana çıxan münasibətlər
• hamısı
• heç biri
• maliyyə hüququ müstəqil hüquq sahəsi kimi həmin sahənin normaları ilə nizama salınan ictimai münasibətlər
√ dövlət və bələdiyyələrin həyata keçirdikləri maliyyə fəaliyyəti prosesində meydana çıxan münasibətlər

11. Dövlətin maliyyə resurslarının bölüşdürülməsi ilə əlaqədar münasibətlər nəyi əks etdirir?

• büdcə maliyyələşdirilməsindən istifadə ilə əlaqədar yaranan münasibətləri
• büdcə və vergi nəzarəti, bank nəzarəti, valyuta nəzarəti və s. nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə münasibətləri
√ dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması üzrə münasibətləri
• büdcəyə vergi və rüsumların yığılmasını, dövlət xəzinəsinə könüllü ianələrvə dövlət kreditinin yerləşdirilməsini
• maliyyə xarakterli və maliyyə xarakterli olmayan münasibətləri

12. Müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyəsinin hansı növü var

• kredit təşkilatı
• bankrot
√ komersiya və qeyri komersiya
• özünü maliyyələşdirən
• dövləti maliyyələşdirən maliyyə

13. Milli Məclisdə dаimi fəаliyyət göstərən, оnа hesаbаt verən, ən bаşlıcаsı isə dövlət büdcəsinin icrаsı üzərində dövlət nəzаrətini həyаtа
keçirən оrqаn hansıdır?

• Nəzarət  Palatası
√ Hesablama Palatası
• Bölüşdürmə Palatası
• Milli Palata
• Əlaqələndirmə Palatası

14. Büdcə ssudası və bank krediti pul vəsаitlərinin bölüşdürülməsinin hansı metoduna aiddir?

√ qаytаrılmаq şərtilə maliyyələşdirmə metоduna
• sistemləşdirmək şərtilə maliyyələşdirmə metоduna
• əvəzləşdirmək şərtilə maliyyələşdirmə metоduna
• bağışlamaq şərtilə maliyyələşdirmə metоduna

15. Dövlətin maliyyə fəаliyyəti zamanı əsаslanılan vаhidlik prinsipi hesab edilir?

• bərabərlik prinsipi
• fərdiçilik prinsipi
• effektivlik prinsipi



• bölgü prinsipi
√ konstitusion prinsip

16. Dövlətin maliyyə fəаliyyəti hansı prinsipə əsаslаnmаlıdır?

• bölgü prinsipinə
• effektivlik prinsipinə
√ vаhidlik prinsipinə
• bərabərlik prinsipinə
• fərdiçilik prinsipinə

17. Аzərbаycаn Respublikаsının maliyyə sisteminə аşаğdаkılаrdan hansı aid deyil?

• dövlət sığоrtа fоndu
• müəssisələrin, idаrələrin və təşklаtlаrın maliyyəsi
• kredit fоndu
• dövlət maliyyəsi
√ subvensiyalar

18. Pul vəsаitlərinin bölüşdürülməsinin qаytаrılmаq şərtilə maliyyələşdirmə metоdlаrı aşağıdakılardan hansıdır?

• xəzinədarlıq
√ büdcə ssudası və bank krediti
• trаnsfert
• bank öhdəliyi
• transaksiya

19. Pul vəsаitlərinin bölüşdürülməsinin qаytаrılmаmаq şərtilə maliyyələşdirmə metоdlаrına aşağıdakılardan hansı aiddir?

• transaksiya
√ trаnsfert
• xəzinədarlıq
• ssuda
• dövlət krediti

20. Pul vəsаitlərinin bölüşdürülməsinin qаytаrılmаmаq şərtilə maliyyələşdirmə metоdlаrına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

√ transaksiya
• subvensiyа
• trаnsfert
• subsidiyа
• dоtаsiyа

21. Pul vəsаitlərinin bölüşdürülməsi metоdlаrı aşağıdakılardan hansıdır?

• sistemləşdirmək və təmərküzləşdirmək şərtilə maliyyələşdirmə

• əvəzləşdirmək və qаytаrılmаmаq şərtilə maliyyələşdirmə
√ qаytаrılmаq və qаytаrılmаmаq şərtilə maliyyələşdirmə
• bağışlamaq  və qаytаrılmаmаq şərtilə maliyyələşdirmə
• qаytаrılmаq və əvəzləşdirmək  şərtilə maliyyələşdirmə

22. Pul vəsаitlərinin yаrаdılmаsının könüllü metоdlаrına aşağıdakılardan hansı aiddir?

• pul vəsаitlərinin borca cəlb edilməsi
• pul vəsаitlərinin büdcəyə cəlb edilməsi
• pul vəsаitlərinin istiqrazlara cəlb edilməsi
• pul vəsаitlərinin sığortaya cəlb edilməsi
√ pul vəsаitlərinin əmаnətlərə cəlb edilməsi



23. Pul vəsаitlərinin yаrаdılmаsının könüllü metоdlаrına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• könüllü iаnələr metоdu
• qısаmüddətli dövlət istiqrаzlаrının burахılmаsı metоdu
• pul vəsаitlərinin əmаnətlərə cəlb edilməsi metоdu
√ icbari tənzimləmə metоdu
• könüllü sığоrtа metоdu

24. Pul vəsаitlərinin yаrаdılmаsının məcburi metоdlаrına aşağıdakılardan hansı aiddir?

• büdcə fоndlаrına məcburi аyırmаlаr
√ büdcəgənkənаr fоndlаrа məcburi аyırmаlаr
• bələdiyyə büdcəsinə məcburi аyırmаlаr
• dövlət büdcəsinə məcburi аyırmаlаr
• neft fonduna məcburi аyırmаlаr

25. Pul vəsаitlərinin yаrаdılmаsının məcburi metоdlаrına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• vergi metоdu
• büdcəgənkənаr fоndlаrа məcburi аyırmаlаr metоdu
• rüsum və yığmlаr
• pul emissiyаsı metоdu
√ dövlət kreditləşdirilməsi metodu

26. Sоsiаl-iqtisаdi inkişаf prоqrаmlаrının reаllаşdırılmаsı, ölkənin müdаfiəsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədləri üçün dövlətin
və bələdiyyələrin maliyyə ehtiyаtlаrının plаnаuyğun şəkildə yаrаdılmаsı, bölüşdürülməsi və istifаdə edilməsi üzrə fəаliyyət hesab edilir?

• dövlətin bank fəаliyyəti

• dövlətin müdafiə fəаliyyəti

√ dövlətin maliyyə fəаliyyəti
• dövlətin sığorta fəаliyyəti
• dövlətin kredit fəаliyyəti

27. Maliyyə sistemi təşkil edən pul vəsаiti fоndlаrı bir-birini qаrşılıqlı surətdə tаmаmlаyаn aşağıdakı fоndlаrа bölünür?

• liberallaşdırılmış və mərkəzləşdirilməmiş
• mərkəzləşdirilmiş və sistemləşdirilmiş
• sistemləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş
√ mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş
• bölüşdürülmüş və mərkəzləşdirilmiş

28. Maliyyə hüquq münasibətlərində kollektiv iştirak etməyən subyektlər hansıdır?

√ fərdi şəxslər
• dövlət müəssisələri
• idarələr
• birliklər
• maliyyə-sənaye qrupları

29. Maliyyə hüquq münasibətləri iştirakçısının müvafiq halda hansı vəzifəni icra etməli, yaxud hansı hərəkəti etmək gərəkli olduğunu
özündə əks etdirən norma struktur elementi hansıdır?

• disproporsiya
• sanksiya
√ dispozisiya
• hipoteza
• diskriminasiya

30. Səlahiyyətverici maliyyə hüquq normaları münasibətin ayrı-ayrı iştirakçılarını,cümlədən dövlət orqanlarını təmin edir?



• dövlət idarəetməsində iştirakla
• qabaqcıl təcrübə ilə
√ hüquq və səlahiyyətlərlə
• biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq imkanı ilə
• maliyyə vəsaitləri ilə

31. Qadağanedici normalar subyektlərin müəyyən hərəkətlər etməsini....?

√ qadağan edir
• tövsiyyə edir
• sövq edir
• nəzarət edir
• təhrik edir

32. Məcburedici maliyyə hüquq normaları subyektdərin fəal davranışını tənzim edirvə müəyyən hərəkətləri etməyə......?

• təhrik edir
√ məcbur edir
• sövq edir
• nəzarət edir
• tövsiyyə edir

33.  Aşağıdakılardan hansı maliyyə hüququnun mənbəyi hesab edilmir?

• Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanları
• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
√ Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fərmanları
• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları

34.  Maliyyə hüququnun mənbələri neçə qrupa bölünür?

• 4
√ 2
• 1
• 3
• 5

35. Maliyyə hüquq normalarının məcmusu olan maliyyə hüququ...........ibarətdir?

• beş hissədən
• dörd hissədən
• bir hissədən
• yeddi hissədən
√ iki hissədən

36. Maliyyə hüququnun əsas tənzimetmə metodu aşağıdakılardan hansıdır?

• parlament göstərişləri metodu
• prezident göstərişləri metodu
• münsiflər göstərişləri metodu
• məhkəmə göstərişləri metodu
√ hakimiyyət göstərişləri metodu

37.  Dövlətin maliyyə resurslarının bölüşdürülməsi ilə əlaqədar münasibətlərə hansı münasibətlər aid edilir?

• büdcə və vergi nəzarəti, bank nəzarəti, valyuta nəzarəti və s. nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə münasibətlər
• büdcəyə vergi və rüsumların yığılması, dövlət xəzinəsinə könüllü ianələr, dövlət kreditinin yerləşdirilməsi üzrə münasibətlər
• Hamısı



√ büdcə tənzimlnməsinin gedişində dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması üzrə münasibətlər
• büdcə müəyyənləşdirilməsindən istifadə ilə əlaqədar yaranan münasibətlər

38. Maliyyə ehtiyatlarından istifadə olunmasıilə əlaqədar münasibətlərə hansı münasibətlər aid edilir?

√ büdcə müəyyənləşdirilməsindən istifadə ilə əlaqədar yaranan münasibətlər
• büdcəyə vergi və rüsumların yığılması, dövlət xəzinəsinə könüllü ianələr, dövlət kreditinin yerləşdirilməsi üzrə münasibətlər
• Hamısı
• büdcə və vergi nəzarəti, bank nəzarəti, valyuta nəzarəti və s. nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə münasibətlər
• büdcə tənzimlnməsinin gedişində dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması üzrə münasibətlər

39. Maliyyə hüququ.....?

• xarici  hüquq sahəsidir
• konstitusion hüquq sahəsidir
√ müstəqil hüquq sahəsidir
• asılı hüquq sahəsidir
• xüsusi hüquq sahəsidir

40.  Maliyyə hüququnun predmeti aşağıdakılardan hansıdır?

• büdcə münasibətləri
• bank münasibətləri
• bütün pul münasibətləri
√ maliyyə münasibətləri
• bazar münasibətləri

41. Xüsusi səlahiyyətli idarəçilik orqanları maliyyə fəaliyyətində iştirak dərəcəsindən asılı olaraq...?

√ iki qrupa bölünür
• altı qrupa bölünür
• üç qrupa bölünür
• beş qrupa bölünür
• bir qrupa bölünür

42. Respublikanın icra hakimiyyətinin rəhbəri kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
hansı maddəsinə əsasən, dövlətin iqtisadi və sosial inkişaf proqramlarını təsdiq edir?

• 99-cu maddəsinə
• 139-cu maddəsinə
• 129-cu maddəsinə
√ 109-cu maddəsinə
• 119-cu maddəsinə

43.
Respublikanın icra hakimiyyətinin rəhbəri kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
hansı maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində icra hakimiyyəti üçün nəzərdə tutulmuş xərclər çərçivəsində
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları yaradır?

• 99-cu maddəsinə
• 119-cu maddəsinə
√ 109-cu maddəsinə
• 129-cu maddəsinə
• 139-cu maddəsinə

44.  Pul vəsaitlərinin yaradılması metodları aşağıdakılardan hansıdır?

• məcburi və zəruri
√ məcburi və könüllü
• məcburi və birdəfəlik
• könüllü və qarşılıqlı



• öhdəlik və könüllü

45. Dövlətin bir illik maliyyə planı aşağıdakılardan hansıdır?

• dövlət krediti
• dövlət borcu
• dövlət sığortası
√ dövlət büdcəsi
• dövlət maliyyəsi

46. Respblika ərazisində bütün maliyyə əməliyyatlarının vahidlik prinsipinə aşağıdakılardan hansı aid edilir?

• maliyyə əməliyyatlarının sistemli aparılması
• maliyyə əməliyyatlarının birlikdə aparılması
• maliyyə əməliyyatlarının eyni formada aparılması
√ maliyyə əməliyyatlarının vahid milli valyutada aparılması
• maliyyə əməliyyatlarının fasiləsiz aparılması

47.  Respblika ərazisində bütün maliyyə əməliyyatlarının vahidlik prinsipinə aşağıdakılardan hansı aid edilir?

• respublika ərazisində vahid vergi siyasətinin aparılması
• respublika ərazisində vahid büdcə siyasətinin aparılması
• respublika ərazisində vahid kredit siyasətinin aparılması
• respublika ərazisində vahid sığorta siyasətinin aparılması
√ respublika ərazisində vahid maliyyə siyasətinin aparılması

48. Respblika ərazisində bütün maliyyə əməliyyatlarının vahidlik prinsipinə aşağıdakılardan hansı aid edilir?

√ maliyyə əməliyyatlarının vahid qaydalara əməl olunmaqla aparılması
• maliyyə əməliyyatlarının birlikdə aparılması
• maliyyə əməliyyatlarının sistemli aparılması
• maliyyə əməliyyatlarının fasiləsiz aparılması
• maliyyə əməliyyatlarının vahid xarici valyutada aparılması

49.  Dövlətin maliyyə fəaliyyəti zamanı əsaslanılan vahidlik prinsipi hesab edilir?

√ konstitusion prinsip
• bölgü prinsipi
• fərdiçilik prinsipi
• effektivlik prinsipi
• bərabərlik prinsipi

50. Dövlətin maliyyə fəaliyyəti hansı prinsipə əsaslanmalıdır?

• effektivlik prinsipinə
√ vahidlik prinsipinə
• bərabərlik prinsipinə
• bölgü prinsipinə
• fərdiçilik prinsipinə

51. Mərkəzləşdirimiş fondlara ilk növbədə aid edilir?

• dövlət büdcəsi və büdcədənkənar fondlar
√ dövlət büdcəsi, büdcədənkənar fondlar, dövlət krediti
• dövlət büdcəsi və dövlət krediti
• büdcədənkənar fondlar və dövlət krediti
• dövlət maliyyəsi və dövlət sığortası

52. Mərkəzləşdirimiş fondlara aşağıdakılardan hansı aid edilir?



√ dövlətin sərəncamında olan pul vəsaiti fondları
• bələdiyyə sərəncamında olan pul vəsaiti fondları
• hökumətin sərəncamında olan pul vəsaiti fondları
• icra hakimiyyətinin sərəncamında olan pul vəsaiti fondları
• paralamentin sərəncamında olan pul vəsaiti fondları

53. Mərkəzləşdirilməmiş fondlara aşağıdakılardan hansı aid edilir?

• müəssisə və təşkilatların öhdəlikləri
• dövlət maliyyəsi
• müəssisə və təşkilatların borcları
√ müəssisə və təşkilatların maliyyəsi
• müəssisə və təşkilatların kreditləri

54.  Fransız hüquqşünas alimi Pol Mari Qodme maliyyə sistemi təşkil edən pul vəsaiti fondları bir-birini qarşılıqlı surətdə tamamlayan
mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş fondları aşağıdakı kimi təsnifləşdirir?

• birgə fondlar və özəl fondlar
• dövlət fondları və birgə fondlar
• dövlət sistemi və özəl sistemlər
√ dövlət fondları və özəl fondlar
• dövlət maliyyəsi və özəl fondlar

55.  Hüquqi və fiziki şəxslərdən alınan sığorta haqları ilə yanaşı sığorta fondunun mənbəyi kimi hesab edilir?

• dövlət öhdəliyi vəsaitləri
• dövlət borc vəsaitləri
• dövlət müdaxilə vəsaitləri
• dövlət ehtiyat vəsaitləri
√ dövlət büdcəsi vəsaitləri

56.  Sığorta fondunun mənbələri hesab edilir?

• hüquqi və fiziki şəxslərdən alınan kreditlər
√ hüquqi və fiziki şəxslərdən alınan sığorta haqları
• hüquqi və fiziki şəxslərdən alınan mənfəət vergisi
• hüquqi və fiziki şəxslərdən alınan lisenziya haqları
• hüquqi və fiziki şəxslərdən alınan büdcə haqları

57.  Bankların sərəncamında olan və onların hesablarında saxlanılan, müvəqqəti olaraq, sosial və digər ehtiyacları üçün əvəzli və müddətli
şərtlərlə verilməsi üzrə münasibətləri əhatə edən maliyyə sistemi elementi hansıdır?

• bank fondu
• valyuta fondu
• büdcə fondu
√ kredit fondu
• dövlət fondu

58.  Maliyyə sisteminin həlqəsi kimi müvafiq pul ehtiyatlarının təbii fəlakət, bədbəxt hadisə və digər hallarda onların nəticələrinin aradan
qaldırılması məqsədilə istifadə olunması ilə əlaqədar münasibətləri əhatə edən maliyyə sistemi elementi hansıdır

• dövlət fondu
• büdcə fondu
• bank fondu
√ sığorta fondu
• valyuta fondu

59. Müəssisələrin maliyyəsi müxtəlif mülkiyyət formalarına əsaslanan fəaliyyət nəticəsində yaradılır və onun aşağıdakı iki növü
fərqləndirilir?

• kommersiya və qeyri-kommersiya xidməti ilə məşğul olan müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyəsi



• kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyəsi
• qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyəsi
• kommersiya və qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin maliyyəsi
√ kommersiya və qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olan müəssisə, idarə və  təşkilatların maliyyəsi

60.  Müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyəsi əsasında formalaşan milli gəlir aşağıdakılardan hansının köməyi ilə bölüşdürülür?

• bank sisteminin
√ maliyyə sisteminin
• büdcə sisteminin
• kredit sisteminin
• vergi sisteminin

61. Müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyəsi əsasında formalaşır?

√ milli gəlir
• birgə gəlir
• sosial gəlir
• daxili gəlir
• dövlət gəliri

62. Müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyəsi Azərbaycan Respublikasının maliyyə sisteminin mühüm həlqələrindən biri kimi bağlıdır?

• təkrar istehlakla
• təkrar maliyyələşmə ilə
• mənəvi dəyərlərlə
• maddi istehlakla
√ maddi istehsalla

63. Dövlət krediti ölkədə nədən istifadə olunmaqla təşkil olunur?

• xəzinə öhdəliyindən
√ dövlət istiqrazları və əmanətlərdən
• istiqrazlardan
• vekseldən
• mənfəətdən

64. Dövlət krediti münasibətlərində yaranır?

• dövlətin xarici borcu
• dövlətin daimi borcu
• dövlətin birdəfəlik borcu
• dövlətin güzəştli borcu
√ dövlətin daxili borcu

65.  Dövlət krediti münasibətlərdə dövlət çıxış edir?

• əlaqələndirici qismində
• vasitəçi qismində
• kreditor qismində
• borc gerən qismində
√ borclu qismində

66.  Dövlət krediti dedikdə nəzərdə tutulur?

• hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərindən dövlətin müvəqqəti istifadə etməsi
• fiziki şəxslərin pul vəsaitlərindən dövlətin müvəqqəti istifadə etməsi
• hüquqi və fiziki şəxslərə dövlətin müvəqqəti borc verməsi
• hüquqi şəxslərə dövlətin müvəqqəti borc verməsi
√ hüquqi və fiziki şəxslərin pul vəsaitlərindən dövlətin müvəqqəti istifadə etməsi



67.  Dövlət Neft Fondunun vəsaitləri hansı məqsədlə istifadə olunur?

• respublikanın maliyyə problemlərinin həlli məqsədlə
• respublikanın idarəetmə problemlərinin həlli məqsədlə
• respublikanın struktur problemlərinin həlli məqsədlə
√ respublikanın ümummilli problemlərinin həlli məqsədlə
• respublikanın inteqrasiya problemlərinin həlli məqsədlə

68. Dövlət Neft Fondu mahiyyət etibarilə.....?

• büdcə fonddur
• sosial müdafiə fondudur
• hökümət fondudur
• özəl fonddur
√ büdcədənkənar fonddur

69.  Dövlət Neft Fondu hansı məqsədlə yaradılmışdır?

• neft və qaz ehtiyatlarının çıxarılması üzrə bağlanmış müqavilələrdən əldə edilən pul  vəsaitlərin  büdcəyə köçürülməsi məqsədilə
• qaz ehtiyatlarının çıxarılması üzrə bağlanmış müqavilələrdən əldə edilən pul vəsaitlərindən səmərəli istifadə etmək məqsədilə
• qaz ehtiyatlarının çıxarılması üzrə bağlanmış müqavilələrdən əldə edilən pul

• 0"Əsrin müqaviləsi" üzrə neftin çıxarılması ilə əlaqəli bağlanmış müqavilələrdən əldə  edilən pul vəsaitlərindən səmərəli  istifadə etmək
məqsədilə

√ neft və qaz ehtiyatlarının çıxarılması üzrə bağlanmış müqavilələrdən əldə edilən pul vəsaitlərindən səmərəli istifadə etmək məqsədilə

70. Dövlət Neft Fondu hesab olunur?

• dövlətin ehtiyat fondu
• dövlətin büdcə fondu
√ dövlətin maliyyə fondu
• dövlətin gələcəyi fondu
• dövlətin gəlir fondu

71. Bank emissiyasının təminatı üçün nə əsas hesab edilir?

• dövlətin valyuta ehtiyatı
• dövlətin pul ehtiyatı
• dövlətin fond ehtiyatı
√ dövlətin qızıl ehtiyatı
• dövlətin büdcə ehtiyatı

72.  Dövlətin qızıl ehtiyatı hökumət tərəfindən müəyyən olunmuş hansı məqsəd üçün nəzərdə tutulur?

• bank kapitalının təminatı üçün
• bank əməliyyatlarının təminatı üçün
• bank nizamnaməsinin təminatı üçün
• bank sisteminin təminatı üçün
√ bank emissiyasının təminatı üçün

73.  Qızıl-valyuta fondu dedikdə nə nəzərdə tutulur?

• Texnika Bankın rəsmi idarəçiliyində olan qızıl və valyuta ehtiyatları
√ Mərkəzi Bankın rəsmi idarəçiliyində olan qızıl və valyuta ehtiyatları
• Ata Bankın rəsmi idarəçiliyində olan qızıl və valyuta ehtiyatları
• Beynəlxalq Bankın  rəsmi idarəçiliyində olan qızıl və valyuta ehtiyatları
• Xalq Bankın rəsmi idarəçiliyində olan qızıl və valyuta ehtiyatları

74.  Mərkəzi Bankının rəsmi idarəçiliyində olan qızıl və valyuta ehtiyatları nə hesab edilir?



• pul fondu
√ qızıl-valyuta fondu
• varidat fondu
• maliyyə fondu
• qızıl fondu

75.  Aşağıdakılardan hansı büdcədənkənar məqsədli fond hesab edilir?

• sosial sığorta fondu
• investisiya resursları fondu
√ əhalinin sosial müdafiə fondu
• təkrar sığorta fondu
• kreditlərin maliyyələşdirilməsi fondu

76.  Aşağıdakılardan hansı büdcədənkənar məqsədli fond hesab edilir?

• sosial sığorta fondu
√ dövlət yol fondu
• kreditlərin maliyyələşdirilməsi fondu
• investisiya resursları fondu
• təkrar sığorta fondu

77.  Qızıl-valyuta fonduna nə aid edilir?

• dövlətin varidat ehtiyatı və dönərli valyuta ehtiyatları
• dövlətin qızıl ehtiyatı və milli valyuta ehtiyatları
• dövlətin qızıl ehtiyatı və konvertləşməyən valyuta ehtiyatları
√ dövlətin qızıl ehtiyatı və xarici dönərli valyuta ehtiyatları
• dövlətin pul ehtiyatı və xarici dönərli valyuta ehtiyatları

78.  Dövlət və Əhalinin Sosial Müdafiə Fondu və Dövlət Yol Fondu hansı mənbə hesabına formalaşır?

• fiziki şəxslərin gəlirlərindən ayırmlar hesbına
• hüquqi şəxslərin mənfəətindən ayırmlar hesbına
• hüquqi gəlirlərindən ayırmlar hesbına
√ hüquqi və fiziki şəxslərin gəlirlərindən ayırmlar hesbına

79. Maliyyə hüququ ictimаi inkişаfın hər hаnsı bir dövründə dövlətin vəzifə və funksiyаlаrının həyаtа keçirilməsinin təmin оlunmаsı üçün
maliyyə fəаliyyəti prоsesində meydаnа çıхаn ictimаi münаsibətləri nizаmа sаlаn....?

• adət nоrmаlаrının məcmusudur
• əxlaq nоrmаlаrının məcmusudur
√  hüquq nоrmаlаrının məcmusudur
• ənənə nоrmаlаrının məcmusudur
• dini nоrmаlаrının məcmusudur

80. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 109 maddəsinin 7-ci bəndinə aiddi

• Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisnin təsdiqinə təqdim edir

• Gömrük komitəsi Azərbaycan  Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət budcəsinin təsdiq
edilməsi və onun icrasına nəzarət

√ Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində icra hakimiyyəti üçün nəzərdə tutulmuş xərclər çərçivəsində mərkəzi və yerli
icra hakimiyyəti orqanları yaradır

• Milli Məclis Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət budcəsinin təsdiq edilməsi və
onun icrasına nəzarət

• Vergilər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət budcəsinin təsdiq
edilməsi və onun icrasına nəzarət

81.  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 119 maddəsinin 2 hissəsinə aiddi.

√ Nazirler Kabineti maliyye-kredit və pul sisteminin həyata keçirilməsini təmin  edir.



• Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində icra hakimiyyəti üçün nəzərdə tutulmuş xərclər çərçivəsində mərkəzi və yerli
icra hakimiyyəti orqanları yaradır

• Milli Məclis Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət budcəsinin təsdiq edilməsi və
onun icrasına nəzarət

• Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisnin təsdiqinə təqdim edir

• Vergilər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət budcəsinin təsdiq
edilməsi və onun icrasına nəzarət

82. Aşağıdakı fikirlərdən yanlış olanını göstərin.

√ dispozisiya dövlət büdcəsinə daxilolmaların artırılmasını təmin edir.
• sanksiyalar özündə hüquqbərpaedici elementini birləşdirir
• hipoteza maliyyə hüquq münasibətlərinin yarana bildiyi şəraiti müəyyən edir.
• sanksiyalar özündə cərimə(cəza)elementini birləşdirir.
• maliyyə hüquq normalarının tələbləri pozulduqda maliyyə-hüquqi sanksiyaları tətbiq olunur.

83. Maliyyə hüquq münasibətlərinin mühüm xüsusiyyəti odur ki, onlar əslində iqtisadi münasibələrin müəyyən növü olan maliyyə
münasibətlərinin hüquqi formasıdır. Bu fikrin müəllifi:

• R.A.Pozner
• R.Kouz
• L.A.Kornauzer
√ Y.A.Rovinski
• M.V.Karaseva

84. Maliyyə hüquq münasibətlərinin hüquqi ünsürləri hansılardır?

• sığorta və kredit ünsürü
• dövlət-hakimiyyət və sığorta ünsürü
• valyuta və hesablaşma ünsürü
√ dövlət-hakimiyyət və əmlak ünsürü
• mülkiyyət və dövlət-hakimiyyət ünsürü

85. Hansı təsərrüfatlar müstəqil təsərrüfat subyektləri olmaqla kollektiv subyektlərə aid edilir?

• bələdiyyələr,özəl müəssisələr
• fərdi xüsusi müəssisələr,maliyyə-sənaye qrupları
√ fərdi xüsusi müəssisələr, kəndli kooperativləri, kəndli təsərrüfatları birliklər və idarələr
• kəndli kooperativləri və dövlət müəssisələri
• birliklər və idarələr

86. Maliyyə hüquq münasibətlərinin hüquqi ünsürləri hansılardır? 1 .dövlət-hakimiyyət 2.sığorta 3.kredit 4.əmlak .valyuta

• 1,2
• 2.3
• 3.5
√ 1.4
• 3.4

87.  Dövlət müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsi haqqında  qanun nə vaxt qəbul olunub

• 08dekabr 1997-ci il
• 23aprel 1997-ci il
• 23aprel 1996-cı il
√ 29noyabr 1996-cı il
• 5noyabr 1997-ci il

88. Hansı təsərrüfatlar müstəqil təsərrüfat subyektləri olmaqla kollektiv subyektlərə aid edilir? 1. fərdi xüsusi müəssisələr 2. birliklər 3.
kəndli təsərrüfatları 4. kəndli kooperativləri 5. maliyyə-sənaye qrupları

• 1.4



√ 1,3,4.
• 1,2,5
• 2.5
• 3.4

89. Fərdi subyektlər dedikdə nə başa düşülür:

• yalnız respublikanın ərazisində yaşayan fiziki şəxslər
• Xarici vətəndaşlar,vətəndaşlığı olmayanlar
• 18 yaşına çatmış istənilən vətəndaş
• Respublika vətəndaşları,xarici vətəndaşlar
√ Respublika vətəndaşları,vətəndaşlığı olmuyanlar,xarici vətəndaşlar

90.  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 144 maddəsinin 5 bəndinə aiddi.

• Vergilər Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət budcəsinin təsdiq
edilməsi və onun icrasına nəzarət

• Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində icra hakimiyyəti üçün nəzərdə tutulmuş xərclər çərçivəsində mərkəzi və yerli
icra hakimiyyəti orqanları yaradır

• bələdiyyə Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin icrasının təmini
√ bələdiyyələr yerli büdcənin və onun icrası haqqında hesabatları təsdiq edir
• Nazirler Kabineti maliyye-kredit və pul sisteminin həyata keçirilməsini təmin edir.

91.
 Maliyyə hüquq münasibətlərində dövlət adından hansı dövlət orqanları çıxış edir? 1 .AR-nın dövlət-hakimiyyət və idarəçilik orqanları
2.yerli özünüidarə orqanları və bələdiyyələr 3.maliyyə-sənaye qrupları 4.kəndli təsərrüfatları ö.Naxçıvan MR-nın dövlət-hakimiyyət və
idarəçilik orqanları

• 2.4
√ 1,2,5
• 1.5
• 3.4
• 3,4,5

92.  Büdcə hüquq münasibətlərində iştirak edən yeganə subyekt

• fərdi subyektlər
• kəndli təsərrüfatları
• kollektiv subyektlər
√ dövlət
• özəl müəssisələr

93.  Maliyyə hüquq münasibətlərində xarici hüquqi şəxslərin iştirakı hansı prinsipə əsaslanır

√ rezidentlik
• aşkarlıq
• vahidlik
• ümumilik
• bərabərlik

94. Maliyyənin yerinə yetirdiyi funksiyaları seçin : 1. bölgü 2. Ekspert-analitik 3. Nəzarət 4. Analitik-informasiya 5. Tənzimləyici (Çəki: 1)

√ 1,3,5
• 1,2,5
• 1,4,5
• 02,4,5
• 1,2,4

95. Sual: Vergiqoyulmanın ümumiliyi nədir(Çəki: 1)

• vergilər vergi ödəyicilərin siyasi, ideoloci, etnik, konfessional və digər xüsusiyyətlərinə görə müəyyən edilə bilməz və diskriminasiya
xarakteri daşıya bilməz



• Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 81 və 94-cü maddələrinə əsasən, vergilər haqqında qanunların qəbulu, onlara əlavə və
dəyişikliklər qanunverici orqan kimi yalnız Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən qəbul edilə bilər.

• qanunlarda verginin bütün əsas elementlərinin müəyyən edilməsi ilə təmin edilir. Vergi qanunvericiliyi elə tərzdə formalaşdırılmalıdır
ki, hər bir vergi ödəyici hansı vergiləri hansı qaydada, nə vaxt və hansı məbləğdə ödəməli olduğunu dəqiq bilmiş olsun.

√ hər bir kəs heç bir istisna olmadan qanunla müəyyən edilmiş vergi və rüsumları ödəməlidir.
• Qəbul olunmuş qanun özündən əvvəlki qanunların tənzim etdiyi münasibətlərə tətbiq edilməməlidir.

96. Sual: vergi hüququnun prinsiplərini göstər (Çəki: 1)

• konstitusion hüquq və azadlıqların həyata keçirilməsinə maneəçilik törədən vergilər müəyyən edilməsinin yolverilməzliyi prinsipi;
• vergilərin iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması prinsipi; vergi alınmasının bərabərliyi prinsipi;
• vergi və ödəmələrin qanuniliyi prinsipi;
√ hamısı
• vergiqoyulmanın ümumiliyi prinsipi;

97. Sual: Vergi dərəgələrinin hansı növü vardır: (Çəki: 1)

• vergi predmetinin
• vergi vahidi
√ sabit pul məbləğində vergi dərəcələri; faiz dərəcələri (advalor dərəcə).
• vergi faizi
• vergi elementi

98. Sual: İxtisaslaşmış bankların güclü inkişafı əsasən müşahidə olunmuşdur? (Çəki: 1)

• XIX əsrin ikinci yarısından sonra
• XVII əsrin ikinci yarısından sonra
• XXI əsrin ikinci yarısından sonra
√ XX əsrin ikinci yarısından sonra
• XVIII əsrin ikinci yarısından sonra

99. Sual: gəlir mənbəyində verginin ödənilməsi nəyi göstərir (Çəki: 1)

• verginin ödənilməsi vergi ödəyicisindən müvafiq müddətlərdə vergi orqanına özünün gəlirləri və xərcləri haqqında, gəlir mənbələri,
güzəştləri və s. haqqında rəsmi sənəd - bəyannamə təqdim edilməsini nəzərdə tutur.

• vergitutma obyektinin dəyəri və sahəsi əsasında vergi orqanının və ya bələdiyyənin hesabladığı məbləğ üçün təqdim etdiyi tədiyyə
bildirişi əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən verginin ödənilməidir.

√ - müəyyən həcmdə gəlirdən vergi çıxıldıqdan sonra gəlirin qalan hissəsi vergi ödəyiciyə təqdim olunur
• Vergi ödəyicilər tərəfindən vergilər qanunvericilikdə dəqiq müəyyən edilmiş müddətdə ödənilməlidir.
• vergi obyektin zahiri əlamətlərinə və onun orta gəlirlilik dərəcəsinə görə müəyyən olunur.

100. Sual: Bank sisteminin ikinci pilləsində çıxış edən kommersiya bankları özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə seçilən iqtisadi təşkilatları olub
bölünür? (Çəki: 1)

• kiçik və iri banklara
• yerli və xarici banklara
√ universal və ixtisaslaşmış banklara
• dövlət və özəl banklara
• mərkəzi və kommersiya banklarına

101. Sual: Banklann iqtisadi məzmununa görə aşağıdakı təsnifat qrupu yoxdur? (Çəki: 1)

• bank birjanın agenti kimi
• bank ticarət müəssisəsi kimi
• bank vasitəçi müəssisə kimi
• bank müəssisə kimi
√ bank təmsilçi müəssisə kimi

102. Sual: Pul nişanlarının tədavülə buraxılması və tədavüldən çıxarılması hüququ hansı banka məxsusdur? (Çəki: 1)

• Bank Standarta



• Texnika Banka
• Royal Banka
√ Mərkəzi Banka
• Xalq Banka

103. Sual: vergiqoyulmanın hansı metodu var(Çəki: 1)

√ proporsional, proqressiv
• əvəzli
• heç biri
• birbaşa
• reqresiv

104. Sual: Verginin ödənilməsinin üsullarını göstər: (Çəki: 1)

• gəlir mənbəyində verginin ödənilməsi;
√ hamısı
• kadastr üsulu ilə verginin ödənilməsi;
• deklarativ üsulla verginin ödənilməsi
• bildiriş üzrə verginin ödənilməsi.

105.  kadastr üsulu ilə verginin ödənilməsi nəyi göstərir

• verginin ödənilməsi vergi ödəyicisindən müvafiq müddətlərdə vergi orqanına özünün gəlirləri və xərcləri haqqında, gəlir mənbələri,
güzəştləri və s. haqqında rəsmi sənəd - bəyannamə təqdim edilməsini nəzərdə tutur.

• Vergi ödəyicilər tərəfindən vergilər qanunvericilikdə dəqiq müəyyən edilmiş müddətdə ödənilməlidir.
• müəyyən həcmdə gəlirdən vergi çıxıldıqdan sonra gəlirin qalan hissəsi vergi ödəyiciyə təqdim olunur
√ vergi obyektin zahiri əlamətlərinə və onun orta gəlirlilik dərəcəsinə görə müəyyən olunur.

• vergitutma obyektinin dəyəri və sahəsi əsasında vergi orqanının və ya bələdiyyənin hesabladığı məbləğ üçün təqdim etdiyi tədiyyə
bildirişi əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən verginin ödənilməidir.

106. Sual: vergi hüquq münasibətlərində aşağıdakı subyektlər işitrak edir: (Çəki: 1)

• büdcədənkənar fondların orqanları.
• maliyyə orqanları;vergi və rüsum yığan şəxslər;
√ hamsı
• vergi orqanları; gömrük orqanları;
• vergi ödəyicilər; vergi agentləri;

107. Sual: vergi ödəyicilərin hüquqları (Çəki: 1)

√ hamısı
• qanunla müəyyən edilmiş vergi güzəştlərindən istifadə etmək və s.
• vergi orqanlarından vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi məslələrinə dair yazılı izahatlar almaq;
• artıq ödənilmiş və ya artıq tutulmuş vergilərin vaxtında geri qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini tələb etmək;

• qüvvədə olan normativ hüquqi aktlar haqqında, özlərinin hüquq və vəzifələri, vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri
haqqında yazılı izahatlar almaq;

108. Sual: Vergi ödəyicilərin aşağıdakı vəzifələri vardır: (Çəki: 1)

• qüvvədə olan normativ hüquqi aktlar haqqında, özlərinin hüquq və vəzifələri, vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərinin səlahiyyətləri
haqqında yazılı izahatlar almaq;

• qanunla müəyyən edilmiş vergi güzəştlərindən istifadə etmək və s.
• vergi orqanlarından vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsi məslələrinə dairyazılı izahatlar almaq;
√ heç biri
• artıq ödənilmiş və ya artıq tutulmuş vergilərin vaxtında geri qaytarılmasını və ya əvəzləşdirilməsini tələb etmək;

109. Sual: Vergi orqanlarının fəaliyyətinin predmetini nərtəşkil edir: (Çəki: 1)

• vergilərin deklarativ üsulla ödənilməsi;
• kadastr üsulu ilə verginin ödənilməsi;



√ vergilərin hesablanmasının düzgünlüyü; vergi ödənişinin tamlığı; vergi ödənişinin vaxtında aparılması
• gəlir mənbəyində verginin ödənilməsi;
• bildiriş üzrə verginin ödənilməsi

110. Sual: Azərbaycanda vergi orqanları neçəncı ildən fəaliyət göstərir (Çəki: 1)

• 1995-ci ildən
• 1998-ci ildən
√ 1992-ci ildən
• 1996-ci ildən
• 1991-ci ildən

111. Vergi hüququ...?

• şəxsi hüquqdur
• humanitar hüquqdur
√ ümumi hüquqdur
• ali hüquqdur
• xüsusi hüquqdur

112. Vergi hüququ hansı iqtisadi hüquq sahəsinin institutu hesab edilir?

√ maliyyə hüququnun
• mülki hüququn
• təsərrüfat hüququnun
• inzibati hüququn
• büdcə hüququnun

113.  Əlavə kapital

• büdcədənkənar fondlardan ayrılmış vəsaitlərdir
√ müəssisənin əlavə işlərlə əldə etdiyi ehtiyatlardır.
• başqa müəssisədən alınan bocdu,
• bank tərəfindən müəyyən edilir
• Dövlət tərəfindən müəyyən edilir

114.  mənfəət əldə etməyə və ya artırılmasına təsir edən amillər

• sanksiya və ziyanın ödənilməsi formasında əldə olunan məbləğlər;
√ maya dəyəri; qiymət; rəqabət;
• səhm, istiqraz və digər qiymətli kağızların satışından əldə olunan gəlirlər (dividend və faizlər);
• müəssisəyə məxsus əmlakın satışından əldə olunan gəlirlər və s.
• əmlakın icarəyə verilməsindən əldə olunan gəlirlər;

115. Vergi Məcəlləsinin 35-ci maddəsinə əsasən,

•  maddi istehsal prosesində ölkənin milli gəliri bölüşdürülür
• cəmiyyətin hər bir üzvünün maddi tələbatlarının ödənilməsi həyata keçirilir
√ vergi orqanlarında uçota alındıqdan sonra kredit təşkilatlarında bank hesabları açmalıdırlar
• gəliri yenidən bölüşdürülməsi prosesində dövlətin bütövlükdə onun ayrı-ayrı ərzilərinin maddi tələbatlarının ödənilməsi həyata keçirilir

•  müəssisə - mülkiyyət formasından asılı olmayaraq qanuna müvafiq yaradılan və icitami tələbatın ödənilməsi və mənfəət alması
məqsədilə məhsul istehsal edən və satan, işlər görən və xidmətlər göstərən, hüquqi şəxs olan müstəqil təsərrüfat subyektidir

116.  Konstitusiyanın 94-cü maddəsinə görə respublikamızda maliyyə fəaliyyətinin, vergi və rüsumların ümumi əsaslarının müəyyən
edilməsi səlahiyyəti məxsusdur?

• Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
√ Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
• Azərbaycan Respublikasının Vergilər nazirliyinə



• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə nazirliyinə

117. Dövriyyə həcminin səviyyəsinə görə, regionlar üzrə fərqlənən vergi növü hansıdır?

• mənfəət vergisi
√ sadələşdirilmiş vergi
• əlavə dəyər vergisi
• diferensial vergi
• aksizlər

118. Vergiqoyulmanın bütün vergilər üçün əhəmiyyətli olan əsas müddəalarını nə müəyyən edir?

• vergi hüququnun qanunvericilik hissəsi
• vergi hüququnun ümumi hissəsi
• vergi hüququnun birinci hissəsi
√ vergi hüququnun ümumi hissəsi
• vergi hüququnun xüsusi hissəsi

119. Verginin ödənilməsinin üsullarına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• deklarativ üsulla verginin ödənilməsi
• gəlir mənbəyində verginin ödənilməsi
• bildiriş üzrə verginin ödənilməsi
√ sifariş üzrə verginin ödənilməsi
• kadastr üsulu ilə verginin ödənilməsi

120.  Vergi sisteminə daxil olan ödəmələrin hüquqi formasına görə aşağıdakı növü yoxdur?

• vergilər
• rüsumlar
√ reze vergilər
• yığımlar
• kvazivergilər

121.  Vergilərin konkret növlərinin seçilməsini, onların əlaqəsi və əhəmiyyətini şərtləndirən ümumiqtisadi (makroiqtisadi) faktorlardan asılı
olaraq bazis xarakterli müxtəlif vergi sistemi modellərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• latınamerikan modeli
• anqlosakson modeli
• avrokontinental modeli
• qarışıq model
√ şərqi asiya modeli

122. Müəssisələrlə və vətəndaşlarla nağd pulu hesablaşmaları

√ Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən təsdiq edilmiş hesablaşma və kassa əməliyyatları aparılması qaydalarına müvafiq
olaraq həyata keçirilir

• gəliri yenidən bölüşdürülməsi prosesində dövlətin bütövlükdə onun ayrı-ayrı ərzilərinin maddi tələbatlarının ödənilməsi həyata keçirilir
• digər müəssisələrlə hesablaşmaları bir qayda olaraq banklar vasitəsilə nağdsız qaydada aparılır
• cəmiyyətin hər bir üzvünün maddi tələbatlarının ödənilməsi həyata keçirilir
• maddi istehsal prosesində ölkənin milli gəliri bölüşdürülür

123.  Müəssisələrin qiymətli kağızlarla əməliyyatlarının aparılması

•  Heç biri
• Gizli saxlanılır.
•  balansın aktivinə aid edir.
√ onların fond bazarı ilə münasibətlərini yaradır.
• Balansa aid edilmir



124. Müəssisələrin xarici iqtisadi fəaliyyəti nəticəsində əldə etdikləri gəlirlərin bölüşdürülməsi prosesində

•  müəssisələr ilə gömrük orqanları arasında Azərbaycan Respublikasının 20 iyun 1995-ci il tarixli «Rabitə tarifi haqqında» Qanuna
əsasən, gömrük öhdəliklərinin, yəni gömrük ödəmələrinin ödənilməsi ilə bağlı münasibətlər yaranır.

• müəssisələr ilə gömrük orqanları arasında Azərbaycan Respublikasının 12 iyun 1998-ci il tarixli «Gömrük tarifi haqqında» Qanuna
əsasən, gömrük öhdəliklərinin, yəni gömrük ödəmələrinin ödənilməsi ilə bağlı münasibətlər yaranır.

• müəssisələr ilə gömrük orqanları arasında Azərbaycan Respublikasının 20 iyun 1995-ci il tarixli «vergi tarifi haqqında» Qanuna əsasən,
gömrük öhdəliklərinin, yəni gömrük ödəmələrinin ödənilməsi ilə bağlı münasibətlər yaranır.

•  müəssisələr ilə gömrük orqanları arasında Azərbaycan Respublikasının 20 iyun 1995-ci il tarixli MülküMəccəlləyə əsasən, gömrük
öhdəliklərinin, yəni gömrük ödəmələrinin ödənilməsi ilə bağlı münasibətlər yaranır.

√ müəssisələr ilə gömrük orqanları arasında Azərbaycan Respublikasının 20 iyun 1995-ci il tarixli «Gömrük tarifi haqqında» Qanuna
əsasən, gömrük öhdəliklərinin, yəni gömrük ödəmələrinin ödənilməsi ilə bağlı münasibətlər yaranır

125.  Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 126-cı maddəsinə əsasən,

• Hamsı
• müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təftişi mülkiyyətçinin təşəbbüsü ilə ildə 3 dəfədən az olmamaqla aparılmalıdır.
√ müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təftişi mülkiyyətçinin təşəbbüsü ilə ildə bir dəfədən az olmamaqla aparılmalıdır.
• müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təftişi mülkiyyətçinin təşəbbüsü ilə ildə 5 dəfədən çox olmamaqla apanlmalıdır.
• müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təftişi dövlət orqanlarının təkidi ilə ildə bir dəfədən az olmamaqla aparılmalıdır.

126.  Hansı qanunvericiliyə görə Müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təftişi mülkiyyətçinin təşəbbüsü ilə ildə birdəfədən
az olmamaqla aparılmalıdır

• Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 126-cı maddəsinə əsasən
• Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 26-cı maddəsinə əsasən
• Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 126-cı maddəsinə əsasən
√ Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 16-cı maddəsinə əsasən
• Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 126-cı maddəsinə əsasən

127. Vergi qanunvericiliyi ilə

• müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təftişi mülkiyyətçinin təşəbbüsü ilə ildə 3 dəfədən az olmamaqla aparılmalıdır.
√ müəssisənin fəaliyyətinin müəyyən hissələrinin yoxlanılması vergi orqanlarına və digər maliyyə orqanlarına həvalə edilir
• müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təftişi dövlət orqanlarının təkidi ilə ildə bir dəfədən az olmamaqla aparılmalıdır.
• müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin kompleks təftişi mülkiyyətçinin təşəbbüsü ilə ildə 5 dəfədən çox olmamaqla aparılmalıdır.
• Hamısı

128. Vergi orqanları Vergi Məcəlləsinin IVfəsil 32-52-ci maddələrinə əsasən,

• öz səlahiyyətlərini aşaraq yoxlamalar keçirə bilirlər.
• hər vasitə ilə yoxlamalar keçirə bilirlər.
• yalnız müştərinin təkidi ilə yoxlamalar keçirə bilər.
• heç biri
√ öz səlahiyyətləri həddində yoxlamalar keçirə bilirlər.

129.  Müəssisənin istehsal etdiyi məhsulun (iş və xidmətlərin) maya dəyərini əməl gətirən xərcləri iqtisadi məzmununa görə qruplaşdırmaq
olar:

• sosial ehtiyaclar üçün ayırmalar;
• əməyin ödəniləməsi ilə bağlı olan xərclər;
• maddi xərclər;
√ hamısı
• əsas fondların amortizasiyası; sair xərcələr.

130.  Maddi xərclərə aşağıdakıları aid etmək olar:

√ hamısı
• yarımfabrikatların dəyəri; kompleksləşdirici məmulatların dəyəri;
• təbii xammalın dəyəri istehsal ehtiyacları üçün yanacaq və enercinin dəyəri və s.
• hazırlanan məhsulun tərkibinə daxil olan xammal və materialların dəyəri;
• qablaşdırma məmulatlarının və taranın dəyəri;



131.  Əməyin ödənilməsi ilə bağlı xərclərə aşağıdakılar daxil edilir:

• artıq (gecə növbəsində) görülən işə görə əmək haqqına əlavələr;
• növbəti və əlavə məzuniyyətlərin ödənilməsi;
√ hamısı
• faktiki görülən işə görə əmək hqqı;

• müəssisənin ştatında olmayan işçinin mülki-hüquqi müqavilələr əsasında yerinə yetirilmiş iəş görə əmək haqqının ödənilməsi və digər
xərclər.

132.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 yanvar 2001 -ci il tarixli 5 salı Qərarı ilə təsdiq edilmişdir (

• artıq (gecə növbəsində) görülən işə görə əmək haqqına əlavələr;
• faktiki görülən işə görə əmək haqqı;
• qablaşdırma məmulatlarının və taranın dəyəri;
• hazırlanan məhsulun tərkibinə daxil olan xammal və materialların dəyəri;
√ amortizasiya olunmayan aktivlərin siyahısında torpaq sahələri aiddir

133.  Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 yanvar 2001 -ci il tarixli 5 salı Qərarı ilə təsdiq edilmiş amortizasiya olunmayan
aktivlərin siyahısında torpaq sahələrindən başqa amortizasiya olunmayan digərəsas vəsaitlər də müəyyən edilmişdir. cümlədən:

• elmi-tədqiqat laboratoriyalarında istifadə olunan avadanlıq, eksponat, nümunələr, modellər, maketlərvə digərəyani vəsaitlər;
• kitabxana fondu;- incəsənət əsərləri;
• tam amortizasiya olunmuş əsas vəsaitlər; ümumi istifadə olunan avtomobil yolları və s.
√ hamısı
• məhsuldar mal-qara;

134. Sual: Hüquq ədəbiyyatında nizamnamə kapitalı (Çəki: 1)

√ balans üzrə müəssisənin aktivlərinin dəyəri ilə passivləri arasında fərq kimi müəyyən edilir. Bu müəssisənin öz xüsusi kapitalı olub,
müəssisənin əmlakının xalis dəyəridir

• - Balansa aid edilmir
• - Gizli saxlanılır.
• - Heç biri
• - balansın aktivinə aid edir.

135. Sual: Nizamnamə kapitalının məbləği (Çəki: 1)

√ müəssisənin təsis sənədlərində dəqiq müəyyən edilir
• başqa müəssisədən alınan bocdu,
• Dövlət tərəfindən müəyyən edilir
• büdcədənkənar fondlardan ayrılmış vəsaitlərdir
• bank tərəfindən müəyyən edilir

136. Sual: Nizamnamə kapitalı (Çəki: 1)

√ müəssisənin nizamnaməyə əsasən fəaliyyətini təmin etmək üçün mülkiyyətçilər tərəfindən müəssisənin əmlakına qoyulmuş ilkin
vəsaitdir

• başqa müəssisədən alınan bocdu,
• büdcə dən ayrılan vəsaitdi
• büdcədənkənarfondlardan ayrılmış vəsaitlərdir
• bank kreditidi,

137. Sual: Mulki qanunvericiliklə nizamnamə fondu (Çəki: 1)

√ balansın passivlərinə aid edir
• - Balansa aid edilmir
• - Gizli saxlanılır.
• - Heç biri
• - balansın aktivinə aid edir.



138. Sual: Müəssisənin aliyyə ehtiyatlarının ilkin mənbəyi hesab edilir (Çəki: 1)

√ - müəssisənin Nizamnamə fondu
• başqa müəssisədən alınan boclar,
• büdcə
• büdcədənkənar fondlardan ayrılmış vəsaitlər
• bank kreditləri,

139. Sual: xarici mənbələrə aiddir (Çəki: 1)

√ - hamısı
• büdcə
• büdcədənkənar fondlardan ayrılmış vəsaitlər;
• bank kreditləri,
• başqa müəssisədən alınan boclar,

140. Sual: Müəssisənin daxili mənbələrinə aiddir (Çəki: 1)

√ - Amortizasiya ayrmaları, mənfəət və əmlakın satışından əldə olunmuş gəlir
• bank kreditləri və digər kreditlər; kapital qoyuluşu və büdcədən dotasiyalar
• hüquqi və fiziki şəxslərin verdikləri xeyriyyə vəsaitləri; qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələrdən
• təsisçilərin pul və maddi payları;

• məhsul satışından, görülən işlərdən, göstərilən xidmətlərdən, habelə təsərrüfat fəaliyyətinin digər növlərindən alınan gəlir; qiymətli
kağızların satışından əldə edilən gəlir

141. Sual: müəssisənin maliyyə ehtiyatlarının yaradılmasının mənbələri (Çəki: 1)

√ daxili və xarici mənbələri vardır.
• bank kreditləri və digər kreditlər; kapital qoyuluşu və büdcədən dotasiyalar;
• hüquqi və fiziki şəxslərin verdikləri xeyriyyə vəsaitləri; qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələrdən
• təsisçilərin pul və maddi payları;

• məhsul satışından, görülən işlərdən, göstərilən xidmətlərdən, habelə təsərrüfat fəaliyyətinin digər növlərindən alınan gəlir; qiymətli
kağızların satışından əldə edilən gəlir;

142. Sual: Müəssisənin əmlakının əmələ gəlməsi mənbələri (Çəki: 1)

√ - hamısı
• bank kreditləri və digər kreditlər; kapital qoyuluşu və büdcədən dotasiyalar;
• hüquqi və fiziki şəxslərin verdikləri xeyriyyə vəsaitləri; qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələrdən
• təsisçilərin pul və maddi payları;

• məhsul satışından, görülən işlərdən, göstərilən xidmətlərdən, habelə təsərrüfat fəaliyyətinin digər növlərindən alınan gəlir; qiymətli
kağızların satışından əldə edilən gəlir;

143. Sual: Dövriyyə fondlarının təmin edilməsi (Çəki: 1)

√ müəssisənin öz xüsusi vəsaitləri və borcları vasitəsilə həyata keçirilir.
• xalqin öz xüsusi vəsaitləri və borcları vasitəsilə həyata keçirilir.
• - Fiziki şəxsinöz xüsusi vəsaitləri və borcları vasitəsilə həyata keçirilir.
• - Heç biri
• - Dövlətin öz xüsusi vəsaitləri və borcları vasitəsilə həyata keçirilir.

144. Sual: Dövriyyə vəsaitlərinə aiddir (Çəki: 1)

√ - hamısı
• -yarımçıq məhsullar,
• - hazır məhsul və mallar, icra edilmiş avans ödənişləri
• - xammal,
• - yardımçı və iş materialları,

145. Sual: Dövriyyə vəsaitəlrinin məqsədi (Çəki: 1)



√ - Bu vəsaitlər istehsal prosesinin və məhsulun reallaşdırılmasının fəsiləsizliyini təmin edir.
• maddi ehtiyatların təkrar istehsalı təmin etmək
• - müəssisə mliyyə ehtiyatları azalır və mənsədlərinə müvafiq surətdə çatdırmaq
• müəssisənin fəaliyyəti dayndırmaq,
• məhsulun reallaşdırılmasın ləngitməkr

146. Sual: Dövriyyə vəsaitəlri nədir(Çəki: 1)

√ - bir istehsal prosesində məhsuldar fondların dəyərini yeni əmtəənin üzərinə keçirən vəsaitlərdir
• yenidənqurma məhsullar
• yeni modernləşdirilmiş məhsul
• sıradan çıxması yolu məhsul
• təzə mallar

147. Sual: Hansı vergi sistemi modeli böhranlı iqtisadiyyat şəraitində vergilərin yığılmasını həyata keçirən dövlətlərdə olan vergi sistemi
modelidir? (Çəki: 1)

√ latınamerikan modeli
• anqlosakson modeli
• şərqi asiya modeli
• qarışıq model
• avrokontinental modeli

148. Sual: Hansı vergi sistemi modelinə dövlət büdcəsində dolayı vergilərin payının çox olması ilə xarakterikdir? (Çəki: 1)

√ avrokontinental modeli
• latınamerikan modeli
• şərqi asiya modeli
• qarışıq model
• anqlosakson modeli

149. Sual: Hansı vergi sistemi modeli fiziki şəxslərdən alınan birbaşa vergilərə üstünlük verən modeldir? (Çəki: 1)

√ anqlosakson modeli
• latınamerikan modeli
• şərqi asiya modeli
• qarışıq model
• avrokontinental modeli

150. Sual: Vergi qanunvericiliyi aşağıdakı güzəşti nəzərdə tutur? (Çəki: 1)

• vergi məsləhətlərinin dayandırılması
• vergi məbləğinin aşağı salınması
• vergi stimullaşdırıcılarının ləğvi
√ vergi yayınmalarına görə güzəşt
• verginin ləğv edilməsi

151. Sual: Vergi qanunvericiliyi aşağıdakı güzəşti nəzərdə tutur? (Çəki: 1)

√ vergi dərəcəsinin aşağı salınması
• vergi yayınmalarına görə güzəşt
• verginin ləğv edilməsi
• vergi məsləhətlərinin dayandırılması
• vergi stimullaşdırıcılarının ləğvi

152. Sual: Vergi hüququ da daxil olmaqla hüququn ümumi sahələri bütövlükdə nəyi təmin etmək məqsədi daşıyır? (Çəki: 1)

√ dövlətin və cəmiyyətin maraqlarını
• struktur təkmilləşdirməni



• iqtisadi idarəetməni
• korporativ iş birliyini
• sosial ədalətlilik prinsipini

153. Sual: Vergi hüququnun metodu...? (Çəki: 1)

• iqtisadi metoddur
• birbaşa metodudur
√ hakimiyyət göstərişləri metodudur
• inzibati metoddur
• müstəqim metodudur

154. Sual: Aşağıdakılardan hansı vergi hüquq münasibətlərinin subyekti deyil? (Çəki: 1)

• bələdiyyə orqanları
• vergi ödəyiciləri
√ ədliyyə orqanları
• dövlət orqanları
• vergilərin ödənilməsi ilə əlaqəli şəxslər

155. Sual: İerarxiya üzrə vergi hüququnun ali qanunvericilik aktı hansıdır? (Çəki: 1)

√ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
• ikiqat verqitutma haqqında qanun
• mənfəət vergisi haqqında qanun
• əlavə dəyərvergisi haqqında qanun

156. Sual: Vergi hüququ ilə bağlı olan hansı akt 11.07.2000-ci ildə qəbul olunmuş və 01.01.2001-ci il tarixində qüvvəyə minmişdir? (Çəki:
1)

• ikiqat vergitutma haqqında qanun
√ Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
• əlavə dəyərvergisi haqqında qanun
• mənfəət vergisi haqqında qanun
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

157. Sual: Konstitusiyanın 73-cü maddəsinə əsasən? (Çəki: 1)

√ "qanunla müəyyən edilmiş vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini tam həcmdə və vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur"
• "qanunla dövlət rüsumlarını tam həcmdə və vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur
• “Vergiləri tam həcimdə və vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur"
• "qanunla təyin edilmiş vergiləri vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur"
• "qanunla təyin edilmiş dövlət rüsumlarını tam həcimdə və vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur"

158. Sual: Vergi hüququnun aşağıdakı fərqləndirici cəhəti düzgün deyil? (Çəki: 1)

√ vergi hüququ maliyyə sistemini müəyyən edən hüquq normaları sistemidir

• vergi hüququ mülkiyyətli subyektlərin ümumi icbari davranış qaydalarını və vəzifəli şəxslərüçün səlahiyyətverici müddəaları birləşdirən
normalar sistemidir

• vergi hüququ fiziki və hüquqi şəxslərin öhdəliklərini müəyyən edir
• vergi hüququ vergi ödəmələrinin müəyyən edilməsi və alınması üzrə ictimai münasibətləri tənzimləyir
• vergi hüququ predmetli institutdur

159. Sual: əsas vəsaitə nə aiddir (Çəki: 1)

√ hamısı
• qeyri-maddi əmlak obyektləri
• qiymətli kağızlar
• maliyyə qoyuluşları



• əşya şəklində mayalar

160. Sual: Passivə nə aidir (Çəki: 1)

• heç biri
• hamısı
√ müəssisənin öz kapitalı ehtiyata ayırmalar; öhdəliklər aiddir.
• dövriyyə vəsailəri
• əsas vəsaitlər;

161. Sual: Aktivə nə aiddir (Çəki: 1)

• öhdəliklər aiddir.
• heç biri
√ əsas vəsaitlər; dövriyyə vəsailəri
• müəssisənin öz kapitalı
• ehtiyata ayırmalar;

162. Sual: Müəssisənin əmlakı balansda necə qeyd edilir (Çəki: 1)

• müəssisənin öz kapitalı;
• ehtiyata ayırmalar;
√ müəssisənin aktivləri və passivləri
• əsas vəsaitlər;
• dövriyyə vəsailəri aiddir.

163. Sual: Müəssisənin əmlakı hansı qanunvericiliyində əks olunub (Çəki: 1)

√ Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 122-ci maddəsində
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 12-ci maddəsində
• Azərbaycan Respublikasının Müəssisələr haqında Qanunun 122-ci maddəsində
• Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 133-ci maddəsində
• Azərbaycan Respublikasının Cinayət 122-ci maddəsində

164. Sual: T.M. Osinova hesab edir k (Çəki: 1)

√
müəssisələrin maliyyəfondu müstəqil kateqoriya olub, ümumi daxili məhsulun və milli gəlirin yaradılması və istifadəsi ilə əlaqədar
dövlət tərəfindən müəyyən edilən, geniş təkrar istehsalın tələblərindən irəli gələn, pul formasında olan istehsal münasibətlərinin
məcmusudur

• - müasir texniki tərəqqi dövlət tərəfindən dövlət mühafizəsi tələb edir
• - müasir texniki tərəqqi dövlət tərəfindən külli miqdarda kapital qoyuluşları tələb edir
• - iqtisadiyyat həmişə proqressiv, siyasət isə reqressivdir
• - bazar heçdə vakuumda deyil, dövlətdə mövcuddur.

165. Sual: Hansı ölkələrdə dövlət iqtisadiyyata aktiv müdaxilə edir, habelə ona kömək edir, iri sənaye müəssisələrini maliyyələşdirir (Çəki:
1)

• - Yaponiya, Koreya
• - Rusiya
√ - ABŞ, Fransa, Yaponiya
• -ABŞ, ÇİN
• - Fansa, ÇİN

166. Sual: Marksizm nəzəriyyəsi isə iddia edirdi (Çəki: 1)

• - müasir texniki tərəqqi dövlət tərəfindən dövlət mühafizəsi tələb edir
• - müasir texniki tərəqqi dövlət tərəfindən külli miqdarda kapital qoyuluşları tələb edir
• - iqtisadiyyat həmişə proqressiv, siyasət isə reqressivdir
• - bazar heçdə vakuumda deyil, dövlətdə mövcuddur.
√ mddi nemətlərin istehsalı və bölgüsü - bu siyasi həyatın mərkəzidir



167. Sual: İqtisadi-millətçi cərəyan iddia edir (Çəki: 1)

√ - bazar heç də vakuumda deyil, dövlətdə mövcuddur
• - müasir texniki tərəqqi dövlət tərəfindən dövlət mühafizəsi tələb edir
• - müasir texniki tərəqqi dövlət tərəfindən külli miqdarda kapital qoyuluşları tələb edir
• - iqtisadiyyat həmişə proqressiv, siyasət isə reqressivdir
• - Heç biri

168. Sual: müasir lieberallar hesab edirlər (Çəki: 1)

√ - iqtisadiyyat həmişə proqressiv, siyasət isə reqressivdir
• - bazar heçdə vakuumda deyil, dövlətdə mövcuddur
• - Heç biri
• - müasir texniki tərəqqi dövlət tərəfindən dövlət mühafizəsi tələb edir
• - müasir texniki tərəqqi dövlət tərəfindən külli miqdarda kapital qoyuluşları tələb edir

169. Sual: «Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi minimum, hətta sıfra bərabər olmalıdır» kimin nəzəriyyəsidir (Çəki: 1)

• - K.Doyl
• - F.Engels
√ - Adam Smit
• -V.İ. Lenin
• - K. Marks

170. Sual: Müsissənin növləri. (Çəki: 1)

√ - hamısı
• - dövlət müəssisəsi,
• səhmdar cəmiyyəti
• - payçı və şərikli, məhdud məsuliyyətli müəssisələr,
• - fərdi (ailəvi), şərikli (tam ortqlı),

171. Sual: Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 43-53-cü maddələrinə əsasən (Çəki: 1)

√ - müəssisə - mülkiyyət formasından asılı olmayaraq qanuna müvafiq yaradılan və icitami tələbatın ödənilməsi və mənfəət alması
məqsədilə məhsul istehsal edən və satan, işlər görən və xidmətlər göstərən, hüquqi şəxs olan müstəqil təsərrüfat subyektidir

• - hamısı
• - cəmiyyətin hər bir üzvünün maddi tələbatlarının ödənilməsi həyata keçirilir.

• - gəliri yenidən bölüşdürülməsi prosesində dövlətin bütövlükdə onun ayrı-ayrı ərzilərinin maddi tələbatlarının ödənilməsi həyata
keçirilir

• - maddi istehsal prosesində ölkənin milli gəliri bölüşdürülür

172. Sual: Əgər istehsalda fasilə yaranarsa (Çəki: 1)

• - müəssisə mliyyə ehtiyatları azalır və mənsədlərinə müvafiq surətdə çata bilmirlər
• müəssisənin fəaliyyəti daynar,
√ - hamısı
• işçi qüvvəsin itirir
• maddi ehtiyatların təkrar istehsalı təmin oluna bilməz.

173. Sual: Dövlət və bələdiyyələrin büdcəsinin gəlir hissəsinin ytçəfaizinu müəssisələrdən alınan vergilərvə s. ödəmələr təşkil edir (Çəki: 1)

• təxminən 40%-ni
• - təxminən 30%-ni
√ - təxminən 80%-ni
• - təxminən 90%-ni
• təxminən 50%-ni

174. Sual: Dövlətin həyatında müəssisələrin maliyyə fondunun rolu (Çəki: 1)



• - gəliri yenidən bölüşdürülməsi prosesində dövlətin bütövlükdə onun ayrı-ayrı ərzilərinin maddi tələbatlarının ödənilməsi həyata
keçirilir

• - cəmiyyətin hər bir üzvünün maddi tələbatlarının ödənilməsi həyata keçirilir.
√ - hamısı
• - bilavasitə maddi istehsal prosesində ölkənin milli gəliri yaranmış olur
• maddi istehsal prosesində ölkənin milli gəliri bölüşdürülür

175. Sual: Qanunvericiliyə əsasən vergiyə məxsus hüquqi əlamətləri olmayan məcburi ödəmə necə adlanır? (Çəki: 1)

√ kvazivergi
• vergi
• reze vergi
• yığım
• rüsum

176. Sual: Qanunvericiliyə əsasən müəyyən hüquqdan istifadə etməyə və ya fəaliyyət göstərmək hüququ əldə etməyə görə alınan əvəzli
ödəmə necə adlanır? (Çəki: 1)

√ yığım
• rüsum
• kvazivergi
• reze vergi
• vergi

177. Sual: Qanunvericiliyə əsasən hər hansı bir şəxs tərəfindən müvafiq dövlət orqanlarına müraciət olunduqda birdəfəlik ödənilən əvəzli
ödəmə necə adlanır? (Çəki: 1)

√ rüsum
• kvazivergi
• reze vergi
• yığım
• vergi

178. Sual: Qanunvericiliyə əsasən qanunla müəyyən edilmiş həcmlərdə və müddətlərdə hüquqi və fiziki şəxslərin gəlirlərindən dövlət
büdcəsinə alınan ümumməcburi, fərdi- əvəzsiz pul ödəməsi necə adlanır? (Çəki: 1)

√ vergi
• kvaziver
• reze vergi
• yığım
• rüsum

179.  Müəssisələrin maliyyə fondu....?

• təsərrüfat fondudur
√ mərkəzləşdirilməmiş fonddur
• birdəfəlik fonddur
• cari fonddur
• mərkəzləşdirilmiş fonddur

180. Malların (işlər və xidmətlərin) satışından və ya əmlakın satışından, yaxud da başqa əməliyyatlardan əldə olunan gəlirlər ilə çəkilən
xərclər arasında fərq hesab edilir?

• xalis mənfəət
• daimi mənfəət
√ ümumi mənfəət
• təmiz mənfəət
• xüsusi mənfəət

181.  Müəssisənin maliyyə mənbəyi hesab edilən mənfəət aşağıdkı kimi fərqləndirilir?



• daimi və müvəqqəti
• birdəfəlik və dövrü
• daxili və xarici
√ ümumi və xalis mənfəət
• pul və maddi

182. Əlavə kapital - müəssisənin əlavə işlərlə əldə etdiyi ehtiyatlardır. Hüquq ədəbiyyatında belə vsaitlərin alınması mənbələrinin aşağıdakı
istiqaməti mövcud deyildir?

√ təsərrüfat fəaliyyətindən əldə olunan gəlir
• başqa müəssisələrin fəaliyyətində paylı iştirakdan əldə olunan gəlirlər
• səhm, istiqraz və digər qiymətli kağızların satışından əldə olunan gəlirlər (dividend və faizlər)
• əmlakın icarəyə verilməsindən əldə olunan gəlirlər
• sanksiya və ziyanın ödənilməsi formasında əldə olunan məbləğlər

183.  Nizamnamə kapitalı müəssisənin nizamnaməyə əsasən fəaliyyətini təmin etmək üçün mülkiyyətçilər tərəfindən müəssisənin əmlakına
qoyulmuş ilkin vəsaitdirvə onun məbləği dəqiq müəyyən edilir?

• müəssisənin təşkilati formasında
• müəssisənin ticarət markasında
• müəssisənin balansında
• müəssisənin mülkiyyətində
√ müəssisənin təsis sənədlərində

184. Mulki qanunvericiliyə əsasən nizamnamə fondu balansın..........aid edilir?

• balansarxası hesaba
• müxbir hesaba
• aktivlərinə
• alternativ hesaba
√ passivlərinə

185. Müəssisənin maliyyə ehtiyatlarının ilkin mənbəyini müəssisənin............fondu təşkil edir?

• stabilləşmə
• ilkin kapital
• əsasnamə
√ nizamnamə
• nizamlama

186.  Müəssisələrin (təşkilatların) maliyyə fondu hansı hüquq sahəsinin tənzimetmə obyektidir?

• inzibati hüququn
• mülkü hüququn
√ maliyyə hüququnun
• vergi hüququnun
• təsərrüfat hüququnun

187.
 Müəssisənin mülkiyyət formasından asılı olmayaraq qanuna müvafiq yaradılan və ictimai tələbatın ödənilməsi və mənfəət alması
məqsədilə məhsul istehsal edən və satan, işlər görən və xidmətlər göstərən, hüquqi şəxs olan müstəqil təsərrüfat subyekt olması hansı
aktla müəyyən edilir?

• Rəqabət Məcəlləsi
• Sahibkarlıq qanunu
√ Mülki Məcəllə
• Konstitusiya
• Müəssisə haqqında qanun

188. Müəssisənin əmlakının əmələ gəlməsi mənbələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?



• məhsul satışından, görülən işlərdən, göstərilən xidmətlərdən alınan gəlir
• qiymətli kağızların satışından əldə edilən gəlir
• təsisçilərin pul və maddi payları
• bank kreditləri və digər kreditlər
√ əsasnamə kapitalı

189.  Müəssisənin əmlakının əmələ gəlməsi mənbələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

√ bütün subvensiyalar
• bank kreditləri və digər kreditlər
• kapital qoyuluşu və büdcədən dotasiyalar
• qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlər
• hüquqi və fiziki şəxslərin verdikləri xeyriyyə vəsaitləri

190.  Müəssisənin əmlakının aktivlər və passivlərindən ibarət olması təsbit olunmuşdur?

• Mülki Məcəllədə
• Rəqabət Məcəlləsində
• Konstitusiyada
• Sahibkarlıq qanununda
√ Müəssisə haqqında qanunda

191. Müəssisənin maliyyə fondu maddi mənada onun...?

• istehsal ehtiyatlarıdır
• iqtisadi ehtiyatlarıdır
• illik ehtiyatlarıdır
√ pul ehtiyatlarıdır
• resurs ehtiyatlarıdır

192. Müəssisələrin maliyyə fondu aşağıdakılardan hansı üçün zəruri mənbə hesab edilir?

• xarici borc fondu
• yol fondu
√ sosial müdafiə fondu
• Neft Fondu
• stabilləşmə fondu

193.  Müəssisələrin maliyyə fondu aşağıdakılardan hansı üçün zəruri hesab edilir?

• Prezidentin Ehtiyat fondu
• xarici borc fondu
• stabilləşmə fondu
√ büdcədənkənar fondlar
• Neft Fondu

194. Müəssisələrin maliyyə fondunun rolu ondadır ki, bilavasitə maddi istehsal prosesində ölkənin...?

√ milli gəliri yaranır
• rəqabətqabiliyyətliliyi formalaşır
• təhlükəsizliyi təmin edilir
• iqtisadiyyatında tarazlıq olur
• iqtisadi strukturu meydana çıxır

195. Yerli Büdcənin vəsaitinin bələdiyyənin mülkiyyəti hesab edilməsi Mülki Məcəllənin hansı  maddəsinədə təsbit olunmuşdur?

• 155.3-cü maddəsinədə
• 115-ci maddəsinədə
• 126-cı maddəsinədə
• 185-ci maddəsinədə



√ 156-cı maddəsinədə

196. Dövlət Büdcəsinin vəsaitinin Azərbaycan Respublikasının mülkiyyəti hesab edilməsi Mülki Məcəllənin hansı maddəsinədə təsbit
olunmuşdur?

• 185.3-CÜ maddəsinədə
√ 155.3-cü maddəsinədə
• 3145.3-cü maddəsinədə
• 115.3-cü maddəsinədə
• 125.3-cü maddəsinədə

197. Büdcə sahəsində yaranan münasibətləri tənzim edən normalar iki qrupa bölünür və onlar aşağıdakı kimi fərqləndirilir?

√ maddi və prosesual büdcə hüquq normaları
• texniki və prosesual büdcə hüquq normaları
• cari və proqnoz büdcə hüquq normaları
• mexaniki və texniki büdcə hüquq normaları
• maddi və qeyri-maddi büdcə hüquq normaları

198. İlkin maliyyə nəzarətinin məqsədi maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi.....................göstərməkdən ibarətdir?

• zəruri müdaxilə
• maliyyə yardımı
• texniki dəstək
√ metodiki köməklik
• birbaşa təsir

199. Maliyyə nəzarəti hesab edilir?

√ dövlət nəzarətinin mühüm növlərindən biri
• sahibkar nəzarətinin mühüm növlərindən biri
• məhkəmə nəzarətinin mühüm növlərindən biri
• texniki nəzarətinin mühüm növlərindən biri
• bələdiyyə nəzarətinin mühüm növlərindən biri

200.  Maliyyə sisteminin çoxhəlqəliliyi nəyə səbəb olur?

√ sistemin çevikliyinə və səmərəliliyinə
• sistemin alternativliyinə və dayanıqlılığına
• sistemin vahidliyinə və tamlığına
• sistemin çevikliyinə və rentabelliyinə
• sistemin səmərəliliyinə və dinamikliyinə

201. Aşağıdakılardan hansı respublika və yerli inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində formalaşdırılır?

• vergi sisteminin elementləri
• büdcə sisteminin elementləri
• kredit sisteminin elementləri
• bank sisteminin elementləri
√ maliyyə sisteminin elementləri

202.  Maliyyə sisteminin elementləri hansı səviyyələrdə formalaşdırılır?

• Maliyyə sisteminin elementləri hansı səviyyələrdə formalaşdırılır?
• bələdiyyələr və yerli inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində
• yerli inzibati ərazi vahidləri və şəhərlər səviyyəsində
• respublika vahidləri və iqtisadi rayonlar səviyyəsində
√ respublika və yerli inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində

203. Aşağıdakılardan hansı dövlət sığorta fonduna aid hesab edilir?



• beynəlxalq sığorta
• xüsusi sığorta
• birgə sığorta
√ şəxsi sığorta
• xarici sığorta

204.  Aşağıdakılardan hansı kredit fonduna aid hesab edilir?

√ kommersiya kredit fondu
• birgə kredit fondu
• bələdiyyə kredit fondu
• özəl kredit fondu
• sosial kredit fondu

205. Aşağıdakılardan hansı dövlət sığorta fonduna aid hesab edilir?

• xüsusi sığorta
• beynəlxalq sığorta
• birgə sığorta
• xarici sığorta
√ əmlak sığortası

206.  Aşağıdakılardan hansı kredit fonduna aid hesab edilir?

• birgə kredit fondu
• sosial kredit fondu
√ büdcə kredit fondu
• özəl kredit fondu
• bələdiyyə kredit fondu

207.  Aşağıdakılardan hansı müəssisələrin, idarələrin və təşklatların maliyyəsinə aid hesab edilir?

• sığorta təşkilatlarının və müəssisələrinin maliyyəsi
• maliyyə təşkilatlarının və müəssisələrinin maliyyəsi
• dövlət təşkilatlarının və müəssisələrinin maliyyəsi
√ kommersiya təşkilatlarının və müəssisələrinin maliyyəsi
• büdcə təşkilatlarının və müəssisələrinin maliyyəsi

208. Azərbaycan Respublikasının maliyyə sisteminə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

√ subvensiyalar
• kredit fondu
• dövlət maliyyəsi
• müəssisələrin, idarələrin və təşklatların maliyyəsi
• dövlət sığorta fondu

209. Aşağıdakılardan hansı dövlət maliyyəsinə aid hesab edilir?

• mənfəət
√ dövlət büdcədənkanar fondları
• transfertlər
• xarici bölmə
• subvensiyalar

210. Aşağıdakılardan hansı dövlət maliyyəsinə aid hesab edilir?

• subvensiyalar
• mənfəət
• xarici bölmə



• transfertlər
√ dövlət krediti

211. Maliyyə hüquq institutları sistemi təmin edir?

√ pul vəsaiti fondlarını
• sığorta vəsaiti fondlarını
• maliyyə vəsaiti fondlannı
• kredit vəsaiti fondlarını
• valyuta vəsaiti fondlarını

212.  Maliyyə özlüyündə....?

√ fondlar və hüquq institutları sistemidir
• tənzimləmə və stimullaşdırma sistemidir
• nəzarət institutları və fondlar sistemidir
• fondlar və hökumət institutları sistemidir
• təminat və hüquq institutları sistemidir

213.  Bir-birilə qarşılıqlı əlaqəli olan müxtəlif maliyyə institutlarının məcmusu nəyi formalaşdırır?

• sığorta sistemini
• təsərrüfat sistemini
√ maliyyə sistemini
• kredit sistemini
• dövlət sistemini

214. Maliyyə sistemi bir-birilə qarşılıqlı əlaqəli olan müxtəlif məcmusundan ibarətdir

• hüquq institutlarının
• dövlət institutlarının
• bank institutlarının
√ maliyyə institutlarının
• sığorta institutlarının

215.  Maliyyə elə pul münasibətlərini nəzərdə tutur ki, bu zaman...?

• ərazi vahidlərinin pul vəsaiti fondlarının bölüşdürülməsi və ya istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun
• ərazi vahidlərinin pul vəsaiti fondlarının istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun
• ərazi vahidlərinin maliyyəsinin yaradılması, bölüşdürülməsi və ya istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun
• ərazi vahidlərinin pul vəsaiti fondlarının yaradılması və ya bölüşdürülməsi həyata keçirilmiş olsun
√ ərazi vahidlərinin pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və ya istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun

216. Maliyyə elə pul münasibətlərini nəzərdə tutur ki, bu zaman...?

• idarə və təşkilatların pul vəsaiti fondlarının istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun
• idarə və təşkilatların pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun
• idarə və təşkilatların pul vəsaiti fondlarının bölüşdürülməsi həyata keçirilmiş olsun
√ idarə və təşkilatların pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və ya istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun
• idarə və təşkilatların pul vəsaiti fondlarının bölüşdürülməsi və ya istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun

217. Əmək haqqı münasibətləri ilə bağlı pul münasibətləri hansı hüquq sahəsinin predmeti hesab edilir?

√ əmək hüququnun
• maliyyə hüququnun
• mülkü hüququn
• cinayət hüququnun
• inzibati hüquq

218. Maliyyə aspektindən aşağıdakılardan hansı pul münasibəti hesab edilir?



• akkreditiv  münasibətləri
• barter münasibətləri
• sosial  münasibətləri
• beynəlxalq  münasibətləri
√ tədarük münasibətləri

219. Maliyyə aspektindən aşağıdakılardan hansı pul münasibəti hesab edilir?

√ alqı-satqı münasibətlərini
• beynəlxalq münasibətləri
• barter münasibətlərini
• sosial münasibətləri
• akkreditivı münasibətlərini

220. Maliyyə aspektindən aşağıdakılardan hansı pul münasibəti hesab edilir?

• beynəlxalq münasibətlər
• barter münasibətləri
• alqı-satqı münasibətləri
√ əmək haqqı münasibətləri
• akkreditiv münasibətləri

221. Maliyyə və onunla bağlı münsibətlər bir qayda olaraq hesab edilir?

• mütləq kredit münasibəti
• mütləq borc münasibəti
√ mütləq pul münasibəti
• mütləq emissiya münasibəti
• mütləq valyuta münasibəti

222.  Maliyyə dövlətin öz vəzifə funksiyalarını həyata keçirməsi üçün tətbiq etdiyi bir iqtisadi mexanizm olmaqla təmin edir?

• ÜMM-in və milli gəlirin bögüsü mexanizmini
• XDM-in bögüsünü və yenidən bölgüsü mexanizmini
√ Milli gəlirin yenidən bölgüsü mexanizmini
• Milli gəlirin yenidən bölgüsü mexanizmini
• ÜXM-in bögüsünü və yenidən bölgüsü mexanizmini

223.  Maliyyənin üzvü surətdə bağlılığı vardır?

• emissiya münasibətlərilə
√ əmtəə-pul münasibətlərilə
• bank münasibətlərilə
• kredit münasibətlərilə
• valyuta münasibətlərilə

224. ÜDM-in və Milli Gəlirin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi pul formasında baş verir və bunun üçün dövlət hansı mexanizmdən
bir vasitə kimi istifadə edir?

• konsaltinq mexanizmindən
√ maliyyə mexanizmindən
• bank mexanizmindən
• sığorta mexanizmindən
• pul-kredit mexanizmindən

225.  ÜDM-in və Milli Gəlirin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi hansı formada baş verir?

• əmtəə formasında
√ pul formasında



• mübadilə formasında
• nəqdsiz formada
• istehlak formasında

226.  Maliyyə hüququ aşağıdakı münasibətlərdən hansını tənzimləyir?

• bütün pul münasibətlərini
√ maliyyə münasibətlərini
• gömrük münasibətlərini
• vergi münasibətlərini
• xarici maliyyə münasibətlərini

227. Maliyyə hüququ aşağıdakı münasibətlərdən hansını tənzimləyir?

• bütün pul münasibətlərini
• xarici maliyyə münasibətlərini
• gömrük münasibətlərini
√ pul fondlarının bölüşdürülməsi münasibətlərini
• vergi münasibətlərini

228.  Maliyyə hüququ aşağıdakı münasibətlərdən hansını tənzimləyir?

• gömrük münasibətlərini
• vergi münasibətlərini
√ pul fondlarının yaradılması münasibətlərini
• yeni cavab]bütün pul münasibətlərini
• xarici maliyyə münasibətlərini

229.  Maliyyə hüququ aşağıdakı münasibətlərdən hansını tənzimləyir?

√ pul fondlarının istifadəsi münasibətlərini
• xarici maliyyə münasibətlərini
• gömrük münasibətlərini
• maliyyə münasibətlərini
• vergi münasibətlərini

230. Azərbaycan Respublikasında dövlət mаliyyəsinin idаrə оlunmаsını təşkil еdən dövlət idаrəçilik оrqаnı hansıdır?

• Аzərbаycаn Rеspublikаsı İqtisadi İnkişaf Nаzirliyi
√ Аzərbаycаn Rеspublikаsı Maliyyə Nаzirliyi
• Аzərbаycаn RеspublikаsıVergilər Nаzirliyi
• Аzərbаycаn Rеspublikаsı Hesablama Palatası
• Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеti

231. Azərbaycan Respublikasında mаliyyə siyаsətini həyаtа kеçirən dövlət idаrəçilik оrqаnı hansıdır?

• Аzərbаycаn RеspublikаsıVergilər Nаzirliyi
• Аzərbаycаn Rеspublikаsı Hesablama Palatası
√ Аzərbаycаn Rеspublikаsı Maliyyə Nаzirliyi
• Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеti
• Аzərbаycаn Rеspublikаsı İqtisadi İnkişaf Nаzirliyi

232. «Аzərbаycаn Rеspublikаsının Mаliyyə Nаzirliyi hаqqındа» Əsаsnаmə təsdiq edilmişdir?

• Prezident sərəncamı ilə
• Prezident qanunu ilə

• Prezident qərarı ilə

• Prezident göstərişi ilə
√ Prezident fərmanı ilə



233. Dövlət büdcəsinin lаyihəsini hаzırlаyıb rеspublikа Prеzidеntinə təqdim еtmək, dövlət büdcəsinin icrаsını təmin еtmək, habelə mаliyyə-
krеdit və pul siyаsətinin həyаtа kеçirilməsini təmin еtmək səlahiyyətləri hansı dövlət orqanının səlahiyyətidir?

• Аzərbаycаn Rеspublikаsı Hesablama Palatasının
√ Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin
• Аzərbаycаn RеspublikаsıVergilər Nаzirliyinin
• Аzərbаycаn Rеspublikаsı İqtisadi İnkişaf Nаzirliyinin
• Аzərbаycаn Rеspublikаsı Maliyyə Nаzirliyinin

234. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеti dövlətin mаliyyə fəаliyyəti sаhəsində аşаğıdаkı səlаhiyyətlərdən hansına mаlik deyil?

• mаliyyə-krеdit siyаsətinin həyаtа kеçirilməsini təmin еtmək
• pul siyаsətinin həyаtа kеçirilməsini təmin еtmək
• dövlət büdcəsinin lаyihəsini hаzırlаyıb rеspublikа Prеzidеntinə təqdim еtmək
√ dövlət büdcəsini təsdiq etmək və onu icra etmək
• dövlət büdcəsinin icrаsını təmin еtmək

235. Cümləni tamamlayın: «Hеsаblаmа Pаlаtаsı hаqqındа» qаnuna əsаsən, Hеsаblаmа Pаlаtаsı Milli Məclisdə dаimi fəаliyyət göstərən, оnа
hеsаbаt vеrən, ən bаşlıcаsı isə........?

• dövlət büdcəsinin icrаsı üzərində dövlət maliyyələşməsini həyаtа kеçirən bir оrqаndır
√ dövlət büdcəsinin icrаsı üzərində dövlət nəzаrətini həyаtа kеçirən bir оrqаndır
• dövlət büdcəsinin sistemləşdirilməsi üzərində dövlət nəzаrətini həyаtа kеçirən bir оrqаndır
• dövlət büdcəsinin formalaşması üzərində fəaliyyət həyаtа kеçirən bir оrqаndır
• dövlət büdcəsinin icrаsını həyаtа kеçirən bir оrqаndır

236. Dövlət maliyyə fəаliyyətini həyata keçirən ümumi səlаhiyyətli dövlət оrqаnı kimi Milli Məclis ixtisaslaşmış xüsusi qrumu
aşağıdakılardan hansıdır?

• Nəzarət  Palatası

• Əlaqələndirmə Palatası

• Milli Palata
• Bölüşdürmə Palatası
√ Hesablama Palatası

237. Cümləni tamamlayın: Dövlət maliyyə fəаliyyətini həyata keçirən ümumi səlаhiyyətli dövlət оrqаnı kimi Milli Məclis Аzərbаycаn
Rеspublikаsı Prеzidеntinin təqdimаtınа əsаsən....?

• Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Büdcəsini tərtib еdir və оnun icrаsınа nəzаrət еdir
• Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Büdcəsini proqnozlaşdırır və оnun icrаsınа nəzаrət еdir
√ Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Büdcəsini təsdiq еdir və оnun icrаsınа nəzаrət еdir
• Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Büdcəsini bölüşdürür və оnun icrаsınа nəzаrət еdir

• Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Büdcəsini maliyyələşdirir və оnun icrаsınа
      nəzаrət еdir

238. Dövlət mаliyyə fəаliyyətini həyata keçirən ümumi səlаhiyyətli dövlət оrqаnı aşağıdakılardan hansıdır?

√ Milli Məclis
• Nazirlər Kabineti
• Hökümət
• Maliyyə Nazirliyi
• Xəzinədarlıq

239.
Dövlət maliyyə fəаliyyətini öz оrqаnlаrı vаsitəsilə həyаtа kеçirir. Bu оrqаnlаr Аzərbаycаn Rеspublikаsı Kоnstitusiyаsı və qаnunlаrınа
uyğun оlаrаq müхtəlif səlаhiyyətlərə mаlikdir. Bu səlаhiyyətlərdən аsılı оlаrаq dövlət оrqаnlаrının təsnifat qrupu aşağıdakılardan
hansıdır?

√ ümumi  və  хüsusi səlаhiyyətli оrqаnlаr
• ümumi  və  spesifiki səlаhiyyətli оrqаnlаr
• хüsusi və təyinatlı  səlаhiyyətli оrqаnlаr



• nəzarət və ümumi  səlаhiyyətli оrqаnlаr
• tənzimləmə  və  ümumi səlаhiyyətli оrqаnlаr

240. Mаliyyə fəаliyyətinin dövlətin digər fəаliyyət sаhələrindən fərqləndirən hüquqi əlаmət аşаğıdаkılаrdan hansıdır?

• bu fəаliyyət dövlət tərəfindən maliyyələşdirmə prinsipinə uyğun həyаtа kеçirilən birgə fəаliyyətidir
• bu fəаliyyət dövlət idаrəçilik оrqаnlаrının hаkimiyyət üstünlüyü prinsipinə uyğun həyаtа kеçirilən birgə fəаliyyətidir
• bu fəаliyyət dövlət hаkmiyyətinin nümаyəndəli və nümayəndəsiz оrqаnlаrının həyаtа kеçirdiyi birgə fəаliyyətidir

√ bu fəаliyyət dövlət hаkmiyyətinin nümаyəndəli və idаrəçilik оrqаnlаrının hаkimiyyət bölgüsü prinsipinə uyğun həyаtа kеçirilən birgə
fəаliyyətidir

• bu fəаliyyət bələdiyyə оrqаnlаrının hаkimiyyət bölgüsü prinsipinə uyğun  həyаtа kеçirilən birgə fəаliyyətidir

241. Dövlətin hаkimiyyət və idаrəçilik оrqаnlаrının mаliyyə sаhəsində səlаhiyyətlərini  müəyyən edən aşağıdakılardan hansıdır?

• Аzərbаycаn Rеspublikаsının Maliyyə Nazirliyi

• Аzərbаycаn Rеspublikаsının “Büdcə sistemi haqqında” qanunu
√ Аzərbаycаn Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsı
• Аzərbаycаn Rеspublikаsının Vergi Məcəlləsi
• Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət quruluşu

242. Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi hаqqındа qаnun lаyihəsinin müzаkirəsi və təsdiqi nəyə əsasən həyata keçirilir?

• Maliyyə Nazirliyinin Dахili Nizаmnаməsinə uyğun оlаrаq
• Nazirlər Kabinetinin Dахili Nizаmnаməsinə uyğun оlаrаq
• Ambudsman Aparatının Dахili Nizаmnаməsinə uyğun оlаrаq
• Konstitusiya Məhkəməsinin Dахili Nizаmnаməsinə uyğun оlаrаq
√ Milli Məclisinin Dахili Nizаmnаməsinə uyğun оlаrаq

243.
 Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi digər sənədələrlə birlikdə oktyabrın 15-dən gec olmayaraq, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən hansı
orqana göndərilməlidir?

• Konstitusiya Məhkəməsinə
• Ambudsman Aparatına
• Nazirlər Kabinetinə
√ Milli Məclisə
• Maliyyə Nazirliyinə

244.
Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi digər sənədələrlə birlikdə oktyabrın 15-dən gec olmayaraq, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq kim tərəfindən Milli Məclisin müzakirəsinə və təsdiqinə
təqdim edilir?

• Mərkəzi Bankın Sədri
• Ali Məhkəmə
√ Azərbaycan Respublikası Prezidenti
• Parlament Sədri
• Maliyyə Naziri

245. Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi digər sənədələrlə birlikdə nə vaxta qədər Azərbaycan Respublikası
Prezidenti tərəfindən Milli Məclisin müzakirəsinə və təsdiqinə təqdim edilir?

• sentyabrın 15-dən gecolmayaraq
• dekabrın 15-dən gecolmayaraq
• aprelin 15-dən gecolmayaraq
• noyabrın 15-dən gecolmayaraq
√ oktyabrın 15-dən gecolmayaraq

246. Dövlət büdcəsi layihəsi ilə birlikdə birsıra mühüm sənədlər də hazırlanır. Onlar bir qayda olaraq dövlət büdcəsinin icra edilməsi ilə bağlı
olduğu üçün hazırlanır. Aşağıdakılardan hansı həmin sənədrə aid deyil?

• cari ilin dövlət büdcəsinin icrasının vəziyyəti barədə hesabat



• növbəti büdcə ili üzrə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi
• Azərbaycan Respublikasının növbəti büdcə ili üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri
• büdcə və vergi siyasətinin əsas istiqamətləri
√ Azərbaycan Respublikasının növbəti ili üzrə enerji balansı

247. Dövlət büdcəsi layihəsi ilə birlikdə birsıra mühüm sənədlər də hazırlanır. Onlar bir qayda olaraq dövlət büdcəsinin icra edilməsi ilə bağlı
olduğu üçün hazırlanır. Aşağıdakılardan hansı həmin sənədrə aid deyil?

• Azərbaycan Respublikasının ərazi üzrəVahid (Toplu) Maliyyə Balansı
√ Azərbaycan Respublikasının Tədiyyə Balansı
• növbəti il üzrə icmal büdcənin layihəsi
• dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulanməqsədli proqramlar
• dövlət borcları və dövlət zəmanəti ilə digər öhdəliklərə dair məlumat

248.
 Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi üçün lazım olan iqtisadi və sosial proqramların və proqnozların hazırlanması
barədə əsaslandırılmış sənədlər hansı nazirlik tərəfindən müəyyən edilən müddətdə və qaydada hazırlanaraq, Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməlidir?

• Ədliyyə Nazirliyi
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Energetika Nazirliyi
√ Maliyyə Nazirliyi
• Vergilər Nazirliyi

249.  Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi layihəsinin tərtibi üçün lazım olan iqtisadi və sosial proqramların və proqnozların hazırlanması
barədə əsaslandırılmış sənədlər Maliyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilən müddətdə və qaydada hazırlanaraq təqdim edilməlidir?

• Prezident aparatına
√ Nazirlər Kabinetinə
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə
• Milli Məclisə
• Energetika Nazirliyinə

250.  Büdcə layihəsi tərtib edilməsi dövrü büdcə qanunvericiliyinə görə hansı müddəti nəzərdə tutur?

• aprel aynın 1-dən avqustun 5-nə qədərolan müddəti
√ fevral aynın 1-dən sentyabrın 25-nə qədər olan müddəti
• may aynın 1-dən dekabrın 31-nə qədərolan müddəti
• yanvaraynın 1-dən mayın 15-nə qədərolan müddəti
• mart aynın 1-dən oktyabrın 1-nə qədərolan müddəti

251. Cümləni tamamlayın:  Büdcə prosesinin birinci mərhələsi, Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən
növbəti büdcə ilinə...?

√ 11 ay qalmış başlanır
• 10 ay qalmış başlanır
• 1 ay qalmış başlanır
• 6 ay qalmış başlanır
• 4 ay qalmış başlanır

252.  Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcənin icrasına dair hesabatın hazırlanması, baxılması və
təsdiqi mərhələsi mərhələsi başlayır?

• may ayından
• oktyabr ayından
√ fevral ayından
• aprel ayından
• yanvar ayından

253. Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcənin icrasına dair hesabat təsdiq edilir?



• yeni büdcə hazırlanarkən
√ yeni büdcə təsdiq edilərkən
• yeni büdcə dəyişdirilərkən
• yeni büdcə müzakirə edilərkən
• yeni büdcə layihəsi hazırlanarkən

254. Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə dövrünün birinci mərhələsi hesab edilir?

√ büdcənin tərtib edilməsi, baxılması və təsdiq edilməsi
• büdcənin tərtib edilməsi və təsdiq edilməsi
• büdcənin müzakirəsi və təsdiq edilməsi
• büdcənin qanun formasına salınması və təsdiq edilməsi
• büdcənin sekvestri, tərtib edilməsi, baxılması və təsdiq edilməsi

255. Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə dövrünün birinci mərhələsi əhatə edir?

• martın 1-dən dekabrın 31-dəkolan dövrü
• sentyabrın 11-dən dekabrın 11-dəkolan dövrü
√ fevralın 1-dən dekabrın 20-dəkolan dövrü
• yanvarın 21-dən dekabrın 21-dək olan dövrü
• yanvarın 1-dən dekabrın 1-dəkolan dövrü

256.  Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə dövrü əhatə edir?

√ üç ilə qədər dövrü
• bir ilə qədər dövrü
• iki ilə qədər dövrü
• beş ilə qədər dövrü
• dörd ilə qədər dövrü

257. Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə dövrü büdcə posesinin.................əhatə olunduğu
dövrüdür?

• yenidən baxılması mərhələsinin
• təsdiqi mərhələsinin
√ bütün mərhələlərinin
• tərtibi mərhələsinin
• müzakirəsi mərhələsinin

258. Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə ili əhatə edir...?

• yanvarın 11-dən dekabrın 11-dək olan dövrü
• yanvarın 31-dən dekabrın 1-dək olan dövrü
√ yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək olan dövrü
• yanvarın 1-dən dekabrın 1-dək olan dövrü
• yanvarın 21-dən dekabrın 21-dək olan dövrü

259.  Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə ili...?

√ 12 aydır
• 16 aydır
• 6 aydır
• 8 aydır
• 2 aydır

260. Büdcə qanunvericiliyinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Maliyyə Nazirliyi tərəifndən hazırlanmış sənədlər nə
vaxta qədər Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə baxılmaq üçün təqdim olunur?

• aprelin 7-nə qədər
• oktyabrın 15-nəqədər



• noyabrın 13-nəqədər
• dekabrın 1-nə qədər
√ sentyabrın 25-nə qədər

261.  Büdcə prosesi həyata keçirilərkən aşağıdakılardan hansı büdcə quruluşu prinsipi hesab edilmir?

• vahidlik
• müstəqillik
√ birdəfəlik
• reallıq
• tamlıq

262. Büdcələrin tərtib olunması, baxılması və təsdiq olunması, onların icrası, habelə büdcələrin icrasına dair hesabatın tərtib və təsdiq
olunması ilə əlaqədar dövlətin prosesual xarakterli büdcə hüquq normaları ilə nizama salınan fəaliyyəti hesab edilir?

• büdcə tərtibi
• büdcə quruculuğu
• büdcə hüququ
• büdcə nəzarəti
√ büdcə prosesi

263.  Azərbaycan Respublikasının hər növbəti il üçün təsdiq edilən dövlət büdcəsinin hazırlanıb təsdiq olunmasını müəyyən edən normalar
ibarətdir?

• imperativ normlardan
• maddi normlardan
• tənzimləyici normlardan
•  stimullaşdırıcı normlardan
√ prosessual normlardan

264.  Maliyyə hüququnun maddi və eyni zamanda prosesual normaların daha çox təzahürtapdığı sahəsi aşağıdakılardan hansıdır?

• sığorta hüququ
• kredit hüququ
• bank hüququ
√ büdcə hüququ
• vergi hüququ

265.  Büdcə hüququnun predmetinə aşağıdakı münasibət daxil deyildir?

• respublikanın gəlir və xərclərinin büdcələr arasında bölüşdürülməsi ilə əlaqədar münasibətlər
• Azərbaycan Respublikasının büdcə sisteminin yaradılması ilə əlaqədar münasibətlər
• respublikanın dövlət büdcəsinin gəlirvə xərclərüzrə strukturunun müəyyən edilməsi ilə əlaqədar münasibətlər
• büdcə sisteminə daxil olan büdcələr arasında qarşılıqlı münasibətlər
√ vergi tətillərinin verilməsi ilə əlaqədar yaranan münasibətlər

266. «Büdcə sistemi haqqında» qanuna əsasən mərkəzi büdcədən həyata keçirilən ayırmalardan hansı nəzərdə tutulan tədbir
reallaşdırılmadığı təqdirdə geri qaytarılmalıdır?

• qrant
√ subvensiya
• transfert
• büdcə ssudası
•  subsidiya

267.  Büdcə sistemi haqqında» qanuna əsasən mərkəzi büdcədən yerli büdcələrə aşağıdakı formada ayırma həyata keçirilə bilməz?

• subvensiya
√ transaksiya
• transfert



• subsidiya
• dotasiya

268. «Büdcə sistemi haqqında» qanuna əsasən mərkəzi büdcədən yerli büdcələrə aşağıdakı formada ayırma həyata keçirilə bilməz?

• qrant
√ konsiqnasiya
• subsidiya
• subvensiya
• büdcə ssudası

269.  Azərbaycan Respublikası Kontitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının büdcə sisteminin 2-ci səviyyəsi hesab edilir?

• Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi
√ bələdiyyə büdcələri
• Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi, Naxçıvan MR-nın dövlət büdcəsi və bələdiyyə büdcələri
• Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi və bələdiyyə büdcələri
• Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi və Naxçıvan MR-nın dövlət büdcəsi

270. Azərbaycan Respublikası Kontitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının büdcə sisteminin 1-ci səviyyəsi hesab edilir?

• Bələdiyyə büdcələri və Naxçıvan MR-nın dövlət büdcəsi
• Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi
√ Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi və Naxçıvan MR-nın dövlət büdcəsi
• Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi və bələdiyyə büdcələri
• Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi, Naxçıvan MR-nın dövlət büdcəsi və bələdiyyə büdcələri

271. Ölkənin büdcə quruluşu müəyyən olunur?

• dövlətin maliyyə resursları ilə
• idarəetmə forması ilə
• dövlət suverenliyi ilə
√ dövlət quruluşu ilə
• milli pul vahidi ilə

272.  Aşağıdakılardan hansı büdcə kəsirinin azalmasına nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında»  qanununda
müəyyən edilmiş tədbir deyil?

• kredit ehtiyatlarından istifadə edilməsi

• dövlət büdcəsinin müdafiə olunmuş maddələri istisna olmaqla bütün xərclərin proporsional qaydada ixtisarı mexanizmi - sekvestr tətbiq
edilməsi

√ büdcə kəsirinin UDM-in 50%-lik nisbəti ilə əlaqələndirilməsi
• büdcə kəsiri məbləğinin müəyyən edilməsi
• dövlətin qısamüddətli öhdəliklərinin, yəni dövlət istiqrazlarının buraxılması və yayılmasından əldə olunan vəsailərdən istifadə edilməsi

273. Cümləni tamamlayın:  «Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu..... hesab edilir? .

• texniki xarakterli
• icra xarakterli
√ prosesual xarakterli
• mexaniki xarakterli
• maddi xarakterli

274.  Azərbaycan Respublikasında hər növbəti il üçün qəbul edilən Dövlət Büdcəsi haqqında qanunu hansı normalardan ibarətdir?

• mexaniki normaları
• prosesual normalardan
• texniki normalardan
• proqnoz normalardan
√ maddi normalardan



275. Maliyyə hüququnda maddi normaların daha çox tətbiq olunduğu hüquq sahəsi hansıdır?

• vergi hüququ
√ büdcə hüququ
• sığorta hüququ
• bank hüququ
• maliyyə hüququ

276. Maddi və prosesual hüquq normaları daha çox xarakterikdir?

• maliyyə hüququna
√ büdcə hüququna
• sığorta hüququna
• vergi hüququna
• bank hüququna

277.  Büdcə sahəsində yaranan münasibətləri tənzim edən normalar iki qrupa bölünür və onlar aşağıdakı kimi fərqləndirilir?

• mexaniki və texniki büdcə hüquq normaları
• cari və proqnoz büdcə hüquq normaları
• texniki və prosesual büdcə hüquq normaları
• maddi və qeyri-maddi büdcə hüquq normaları
√ maddi və prosesual büdcə hüquq normaları

278.  Büdcə hüququ spesifik tənzimetmə predmetinə malikdirvə onun predmetinə aşağıdakı hansı münasibət daxil deyildir?

• respublikanın dövlət büdcəsinin gəlir və xərclər üzrə strukturunun müəyyən   edilməsi, habelə büdcələr arasında onların bölüşdürülməsi
ilə əlaqədar münasibətlər

• büdcə sisteminə daxil olan büdcələr arasında qarşılıqlı münasibətlər

• Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR və ayrı-ayrı inzibati ərazi vahidlərinin büdcə   sahəsində səlahiyyətlərinin bölüşdürülməsi ilə
əlaqədar münasibətlər

• Azərbaycan Respublikasının büdcə quruluşunun müəyyən edilməsi və büdcə   sisteminin yaradılması ilə əlaqədar münasibətlər
√ Azərbaycan Respublikasında pul siyasətinin müəyyən edilməsi və zəruri pul   kütləsinin  emissiyası ilə  əlaqədar münasibətlər

279. Cümləni tamamlayın: Dövlət və bələdiyyə büdcələrinin yaradılması və onların xərclənməsi ilə əlaqədar geniş münasibətlər dairəsi əmələ
gəlir ki, onlar da xüsusi normalarla nizamlanır. Belə normaların məcmusu maliyyə hüququnun əsas bölməsini, yəni.....?

• bank hüququnu formalaşdırır
• vergi hüququnu formalaşdırır
• maliyyə hüququnu formalaşdırır
• sığorta hüququnu formalaşdırır
√ büdcə hüququnu formalaşdırır

280. Hüquq ədəbiyyatında büdcələrin bir neçə növü müəyyən olunur. Aşağıdakılardan hansı həmin təsnifat qrupuna aid deyil?

√ universal büdcə
• fövqəladə büdcə
• minimal büdcə
• adi büdcələr
• birləşmiş (vahid) büdcə

281.  Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsi hüquqi qüvvəsini nə vaxt qazanır?

• Parlament Komitələrinin müzakirəsindən sonra
√ Prezident fərmanından sonra
• Nazirlər Kabinetinin sərəncamından sonra
• Maliyyə Nazirliyi təsdiq edəndən sonra
• Büdcə qanunu qəbul olunduqdan sonra



282. Yerli Büdcənin vəsaitinin bələdiyyənin mülkiyyəti hesab edilməsi hansi məcəllə ilə təsbit olunmuşdur?

• Cinayət Məcəlləsi
• Torpaq Məcəlləsi
√ Mülki Məcəllə
• Konstitusiya Məcəlləsi
• Mülkü Prossesual Məcəlləsi

283. Cümləni tamamlayın: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində müəyyən edilir ki, Yerli Büdcəsinin vəsaiti bələdiyyənin.....?

√ mülkiyyətidir
• iqtisadi bazasıdır
• maliyyə sistemidir
• hüquqi təminatıdır
• əsasıdır

284.  Dövlət Büdcəsinin vəsaitinin Azərbaycan Respublikasının mülkiyyəti hesab edilməsi hansi məcəllə ilə təsbit olunmuşdur? )

• Cinayət Məcəlləsi
• Torpaq Məcəlləsi
• Mülkü Prossesual Məcəllə
• Konstitusiya Məcəlləsi
√ Mülki Məcəllə

285. Cümləni tamamlayın: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində müəyyən edilir ki, Dövlət Büdcəsinin vəsaiti Azərbaycan
Respublikasının.....?

• əsasıdır
• maliyyə sistemidir
• iqtisadi bazasıdır
• hüquqi təminatıdır
√ mülkiyyətidir

286. Sual: Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsinə şəklində təsdiq olunur?

• sərəncam şəklində
• fərman şəkilində
• konvensiya şəklində
• kontrakt şəklində
√ qanun şəklində

287.  Qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan və dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli orqanı tərəfindən qəbul
olunan aşağıdakılardan hansıdır?

• parlament büdcəsi
• prezident büdcəsi
√ dövlət büdcəsi
• bələdiyyə büdcəsi
• ailə büdcəsi

288. Aşağıdakılardan hansı maliyyə hüququnun alt sahəsidir?

• mülkü hüquq
• ğömrük hüququ
√ büdcə hüququ
• inzibati hüquq
• konstitusiya hüququ

289.  Aşağıdakılardan hansı maliyyə hüququnun alt sahəsidir?



• ğömrük hüququ
√ vergi hüququ
• konstitusiya hüququ
• mülkü hüquq
• inzibati hüquq

290.  Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının əsasən maliyyə fəaliyyətinə nəzarət edən dövlət orqanı aşağıdakılardan hansıdır?

• prokurorluq
• İcra hakimiyyəti
• Palata
√ Milli Məclis
• AIi Məhkəmə

291. Xüsusi səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən maliyyə fəaliyyətinin məzmunundan asılı olaraq maliyyə nəzarətinin
növlərinin aşağıdakı növü yoxdur?

• valyuta nəzarəti
• gömrük nəzarəti
• vergi nəzarəti
√ konstitusiya nəzarəti
• büdcə nəzarəti

292. Ümumi səlahiyyətli dövlət hakimiyyəti və idarəçilik orqanları, habelə xüsusi nəzarət orqanları tərəfindən həyata keçirilən maliyyə
nəzarəti hesab edilir?

• müstəqil, şəxsi, fərdi nəzarət
• bələdiyyə, dövlət, sahibkar nəzarəti
• təsərrüfatdaxili, birgə, kollektiv nəzarət
√ ümumdövlət nəzarəti
• müəssə, təsərrüfat, trest nəzarəti

293. Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların dairəsinə görə nəzarətin aşağıdakı növü yoxdur?

• təsərrüfatdaxili nəzarəti
• maliyyə-kredit orqanlarının nəzarəti
• idarədaxili nəzarət
√ transaksiya nəzarəti
• ümumi səlahiyyətli idarəçilik orqanlarının nəzarəti

294. Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların dairəsinə görə nəzarətin aşağıdakı növü yoxdur?

• prezident nəzarəti
√ palata nəzarəti
• auditor nəzarəti
• parlament nəzarəti
• ümumi səlahiyyətli idarəçilik orqanlarının nəzarəti

295.  Nazirliklər və idarələr, yerli özünüidarə orqanlarının nəzarət-təftiş şöbələri tərəfindən onlara tabe olan müəssisə və idarələrə
münasibətdə həyata keçirilən maliyyə nəzarəti ?

• Cari nəzarət
• Ümumdövlət nəzarəti
• müstəqil nəzarət
√ Idarə nəzarəti
• dövlət nəzarəti

296.  Ümumi səlahiyyətli dövlət hakimiyyəti və idarəçilik orqanları, habelə xüsusi nəzarət orqanları tərəfindən həyata keçirilən maliyyə
nəzarəti ?

• Cari nəzarət



√ Ümumdövlət nəzarəti
• Idarə nəzarəti
• müstəqil nəzarət
• dövlət nəzarəti

297. Dövlətin maliyyə nəzarətinin növləri hansılardır?

• təsərrüfatdaxili, birgə, kollektiv nəzarət
• bələdiyyə, dövlət, sahibkar nəzarəti
• müstəqil, şəxsi, fərdi  nəzarət
• müəssə, təsərrüfat, trest nəzarəti
√ ümumdövlət və idarə nəzarəti

298. Maliyyə nəzarətini həyata keçirən subyektdən asılı olaraq nəzarətin hansı növləri fərqləndirilir?

• bələdiyyə, dövlət, sahibkar nəzarəti
√ dövlət, təsərrüfatdaxili, müstəqil nəzarət
• təsərrüfatdaxili, birgə, kollektiv nəzarət
• müstəqil, şəxsi, fərdi nəzarət
• müəssə, təsərrüfat, trest nəzarəti

299. Maliyyə əməliyyatlarının sonunda aparılan maliyyə nəzarəti hansıdır?

√ sonrakı nəzarət
• ilkin nəzarət
• mexaniki nəzarət
• cari nəzarət
• baza nəzarəti

300.  Obyekti əldə olunmuş gəlirlərdən dövlət qarşısında öhdəliklərin icra olunması ilə və ya təqdim edilmiş pul vəsaitlərinin xərclənməsi ilə
bağlı sənədləşdirilmələr olan maliyyə nəzarəti hansıdır?

• mexaniki nəzarət
• sonrakı nəzarət
• baza nəzarət
√ cari nəzarət
• ilkin  nəzarət

301. Maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara çıxarmaq və xəbərdar etmək məqsədi daşıyan maliyyə nəzarəti hansıdır?

• mexaniki nəzarət
• sonrakı nəzarət
• baza nəzarət
√ cari nəzarət
• ilkin nəzarət

302.  Pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prosesində aparılan maliyyə nəzarəti hansıdır?

• mexaniki nəzarət
• ilkin nəzarət
√ cari nəzarət
• sonrakı nəzarət
• baza nəzarət

303. Cümləni tamamlayın:  İlkin maliyyə nəzarətinin məqsədi maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına
lazımi.....................göstərməkdən ibarətdir?

• zəruri müdaxilə
• maliyyə yardımı
• texniki dəstək



√ metodiki köməklik
• birbaşa təsir

304.  Maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi metodiki köməklik göstərmək hansı nəzarətin məqsədi hesab edilir?

• cari nəzarətinin
• mexaniki nəzarətin
• baza nəzarətinin
√ ilkin nəzarətin
• sonrakı nəzarətin

305.  Pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlanmazdan əvvəl həyata keçirilən
nəzarət hansıdır?

• cari nəzarət
• sonrakı nəzarət
• mexaniki nəzarət
√ ilkin  nəzarət
• baza nəzarət

306. Maliyyə nəzarətinin forması aşağıdakılardan hansıdır?

• sonrakı,dövrü, mexaniki
• baza, cari, əvvəl
√ ilkin, cari, sonrakı
• əvvəl, ilkin, cari
• cari, sonrakı, mütəmadi

307. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı məqsədilə dövlətin və bələdiyyələrin pul fondlarının təşkili, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi
sahəsində hərəkətlərin qanunauyğun və məqsədyönlü olması üzərində nəzarət nə hesab edilir?

•  maliyyə intizamı
•  maliyyə resursları
• maliyyə qanunvericiliyi
√ maliyyə nəzarəti
•  maliyyə sistemi

308.  Müəssisə, idarə, təşkilatlar və vətəndaşlar tərəfindən dövlətin pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və istifadə edilməsi qaydalarına və
göstərişlərinə dəqiqliklə və dönmədən əməl olunması nə hesab edilir?

• maliyyə qanunvericiliyi
• maliyyə resursları
√ maliyyə intizamı
• maliyyə sistemi
• maliyyə ehtiyatı

309. Maliyyə nəzarətinin vəzifələrinin reallaşması nəticəsində nə möhkəmlənir?

• maliyyə sistemi
• maliyyə resursları
• maliyyə qanunvericiliyi
√ maliyyə intizamı
• maliyyə ehtiyatı

310. Maliyyə nəzarətinin məzmununu müəyyən etmək üçün maliyyə hüquq normaları ilə tənzim edilən münasibətlərdə qarşıya qoyulan
vəzifələrə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• istehsal və kommersiya fəaliyyətinin yüksəldilməsində daxili ehtiyatlarını aşkar etmək

• müəssisə, idarə və təşkilatlar tərəfindən aparılan maliyyə əməliyyatlarının   qanunauyğun həyata keçirilməsinə, pul vəsaitlərinin
hesablanması və saxlanılması   qaydalırna əməl olunmasını yoxlamaq



• dövlət büdcəsinə daxilolmların artırılmasını təmin etmək,  maliyyə intizamının pozulması hallannın qarşısını almaq və onları xəbərdar
etmək

• mаliyyə intizаmının pоzulmаsı hаllаrının qаrşısını аlmаq və оnlаrı хəbərdаr еtmək
√ qənaət olunan maliyyə vəsaitlərinin dövlət borcunun aradan qaldınlmasına yönəltmək

311.  Maliyyə nəzarətinin məzmununu müəyyən etmək üçün maliyyə hüquq normaları ilə tənzim edilən münasibətlərdə qarşıya qoyulan
vəzifələrə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

• istehsal və  kommersiya fəaliyyətinin yüksəldilməsində daxili ehtiyatlarını aşkar  etmək
• müəssisələrin və vətəndaşların dövlət qarşısında maliyyə öhədliklərinin yerinə  yetirilməsini yoxlamaq
• maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə obyektiv olaraq qiymət vermək

• hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin,büdcə vəsaitlərinin,  bank ssudalarının, xüsusi vəsaitlərin onlar tərəfindən
məqsədəuyğun surətdə  istifadəsini yoxlamaq

√ pul vəsaitlərinin iqtisadi agentlər arasında bölgüsünü təmin etmək və onların  fəaliyyətini stimullaşdırmaq

312.  Maliyyə nəzarətinin obyekti?

• kredit münasibətləridir
• vergi münasibətləridir
• büdcə münasibətləridir
• sığorta münasibətləridir
√ pul münasibətləridir

313. Maliyyə hüquq münasibətlərində kollektiv iştirak etməyən subyektlər hansıdır?

• bələdiyyələr
• dövlət hakimiyyət və idarəçilik orqanları
• təsərrüfat müəssisələri
√ fiziki şəxslər
• özəl müəssisələr

314.  Aşağıdakılardan hansı prosessual maliyyə hüquq norması hesab edilir?

• Azərbaycan Respublikasının "Kreditfondu haqqında" qanunu
• Azərbaycan Respublikasının "Dövlət Büdcəsi haqqında" qanunları
• Azərbaycan Respublikasının "Sığorta haqqında" qanunu
√ Azərbaycan Respublikasının "Büdcə Sistemi haqqında" qanunu
• Azərbaycan Respublikasının "Dövlət Yol Fondu haqqında" qanunu

315. Aşağıdakılardan hansı maddi maliyyə hüquq norması hesab edilir?

√ Azərbaycan Respublikasının "Dövlət Büdcəsi haqqında" qanunları
• Azərbaycan Respublikasının "Kreditfondu haqqında" qanunu
• Azərbaycan Respublikasının "Dövlət Yol Fondu haqqında" qanunu
• Azərbaycan Respublikasının "Büdcə Sistemi haqqında" qanunu
• Azərbaycan Respublikasının "Sığorta haqqında" qanunu

316. Xarakterinə görə maliyyə hüquq normalarının aşağıdakı növləri vardır?

• qadağanedici və səlahiyyətverici
√ maddi və prosessual
• məhdudlaşdırıcı, və qadağanedici
• neytrallaşdırıcı və tənzimləyici
• stimullaşdırıcı və qadağanedici

317. Məzmununa görə maliyyə hüquq münasibətlərinin növlərinə aid deyil: (Çəki: 1)

• büdcədənkənаr pul fоndlаrının təşkili və bölüşdürülməsi ilə əlаqədаr münаsibətlər
• vergi-hüquq münasibətləri
• büdcə münasibətləri



• pul dövriyyəsi ilə əlаqədаr münаsibətlər
√ pul fondlarının özgəninkiləşdirməsilə  əlаqədаr münаsibətlər

318.  Məzmununa görə maliyyə hüquq münasibətlərinin aşağıdakı növü yoxdur?

√ paylama hüquq münasibətləri
• hesablaşma hüquq münasibətləri
• valyuta hüquq münasibətləri
• sığorta hüquq münasibətləri
• kredit hüquq münasibətləri

319. Maliyyə hüquq normalarının tələbləri pozulduqda tətbiq edilən cəzanı müəyyənləşdirən norma struktur elementi hansıdır?

• diskriminasiya
• disproporsiya
• dispozisiya
√ sanksiya
• hipoteza

320. Maliyyə hüquq münasibətləri iştirakçısının müvafiq halda hansı vəzifəni icra etməli, yaxud hansı hərəkəti etmək gərəkli olduğunu
özündə əks etdirən norma struktur elementi hansıdır?

• sanksiya
• hipoteza
• diskriminasiya
• disproporsiya
√ dispozisiya

321. Maliyyə hüquq münasibətlərinin yarana bildiyi şəraiti müəyyən edən və burada hüquq münasibəti subyektlərin dairəsini göstən norma
struktur elementi hansıdır?

• sanksiya
• disproporsiya
• dispozisiya
• diskriminasiya
√ hipoteza

322.  Digər növ hüquq normaları kimi maliyyə hüquq normasının strukturunu təşkil edir?

• diskriminasiya, sanksiya və dispozisiya
• disproporsiya, dispozisiya və hipoteza
√ hipoteza, dispozisiya və sanksiya
• preambula, sanksiya və dispozisiya
• hipoteza, disproporsiya və sanksiya

323.  Maliyyə hüquq normaları münasibət iştirakçılarına göstərdiyi təsirə görə aşağıdakı normalara bölünür?

• məhdudlaşdırıcı, səlahiyyətverici və qadağanedici
• məcburedici, qadağanedici və nəzarətedici
• stimullaşdırıcı, səlahiyyətverici və qadağanedici
• neytrallaşdırıcı, qadağanedici və tənzimləyici
√ məcburedici, qadağanedici və səlahiyyətverici

324. Aşağıdakılardan hansı maliyyə hüquq normalarına xarakterik olan əlamət deyil?

• maliyyə hüquq normaları vasitəsilə şəxsi maraqlar deyil, ictiai maraq və mənafelər realizə olunur
• maliyyə hüquq normaları özündə ifadə olunan tələblərin dəyişdirilməsiniqadağan edən imperativ xarakterə malikdir
• başqa növ hüquq normalarından maliyyə hüquq normaları özünün qeyri-sabitliyi ilə fərqlənir
• maliyyə hüquq normalarının maliyyə hüquqi tənzimetmənin predmetindən asılı olaraq məqsədli təyinatı vardır
√ maliyyə hüquq normaları hər bir hüquq sahəsi kimi presidentlərə əsaslanır



325. Maliyyə hüququnun mənbələri içərisində ən dinamik hesab ediləni aşağıdakılardan hansıdır?

• "Banklar haqqında» Azərbaycan Respublikası qanunu
√ "Dövlət büdcəsi haqqında» Azərbaycan Respublikası qanunu
• "Sığorta haqqında» Azərbaycan Respublikası qanunu
• "Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikası qanunu
• 0"Hesablama Palatası haqqında» Azərbaycan Respublikası qanunu

326. Azərbaycan Respublikasında vergi öhdəliyini ən ali səviyyədə aşağıdakılardan hansı ilə müəyyən edilmişdir?

• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fərmanı
• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
• Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı
• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
√ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

327.  Azərbaycan Respublikasının pul vahidi kimi milli valyuta - manat aşağıdakılardan hansı ilə müəyyən edilmişdir?

• Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
√ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fərmanı
• Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı

328.  Maliyyə hüququnun mənbələr hansı formada qruplaşdırılır?

• qanunlar
• məcəllələr
• beynəlxalq müqavilələr
√ normativ aktlar və normativ-hüquqi müqavilələr
• hüquqi adətlər

329. Maliyyə hüquq normalarının məcmusu olan maliyyə hüququ...........ibarətdir?

• ümumi  hissələrdən
• direktiv və göstəriş hissələrdən
√ ümumi və xüsusi hissələrdən
• yeni və köhnə hissələrdən
• tarixi və məntiqi hissələrdən

330. Hakimiyyət göstərişləri maliyyə hüquqi tənzimetmənin metodu kimi aşağıdakı xarakterə malikdir?

• paralel xarakterə
√ imperativ xarakterə
• xarici təsir xarakterinə
• daxili təsir xarakterinə
• dispozitiv xarakterə

331.  Maliyyə hüquqi tənzimetmədən asılı olaraq aşağıdakı münasibət forması yoxdur?

√ büdcə bölüşdürülməsi üzrə münasibətlər
• büdcə münasibətləri
• büdcələrin və büdcədənkənar məqsədli fondların təşkili və icra olunması ilə əlaqədar münasibətlər
• büdcə kreditləri üzrə münasibətlər
• dövlət sığortası üzrə münasibətlər

332. Cümləni tamamlayın: Maliyyə fəaliyyəti prosesində yaranan maliyyə münasibətləri iqtisadi meyara görə.... ayrılır?

• pul xarakterli və pul xarakterli olmayan münasibətlərə



• vergi xarakterli və vergi xarakterli olmayan münasibətlərə
√ maliyyə xarakterli və maliyyə xarakterli olmayan münasibətlərə
• sığorta xarakterli vəsığorta xarakterli olmayan münasibətlərə
• kredit xarakterli və kredit xarakterli olmayan münasibətlərə

333.  Maliyyə ehtiyatlarının hərəkətləri üzərində nəzarət ilə əlaqədar münasibətlər nəyi əks etdirir? (Çəki: 1)

• maliyyə xarakterli və maliyyə xarakterli olmayan münasibətləri
• dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması üzrə münasibətləri
√ büdcəyə vergi və rüsumların yığılmasını, dövlət xəzinəsinə könüllü ianələrvə dövlət   kreditinin yerləşdirilməsini
• büdcə maliyyələşdirilməsindən istifadə ilə əlaqədar yaranan münasibətləri
• büdcə və vergi nəzarəti, bank nəzarəti, valyuta nəzarəti və s. nəzarətin həyata   keçirilməsi üzrə münasibətləri

334. Maliyyə ehtiyatlarından istifadə olunmasıilə əlaqədar münasibətlər nəyi əks etdirir?

• büdcə və vergi nəzarəti, bank nəzarəti, valyuta nəzarəti və s. nəzarətin həyata   keçirilməsi üzrə münasibətləri
• büdcəyə vergi və rüsumların yığılmasını, dövlət xəzinəsinə könüllü ianələrvə dövlət   kreditinin yerləşdirilməsini
• dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması üzrə münasibətləri
• maliyyə xarakterli və maliyyə xarakterli olmayan münasibətləri
√ büdcə maliyyələşdirilməsindən istifadə ilə əlaqədar yaranan münasibətləri

335. Pul vəsaitləri fondunun səfərbər olunması ilə əlaqədar münasibətlər nəyi əks etdirir?

√ büdcəyə vergi və rüsumların yığılmasını, dövlət xəzinəsinə könüllü ianələrvə dövlət kreditinin yerləşdirilməsini
• dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması üzrə münasibətləri
• maliyyə xarakterli və maliyyə xarakterli olmayan münasibətləri
• büdcə maliyyələşdirilməsindən istifadə ilə əlaqədar yaranan münasibətləri
• büdcə və vergi nəzarəti, bank nəzarəti, valyuta nəzarəti və s. nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə münasibətləri

336. Maliyyə hüququnun predmetini təşkil edən maliyyə münasibətlərinə aşağıdakılandan hansı aid deyil?

√ maliyyə ehtiyatlarının mənimsənilməsi üzrə nəzarətlə əlaqədar münasibətlər
• maliyyə ehtiyatlarından istifadə olunmasıilə əlaqədar münasibətlər
• dövlətin maliyyə resurslarının bölüşdürülməsi ilə əlaqədar münasibətlər
• pul vəsaitləri fondunun səfərbər olunması ilə əlaqədar münasibətlər
• maliyyə ehtiyatlarının hərəkətləri üzərində nəzarət ilə əlaqədar münasibətlər

337. Cümləni tamamlayın: Maliyyə hüququnun əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onun təsir dairəsinə.....?

• dövlət bölməsinin maliyyə sistemi daxildir
√ dövlətin bütövlükdə maliyyə sistemi daxildir
• dövlətin nazirliklərinin maliyyə sistemi daxildir
• dövlətin regional maliyyə sistemi daxildir
• dövlətin hüquqi şəxslərinin maliyyə sistemi daxildir

338. Cümləni tamamlayın: Maliyyə hüquq ümumi hüquq olmaqla.....? (Çəki: 1)

√ maliyyə hüquq münasibətlərində dövlət iradəsi və mənafeyinə xidmət edir
• maliyyə hüquq münasibətlərində yerli hakimiyyətin mənafeyinə xidmət edir
• maliyyə hüquq münasibətlərində hüquqi şəxslərin iradəsinə xidmət edir
• maliyyə hüquq münasibətlərində fiziki şəxslərin mənafeyinə xidmət edir
• maliyyə hüquq münasibətlərində bələdiyyələrin iradəsinə xidmət edir

339. Cümləni tamamlayın: Maliyyə hüququ.....?

• xüsusi hüquq sahəsidir
• konstitusion hüquq sahəsidir
√ ümumi hüquqdur
• xüsusi hüquqdur
• asılı hüquq sahəsidir



340. Cümləni tamamlayın: Maliyyə hüququ ictimai inkişafın hərhansı birdövründə dövlətin vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsinin
təmin olunması üçün maliyyə fəaliyyəti prosesində meydana çıxan ictimai münasibətləri nizama salan....?

• əxlaq normalarının məcmusudur
• ənənə normalarının məcmusudur
• adət normalarının məcmusudur
√ hüquq normalarının məcmusudur
• dini normalarının məcmusudur

341.  Maliyyə münasibətlərini başqa münasibətlərdən fərqləndirən əlamətlərə hansı aid deyil?

• bu münasibətlərdə pul vəsaitəlri maliyyə ehtiyatları formasında hərəkət edir
√ bu münasibətlər pul vəsaitəlrinin mənimsənilməsi münasibətləridir
• bu münasibətlər bir qayda olaraq pul münasibətləridir
• bu münasibətlər pul vəsaitəlrinin bölgüsü münasibətləridir
• bu münasibətlər ekvivalentsiz münasibətlərdir, burada pul vəsaitlərinin yalnız birtərəfli hərəkəti vardır

342. Respublikanın icra hakimiyyətinin rəhbəri kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
hansı maddəsinə əsasən, respublikanın dövlət büdcəsini Milli Məclisin təsdiqinə təqdim edir ?

• 119-cu maddəsinə
• 99-cu maddəsinə
• 129-cu maddəsinə
• 139-cu maddəsinə
√ 109-cu maddəsinə

343.  Maliyyə elə pul münasibətlərini nəzərdə tutur ki, bu zaman...?

• bələdiyyə pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və ya istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun
√ dövlətin pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və ya istifadəolunması həyata keçirilmiş olsun
• dövlətin pul vəsaiti fondlarının bölüşdürülməsi və ya istifadə olunması həyatakeçirilmiş olsun
• dövlətin pul vəsaiti fondlarının yaradılması həyata keçirilmiş olsun
• dövlətin pul vəsaiti fondlarının yaradılması və bölüşdürülməsi həyata keçirilmiş olsun

344. Azərbaycan Respublikasının pul vəsaiti fondları və onlara müvafiq olan hüquq institutlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çəki: 1)

• dövlət maliyyəsi
• kredit fondu
• müəssisələrin, idarələrin və təşklatların maliyyəsi
• dövlət sığorta fondu
√ qeyri-rezidentlərin maliyyəsi

345. Cümləni tamamlayın:  Maliyyə elə pul münasibətlərini nəzərdə tutur ki, bu zaman...?

• müəssisələrin pul vəsaiti fondlarının istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun
• müəssisələrin pul vəsaiti fondlarının yaradılması və istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun
• müəssisələrin pul vəsaiti fondlarının yaradılması həyata keçirilmiş olsun
√ müəssisələrin pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və ya istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun
• müəssisələrin pul vəsaiti fondlarının bölüşdürülməsi və ya istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun

346. Pul vəsaiti fondlarının sistemini nə təmin edir?

• vergi hüquq institutları sistemi
• valyuta hüquq institutları sistemi
√ maliyyə hüquq institutları sistemi
• sığorta hüquq institutları sistemi
• büdcə hüquq institutları sistemi

347.  İnzibati cərimə münasibətləri ilə bağlı pul münasibətləri hansı hüquq sahəsinin predmeti hesab edilir?



• cinayət hüququnun
• sosial hüququn
√ inzibati hüquq
• maliyyə hüququnun
• mülkü hüququn

348.  Alqı-satqı münasibətləri ilə bağlı pul münasibətlər hansı hüquq sahəsinin predmeti hesab edilir? (Çəki: 1)

• inzibati hüququn
• sosial hüququn
√ mülkü hüququn
• maliyyə hüququnun
• cinayət hüququnun

349.  Maliyyə aspektindən aşağıdakılardan hansı pul münasibəti hesab edilir?

• barter münasibətləri
• sosial münasibətlər
• akkreditiv münasibətləri
√ inzibati cərimə münasibətləri
• beynəlxalq  münasibətlər

350.  Maliyyə nəzarətinin məzmununu müəyyən etmək üçün maliyyə hüquq normaları ilə tənzim edilən münasibətlərdə qarşıya qoyulan
vəzifələrə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

√ qənaət olunan maliyyə vəsaitlərinin dövlət borcunun aradan qaldınlmasına yönəltmək
• istehsal və kommersiya fəaliyyətinin yüksəldilməsində daxili ehtiyatlarını aşkar etmək

• müəssisə, idarə və təşkilatlar tərəfindən aparılan maliyyə əməliyyatlarının   qanunauyğun həyata keçirilməsinə, pul vəsaitlərinin
hesablanması və saxlanılması   qaydalırna əməl olunmasını yoxlamaq

• dövlət büdcəsinə daxilolmların artırılmasını təmin etmək,  maliyyə intizamının pozulması hallannın qarşısını almaq və onları xəbərdar
etmək


