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1709_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları

Fənn : 1709 Maliyyə hüququ

Maliyyə elə pul münasibətlərini nəzərdə tutur ki, bu zaman...? (Çəki: 1)

Bir-birilə qarşılıqlı əlaqəli olan müxtəlif maliyyə institutlarının məcmusu nəyi formalaşdırır? (Çəki: 1)

Maliyyə hüququ aşağıdakı münasibətlərdən hansını tənzimləyir?

Dövlətin maliyyə fəaliyyənti dedikdə....?

Maliyyə Ərəbcədən tərcümədə nə deməkdir

ərazi vahidlərinin pul vəsaiti fondlarının istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun

ərazi vahidlərinin pul vəsaiti fondlarının yaradılması və ya bölüşdürülməsi həyata keçirilmiş olsun

ərazi vahidlərinin pul vəsaiti fondlarının bölüşdürülməsi və ya istifadə olunması həyata keçirilmiş olsun

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

dövlət sistemini

maliyyə sistemini•
kredit sistemini

təsərrüfat sistemini

sığorta sistemini

gömrük münasibətlərini

vergi münasibətlərini

xarici maliyyə münasibətlərini

bütün pul münasibətlərini

maliyyə münasibətlərini•

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 cərimələrdi

heç biri.

hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən vergi orqanlarına qaytarılmamaq şərti ilə verilən pul

pul mənbəyi

pul yıgımı•
pulun bölüşdürülməsi

pulun paylanması

iqtisadi mexanizm
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Mənbəələrə istinadən ilk dəfə harada pul fondu yaranıb

Finantino sözünün mənasi nədir

Maliyyənin anlayişi aşagıdakılardan hansıdir

Maliyyə hansı kateqoriyyaya aiddir

Azərbaycan Respublikasının pul fondlarının hüquq institutlarına nə aiddir?

budcə fondunu nə təşkil edir

İtaliya və ya Fransada•
Rusiyada

Azərbaycanda

ABŞ-da

Əlcazairdə

gəlir

büdcə

Ödəmə•
pul

maliyyə

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

•
maliyyə cəmiyyətdə pul münasibətlərini tənzimləyir

maliyyə cəmiyyətdə maliyyə münasibətlərini tənzimləyir

maliyyə cəmiyyətdə pulla baglı mülki münasibətlərini tənzimləyir

maliyyə cəmiyyətdə iqtisadi münasibətlərini tənzimləyir

hüquqi

maliyyə

siyasi

pul

iqtisadi•

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•

cərimələr

sıgorta haqları
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Maliyyə hüququnun predmetini hansı münasibətlər təşkil edir?

Dövlətin maliyyə resurslarının bölüşdürülməsi ilə əlaqədar münasibətlər nəyi əks etdirir?

Müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyəsinin hansı növü var

Dövlətin maliyyə fəаliyyəti zamanı əsаslanılan vаhidlik prinsipi hesab edilir?

Dövlətin maliyyə fəаliyyəti hansı prinsipə əsаslаnmаlıdır?

hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan vergilər və ödəmələr•
bank kreditləri

Gömrük yığımları.

xüsusi mülkiyyət sahiblərinin həyata keçirdikləri maliyyə fəaliyyəti prosesində meydana çıxan münasibətlər

maliyyə hüququ müstəqil hüquq sahəsi kimi həmin sahənin normaları ilə nizama salınan ictimai münasibətlər

heç biri

dövlət və bələdiyyələrin həyata keçirdikləri maliyyə fəaliyyəti prosesində meydana çıxan münasibətlər•
hamısı

dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması üzrə münasibətləri•
büdcə və vergi nəzarəti, bank nəzarəti, valyuta nəzarəti və s. nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə münasibətləri

maliyyə xarakterli və maliyyə xarakterli olmayan münasibətləri

büdcə maliyyələşdirilməsindən istifadə ilə əlaqədar yaranan münasibətləri

büdcəyə vergi və rüsumların yığılmasını, dövlət xəzinəsinə könüllü ianələrvə dövlət kreditinin yerləşdirilməsini

özünü maliyyələşdirən

dövləti maliyyələşdirən maliyyə

kredit təşkilatı

bankrot

komersiya və qeyri komersiya•

konstitusion prinsip•
bərabərlik prinsipi

effektivlik prinsipi

fərdiçilik prinsipi

bölgü prinsipi

vаhidlik prinsipinə•
effektivlik prinsipinə

bölgü prinsipinə

fərdiçilik prinsipinə

bərabərlik prinsipinə
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Аzərbаycаn Respublikаsının maliyyə sisteminə аşаğdаkılаrdan hansı aid deyil?

Maliyyə hüquq münasibətlərində kollektiv iştirak etməyən subyektlər hansıdır?

Qadağanedici normalar subyektlərin müəyyən hərəkətlər etməsini....?

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

Aşağıdakılardan hansı maliyyə hüququnun mənbəyi hesab edilmir?

Maliyyə hüququnun mənbələri neçə qrupa bölünür?

dövlət maliyyəsi

dövlət sığоrtа fоndu

kredit fоndu

müəssisələrin, idаrələrin və təşklаtlаrın maliyyəsi

subvensiyalar•

fərdi şəxslər•
dövlət müəssisələri

birliklər

idarələr

maliyyə-sənaye qrupları

tövsiyyə edir

qadağan edir•
təhrik edir

nəzarət edir

sövq edir

tövsiyyə edir

sövq edir

məcbur edir•
nəzarət edir

təhrik edir

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarları

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fərmanları•
Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanları

1
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Maliyyə hüquq normalarının məcmusu olan maliyyə hüququ...........ibarətdir?

Maliyyə hüququnun əsas tənzimetmə metodu aşağıdakılardan hansıdır?

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

Maliyyə ehtiyatlarından istifadə olunmasıilə əlaqədar münasibətlərə hansı münasibətlər aid edilir?

Maliyyə hüququ.....?

4

5

3

2•

dörd hissədən

beş hissədən

iki hissədən•
yeddi hissədən

bir hissədən

məhkəmə göstərişləri metodu

münsiflər göstərişləri metodu

prezident göstərişləri metodu

hakimiyyət göstərişləri metodu•
parlament göstərişləri metodu

büdcəyə vergi və rüsumların yığılması, dövlət xəzinəsinə könüllü ianələr, dövlət kreditinin yerləşdirilməsi üzrə
münasibətlər

büdcə tənzimlnməsinin gedişində dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması üzrə münasibətlər•
Hamısı

büdcə müəyyənləşdirilməsindən istifadə ilə əlaqədar yaranan münasibətlər

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 və vergi nəzarəti, bank nəzarəti, valyuta nəzarəti və s. nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə münasibətlər

büdcə tənzimlnməsinin gedişində dotasiya, subsidiya, subvensiyaların ayrılması üzrə münasibətlər

büdcə müəyyənləşdirilməsindən istifadə ilə əlaqədar yaranan münasibətlər•

xarici hüquq sahəsidir

konstitusion hüquq sahəsidir

müstəqil hüquq sahəsidir•
asılı hüquq sahəsidir
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Maliyyə hüququnun predmeti aşağıdakılardan hansıdır?

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

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?

Pul vəsaitlərinin yaradılması metodları aşağıdakılardan hansıdır?

Dövlətin bir illik maliyyə planı aşağıdakılardan hansıdır?

xüsusi hüquq sahəsidir

bütün pul münasibətləri

büdcə münasibətləri

bazar münasibətləri

maliyyə münasibətləri•
bank münasibətləri

bir qrupa bölünür

iki qrupa bölünür•
altı qrupa bölünür

üç qrupa bölünür

beş qrupa bölünür

119-cu maddəsinə

109-cu maddəsinə•
99-cu maddəsinə

139-cu maddəsinə

129-cu maddəsinə

məcburi və zəruri

könüllü və qarşılıqlı

məcburi və birdəfəlik

məcburi və könüllü•
öhdəlik və könüllü

dövlət krediti

dövlət borcu

dövlət sığortası

dövlət büdcəsi•
dövlət maliyyəsi
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Respblika ərazisində bütün maliyyə əməliyyatlarının vahidlik prinsipinə aşağıdakılardan hansı aid edilir?

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

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

Dövlətin maliyyə fəaliyyəti zamanı əsaslanılan vahidlik prinsipi hesab edilir?

Dövlətin maliyyə fəaliyyəti hansı prinsipə əsaslanmalıdır?

Mərkəzləşdirimiş fondlara ilk növbədə 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

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•

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

konstitusion prinsip•
bölgü prinsipi

fərdiçilik prinsipi

effektivlik prinsipi

bərabərlik prinsipi

vahidlik prinsipinə•
bölgü prinsipinə

effektivlik prinsipinə

fərdiçilik prinsipinə

bərabərlik prinsipinə

dövlət büdcəsi və dövlət krediti

dövlət büdcəsi və büdcədənkənar fondlar
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Mərkəzləşdirimiş fondlara aşağıdakılardan hansı aid edilir?

Mərkəzləşdirilməmiş fondlara aşağıdakılardan hansı aid edilir?

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?

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

Sığorta fondunun mənbələri hesab edilir?

dövlət maliyyəsi və dövlət sığortası

dövlət büdcəsi, büdcədənkənar fondlar, dövlət krediti•
büdcədənkənar fondlar və dövlət krediti

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

müəssisə və təşkilatların maliyyəsi•
müəssisə və təşkilatların kreditləri

dövlət maliyyəsi

müəssisə və təşkilatların borcları

müəssisə və təşkilatların öhdəlikləri

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

dövlət öhdəliyi vəsaitləri

dövlət borc vəsaitləri

dövlət müdaxilə vəsaitləri

dövlət ehtiyat vəsaitləri

dövlət büdcəsi vəsaitləri•

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
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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?

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

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

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

Müəssisə, idarə və təşkilatların maliyyəsi əsasında formalaşır?

hüquqi və fiziki şəxslərdən alınan büdcə haqları

bank fondu

valyuta fondu

büdcə fondu

kredit fondu•
dövlət fondu

dövlət fondu

büdcə fondu

bank fondu

sığorta fondu•
valyuta fondu

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•

bank sisteminin

maliyyə sisteminin•
büdcə sisteminin

kredit sisteminin

vergi sisteminin

milli gəlir•
birgə gəlir

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

Dövlət krediti ölkədə nədən istifadə olunmaqla təşkil olunur?

Dövlət krediti münasibətlərində yaranır?

Dövlət krediti münasibətlərdə dövlət çıxış edir?

Dövlət krediti dedikdə nəzərdə tutulur?

daxili gəlir

dövlət gəliri

mənəvi dəyərlərlə

təkrar istehlakla

maddi istehsalla•
maddi istehlakla

təkrar maliyyələşmə ilə

xəzinə öhdəliyindən

dövlət istiqrazları və əmanətlərdən•
istiqrazlardan

vekseldən

mənfəətdən

dövlətin güzəştli borcu

dövlətin daxili borcu•
dövlətin daimi borcu

dövlətin birdəfəlik borcu

dövlətin xarici borcu

əlaqələndirici qismində

vasitəçi qismində

kreditor qismində

borc gerən qismində

borclu qismində•

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•
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Dövlət Neft Fondunun vəsaitləri hansı məqsədlə istifadə olunur?

Dövlət Neft Fondu mahiyyət etibarilə.....?

Dövlət Neft Fondu hansı məqsədlə yaradılmışdır?

Dövlət Neft Fondu hesab olunur?

Bank emissiyasının təminatı üçün nə əsas hesab edilir?

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

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

büdcə fonddur

sosial müdafiə fondudur

hökümət fondudur

özəl fonddur

büdcədənkənar fonddur•

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

•

dövlətin ehtiyat fondu

dövlətin büdcə fondu

dövlətin maliyyə fondu•
dövlətin gələcəyi fondu

dövlətin gəlir fondu

dövlətin valyuta ehtiyatı

dövlətin pul ehtiyatı

dövlətin fond ehtiyatı

dövlətin qızıl ehtiyatı•
dövlətin büdcə ehtiyatı

bank kapitalının təminatı üçün
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Qızıl-valyuta fondu dedikdə nə nəzərdə tutulur?

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

Aşağıdakılardan hansı büdcədənkənar məqsədli fond hesab edilir?

Aşağıdakılardan hansı büdcədənkənar məqsədli fond hesab edilir?

Sual: Auditorun vəzifələrinə aid olmayanı seçin : (Çəki: 1)

bank əməliyyatlarının təminatı üçün

bank nizamnaməsinin təminatı üçün

bank sisteminin təminatı üçün

bank emissiyasının təminatı üçün•

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

pul fondu

qızıl-valyuta fondu•
varidat fondu

maliyyə fondu

qızıl fondu

sosial sığorta fondu

investisiya resursları fondu

əhalinin sosial müdafiə fondu•
təkrar sığorta fondu

kreditlərin maliyyələşdirilməsi fondu

sosial sığorta fondu

dövlət yol fondu•
kreditlərin maliyyələşdirilməsi fondu

investisiya resursları fondu

təkrar sığorta fondu

daxili audit müəssisə rəhbəri qarşısında hesabat verməlidir•
qüvvədə olan qanunvericiliyə əməl etmək

kommersiya sirrini gözləmək

heç biri
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Sual: Hansı funksiyanı həyata keçirməklə Mərkəzi Bank bank qanunvericiliyinə, Mərkəzi Bankın
normativ aktlarına və göstərişlərinə kredit təşkilatları tərəfindən riayət olunmasına daim nəzarət edir ? (Çəki:
1)

Sual: Kim bank nəzarətini kreditləşmə, maliyyələndirmə və hesablaşma ilə əlaqədar əməliyyatların
gedişində banklar tərəfindən həyata keçirilən və müştərilərin maliyyə- təsərrüfat fəaliyyəti üzərində nəzarətin
ən çevik və ən geniş forması hesab edir ? (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 81 -ci maddəsinə əsasən hansı dövlət orqanı maliyyə
fəaliyyətinə nəzarət edir ? (Çəki: 1)

Sual: Professor N.I.Ximiçeva hesab edir ki, ... maliyyə nəzarəti 2 halda həyata keçirilir: (Çəki: 1)

Sual: Xüsusi səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən maliyyə fəaliyyətinin məzmunundan
asılı olaraq maliyyə nəzarətinin növlərini aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: 1parlament nəzarəti 2Bank
nəzarəti 3Cari nəzarət 4Gömrük nəzarət öauditor nəzarəti (Çəki: 1)

auditor nəzarətini keyfiyyətli həyata keçirmək

nəzarət•
tənzimləyici

ekspert- analitik

analitik-informasiya

bölgü

O.N.Qorbunova•
M.I.Piskotin

A.N.Kozırin

N.M.Artyomov

R.O.Xalfina

Milli Məclis•
AR Maliyyə Nazirliyi

AR Vergilər Nazirliyi

Nazirlər Kabineti

Mərkəzi Bank

məcburi•
bank

könüllü

sığorta

parlament

1,3,5•
2,4,6
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Sual: Ümumi səlahiyyətli dövlət hakimiyyəti və idarəçilik orqanları, habelə xüsusi nəzarət orqanları
tərəfindən həyata keçirilən maliyyə nəzarəti ? (Çəki: 1)

Sual: . ... maliyyə nəzarətinin tədqiqat obyekti keçən yoxlama dövrünün maliyyə göstəricisidir: (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə- təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirilməsi, dövlət qarşısında maliyyə öhdəliklərinin yerinə
yetirilməsi, cari xərclər və s. həyata keçirilməsi gedişində maliyyə orqanları tərəfindən aparılan nəzarət ?
(Çəki: 1)

Sual: ... müəssisə, idarə, təşkilatlar və vətəndaşlar tərəfindən dövlətin pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və
istifadə edilməsi qaydalarına və göstərişlərinə dəqiqliklə və dönmədən əməl olunması deməkdir: (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə intizamı dedikdə ( daha əhatəli olanı seçin): (Çəki: 1)

1,2,5

02,5,6

1,5,6

Ümumdövlət nəzarəti•
dövlət nəzarəti

Idarə nəzarəti

müstəqil nəzarət

Cari nəzarət

sonrakı nəzarət•
ilkin nəzarət

əvvəlcədən nəzarət

cari nəzarət

operativ nəzarət

cari nəzarət•
əvvəlcədən nəzarət

sonrakı nəzarət

ilkin nəzarət

operativ nəzarət

maliyyə intizamı•
maliyyənin funksiyası

maliyyə sanksiyasi

heç biri

maliyyə nəzarəti

müəssisə, idarə, təşkilatlar və vətəndaşlar tərəfindən dövlətin pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və istifadə edilməsi
qaydalarına və göstərişlərinə dəqiqliklə və dönmədən əməl olunması deməkdir

•
pul vəsaitlərinin tam olaraq toplanması, məqsədyönlü və qanunauyğun surətdə bölüşdürülməsi və səmərəli istifadə
olunması deməkdir
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Sual: Maliyyə hüquq normaları ilə tənzim edilən münasibətlərdə qarşıya qoyulan vəzifələrdən yanlış olanı
seçin: (Çəki: 1)

Sual: Keçmiş sovet hüquq ədəbiyyatında maliyyə nəzarəti faktiki olaraq ... kimi qəbul olunurdu: (Çəki: 1)

Sual: Aşağıdakılardan doğru olanı seçin: (Çəki: 1)

Sual: təftişin üsulları (Çəki: 1)

Sual: Nazirlər Kabinetinin 2001 -ci il 13 yanvar qərarı (Çəki: 1)

Heç biri

Hamısı
müəssisə, idarə, təşkilatlar və vətəndaşlar tərəfindən dövlətin pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və istifadə edilməsi
qaydalarına və göstərişlərinə dəqiqliklə və dönmədən əməl olunması deməkdir

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə subyektiv olaraq qiymət vermək•
dövlət büdcəsinə daxilolmaların artırılmasını təmin etmək

istehsal və kommersiya fəaliyyətinin yüksəldilməsində onların daxili ehtiyatlarını aşkar etmək

maliyyə intizamının pozulması hallarının qarşısını almaq və onları xəbərdar etmək

müəssisələrin və vətəndaşların dövlət qarşısında maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini yoxlamaq

bank nəzarəti•
sığorta nəzarəti

büdcə nəzarəti

gömrük nəzarəti

vergi nəzarəti

maliyyənin bölgü və nəzarət funksiyaları obyektiv olaraq birlikdə fəaliyyət göstərir•
tənzimləmə funksiyasının təsirdairəsi nəzarət funksiyasının təsir dairəsindən daha genişdir

bölgü funksiyasının təsir dairəsi tənzimləmə funksiyasının təsir dairəsindən daha genişdir

tənzimləmə funksiyasının təsirdairəsi bölgü funksiyasının təsir dairəsindən daha genişdir

bölgü funksiyasının təsirdairəsi nəzarət funksiyasının təsir dairəsindən daha genişdir

- hamısı•
invertarlaşdırma, ekspertiza

vizual müşahidə

riyazi, normativ, məntiqi

- qarşılıqlı, müqaisəli.

"Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması qaydalan"•
-Auditor xidməti haqqında

Milli Bank haqqında

heç biri
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Sual: O.N.Qorbunova görə Maliyyə nəzarətin metodları (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə nəzarətin metodları (Çəki: 1)

Sual: Auditor hüququnu əldə etmək üçün aşagıdakılar tələb olunur (Çəki: 1)

Sual: Auditorun vəzifələri (Çəki: 1)

Sual: Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırması Departamentinin hərəkətləri hansı qanunvericiliklə
tənzimlənir. (Çəki: 1)

Sual: vegi məcəlləsinin 20- maddəsi nəyi östərir (Çəki: 1)

'Valyuta tənzimi haqqında"

hamısı•
İqtisadi analiz

maliyyə nəzarəti

müşahidə, yoxlama

iqtisadi tədqiqat

yoxlama və taftiş•
illik

rüblük

- hamısı

analitik və statistis fəaliyyət

sarbəst auditor imtahanı vermək
mühasibat uçotu və maliyyə sahələrində iqtisadçı və hüquqşunas üzrə ali təhsilə və ixtisas üzrə ən azı 3 il iş stajına
malik olmalı

hamısı•
AR-nın vətədaşlıgı

müvafiq məhkumlugun olmaması və ya məhkumlugun müəyyən edilmiş qaydada ödənilməsi

auditin aparılması zamanıaşkar edilmiş bütün pozuntular və nöqsanlar barədə sifarişçinin rəhbərliyinə məlumat vermək

qüvvədə olan qanunvericiliyə əməl etmək, auditor nəzarətini keyfiyyətli həyata keşirtmək

hamısı•
komersiya sirrini gözləmək.
sifarişçinin mühasibat uçotunun və hesabatının vəziyyətini, düzgünlüyünü, qüvvədə olan qanunlara və normativ aktlara
uygunlugunu yoxlamaq

Əmək məcəlləsi ilə

Heç biri

Əməliyyat axtarış haqqında" AR qanunu və Cinayət Prosesual məcəllə ilə•
vergi məcəlləsi ilə

Mülki Prossesual məcəllə ilə
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Sual: vegi məcəlləsinin 32- maddəsi nəyi östərir (Çəki: 1)

Sual: vegi məcəlləsinin 32-35-ci maddələri nəyi östərir (Çəki: 1)

Sual: Xüsusi səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən həyata keçirilən maliyyə fəaliyyətinin məzmunundan
asılı olaraq maliyyə nəzarətinin növlərinin aşağıdakı növü yoxdur? (Çəki: 1)

Sual: Nazirliklər və idarələr, yerli özünüidarə orqanlarının nəzarət-təftiş şöbələri tərəfindən onlara tabe
olan müəssisə və idarələrə münasibətdə həyata keçirilən maliyyə nəzarəti hansıdır? (Çəki: 1)

Sual: Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı məqsədilə dövlətin və bələdiyyələrin pul fondlarının təşkili,
bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi sahəsində hərəkətlərin qanunauyğun və məqsədyönlü olması üzərində
nəzarət hesab edilir? (Çəki: 1)

vergi orqanlarının öz səlahiyyətləri çərçivəsində hüquq mühafizə orqanlarının da səlahiyyətlərini həyata keçirirlər•
vergi orqanlarının audit ilə vergi nəzarətini həyata keçirir.

vergi orqanlarının cəriməetmə məqsədi ilə vergi nəzarətini həyata keçirir.

vergi orqanlarının vergilərin tam və vaxtında yıgılmasını təmin etmək məqsədi ilə vergi nəzarətini həyata keçirir

vergi orqanlarının təftiş ilə vergi nəzarətini həyata keçirir.

vergi orqanlarının vergilərin tam və vaxtında yıgılmasını təmin etmək məqsədi ilə vergi nəzarətini həyata keçirir.•
vergi orqanlarının yoxlama ilə vergi nəzarətini həyata keçirir.

vergi orqanlarının cəriməetmə məqsədi ilə vergi nəzarətini həyata keçirir.

vergi orqanlarının audit ilə vergi nəzarətini həyata keçirir.

vergi orqanlarının təftiş ilə vergi nəzarətini həyata keçirir.

vergi orqanlarının yoxlama səlahiyyətlərini•
vergi orqanlarının audit səlahiyyətlərini

vergi orqanlarının cəriməetmə səlahiyyətlərini

vergi orqanlarının cəzavermə səlahiyyətlərini

vergi orqanlarının təftiş səlahiyyətlərini

auditor nəzarəti•
vergi nəzarəti

bank nəzarəti

sığorta nəzarəti

büdcə nəzarəti

təsərrüfatdaxili, birgə, kollektiv nəzarət

idarə nəzarəti•
ümumdövlət nəzarəti

bələdiyyə, dövlət, sahibkar nəzarəti

müstəqil, şəxsi, fərdi nəzarət
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Sual: Maliyyə nəzarətinin məzmununu müəyyən etmək üçün maliyyə hüquq normaları ilə tənzim edilən
münasibətlərdə qarşıya qoyulan vəzifələrə aşağıdakılardan hansı aid deyil? (Çəki: 1)

Sual: Yoxlamanın kim tərəfindən aparılması nöqteyi-nəzərdən iki növ audit fərqləndirilir: (Çəki: 1)

Sual: Audit yoxlaması Auditorxidməti haqqında Qanunun 2-ci maddəsinə əsasən hansı formada həyata
keçirilir? (Çəki: 1)

Sual: Hansı funksiyanı həyata keçirməklə Mərkəzi Bank bankfəaliyyətinin zəruri göstəricilərini müəyyən
edir, ümumdövlət miqyasında bank sistemini tənzim edir? (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında qanuna əsasən, Mərkəzi Bank hansı
funksiyaları həyata keçirir ? (Çəki: 1)

maliyyə nəzarəti•
I maliyyə sistemi

I maliyyə intizamı

3 maliyyə resursları

maliyyə qanunvericiliyi

pul vəsaitlərinin iqtisadi agentlər arasında bölgüsünü təmin etmək və onların fəaliyyətini stimullaşdırmaq•
müəssisələrin və vətəndaşların dövlət qarşısında maliyyə öhədliklərinin yerinə yetirilməsini yoxlamaq

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə obyektiv olaraq qiymət vermək

istehsal və kommersiya fəaliyyətinin yüksəldilməsində daxili ehtiyatlarını aşkar etmək
hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin,büdcə vəsaitlərinin, bank ssudalarının, xüsusi vəsaitlərin
onlar tərəfindən məqsədəuyğun surətdə istifadəsini yoxlamaq

daxili, xarici•
məcburi

daxili

könüllü, məcburi

könüllü

könüllü, məcburi•
subyektiv, könüllü

subyektiv, məcburi

obyektiv, məcburi

subyektiv, obyektiv

tənzimləyici•
nəzarət

ekspert- analitik

analitik-informasiya

bölgü
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Sual: Hesablama Palatasının bütün funksiyalarını necə qruplaşdırmaq olar? 1 nəzarət- təftiş 2 Bölgü 3
Analitik- informasiya 4 Tənzimləmə 5 ekspert- analitik (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə nəzarətinin bütün növlərini necə qruplaşdırmaq olar? (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə nəzarətini həyata orqanlann dairəsinə görə nəzarətin hansı növləri var? 1 parlament
nəzarəti 2 Prezident nəzarəti 3 Cari nəzarət 4 Müstəqil nəzarət 5 idarədaxili nəzarət 6 Sonrakı nəzarət (Çəki:
1)

Sual: A.N.Kozırin maliyyə nəzarətinin hansı növlərini fərqləndirmişdir ? 1 dövlət nəzarəti 2 Cari nəzarət
3 Ümumdövlət nəzarəti 4 Idarə nəzarəti 5 müstəqil nəzarət (Çəki: 1)

Sual: A.N.Kozırin nəzarətin hansı 3 növünü fərqləndirir ? 1 dövlət nəzarəti 2 Cari nəzarət 3 Təsərrüfat
daxili nəzarət 4 llkin nəzarət 5 müstəqil nəzarət (Çəki: 1)

tənzimləyici, nəzarət•
eskpert-analitik, bölgü

nəzarət- təftiş, tənzimləmə

analitik-informasiya, ekspert- analitik

bölgü, ekspert-analitik

1,3,5•
1,4,5

2,4,5

1,2,5

1,2,4

məcburi, könüllü•
cari, ilkin

vergi, valyuta

bank, sığorta

dövlət, parlament

1,2,5•
3,4,6

1,4,5

1,3,6

1,4,6

3.4•
1.5

1,2

1.4

2.5
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Sual: Kim maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların təbiətindən asılı olaraq nəzarətin 3 növünü
fərqləndirir ? (Çəki: 1)

Sual: Sonrakı nəzarət (Çəki: 1)

Sual: Bu nəzarətin obyekti əldə olunmuş gəlirlərdən dövlət qarşısında öhdəliklərin icra olunması ilə və
ya təqdim edilmiş pul vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı sənədləşdirilmələrdir (Çəki: 1)

Sual: Cari maliyyə nəzarətinin obyekti (Çəki: 1)

Sual: ... nəzarətin aparılmasında məqsəd maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara
çıxarmaq və xəbərdar etməkdən ibarətdir: (Çəki: 1)

1,3,5•
2,4,5

1,4,5

1,2,5

1,2,4

A.N.Kozırin•
M.I.Piskotin

N.M.Artyomov

Y.A.Rovinski

R.O.Xalfina

maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi metodiki köməklik göstərməkdir

maliyyə əməliyyatları başlamazdan əvvəl aparılan maliyyə nəzarətidir

pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prosesində aparılan maliyyə nəzarətidir

maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara çıxarır

maliyyə əməliyyatlarının sonunda aparılan maliyyə nəzarətidir•

cari•
ilkin

əvvəlcədən

sonrakı

operativ

əldə olunmuş gəlirlərdən dövlət qarşısında öhdəliklərin icra olunması ilə və ya təqdim edilmiş pul vəsaitlərinin
xərclənməsi ilə bağlı sənədləşdirilmələrdir

•
maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara çıxarmaq və xəbərdar etməkdir

maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi metodiki köməklik göstərməkdir

heç biri

maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara çıxarmaqdır

cari•
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Sual: Cari nəzarət (Çəki: 1)

Sual: ... maliyyə nəzarətinin məqsədi maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi metodiki
köməklik göstərməkdən ibarətdir: (Çəki: 1)

Sual: . Bu nəzarət fəaliyyət üçün əsas olan lisenziya və sənədlərin - büdcə layihələrinin, maliyyə planları
və smetaları, kassa sənədlərinin olub-olmamasının yoxlanılmasından ibarətdir: (Çəki: 1)

Sual: ... pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına
başlanmazdan əvvəl həyata keçirilən nəzarətdir? (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə intizamının tələbləri kimlərə aiddir ? (Çəki: 1)

ilkin

əvvəlcədən

sonrakı

operativ

pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prosesində aparılan maliyyə nəzarətidir•
fəaliyyət üçün əsas olan lisenziya və sənədlərin olub-olmamasıının yoxlanılmasından ibarətdir

maliyyə əməliyyatlarının sonunda aparılan maliyyə nəzarətidir

maliyyə əməliyyatlarına başlanmazdan əvvəl həyata keçirilən nəzarətdir

məqsədi maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi metodiki köməklik göstərməkdir

ilkin nəzarət•
cari nəzarət

əvvəlcədən nəzarət

sonrakı nəzarət

operativ nəzarət

ilkin nəzarət•
cari nəzarət

D əvvəlcədən nəzarət

sonrakı nəzarət

operativ nəzarət

ilkin nəzarət•
sonrakı nəzarət

əvvəlcədən nəzarət

cari nəzarət

operativ nəzarət

müəssisə, idarə və təşkilatlar, dövlət orqanları və onların vəzifəli şəxslərinə•
yalnız sahibkarlara
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Sual: Maliyyə nəzarəti haqqında yanlış olanı seçin : (Çəki: 1)

Sual: Təftişçinin hüquq və vəzifələri (Çəki: 1)

Sual: Təşkilati əlamətinə görə təftişin növləri (Çəki: 1)

Sual: Audit Yoxlamasının növləri (Çəki: 1)

Sual: Auditor yoxlamasının hansı nəvləri var (Çəki: 1)

yalnız dövlət orqanlarına

yalnız müəssisələrə

yalnız idarə və təşkilatlara

maliyyə nəzarəti yalnız xüsusi istehsal sahələrini əhatə edir•
maliyyə nəzarətinin obyekti hər şeydən əvvəl pul münasibətləridir

maliyyə nəzarəti həm xüsusi istehsal, həm bütöv ictimai təkrar istehsalı, həm də istehsaldankənar sahələri əhatə edir

maliyyə nəzarəti dövlət nəzarətinin mühüm həlqəsidir

maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsinin zəruriliyi maliyyənin nəzarət funksiyasından irəli gəlir

hamısı•
müəssisə rəhbər və digər işçilərdən izahat tələb etmək

xüsusi protokol əsasında müəyyən sənədləri götürmək
təftiş apardıgı təşkilatda lazım oaln sənədləri tələb etmək, lazım olduqda müəssisənin bütün sahələrini və binalarını
yoxlamaq

mütaxasis və ekspert dəvət etmək

tematik

hamısı•
planlı

plandankənar

Kompleks

daxili və xarici•
illik

rüblük

heç biri

analitik və statistis fəaliyyət

məcburi və könüllü•
illik

rüblük

hamısı

analitik və statistis fəaliyyət
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118
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Sual: Valyuta tənzimi haqqında qanun neçənci ildə təsdiq edilib (Çəki: 1)

Sual: Milli Bankın aşagıdakı funksiyaları var (Çəki: 1)

Sual: Bankların hüuqi vəziyyəti hansılardır (Çəki: 1)

Sual: Vergi məcəlləsinin 25-ci maddəsinə aiddir 2 (Çəki: 1)

Sual: Vergi məcəlləsi neçənci ildə quvəyyə minib (Çəki: 1)

Sual: Mühasibat uçotu haqqında AR 24 mart 1995-ci il qanunun 40-cı maddəsinə əsasən (Çəki: 1)

21 oktyabr 1994- cü il•
14 iyun1996-ci il

10 iyun 2001 -ci il

31 yanvar 2001-ci il

10 iyun 1996-ci il

Tənzimləyici və nəzarət•
yerli hakimiyyət orqanları və digər təşkilatlar tərəfinsən qəbul olunmuş və vergiqoymaya aid olan aktlara nəzarət

beynəlxalq maliyyə və vergi təşkilatları ilə əməkdaşlıq

hamısı

analitik və statistis fəaliyyət

dövlət idarəçilik orqanları və nəzarıt orqanları kimi; sahibkarliq fəaliyyəti göstərən hüquqi şəxs kimi•
Banklar təftiş s həyata keçirir

Banklar yoxlamanı həyata keçirir

Banklar cəriməetmə həyata keçirir

Banklar audit səlahiyyətlərini həyata keçirir

dövlət gömrük orqanları mallarAR-nın gömrük sərhədlərindən keçirdikdə, vergilərin tutlması sahəsində Vergi məcələsi
və Gömrük Məcələsi ilə müəyyən edilmiş hüquqları və vəzifələri həyata keçirir.

•
analitik və statistis fəaliyyət

yerli hakimiyyət orqanları və digər təşkilatlar tərəfinsən qəbul olunmuş və vergiqoymaya aid olan aktlara nəzarət

beynəlxalq maliyyə və vergi təşkilatları ilə əməkdaşlıq

vergi qanunvericiliyinin tətbiqinə dair təlimatlar, metodik göstərişlər və digər sənədlə işləyib hazırlamaq və nəşr etmək

1 yanvar 2001-ci il•
012 dekabr 2000-ci il

011 iyul 2001 -ci il

1 yanvar 2000 ci il

11 iyul 2000-ci il

AR-nın Maliyyə Nazirliyi mühasibat uçotu və onunu standartları haqqında qanunvericiliyə əməl olunmasına nəzarəti
həyata keçirir

•
Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisnin təsdiqinə təqdim
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Sual: Nazirlər Kabineti maliyyə nəzarətini xüsusi səlahiyyətli orqanlar vasitasi ilə həyata keçirir. (Çəki:
1)

Sual: MM Hesablaşma palatasının səlahiyyətli üzvləri (Çəki: 1)

Sual: Hesablaşma Palatası Haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa dəyişikliklər və əlavələr
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 7 dekabr 2001-ci il tarixli Qanununa əsasən (Çəki: 1)

Sual: Hesablaşma Palatasının funksiyaları aşagıdakı kimi qruplaşdırılır. (Çəki: 1)

Sual: Hesablaşma Palatası Haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunun 2-ci maddəsinə əsasən
hesablama palatasının aşagıdakı funksiyaları var (Çəki: 1)

Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisnin təsdiqinə təqdim
edir
pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl həyata
keçirilir

maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara çıxartmaq və xəbərdar etmək.
Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində icra hakimiyyəti üçün nəzərdə tutulmuş xərclər çərçivəsində
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları yaradır

hamısı•
Vergilər Nazirliyi

Gömrük komitəsi

Maliyyə Nazirliyi

Milli Bank

sədr, sədr müavini, 7 auditor•
rəis

hüquqşünas, iqtisadçı

vəkil.

6 deputat

Hesablaşma Palatası funksiyaları genişlənmiş•
heç biri

Hesablaşma Palatası funksiyaları dəyişdirilmiş

Hesablaşma Palatası ləgv edilmiş

Hesablaşma Palatası funksiyaları azalmış

İIkin,

sonrakı

nəzarət- nəftiş, analitik- informasiya, ekspert-analitik•
könüllü və məcburi

cari,

dövlət büdcəsinin layihəsinə, büdcəsinin icrası barədə illik hesabata və müvafiq qanun layihəsinə rzy verir və
büdcədən maliyyələşdirmələrin təsdiq olunmuş dövlət büdcəsində müzyyən edildiyi kimi aparılmasını təhlil edirvə
MM məlumat verir

•
Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisnin təsdiqinə təqdim
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Sual: Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 1999 -cu il tarixli qanunu. (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 92 maddəsni əsas tutaraq Milli Məclis yaratmışdır
(Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 81 maddəsinə aiddir (Çəki: 1)

Sual: ... qanunvericilik əsasında və audit standartları əsasında təşkil olunur: (Çəki: 1)

Sual: Aşağıdakılardan hansılar maliyyə nəzarətinin formasıdır ? 1. ilkin nəzarət 2. operativ nəzarət 3.
Cari nəzarət 4. əvvəlcədən nəzarət 5. sonrakı nəzarət (Çəki: 1)

Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisnin təsdiqinə təqdim
edir
pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl həyata
keçirilir

maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara çıxartmaq və xəbərdar etmək
Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində icra hakimiyyəti üçün nəzərdə tutulmuş xərclər çərçivəsində
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları yaradır

Hesablaşma Palatası Haqqında•
Vergi məcəlləsi

budcə haqqında qanun

hamısı

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Hesablaşma Palatası•
Gömrük komitəsi

İdman və gənclər nazirlryi

bələdiyyələr

Vergilər Nazirliyini

vergi ödəyiciləri vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə müvafiq olaraq vergi ödəyicisi olan
şəxs, onun filialı və nümayəndəliklərinin oldugu yer üzrə , habelə sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi şəxs yaratmadan
həyata keçirən vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs yaratmadan həyata keçirən vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin yaşadıgı yer
üzrə vergi orqanlarında uçota alınır

•

Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində icra hakimiyyəti üçün nəzərdə tutulmuş xərclər çərçivəsində
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları yaradır
Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisnin təsdiqinə təqdim
edir

hamısı

Milli Məclis maliyyə fəaliyyətinə nəzarət edən dövlət orqanıdır

audit fəaliyyəti•
bank fəaliyyəti

sığorta fəaliyyəti

valyuta fəaliyyəti

maliyyə fəaliyyəti

1,3,5•
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Sual: Maliyyə nəzarətinin yoxlama hərəkətlərinin ifadə üsulu kimi səciyyələndirilən formaları olduğunu
kim müəyyən etmişdir ? (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə nəzarəti (Çəki: 1)

Sual: Təftiş yoxlamanın obyektləri (Çəki: 1)

Sual: Auditor xidməti haqqında qanun neçənci ildəndir (Çəki: 1)

Sual: Valyutaya nəzarət orqanları hansılardı (Çəki: 1)

1,4,5

1,2,4

1,2,5

2,4,5

dos. N.M.Artyomov•
M.I.Piskotin

S.D.Tsırkin

Y.A.Rovinski

R.O.Xalfina

dövlətin mənafeyini təmin etməklə müəssisə, idarə və vətəndaşların maraqlarını müdafiə edir•
yalnız vətəndaşların maraqlarını müdafiə edir

yalnız idarə və təşkilatların maraqlarını müdafiə edir

yalnız müəssisələrin maraqlannı müdafiə edir

yalnız sahibkarların maraqlarını müdafiə edir

hamısı•
Qismən Təftiş

Tam Təftiş

Sənəd Təftiş- hamısı

Faktiki Təftiş

16 sentyabr 1994•
14 İyun1996-ci il

10 iyun 2001 -ci il

021 oktyabr 1994- cü il

10 iyun 1996-ci il

Milli bank və Gömrük Komitəsi•
Hesablaşmalar Palatası

Beynılxalq Bank
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Sual: Azərbaycan Respublikasının Milli Bank haqqında qanun nə vaxt qəbul edilib. (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının Bank və Bank fəaliyyəti haqqında qanun nə vaxt qəbul edilib. (Çəki:
1)

Sual: Gömrük Məcələsi nə vaxt qəbul edilib (Çəki: 1)

Sual: Əməliyyat axtarış haqqında AR qanunu və Cinayət Prosesual məcəllə ilə vergi orqanları (Çəki: 1)

Sual: AR Vergilər nazirliyinin funksiyaları (Çəki: 1)

heç biri

Vergilər Nazirliyi

10 iyun 1996-ci il•
14 iyun1996-ci il

10 iyun 2001 -ci il

05 yanvar 2000 ci il

31 yanvar 2001-ci il

10 iyun 2001 -ci il

14 İyun1996-ci il•
10 iyun 1997-ci il

31 yanvar 2001-ci il

05 yanvar 2000 ci il

10 iyun 1997-ci il•
12 dekabr 2000-ci il

10 iyun 2001 -ci il

05 yanvar 2000 ci il

031 yanvar 2001-ci il

vətəndaşların vergi məsələləri ilə baglı sorgunu həyata keçirir, binalara, qurgulara,torpaq sahələrinə daxil olmaq və
baxış keçirtmək, vergi cinayətlərinin tədqiqatını aparır.

•
vergi orqanlarının öz səlahiyyətləri çərçivəsində hüquq mühafizə orqanlarının da səlahiyyətlərini həyata keçirirlər.

vergi orqanlarının cəriməetmə məqsədi ilə vergi nəzarətini həyata keçirir.

vergi orqanlarının vergilərin tam və vaxtında yıgılmasını təmin etmək məqsədi ilə vergi nəzarətini həyata keçirir.

vergi orqanlarının təftiş ilə vergi nəzarətini həyata keçirir.

hamısı•
yerli hakimiyyət orqanları və digər təşkilatlar tərəfinsən qəbul olunmuş və vergiqoymaya aid olan aktlara nəzarət

beynəlxalq maliyyə və vergi təşkilatları ilə əməkdaşlıq

vergi qanunvericiliyinin tətbiqinə dair təlimatlar, metodik göstərişlər və digər sənədlə işləyib hazırlamaq və nəşr etmək

analitik və statistis fəaliyyət
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Sual: vergi orqanlarının öz səlahiyyətləri çərçivəsində hüquq mühafizə orqanlarının da səlahiyyətlərini
həyata keçirmək məqsədi ilə hansı orqanı yaradıb (Çəki: 1)

Sual: Vergi nəzarətinin əsas neçə forması var (Çəki: 1)

Sual: Vergi məcəlləsi neçənci ildə qəbul edilib (Çəki: 1)

Sual: məcburi maliyyə nəzarəti bu halda həyata keçirilir (Çəki: 1)

Sual: maliyyə nəzarətinin forması (Çəki: 1)

Sual: xüsusi səlahiyyətli dövlət orqanların nəzarət obyektləri (Çəki: 1)

Vergi Cinayətlərinin İbtidai Araşdırması Departamenti•
Cinayət Axtarış Departamenti

Vergidən Yayınanlar iş üzrə Departament

hamısı

İbtidai İstintaq şöbəsi

2.0•
3.0

5.0

4.0

8.0

11 iyul 2000-ci il•
12 dekabr 2000-ci il

11 iyul 2001 -ci il

1 yanvar 2000 ci il

1 yanvar 2001 -ci il

qanunvericiliyin tələbi və səlahiyyətli dövlət orqanlarının qərarı ilə•
prokurorun təşəbbüsü ilə

xalqın qərarı ilə

Heç biri

bələdiyyənin xaişi ilə

könüllü və məcburi•
cari,

sonrakı

hamısı

İIkin,

hamısı•
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148

149

150

151
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Sual: Maliyyə nəzarətinin növləri (Çəki: 1)

Sual: Sonrakı maliyyə nəzarətinin tədqiqat obyekti nədir (Çəki: 1)

Sual: Cari nəzarətin məqsədi (Çəki: 1)

Sual: İlkin maliyyə nəzarətinin məqsədi (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikası vergi məcəlləsinin 24 maddəsinin deyilir (Çəki: 1)

bank nəzarəti

sıgorta , valyuta, gömrük nəzarəti

budcə nəzarəti

vergi nəzarəti

- hamısı•
- dövlət nəzarəti

- idarədaxili nəzarət

- təssərqfat daxili, audit, prezident

- parlament, ümumisəlahiyyətli idarəçilik orqanlarının nəzarəti,

keçən yoxlama dövrünün maliyyə göstəriciləri•
əmlak nəzarət

maliyyə hesabları

heç biri

gələcəkyoxlama dövrünün maliyyə göstəriciləri

maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara çıxartmaq və xəbərdar etmək•
vergilərin hesablanması və ödənilməsi barədə izahatlar verməyə, onların hüquq və vəzifələrini izah etmək
pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl həyata
keçirilir

maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi metodik kömək gəstərmək

müəyyən edilmiş hesabat formalarının doldurulması qaydalarını izah etməyə,

pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prossesində aparılan maliyyə nəzarəti

müəyyən edilmiş hesabat formalarının doldurulması qaydalarını izah etməyə, vergilərin

hesablanması və ödənilməsi barədə izahatlar verməyə, onların hüquq və vəzifələrini izah etmək
pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl həyata
keçirilir

maliyyə hüquq münasibətlərinin iştirakçılarına lazımi metodik kömək gəstərmək•

vergi orqanları vergi ödəyicilərinə vergi qanunvericiliyi və vergi qanunvericiliyində edilən dəyişikliklər barədə kütləvi
informasiya vasitələri ilə və ya fərdi qaydada əvəzsiz olaraq məlumat verməyə, müəyyən edilmiş hesabat formalarının
doldurulması qaydalarını izah etməyə, vergilərin hesablanması və ödənilməsi barədə izahatlar verməyə, onların hüquq
və vəzifələrini izah etməyə borcludur.

•

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

vergi ödəyiciləri vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə müvafiq olaraq vergi ödəyicisi olan
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153

154

155

156

157

Sual: Azərbaycan Respublikası vergi məcəlləsinin 33 maddəsinin 1 -ci bəndində deyilir (Çəki: 1)

Sual: Sonrakı nəzarət (Çəki: 1)

Sual: cari nəzarət (Çəki: 1)

Sual: İlkin nəzarət (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə nəzarətinin hansı formaları var (Çəki: 1)

vergi ödəyiciləri vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə müvafiq olaraq vergi ödəyicisi olan
şəxs, onun filialı və nümayəndəliklərinin oldugu yer üzrə , habelə sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi şəxs yaratmadan
həyata keçirən vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs yaratmadan həyata keçirən vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin yaşadıgı yer
üzrə vergi orqanlarında uçota alınır

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

vergi ödəyiciləri vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə müvafiq olaraq vergi ödəyicisi olan
şəxs, onun filialı və nümayəndəliklərinin oldugu yer üzrə , habelə sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi şəxs yaratmadan
həyata keçirən vergi ödəyicisi olan fiziki şəxs yaratmadan həyata keçirən vergi ödəyicisi olan fiziki şəxsin yaşadıgı yer
üzrə vergi orqanlarında uçota alınır

•

Prezident Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsini Azərbaycan Respublikası Milli Məclisnin təsdiqinə təqdim
edir
vergi orqanları vergi ödəyicilərinə vergi qanunvericiliyi və vergi qanunvericiliyində edilən dəyişikliklər barədə kütləvi
informasiya vasitələri ilə və ya fərdi qaydada əvəzsiz olaraq məlumat verməyə, müəyyən edilmiş hesabat formalarının
doldurulması qaydalarını izah etməyə, vergilərin hesablanması və ödənilməsi barədə izahatlar verməyə, onların hüquq
və vəzifələrini izah etməyə borcludur

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

maliyyə əməliyyatlarının sonunda aparılan maliyyə nəzarətidir•
pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl həyata
keçirilir
Istehsal və komersiya fəaliyyətinin yüksəldilməsində onları daxili ehtiyatlarını aşkar etmək, maliyyə-təsərefat
fəaliyyətinə obyektiv qiymət vermək

hamısı

pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prossesində aparılan maliyyə nəzarəti

pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prossesində aparılan maliyyə nəzarəti•
maliyyə əməliyyatlarının sonunda aparılan maliyyə nəzarətidir
Istehsal və komersiya fəaliyyətinin yüksəldilməsində onları daxili ehtiyatlarını aşkar etmək, maliyyə-təsərefat
fəaliyyətinə obyektiv qiymət vermək

hamısı
pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl həyata
keçirilir

pul fondunun yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə edilməsi üzrə maliyyə əməliyyatlarına başlamazdan əvvəl həyata
keçirilir

•
maliyyə əməliyyatlarının sonunda aparılan maliyyə nəzarətidir
Istehsal və komersiya fəaliyyətinin yüksəldilməsində onları daxili ehtiyatlarını aşkar etmək, maliyyə-təsərefat
fəaliyyətinə obyektiv qiymət vermək

hamısı

pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prossesində aparılan maliyyə nəzarəti
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159

160

161

162

Sual: Maliyyə nəzarətinin neçə forması var(Çəki: 1)

Sual: Maliyyə intizamı dedikdə (Çəki: 1)

Sual: maliyyə nəzarətinin məzmununa aiddir (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə nəzarətini əhəmiyyəti və zəruriliyi (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə nəzarətinin obyekti (Çəki: 1)

İlkin, cari, sonrakı•
əmlak, maliyyə, pul

maliyyə

pul

maliyyə, pul

3.0•
5.0

1.0

8.0

4.0

müəssisə, idarə və təşkilatların və vətəndaşların pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və istifadə edilməsi qaydalarına və
göstərişlərinə dəqiqliklə və dönmədən əməl olunması

•
Nazirlər Kabinetinin pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və istifadə edilməsi qaydalarına və göstərişlərinə dəqiqliklə və
dönmədən əməl olunması başa düşülür
Milli Məclisin pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və istifadə edilməsi qaydalarına və göstərişlərinə dəqiqliklə və
dönmədən əməl olunması başa düşülür
Hesablama Palatasının pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və istifadə edilməsi qaydalarına və göstərişlərinə dəqiqliklə və
dönmədən əməl olunması başa düşülür
Vergilər Nazirliyinin pul vəsaitlərinin təşkili, bölgüsü və istifadə edilməsi qaydalarına və göstərişlərinə dəqiqliklə və
dönmədən əməl olunması başa düşülür

hamısı•
müəssisə, idarə və təşkilatlar tərəfindən aparılan maliyyə əməliyyatlarının qanunauygun həyata keçirilməsinə, pul
vəsaitlərinin hesablanması saxlanılması qaydalarına qanunauygun əməl olunmasını yoxlamaq,
Istehsal və komersiya fəaliyyətinin yüksəldilməsində onları daxili ehtiyatlarını aşkar etmək, maliyyə-təsərefat
fəaliyyətinə obyektiv qiymət vermək

müəssisələrin və vətəndaşların Dövlət qarşısında maliyyə öhdəliklərinin yerinə yetrilməsinin yoxlamaq
hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərınin budcə vəsaitlərinin, bank ssudalarının, xüsusi vəsaitlərin
onlar tarafindən məqsədəuygun surətdə istifadəsini yoxlamaq

bölgü, mübadilə və istehlak münasibətləri•
Pul münasibetleri

valyuta yıgımı

hamısı

Maliyyə resursları

Pul münasibetleri•
Maliyyə resursları
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163

164

165

166

167

Sual: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının hansı maddəsinə əsasən qanunvericilik hakimyyətini
həyata keçirən respublika parlamenti, yəni Milli Məclis maliyyə fəaliyyətinə nəzarət edən dövlət orqanıdır?
(Çəki: 1)

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 155.3-cü maddəsinədə müəyyən edilir:

Sual: Büdcə maliyyə plan aktı olmaqla hüquqi əlamətləri hansılardı? (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 156-cı maddəsinə əsasən (Çəki: 1)

Sual: Hüquqi kateqoriya kimi büdcə (Çəki: 1)

valyuta

heç biri

Büdcə prossesi

81-ci•
109-cu

125-ci

26-cı

56-cı

Dövlət Büdcəsinin vəsaiti bələdiyyələrin mülkiyyətidir

Yerli büdcənin vəsaiti bələdiyyənin mülkiyyətidir

Dövlət Büdcəsinin vəsaiti vətəndaşların mülkiyyətidir

Dövlət Büdcəsinin vəsaiti Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətidir•
Yerli büdcənin vəsaiti vətəndaşların mülkiyyətidir

Heç biri

büdcə - universal maliyə plan aktıdır, yəni onun göstəriciləri iqtisadi və sosial inkişafın bütün sahələrini əhatə edir

Hamısı•
büdcə başqa digər maliyyə planlarına münasibətdə əlaqələndirici rola malikdir

büdcə - əsas maliyyə plan aktıdır.

Dövlət Büdcəsinin vəsaiti vətəndaşların mülkiyyətidir

Yerli büdcənin vəsaiti vətəndaşların mülkiyyətidir

Yerli büdcənin vəsaiti bələdiyyənin mülkiyyətidir•
Dövlət Büdcəsinin vəsaiti bələdiyyələrin mülkiyyətidir

Yerli büdcənin vəsaiti dövlətin mülkiyyətidir

müxtəlif səviyyəli büdjə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə əlaqədar yaranan iqtisadi
(pul) münasibətlərdir
dövlət (və ya bələdiyyələrin) mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə
olunamsı üzrə əsas maliyyə plan aktı kimi başa düşülməlidir

•
yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu və ya
digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur

dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu
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168

169

170

171

172

Sual: Hüquqi kateqoriya kimi büdcə (Çəki: 1)

Sual: Büdcə gəlirlərinin və xərclərinin bölüşdürülməsi prinsiplərinə aiddir (Çəki: 1)

Sual: Cari il üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanuna əsaslanaraq büdcə sisteminin xərcləri necə
qruplaşdırılır (Çəki: 1)

Sual: Qrant nədir (Çəki: 1)

Sual: transfer nədir (Çəki: 1)

dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu
və ya digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur

Heç biri

müxtəlif səviyyəli büdjə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə əlaqədar yaranan iqtisadi
(pul) münasibətlərdir

Heç biri
qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan və dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli orqanı
tərəfindən qəbul olunan əsas maliyyə plan aktıdır

•
yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu və ya
digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur
dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu
və ya digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur

ərazi prinsipi; müstəqillik prinsipi.

hamısı•
büdcələrin maksimum balanslaşdırılması prinsipi;

mayyələşdirilən tədbirlərin (obyektlərin) əhəmiyyətliliyinin müəyyən edilməsi prinsipi;

bölgünün mərkəzləşdirmə qaydasında tənzim edilməsi prinsipi;

xarici iqtisadi fəaliyyətin maliyyələşdirilməsi; dövlətin daxili borcları; və s

idarəçilik xərcləri; elm xərcləri; müdafiə xərcləri;

hamısı•
xərcləri; səhiyyə xərcləri; sosial müdafiə xərcləri;

təsərrüfat xərcləri, dövlət investisiya xərcləri;

yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müvafiq dövlət hakimiyyət orqanının qərarı ilə ayrılan vəsaitlərin müəyyən məqsədi
istiqamətləri nəzərdə tutulmayan büdcə ehtiyatıdır.
büdcənin tənzimləyici gəlirlərindən biri kimi yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müəyyən işləri maliyyələndirmək üçün
əvəzsiz və qaytarılmamaq şərtilə ayrılan pul vəsaitləri olub və bu maliyyələndirmədə aşağı büdcə ilə paylı iştiraka
əsaslanan büdcə
humanitar, sosial, ekoloci layihələri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, hüquqi məsləhət, informasiya, nəşriyyat və s qanunla
nəzərdə tutulan qaydada göstərilən yardımdır.

•
aşağı bıdcələrə maddi kömək göstərmək məqsədilə əvəzsiz, qaytarılmamaq şərtilə yuxarı büdcədən ayrılan büdcə
vasitəsilərinə

inzibati ərazi vahidliklərinin sosial-iqtisadi cəhətdən inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcələrə təqdim olunur.

humanitar, sosial, ekoloci layihələri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, hüquqi məsləhət, informasiya, nəşriyyat və s qanunla
nəzərdə tutulan qaydada göstərilən yardımdır.
aşağı bıdcələrə maddi kömək göstərmək məqsədilə əvəzsiz, qaytarılmamaq şərtilə yuxarı büdcədən ayrılan büdcə
vasitəsilərinə

•

büdcənin tənzimləyici gəlirlərindən biri kimi yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müəyyən işləri maliyyələndirmək üçün
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174

175

176

177

Sual: subsidiya nədir; (Çəki: 1)

Sual: Dotasiya nədir(Çəki: 1)

Sual: Büdcə sistemini tənzimləmək məqsədilə yuxarı büdcələrdən aşağı büdcələrə ayrılan vəsaitlər
(ehtiyatlar) hərəkət edir: (Çəki: 1)

Sual: tənzimləyici gəlirlər (Çəki: 1)

Sual: Təhkim edilmiş gəlirlər (Çəki: 1)

büdcənin tənzimləyici gəlirlərindən biri kimi yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müəyyən işləri maliyyələndirmək üçün
əvəzsiz və qaytarılmamaq şərtilə ayrılan pul vəsaitləri olub və bu maliyyələndirmədə aşağı büdcə ilə paylı iştiraka
əsaslanan büdcə
yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müvafiq dövlət hakimiyyət orqanının qərarı ilə ayrılan vəsaitlərin müəyyən məqsədi
istiqamətləri nəzərdə tutulmayan büdcə ehtiyatıdır.

inzibati ərazi vahidliklərinin sosial-iqtisadi cəhətdən inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcələrə təqdim olunur.

humanitar, sosial, ekoloci layihələri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, hüquqi məsləhət, informasiya, nəşriyyat və s qanunla
nəzərdə tutulan qaydada göstərilən yardımdır.
yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müvafiq dövlət hakimiyyət orqanının qərarı ilə ayrılan vəsaitlərin müəyyən məqsədi
istiqamətləri nəzərdə tutulmayan büdcə ehtiyatıdır.
büdcənin tənzimləyici gəlirlərindən biri kimi yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müəyyən işləri maliyyələndirmək üçün
əvəzsiz və qaytarılmamaq şərtilə ayrılan pul vəsaitləri olub və bu maliyyələndirmədə aşağı büdcə ilə paylı iştiraka
əsaslanan büdcə

•
aşağı bıdcələrə maddi kömək göstərmək məqsədilə əvəzsiz, qaytarılmamaq şərtilə yuxarı büdcədən ayrılan büdcə
vasitəsilərinə

inzibati ərazi vahidliklərinin sosial-iqtisadi cəhətdən inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcələrə təqdim olunur.

humanitar, sosial, ekoloci layihələri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, hüquqi məsləhət, informasiya, nəşriyyat və s qanunla
nəzərdə tutulan qaydada göstərilən yardımdır.
yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müvafiq dövlət hakimiyyət orqanının qərarı ilə ayrılan vəsaitlərin müəyyən məqsədi
istiqamətləri nəzərdə tutulmayan büdcə ehtiyatıdır

•
büdcənin tənzimləyici gəlirlərindən biri kimi yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müəyyən işləri maliyyələndirmək üçün
əvəzsiz və qaytarılmamaq şərtilə ayrılan pul vəsaitləri olub və bu maliyyələndirmədə aşağı büdcə ilə paylı iştiraka
əsaslanan büdcə
aşağı bıdcələrə maddi kömək göstərmək məqsədilə əvəzsiz, qaytarılmamaq şərtilə yuxarı büdcədən ayrılan büdcə
vasitəsilərinə

inzibati ərazi vahidliklərinin sosial-iqtisadi cəhətdən inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcələrə təqdim olunur.

hamısı•
dotasiya;subsidiya;

büdcə ssudası.

qrant;transfert;

subvensiya;

yuxarı büdcələrin təsdiq edilməsi zamanı yuxarı dövlət hakimiyyəti orqanlarının qərarları əsasında aşağı büdcələrə
onların gəlir və xərclərinin balanslaşdırılması məsədilə təqdim olunan vasitədir

•
təşkilatların təsərrüfat fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər, xarici iqtisadi fəaliyyətdən daxil olan gəlirlər, vasitəçilik və
digər xidmətlərdən daxil olan gəlirlər;
bank və sığorta fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər özəlləşdirmədən daxil olan gəlirlər, təbii, maddi və s. ehtiyatlardan
ödəmələr;

vətəndaşlardan daxil olan gəlirlər
müvafiq büdcələrə daxil olan gəlirlərdir. Həmin büdcələrə onların uzun müddət və ya daima daxil olması üçün hüquqi
əsas büdcə və vergi qanunvericiliyidir.

müvafiq büdcələrə daxil olan gəlirlərdir Həmin büdcələrə onların uzun müddət və ya daima daxil olması üçün hüquqi•
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Sual: Büdcə sisteminə daxil olma qaydası və şərtlərinə görə büdcə gəlirləri necə qruplaşdırılır (Çəki: 1)

Sual: büdcə sisteminin gəlirlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırılır (Çəki: 1)

Sual: Müxtəlif səviyyəli büdcələrə daxil olan gəlirləri sosial-iqtisadi əlamətinə görə, necə qruplaşdırılır
(Çəki: 1)

Sual: «Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında» 5-ci maddəsinə əsasən (Çəki: 1)

Sual: Bələdiyyələrin maliyyə fondunun prinsiplərinə aiddir (Çəki: 1)

müvafiq büdcələrə daxil olan gəlirlərdir. Həmin büdcələrə onların uzun müddət və ya daima daxil olması üçün hüquqi
əsas büdcə və vergi qanunvericiliyidir.

•
təşkilatların təsərrüfat fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər, xarici iqtisadi fəaliyyətdən daxil olan gəlirlər, vasitəçilik və
digər xidmətlərdən daxil olan gəlirlər;

bank və sığorta fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər özəlləşdirmədən daxil olan gəlirlər,

vətəndaşlardan daxil olan gəlirlər;
yuxarı büdcələrin təsdiq edilməsi zamanı yuxarı dövlət hakimiyyəti orqanlarının qərarları əsasında aşağı büdcələrə
onların gəlir və xərclərinin balanslaşdırılması məqsədilə təqdim olunan vasitədir

təhkim edilmiş gəlirlər; tənzimləyici gəlirlər•
yerli

bələdiyyə

krallıq

federal büdcə, federasiya subyektlərinin büdcələrivə yerli büdcələrdən

bank və sığorta fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər özəlləşdirmədən daxil olan gəlirlər,

vətəndaşlardan daxil olan gəlirlər;
təşkilatların təsərrüfat fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər, xarici iqtisadi fəaliyyətdən daxil olan gəlirlər, vasitəçilik və
digər xidmətlərdən daxil olan gəlirlər;

hamısı•
təbii, maddi və s. ehtiyatlardan ödəmələr;

hamısı•
xarici iqtisadi və digər fəaliyyətlərindən daxil olan gəlirlər;

vətəndaşların şəxsi gəlirlərindən daxilolmalar

müxtəlif mülkiyyət formalarını əmələ gətirən müəssisə və təşkilatlardan daxil olan gəlirlər;

dövlət əmlakından daxil olan gəlirlər;

yerli büdcənin müstəqilliyi öz mədaxil mənbələrinin olması və bələdiyyənin yerili büdcə vəsaiti barədə sərəncam
vermək kimi müstəsna hüququ i llə təmin edilir.

•
Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi, və bələdiyyə büdcələri dövlət büdcəsinin tərkib hissəsi deyil

gəlir və xərclərin büdcələr arasında bölüşdürülməsində iştirak etmək,

dövlət və inzibati ərazi vahidlikləri

yerli büdcə - bələdiyyə statusuna uyğun olaraq özünüidarəetmə prinsiplərini reallaşdırmaq

hamısı•
aşkarlıq prinsipi;
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Sual: büdcə sisteminin reallığı prinsipi (Çəki: 1)

Sual: büdcə sisteminin tamlığı prinsipi (Çəki: 1)

Sual: Büdcə sisteminin vahidliyi prinsipi (Çəki: 1)

Sual: Büdcə hüququ spesifik tənzimetmə predmetinə malikdirvə onun predmetinə aşağıdakı hansı
münasibət daxil deyildir? (Çəki: 1)

Sual: İstər dövlət, istərsə də bələdiyyə büdcələri (Çəki: 1)

yerli mənafenin respublika mənafeyi ilə uzlaşması prinsipi.

bələdiyyə maliyyəsinin formalaşmsı və istifadəsində müstəqillik prinsipi;

özünüidarəetmə prinsipi;

reallığı prinsipi büdcələrə daxil olan vəsaitlərin real olması ilə təmin olunur•
Tamlıq prinsipi bütün xərc istiqamətlərinin dövlət büdcəsində nəzərə alınmasıdır
Büdcələrin müstəqilliyi Prinsipi hər bir konret büdcənin özünün məxsusi gəlir mənbələrinə malikolması, habelə həmin
vəsaitlərdən istifadə etmək istiqamətlərini müəyyən etməsi ilə təmin edilir.

hamısı
pul siseminin vahidliyi ilə, vahid hüquqi bazanın müəyyən edilməsi ilə, büdcə sənədlərinin vahid qaydada aparılması
ilə təmin olunur.

Tamlıq prinsipi bütün xərc istiqamətlərinin dövlət büdcəsində nəzərə alınmasıdır•
pul siseminin vahidliyi ilə, vahid hüquqi bazanın müəyyən edilməsi ilə, büdcə sənədlərinin vahid qaydada apanlması
ilə təmin olunur.
Büdcələrin müstəqilliyi Prinsipi hər bir konret büdcənin özünün məxsusi gəlir mənbələrinə malikolması, habelə həmin
vəsaitlərdən istifadə etmək istiqamətlərini müəyyən etməsi ilə təmin edilir.

hamısı

reallığı prinsipi büdcələrə daxil olan vəsaitlərin real olması ilə təmin olunur.

pul sisteminin vahidliyi ilə, vahid hüquqi bazanın müəyyən edilməsi ilə, büdcə sənədlərinin vahid qaydada aparılması
ilə təmin olunur

•
Tamlıq prinsipi bütün xərc istiqamətlərinin dövlət büdcəsində nəzərə alınmasıdır
Büdcələrin müstəqilliyi Prinsipi hər bir konret büdcənin özünün məxsusi gəlir mənbələrinə malikolması, habelə həmin
vəsaitlərdən istifadə etmək istiqamətlərini müəyyən etməsi ilə təmin edilir.

hamısı

reallığı prinsipi büdcələrə daxil olan vəsaitlərin real olması ilə təmin olunur.

Azərbaycan Respublikasında pul siyasətinin müəyyən edilməsi və zəruri pul kütləsinin emissiyası ilə əlaqədar
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
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

dövlət maliyyəsinin tərkib hissəsidir•
dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir

maliyyənin tərkib hissəsidir
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Sual: Büdcənin maddi məna kəsb etəməsini nə səciyyələndirir? (Çəki: 1)

Sual: Büdcə iqtisadi kateqoriya kimi: (Çəki: 1)

Sual: Maddi mənada büdcə: (Çəki: 1)

Sual: Büdcənin mahiyyətini açmaq üçün bu məsələyə hansı aspektdən yanaşmaq lazımdır? (Çəki: 1)

Sual: Büdcənin mahiyyətini açmaq üçün bu məsələyə necə aspektdən yanaşmaq lazımdır? (Çəki: 1)

dövlət büdcəsinin tərkib hissəsidir

dövlətin tərkib hissəsidir

Bütün sadalananlar•
Büdcə kəsirinin həcmi

Büdcənin gəlirlərinin həcmi

Büdcənin gəlir və xərclərinin həcmi

Büdcənin xərclərinin həcmi

müxtəlif səviyyəli büdcə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə əlaqədar yaranan iqtisadi
(pul) münasibətlərdir

•
dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu
və ya digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur
dövlət (və ya bələdiyyələrin) mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə
olunamsı üzrə əsas maliyyə plan aktı kimi başa düşülməlidir
yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu və ya
digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur
qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan və dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli orqanı
tərəfindən qəbul olunan əsas maliyyə plan aktıdır

dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu
və ya digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur

•
müxtəlif səviyyəli büdcə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə əlaqədar yaranan iqtisadi
(pul) münasibətlərdir
qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan və dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli orqanı
trəfindən qəbul olunan əsas maliyyə plan aktıdır
dövlət hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu və ya
digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur
yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu və ya
digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur

Hamısı•
büdcə - hüquqi kateqoriya kimi

Heç biri

büdcə - iqtisadi kateqoriya kimi

büdcə - maddi mənada

3.0•
4.0

5.0

6.0

2.0



14.11.2017

38/97

193

194

195

196

197

198

Sual: Dövlət və yerli büdcələrin pul vəsaitləri ilə: (Çəki: 1)

Sual: Büdcənin təşkil edilməsi və Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 16-cı maddəsinə əsasən
(Çəki: 1)

Sual: Donorla münasibətlərdə resipiyent necə olur: (Çəki: 1)

Sual: büdcə quruluşu prinsipləri hansılardı: (Çəki: 1)

Sual: «Dövlət büdcəsi haqqında» qanunu neçənci ildə təsbit olunub (Çəki: 1)

Sual: Federativ dövlətin büdcə sistemi hansı səviyyədən ibarətdir (Çəki: 1)

bütün sadalananlar•
dövlət hakimiyyəti orqanlarının qarşısında duran vəzifələr həyata keçirilir

dövlət əhəmiyyətli iqtisadi və sosial məsələlər öz həllini tapır

yerli əhəmiyyətli iqtisadi və sosial məsələlər öz həllini tapır

yerli özünüidarə orqanlarının qarşısında duran vəzifələr həyata keçirilir

büdcədən xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsinin
qayğısına qalaraq istifadə olunması dövlət suverenliyinin əsası kimi büdcəyə qiymət verməyə əsas verir.

•
Büdcə dövlət suverenliyinin əsasıdır

büdcədən xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi kimi istifadə olunur

Respublikamızın büdcə sistemi yüksək səviyyəli təşkil olunmuşdu

Büdcə xalqın və vətəndaşların rifahını təmin edir

hamısı•
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən, başlıca məqsədi xeyriyyəçilik, yaxud qrant predmet iola bilən layihə
və proqramların həyata keçirilməsi olan və qrant almaqda birbaşa mənfəət götürmək məqsədi güdməyən rezident və
qeyri-rezident olan hüquqi şəxslər, onların filial və nümayəndəlikləri;

Azərbaycan Respublikasının fiziki şəxsləri.

müvafiq icra hakimiyyəti orqanı qismində Azərbaycan dövləti;

bələdiyyə orqanları;

hamısı•
büdcə sisteminin reallığı prinsipi;

aşkarlıq prisipi.

vahidlik Prinsipi;

büdcə sisteminin tamlığı prinsipi;

18 may 1999-cu il tarixli•
2 iyul 2002-ci il tarixli

3 iyul 2005-ci il tarixli

31 yanvar 2000-ci il tarixli

7 dekabr 1999-cu il tarixli
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Sual: Federativ dövlətin büdcə sistemi neçə səviyyədən ibarətdir (Çəki: 1)

Sual: . «Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında» 7 dekabr 1999-cu il tarixli Azərbaycan
Respublikası Qanununun 4-cü maddəsinə əsasən (Çəki: 1)

Sual: Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsaslan haqqında» qanun neçənci ilin qanunudur (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi hansı səviyyələrdən ibarətdir: (Çəki: 1)

Sual: Büdcə sahəsində yaranan münasibətləri tənzim edən normalarhansı qrupa bölünür: (Çəki: 1)

federal büdcə, federasiya subyektlərinin büdcələrivə yerli büdcələrdən•
ştatlar

kralhq

bələdiyyə

yerli

3.0•
5.0

2.0

6.0

4.0

yerli büdcə - bələdiyyə statusuna uyğun olaraq özünüidarəetmə prinsiplərini reallaşdırmaq, Azərbaycan Respublikası
Kontitusiyası və qanunları ilə müəyyənləşdirilmiş bələdiyyə səlahiyyətlərini həyata keçirmək üçün formalaşan və
istifadə olunan maliyyə vasitələridir. Yerli büdcə bələdiyyə büdcəsi olub, dövlət büdcəsinin tərkib hissəsi deyil

•
gəlir və xərclərin büdcələr arasında bölüşdürülməsində iştirak etmək,

dövlət və inzibati ərazi vahidlikləri

heç biri

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi, və bələdiyyə büdcələri dövlət büdcəsinin tərkib hissəsi deyil

7 dekabr 1999-cu il tarixli•
03 iyul 2005-ci il tarixli

31 yanvar 2000-ci il tarixli

heç biri

02 iyul 2002-ci il tarixli

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi, Naxçıvan MR-nın dövlət büdcəsi və bələdiyyə büdcələri.•
adi büdcələr,

fövqəladə büdcə;

minimal büdcə.

maddi və prosesual büdcə hüquq normaları.

maddi və prosesual büdcə hüquq normaları.•
fövqəladə büdcə;
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Sual: Büdcə sahəsində yaranan münasibətləri tənzim edən normalar neçə üerə bölünür (Çəki: 1)

Sual: Büdcə hüquq münasibətlərinin subyekti olmaq üçün hansı əlamətlər vacibdir: (Çəki: 1)

Sual: Büdcə hüquq münasibətlərinin dairəsini aşağıdakı qaydada qruplaşdırmaq olar: (Çəki: 1)

Sual: büdcə hüququ anlayışı (Çəki: 1)

Sual: büdcənin predmetinə aşağıdakı münasibətlər daxildir: (Çəki: 1)

minimal büdcə.

birləşmiş (vahid) büdcə

adi büdcələr,

6.0

2.0•
5.0

4.0

7.0

gəlirvə xərclərin büdcələr arasında bölüşdürülməsində iştirak etmək, büdcə prosesinin hər hansı bir mərhələsində
iştirak etmək, büdcədən maliyyələndirmə formasında pul vəsaiti alması ilə əlaqədar büdcə hüquq münasibətlərində
iştirak etmək.

•
büdcə qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan maliyyə plan aktları.

müxtəlif səviyyəli büdcə fondları

dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanları

dövlət və inzibati ərazi vahidlikləri

dövlət və inzibati ərazi vahidlikləri: dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanları, dövlət hakimiyyətinin
nümayəndəli və idarəçilik orqanları

•
müxtəlif səviyyəli büdcə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə əlaqədar yaranan iqtisadi
(pul) münasibətlərdir
dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu
və ya digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.

heç biri
büdcə qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan və dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli
orqanı trəfindən qəbul olunan əsas maliyyə plan aktları.

A R-nın büdcə sistemi, büdcələrin gəlir və xərcəlirinin bölüşdürülməsi, dövlət və bələdiyyələrin büdcə sahəsində
səlahiyyətləri, büdcə prosesi və ümumiyyətlə dövlətin büdcə sahəsində fəaliyyətini nizama salan maliyyə-hüquq
normalarının məcmusudur

•
iqtisad kateqoriya kimi müxtəlif səviyyəli büdcə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə
əlaqədar yaranan iqtisadi (pul) münasibətlərdir
dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu
və ya digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.

heç biri
büdcə qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan və dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli
orqanı trəfindən qəbul olunan əsas maliyyə plan aktıdır.

hamısı•
büdcə prosesinin təşkili ilə əlaqədar, yəni büdcələrin hazırlanıb qəbul olunması, icrası və büdcənin icra olunmasına
dair hesabatın hazırlanıb təsdiq olunması ilə əlaqədar münasibətlər;
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Sual: İstər dövlət, istərsə də bələdiyyə büdcələri hesab edilir? (Çəki: 1)

Sual: Dövlət Büdcəsinin vəsaitinin Azərbaycan Respublikasının mülkiyyəti hesab edilməsi Mülki
Məcəllənin hansı maddəsinədə təsbit olunmuşdur? (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 155.3-cü maddəsinədə müəyyən edilir ki, Dövlət
Büdcəsinin vəsaiti Azərbaycan Respublikasının.....? (Çəki: 1)

Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyə hüququnun alt sahəsidir? (Çəki: 1)

Sual: Büdcə (Çəki: 1)

büdcələrin icrası üzərində nəzarətin təşkil olunması ilə əlaqədar münasibətlər
A R-nın büdcə quruluşunun müəyyən edilməsi və büdcə sisteminin yaradılması ilə əlaqədar münasibətlər, büdcə
sisteminə daxil olan büdcələr arasında qarşılıqlı münasibətlər, respublikanın dövlət büdcəsinin gəlir və xərclər üzrə
strukturunun müəyyən edilməsi, habelə büdcələr arasında onların bölüşdürülməsi ilə əlaqədar münasibətlər;
AR-sı, Naxçıvan MR və ayrı-ayrı inzibati ərazi vahidlərinin büdcə sahəsində səlahiyyətlərinin bölüşdürülməsi ilə
əlaqədar münasibətlər;

dövlət maliyyəsinin tərkib hissəsi•
müəssisə maliyyəsinin tərkib hissəsi

yerli maliyyənin tərkib hissəsi

beynəlxalq maliyyənin tərkib hissəsi

firma maliyyəsinin tərkib hissəsi

155.3-cü maddəsinədə•
125.3-cü maddəsinədə

185.3-cü maddəsinədə

115.3-cü maddəsinədə

145.3-cü maddəsinədə

mülkiyyətidir•
hüquqi təminatıdır

əsasıdır

maliyyə sistemidir

iqtisadi bazasıdır

vergi hüququ•
mülkü hüquq

ğömrük hüququ

konstitusiya hüququ

inzibati hüquq

dölətin zəruri atributudur•
maliyyə atributudur

vergi siyasətidir
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Sual: Qrant alan necə adlanır (Çəki: 1)

Sual: Qrantverən necə adlanır (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının «Qrant haqqında» qanunu neçənci ildə təsbit edilib (Çəki: 1)

Sual: Subvensiyaların təqdim olunması zamanı hansı şərtləri müəyyənləşdirilir: (Çəki: 1)

Sual: Subvensiya nədir(Çəki: 1)

heç biri

bələdiyyələrin siyasətidir

resipiyent•
sponsor

ixtiraçı

alim

donor

donor•
sponsor

ixtiraçı

alim

resipiyent

17 aprel 1998-ci il tarixli•
2 iyul 2002-ci il tarixli

03 iyul 2005-ci il tarixli

31 yanvar 2000-ci il tarixli

7 dekabr 1999-cu il tarixli

konkret məqsədə istiqamətləndirilməsi;

müvafiq büdcə ilə paylı iştiraka əsaslanan formada həyata keçməsi;

subvensiya təqdim edən orqan tərəfindən onun həcminin, ünvanın, qaydasının və şərtlərin müəyyən edilməsi;

subvensiya təqdim edən orqan tərəfindən nəzarət olunması, həmin orqana hesabat verilməsi.

hamısı•

məqsədyönlü şəkildə istifadə edilməsi nəzərdə tutulan və yuxarı büdcədən aşağı büdcələrə ayrılan əvəzsiz büdcə
vəsaitidir.

•
aşağı bıdcələrə maddi kömək göstərmək məqsədilə əvəzsiz, qaytarılmamaq şərtilə yuxarı büdcədən ayrılan büdcə
vasitəsilərinə

inzibati ərazi vahidliklərinin sosial-iqtisadi cəhətdən inkişafını tarazlaşdırmaq üçün aşağı büdcələrə təqdim olunur
humanitar, sosial, ekoloci layihələri, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, hüquqi məsləhət, informasiya, nəşriyyat və s qanunla
nəzərdə tutulan qaydada göstərilən yardımdır.
büdcənin tənzimləyici gəlirlərindən biri kimi yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə müəyyən işləri maliyyələndirmək üçün
əvəzsiz və qaytarılmamaq şərtilə ayrılan pul vəsaitləri olub və bu maliyyələndirmədə aşağı büdcə ilə paylı iştiraka
əsaslanan büdcə
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Sual: transfert hansı mənada işlədilir: (Çəki: 1)

Sual: birləşmiş (vahid) büdcə nədir. (Çəki: 1)

Sual: iqtisadiyyatın nisbətən sabit və normal inkişafı şəraitində qəbul olunan büdcələr (Çəki: 1)

Sual: fövqəladə büdcə nədir. (Çəki: 1)

Sual: adi büdcələr nədir (Çəki: 1)

Sual: Büdcənin növləri: (Çəki: 1)

hamısı•
beynəlxalq sazişlər əsasında dövlətlər arasında əhali mübadiləsi, vətəndaşlığın avtomatik dəyişməsi kimi;

büdcə hüquq münasibətlərində isə transfert yuxarı büdcədən aşağı büdcəyə büdcə yardımı mənasında.

bir ölkədən başqa bir ölkəyə qızıl və ya xarici valyutanın köçürülməsi kimi;
adlı qiymətli kağızlara (çeklər, veksellər, səhmlər, istiqrazlar) sahiblik hüququnun bir şəxsdən başqa birşəxsə təqdim
olunması (verilməsi) kimi;

Mürəkkəb inzibati ərazi quruluşuna malik ölkələrdə belə büdcələr qəbul oluna bilər•
Bu cür büdcə yanız ayrı-ayrı inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində qəbul oluna bilər

iqtisadiyyatın nisbətən sabit və normal inkişafı şəraitində qəbul olunan büdcələr

heç biri
Bu büdcə ölkdə fövqəladə vəziyyət müəyyən olunması ilə əlaqədar olaraq pul vəsailərinin xüsusi, daha ağır istifadə
recimini nəzərdə tutan və bu halda qəbu edilən büdcədir;

Bu cür büdcə yanız ayrı-ayrı inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində qəbul oluna bilər•
Mürəkkəb inzibati ərazi quruluşuna malik ölkələrdə belə büdcələr qəbul oluna bilər.

heç biri

iqtisadiyyatın nisbətən sabit və normal inkişafı şəraitində qəbul olunan büdcələr
ölkdə fövqəladə vəziyyət müəyyən olunması ilə əlaqədar olaraq pul vəsailərinin xüsusi, daha ağır istifadə recimini
nəzərdə tutan və bu halda qəbu edilən büdcədir

ölkdə fövqəladə vəziyyət müəyyən olunması ilə əlaqədar olaraq pul vəsailərinin xüsusi, daha ağır istifadə recimini
nəzərdə tutan və bu halda qəbu edilən büdcədir

•
Bu cür büdcə yanız ayrı-ayrı inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində qəbul oluna bilər

Mürəkkəb inzibati ərazi quruluşuna malik ölkələrdə belə büdcələr qəbul oluna bilər.

heç biri

iqtisadiyyatın nisbətən sabit və normal inkişafı şəraitində qəbul olunan büdcələr

iqtisadiyyatın nisbətən sabit və normal inkişafı şəraitində qəbul olunan büdcələr•
Bu cür büdcə yanız ayrı-ayrı inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində qəbul oluna bilər

Mürəkkəb inzibati ərazi quruluşuna malik ölkələrdə belə büdcələr qəbul oluna bilər.

heç biri
Bu büdcə ölkdə fövqəladə vəziyyət müəyyən olunması ilə əlaqədar olaraq pul vəsailərinin xüsusi, daha ağır istifadə
recimini nəzərdə tutan və bu halda qəbu edilən büdcədir;

hamısı•
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Sual: «Büdəcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu24-cü maddəsində nə göstərilir.
(Çəki: 1)

Sual: büdcə kəsirinin səbəbləri. (Çəki: 1)

Sual: büdcə kəsiri nədir(Çəki: 1)

Sual: «Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 2002-ci il tarixli Qanununun 1-ci
maddəsinə əsaslanaraq (Çəki: 1)

Sual: «Büdcə sistemi haqqında» qanun nə vaxt qəbul edilib (Çəki: 1)

minimal büdcə.

birləşmiş (vahid) büdcə.

adi büdcələr,

fövqəladə büdcə;

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

dövlət büdcəsinin xərc hissəsinin icrasına nəzarətin müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanına həvalə olunması.
büdcə kəsiri məbləğinin müəyyən edilməsi;dövlətin qısamüddətli öhdəliklərinin, yəni dövlət istiqrazlarının buraxılması
və yayılmasından əldə olunan vəsailərdən istifadə edilməsi;

kredit ehtiyatlarından istifadə edilməsi;

hamısı•
Üçüncüsü, ölkədə baş verə bilən qeyri-stabillik, müəssisələrin öz işini dayandırması və s. buk imi halları da göstərmək
olar.

Dördüncüsü, büdcədə kəsirxarci iqtisadi əlaqələrdə oolan çatışmamazlıqların nəticəsində də əmələ gələ bilər.
hüquqi və fiziki şəxslərin vergilədən yayınmaları, vergi intizamına əməl etməmələri nəticə etibarilə büdcəyə öz təsirini
göstərir
İkincisi, ölkədə kriminogen vəziyyətin kəskin şəkil alması, korrupsiya, dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərinin
səriştəsizliyi və s.

büdcə xərcələrinin gəlirləri üstələməsi baş verir və büdcə kəsiri dövlət büdcəsi xərclərinin gəlirlə təmin olunmayan
məbləğidir.

•
Büdcə kəsiri fiziki şəxsin mülkiyyətidir

Büdcə kəsiri riyazi əmsaldı

Büdcə kəsiri Azərbaycan Respublikasının iflasıdır

Büdcə kəsiri Azərbaycan Respublikasının əmlakıdır

büdcə qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan və dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli
orqanı trəfindən qəbul olunan əsas maliyyə plan aktıdır

•
dövlət büdcəsi - AR-nın müvafiq dövlət hakimiyyəti və özünüidarəetmə orqanları vasitəsilə dövlətə və bələdiyyələrə
məxsus funksiyaların yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün lazım olan pul vəsaitinin qanunla müəyyən olunmuş
qaydada yığılması və xərclənməsi üçün əsas maliyyə sənədidir.
iqtisad kateqoriya kimi müxtəlif səviyyəli büdcə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə
əlaqədar yaranan iqtisadi (pul) münasibətlərdir
dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu
və ya digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur
universal maliyə plan aktıdır, başqa digər maliyyə planlarına münasibətdə əlaqələndirici rola malikdir, əsas maliyyə
plan aktıdır.

2 iyul 2002-ci il tarixdə•
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Sual: Büdcənin hüquqi əlamətləri (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 155.3-cü maddəsinədə müəyyən edilir (Çəki: 1)

Sual: büdcə Hüquqi kateqoriya kimi (Çəki: 1)

Sual: Büdcə iqtisadi kateqoriya (Çəki: 1)

Sual: Maddi mənada büdcə (Çəki: 1)

31 yanvar 2000-ci il tarixdə

hər il qəbul edilir

heç biri

03 iyul 2005-ci il tarixdə

universal maliyə plan aktıdır, başqa digər maliyyə planlarına münasibətdə əlaqələndirici rola malikdir, əsas maliyyə
plan aktıdır.

•
heç biri
dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu
və ya digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.
iqtisad kateqoriya kimi müxtəlif səviyyəli büdcə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə
əlaqədar yaranan iqtisadi (pul) münasibətlərdir
büdcə qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan və dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli
orqanı trəfindən qəbul olunan əsas maliyyə plan aktıdır.

Dövlət Büdcəsinin vəsaiti sahibkarın mülkiyyətidir

Dövlət Büdcəsinin vəsaiti Azərbaycan Respublikasının mülkiyyətidir•
Dövlət Büdcəsinin vəsaiti Azərbaycan Respublikasının əmlakıdır

Dövlət Büdcəsinin vəsaiti fiziki şəxsin mülkiyyətidir

Dövlət Büdcəsinin vəsaiti Azərbaycan Respublikasının mülkiyyəti deyil

büdcə qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan və dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli
orqanı trəfindən qəbul olunan əsas maliyyə plan aktıdır.

•
iqtisad kateqoriya kimi müxtəlif səviyyəli büdcə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə
əlaqədar yaranan iqtisadi (pul) münasibətlərdir

hüquqi kateqoriyadır

maddi kateqoriyadır
dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu
və ya digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.

iqtisad kateqoriya kimi müxtəlif səviyyəli büdcə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə
əlaqədar yaranan iqtisadi (pul) münasibətlərdir

•
hamısı

hüquqi kateqoriyadır

maddi kateqoriyadır
dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu
və ya digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.

hüquqi kateqoriyadır

hamısı
dövlət və yerli hakimiyyətin müvafiq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu
və ya digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.

•
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Sual: Büdcənin mahiyyətini açmaq üçün bu məsələyə üç aspektdən yanaşmaq lazımdı (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 16-cı maddəsinə əsasən, (Çəki: 1)

Sual: bələdiyyə büdcələrinə münasibətdə də büdcə prosesi neçə (Çəki: 1)

Sual: Büdcə ili qurtardıqdan sonra bələdiyyə büdcəsinin icrası zamanı istifadə olunmayan vəsaitlər
(Çəki: 1)

Sual: Növbəti maliyyə ili üçün dövlət büdcəsindən dotasiya nəzərdə tutulan yerli büdcənin layihəsi
bələdiyyənin qərarı şəklində təsdiq olunur. (Çəki: 1)

iqtisadi kateqoriyadır

maddi kateqoriyadır

iqtisadi; maddi mənada; hüquqi kateqoriya kimi•
Heç biri

məntiqi

mənəvi

planlı

büdcədən xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsinin
qayğısına qalaraq istifadə olunması dövlət suverenliyinin əsası kimi büdcəyə qiymət verməyə əsas verir.

•
Heç biri
Maddi mənada büdcə dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini
təşkil

Dövlət və yerli büdcələrin pul vəsaitləri ilə dövlət və yerli əhəmiyyətli iqtisadi və sosial məsələlər öz həllini tapır

dölətin zəruri atributudur

4.0

6.0

3.0•
5.0

2.0

bələdiyyələrin öz sərəncamında qalır.•
bagışlanır

satılır

ianə edilir

Dövlətə qaytarilır

cari•
cari

cari

cari
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Sual: Yerli büdcə layihəsinin müzakirəsi və təsdiqi qaydası (Çəki: 1)

Sual: «Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun neçəyci
ildə təsdiq edilib (Çəki: 1)

Sual: bələdiyyə büdcələrinə münasibətdə də büdcə prosesi neçə (Çəki: 1)

Sual: Büdcə ili qurtardıqdan sonra bələdiyyə büdcəsinin icrası zamanı istifadə olunmayan vəsaitlər
(Çəki: 1)

Sual: Növbəti maliyyə ili üçün dövlət büdcəsindən dotasiya nəzərdə tutulan yerli büdcənin layihəsi
bələdiyyənin qərarı şəklində təsdiq olunur. (Çəki: 1)

Sual: Yerli büdcə layihəsinin müzakirəsi və təsdiqi qaydası (Çəki: 1)

cari

Məhkəmənin qərarı ilə müəyyən edilir

hamısı

Prezidentin fərmanı ilə müəyyən edilir

bələdiyyənin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir•

- 7 dekabr 1999-cu il•
2 iyul 2002-ci il

3 iyul 2005-ci il

7 dekabr 1999-cu il

17 aprel 1998-ci il

5.0

4.0

2.0

6.0

3.0•

bələdiyyələrin öz sərəncamında qalır.•
satılır

Dövlətə qaytarilır

bagışlanır

ianə edilir

cari•
cari

cari

cari

cari
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Sual: «Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun neçəyci
ildə təsdiq edilib (Çəki: 1)

Sual: «Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 2002-ci li tarixli Qanununun 23-cü
maddəsinin 5-ci bəndinə müvafiq olaraq büdcənin icrası prosesində gəlirlər üzrə faktiki daxilolmalar ilin
birinci yarısı üzrə nəzərdə tutulan göstəricilərdən göstəricilərdən - 30% çox olduqda (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının prezidenti Milli Məclis qarşısında oktyabr ayının 1-dən gec
olmayaraq büdcə xərclərinin ilin qalan üzrə proporsional ixtisarı sekvestr tədbirinin tətbiqi barədə məsələ
qaldırır. (Çəki: 1)

Sual: «Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 2002-ci li tarixli Qanununun 23-cü
maddəsinin 5-ci bəndinə müvafiq olaraq (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının pul vəsaiti fondları və onlara müvafiq olan hüquq institutlarına
aşağıdakı daxil deyil? (Çəki: 1)

bələdiyyənin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir•
Prezidentin fərmanı ilə müəyyən edilir

hamısı

Məhkəmənin qərarı ilə müəyyən edilir

- 7 dekabr 1999-cu il•
3 iyul 2005-ci il

2 iyul 2002-ci il

7 dekabr 1999-cu il

17 aprel 1998-ci il

20 % az olduqda

30% çox olduqda

40% az olduqda

100 % az olduqda

30% az olduqda•

bir təqvim ilinə uyğun olaraq yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək olan dövrü əhatə edir

büdcə prosesinin bütöv bir dövrüdür və üç ilə qədər dövrü əmələ gətirir.
«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 2002-ci li tarixli Qanununun 23-cü maddəsinin 5-ci
bəndinə əsasən

•
1 yanvar 31 yanvar

fevralın1-dən dekabrın 20-dək olan dövrü əhatə edir;

- hamısı•
- büdcə kəsirinin nisbi gösrtəricisi təsdiq olunmuş səviyyəni keçdikdə

ilin sonunadək yuxarıda gösrəilənləri aradan qaldırmaq barədə əsaslandırılmış təklif olmadıqda
büdcənin icrası prosesində gəlirlər üzrə faktiki daxilolmalar ilin birinci yarısı üzrə nəzərdə tutulan göstəricilərdən 30%
az olduqda

- müdafiə olunan xərc maddələrinin maliyyələşdirilməsi üçün vəsait çatmadıqda
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Sual: Maliyyə münasibətlərində maliyyə fəaliyyətinin funksiyasına görə aşağıdakı qrupu yoxdur? (Çəki:
1)

Sual: Maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsində aşağıdakılardan hansı vəzifə hesab edilmir? (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə nəzarətinin vəzifələrinin reallaşması nəticəsində möhkəmlənir? (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə nəzarətini həyata keçirən orqanların dairəsinə görə nəzarətin aşağıdakı növü yoxdur?
(Çəki: 1)

Sual: Müəyyən olunmuş qaydada subsidiyaların verilməsini təmin edən, beynəlxalq təşkilatlara üzvlük
haqlarını, dövlətin daxili və xarici borclrı üzrə birbaşa xərcləri həyata keçirən aşağıdakılardan hansıdır?
(Çəki: 1)

maliyyə fondu•
müəssisələrin, idarələrin və təşklatların maliyyəsi

kredit fondu

sığorta fondu

dövlət maliyyəsi

təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsinin formalaşdırılması ilə əlaqədar münasibətlər•
maliyyə ehtiyatlarının hərəkətləri üzərində nəzarət ilə əlaqədar münasibətlər

dövlətin maliyyə resurslarının bölüşdürülməsi ilə əlaqədar münasibətlər

maliyyə ehtiyatlarından istifadə olunmasıilə əlaqədar münasibətlər

pul vəsaitləri fondunun səfərbər olunması ilə əlaqədar münasibətlər

hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi•
müəssisələrin və vətəndaşların dövlət qarşısında maliyyə öhədliklərinin yerinə yetirilməsini yoxlamaq

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə obyektiv olaraq qiymət verəmək

dövlət büdcəsinə daxilolmlarınartırılmasını təmin etmək

maliyyə intizamının pozulması hallarının qarşısını almaq və onları xəbərdar etmək

maliyyə intizamı•
icra intizamı

nəzarət intizamı

mülki intizam

vergi intizamı

yerli icra hakimiyyətinin nəzarəti•
parlamentnəzarəti

maliyyə-kredit orqanlarının nəzarəti

auditor nəzarəti

prezident nəzarəti
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Sual: Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən bütün tədbirlərin, idarə və təşkilatların xəzinədarlıqdan
keçən əməliyyatların müvafiq uçot standartlarına uyğun olaraq uçotunu aparmaq hansı qrumun başlıca
funksiyasıdır? (Çəki: 1)

Sual: «Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 2002-ci il tarixli Qanununun 18-ci
və 19-cu maddələrinə əsasən dövlət büdcəsinin icrası həyata keçirilir? (Çəki: 1)

Sual: Növbəti büdcə ili üzrə «Dövlət büdcəsi haqqında» qanuna əsasən aşağıdakı göstəricilərdən hansı
təsdiq olunmur? (Çəki: 1)

Sual: Növbəti büdcə ili üzrə «Dövlət büdcəsi haqqında» qanuna əsasən aşağıdakı göstəricilərdən hansı
təsdiq olunmur? (Çəki: 1)

Sual: Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi və təsdiqi həyata
keçirilir? (Çəki: 1)

Baş Dövlət Xəzinədarlığı•
Mərkəzi Bank

Vergilər Nazirliyi

Hesablama Palatası

Əyyar Palatası

Baş Dövlət Xəzinədarlığının•
3 Vergilər Nazirliyinin

Mərkəzi Bankın

Hesablama Palatasının

Əyyar Palatasının

Baş Dövlət Xəzinədarlığı vasitəsilə•
Mərkəzi Bank vasitəsilə

Əyyar Palatası vasitəsilə

Hesablama Palatası vasitəsilə

Vergilər Nazirliyi vasitəsilə

büdcə mədaxilinin aşağı həddinin məbləği•
Naxçıvan MR-nın büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən dotasiyaların, subsidiyaların, subvensiyaların məbləği

beynəlxalq öhdəliklər, daxili və xarici borclar üzrə öhdəliklər, daxili və xarici borclar üzrə ödənişlər

funksional və iqtisadi təsnifatın uyğun olaraq paraqraflar səviyyəsində xərclərin məbləği

büdcə kəsirinin yuxarı həddinin məbləği

büdcəyə veriləcək ianələrin məbləği•
mədaxil mənbələri üzrə gəlirlərin məbləği

ayrı-ayrı vergilərdən dövlət büdcəsinə ayırmaların normativləri

xərclərin ümumi məbləği

büdcə gəlirlərinin ümumi məbləği
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Sual: Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi və təsdiqi harda
həyata keşirilir? (Çəki: 1)

Sual: 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? (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının hər növbəti il üçün təsdiq edilən dövlət büdcəsinin hazırlanıb təsdiq
olunmasını müəyyən edən normalar ibarətdir? (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının hər növbəti il üçün təsdiq edilən dövlət büdcəsi haqqında qanunları
ibarətdir? (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasında hər növbəti il üçün qəbul edilən Dövlət Büdcəsi haqqında qanunu
ibarətdir? (Çəki: 1)

Milli Məclisinin Daxili Nizamnaməsinə uyğun olaraq•
Konstitusiya Məhkəməsinin Daxili Nizamnaməsinə uyğun olaraq

Nazirlər Kabinetinin Daxili Nizamnaməsinə uyğun olaraq

Maliyyə Nazirliyinin Daxili Nizamnaməsinə uyğun olaraq

Ambudsman Aparatının Daxili Nizamnaməsinə uyğun olaraq

Milli Məclisdə•
Nazirlər Kabinetində

Maliyyə Nazirliyində

Konstitusiya Məhkəməsində

Ambudsman Aparatında

Azərbaycan Respublikasının növbəti ili üzrə enerji balansı•
Azərbaycan Respublikasının növbəti büdcə ili üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri

cari ilin dövlət büdcəsinin icrasının vəziyyəti barədə hesabat

büdcə və vergi siyasətinin əsas istiqamətləri

növbəti büdcə ili üzrə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi

prosessual normlardan•
3 stimullaşdırıcı normlardan

imperativ normlardan

maddi normlardan

tənzimləyici normlardan

maddi normlardan•
stimullaşdırıcı normlardan

tənzimləyici normlardan

imperativ normlardan

prosessual normlardan
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Sual: Dövlət büdcəsinin icrası prosesində onun gəlirləri təsdiq olunmuş məbləğdən 20% yerinə
yetirilərsə və bu büdcə kəsirinin müəyyən olunmuş yuxarı həddini keçməsinə səbəb olarsa (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin
Fərmanı təsdiq edilmişdir (Çəki: 1)

Sual: 15. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında» 4 fevral 2000-ci il tarixli
Azərbaycan Respublikası prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əsasnamənin 4.1. maddəsinə əsasən
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir (Çəki: 1)

Sual: Dövlət büdcəsinin üzərində cari maliyyə nəzarəti (Çəki: 1)

maddi normalardan•
proqnoz normalardan

mexaniki normaları

prosesual normalardan

texniki normalardan

sekvestr tətbiq olunur.•
dovlət borc alır

- Büdcə kəciri yaranır

heç biri

heç nə baş vermir.

4 fevral 2000-ci il•
7 dekabr 1999-cu il

2 iyul 2002-ci il

3 iyul 2005-ci il

17 aprel 1998-ci il

Dövlət büdcəsinin üzərində cari maliyyə nəzarəti•
Dövlət büdcəsinə baxılması

Dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi

Dövlət büdcəsinin icra olunması

Dövlət büdcəsi layihəsinin tərtib edilməsi

«Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında» 4 fevral 2000-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası
prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əsasnamənin 4.1. maddəsinə əsasən Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata
keçirilir

•
«Azərbaycan Respublikasının Vergi Nazirliyi haqqında» 4 fevral 2000-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası
prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əsasnamənin 4.1. maddəsinə əsasən Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata
keçirilir.
«Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında» 6 fevral 1997-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası
prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əsasnamənin 4.1. maddəsinə əsasən Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata
keçirilir
«Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında» 4 fevral 2013-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası
prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əsasnamənin 4.1. maddəsinə əsasən Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata
keçirilir.

«Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında» 4 fevral 2000-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası
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Sual: dövlət büdcəsinin tam icra olunmasını təmin etməyin əsas şərti nədir (Çəki: 1)

Sual: büdcə prosesi hansı mərhələdə həyata keçirilir: (Çəki: 1)

Sual: . büdcənin icrasına dair hesabatın hazırlanması, baxılması və təsdiqi mərhələsi hansı dövrü əhatə
edir(Çəki: 1)

Sual: büdcələrin icrası mərhələsi hansı dövrü əhatə edir (Çəki: 1)

Sual: büdcənin tərtib edilməsi, baxılması və təsdiq edilməsi hansı dövrü əhatə edir (Çəki: 1)

«Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi haqqında» 4 fevral 2000 ci il tarixli Azərbaycan Respublikası
prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əsasnamənin 2-ci. maddəsinə əsasən Maliyyə Nazirliyi tərəfindən həyata
keçirilir.

dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri arasında maksimum dərəcədə balans yaratmaq•
idarəçilik orqanları ardıcıl surətdə və qanunvericilikdə dəqiq müəyyən olunmuş hədlərdə öz vəzifə və funksiyalarını
yerinə yetirirməlidir.
büdcə məlumatlarının səviyyələrdə müqayisəsini təmin edən vahid büdcə təsnifatına əsasən qruplaşdırılır, yəni
ixtisaslaşdırmaq

Büdcə layihə halında, habelə, təsdiq olunmuş qanun şəklində mütləq aşkarlamaq

hər növbəti il üçün dövlət büdcəsi qəbul etmək

Dövlət büdcəsi layihəsinin tərtib edilməsi, baxılması və onun təsdiq edilməsi, dövlət büdcəsinin icra olnması, dövlət
büdcəsinin icrasına dair hesabatın tərtib edilməsi, baxılması və təsdiq edilməsi mərhələsi.

•
birtəqvim ilinə uyğun olaraq yanvarın 1-dən dekabrın 31-dəkolan dövrü əhatə edir

fevralın1-dən dekabrın 20-dək olan dövrü əhatə edir;

1 yanvar 31 yanvar

büdcə prosesinin bütöv bir dövrüdür və üç ilə qədər dövrü əmələ gətirir

fevral ayından başlayaraq, yeni büdcə təsdiq edilərkən cari ilin büdcənin icrasına dair hesabat da təsdiq edilir.•
fevral ayının 1-dən dekabrın 20-dəkolan dövrü əhatə edir

1 yanvar 31 yanvar

büdcə prosesinin bütöv bir dövrüdür və üç ilə qədər dövrü əmələ gətirir

yanvarın 1-dən dekabrın 31-dəkolan müddətdir

yanvarın 1-dən dekabrın 31-dəkolan müddətdir;•
fevral ayından başlayaraq, yeni büdcə təsdiq edilərkən cari ilin büdcənin icrasına dair hesabat da təsdiq edilir

1 yanvar 31 yanvar

büdcə prosesinin bütöv bir dövrüdür və üç ilə qədər dövrü əmələ gətirir

fevral ayının 1-dən dekabrın 20-dəkolan dövrü əhatə edir;

fevral ayının 1-dən dekabrın 20-dəkolan dövrü əhatə edir•
fevral ayından başlayaraq, yeni büdcə təsdiq edilərkən cari ilin büdcənin icrasına dair hesabat da təsdiq edilir

1 yanvar 31 yanvar

büdcə prosesinin bütöv bir dövrüdür və üç ilə qədər dövrü əmələ gətirir

yanvarın 1-dən dekabrın 31-dəkolan müddətdir;
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Sual: Büdcə dövrünün mərhələləri. (Çəki: 1)

Sual: büdsə dövrü hansı zaman çərçivəsindədi (Çəki: 1)

Sual: Büdcə ili hansı dövrü əhatə edir (Çəki: 1)

Sual: aşkarlıq prinsipi. (Çəki: 1)

Sual: Büdcə prosesi mərhələlərinin təkrarlığı (Çəki: 1)

Sual: Büdcə prosesinin həyata keçirilməsi prinsipləri (Çəki: 1)

büdcə prosesinin bütöv bir dövrüdür və üç ilə qədər dövrü əmələ gətirir.

1 yanvar 31 yanvar

fevralın 1-dən dekabrın 20-dəkolan dövrü əhatə edir;

büdcənin icrasına dair hesabatın hazırlanması, baxılması və təsdiqi mərhələsi

büdcənin tərtib edilməsi, baxılması və təsdiq edilməsi. büdcələrin icrası mərhələsi.•

büdcə prosesinin bütöv bir dövrüdür və üç ilə qədər dövrü əmələ gətirir.•
fevralın1-dən dekabrın 20-dək olan dövrü əhatə edir;

1 yanvar 31 yanvar

•3 il

bir təqvim ilinə uyğun olaraq yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək olan dövrü əhatə edir

bir təqvim ilinə uyğun olaraq yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək olan dövrü əhatə edir•
1 yanvar 31 yanvar

3 il

heç biri

fevralın 1-dən dekabrın 20-dək olan dövrü əhatə edir

Büdcə layihə halında, habelə, təsdiq olunmuş qanun şəklində mütləq aşkarlanır.•
idarəçilik orqanları ardıcıl surətdə və qanunvericilikdə dəqiq müəyyən olunmuş hədlərdə öz vəzifə və funksiyalarını
yerinə yetirirlər.
büdcə məlumatlarının səviyyələrdə müqayisəsini təmin edən vahid büdcə təsnifatına əsasən qruplaşdırılır, yəni
ixtisaslaşdırılır.

hər növbəti il üçün dövlət büdcəsi qəbul olunur.

hər növbəti il üçün dövlət büdcəsi qəbul olunur•
idarəçilik orqanları ardıcıl surətdə və qanunvericilikdə dəqiq müəyyən olunmuş hədlərdə öz vəzifə və funksiyalarını
yerinə yetirirlər.
büdcə məlumatlarının səviyyələrdə müqayisəsini təmin edən vahid büdcə təsnifatına əsasən qruplaşdırılır, yəni
ixtisaslaşdırılır.

Büdcə layihə halında, habelə, təsdiq olunmuş qanun şəklində mütləq aşkarlanır.

hamısı•
büdcə təsnifatına uyğun olaraq büdcə göstəricilərinin ixtisaslaşdırılması prinsipi;

aşkarlıq prinsipi.
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Sual: büdcə prosesinin anlayışı (Çəki: 1)

Sual: Dövlət büdcəsinin icrası barədə Maliyyə Nazirliyinin aylıq hesabatları təqdim olunur? (Çəki: 1)

Sual: Dövlət büdcəsinin icrası barədə aylıq hesabatlar kim tərəfindən tərtib olunur? (Çəki: 1)

Sual: Vergi hüququnun predmetini təşkil edən ictimai münasibətlərə aşağdakı aid deyil? (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin maliyyə nəzarətini praktik reallaşdıran orqan necə
adlanır? (Çəki: 1)

büdcə prosesi mərhələlərinin təkrarlığı prinsipi;
dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli və idarəçilik orqanlarının büdcə prosesi mərhələlərindəki fəaliyyətlərində
hakimiyyət bölgüsü prinsipi;

büdcələrin tərtib olunması, baxılması və təsdiq olunması, onların icrası, habelə büdcələrin icrasına dair hesabatın tərtib
və təsdiq olunması ilə əlaqədar dövlətin prosesual txarakterli büdcə hüquq normaları ilə nizama salınan fəaliyyətidir

•
büdcə qanunvericilikdə müəyyən edilən xüsusi qaydada işlənib hazırlanan və dövlət hakimiyyətinin nümayəndəli
orqanı trəfindən qəbul olunan əsas maliyyə plan aktıdır.
iqtisad kateqoriya kimi müxtəlif səviyyəli büdcə fondlarının yaradılması, bölüşdürülməsi və istifadə olunması ilə
əlaqədar yaranan iqtisadi (pul) münasibətlərdir
dövlət və yerli hakimiyyətin müvaifq orqanlarının vəzifə və funksiyalarının həyata keçirilməsini təşkil etmək üçün bu
və ya digər səviyyələrdə mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondudur.
A R-nın büdcə sistemi, büdcələrin gəlir və xərcəlirinin bölüşdürülməsi, dövlət və bələdiyyələrin büdcə sahəsində
səlahiyyətləri, büdcə prosesi və ümumiyyətlə dövlətin büdcə sahəsində fəaliyyətini nizama salan maliyyə-hüquq
normalarının məcmusudur

Nazirlər Kabinetinə•
3 Vergilər Nazirliyinə

Hesablama Palatasına

Mərkəzi Banka

Maliyyə Nazirliyinə

Maliyyə Nazirliyi•
Vergilər Nazirliyi

Nazirlər Kabineti

Mərkəzi Bank

Hesablama Palatası

vergi və vergi xarakterli ödəmələrin tətbiqi ilə əlaqədar olan münasibətlər
dövlət və yerli büdcələrə daxil olan vergi və vergi xarakterli digər ödəmələrin müəyyən edilməsi prosesində yaranan
münasibətlər

vergilərin hesablanması və tutulması prosesində yaranan münasibətlər

pul münasibətlərinin tənzimlənməsi zamnı yaranan münasibətlər•
vergi nəzarətinin həyata keçirilməsində yaranan münasibətlər

hesablama palatası•
3 vəkillər palatası

'. büdcə palatası

deputat palatası
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Sual: Yoxlamaların həyata keçirilməsi dövrü baxımından maliyyə nəzarətinin aşağıdakı formaları
vardır? (Çəki: 1)

Sual: Büdcə sahəsində yaranan münasibətləri tənzim edən normalar aşağıdakı iki qrupa bölünür? (Çəki:
1)

Sual: Maliyyə hüququnun institutları hesab edilir? (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə hüququnun mənbələrindən hesab edilən aşağıdakı akt i hər il qəbul edilir? (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə hüququnun ümumi hissəsinə aiddir? (Çəki: 1)

auditor palatası

ilkin, cari, sonrakı•
günlük, dekadalıq, aylıq

cari, operatv, yekun

sonrakı, razılaşdırılmış

rüblük, yarımillik, illik

maddi və prosesual hüquq normaları•
inzibati və mülki hüquq normaları

prosesual və tətbiqi hüquq normaları

mənəvi və konstitusion hüquq normaları

mülki və prosesual hüquq normaları

büdcə və vergi hüquqları•
büdcə və bələdiyyə hüquqları

kredit fondu və yığım hüquqları

dövlət rüsumu və tarf hüquqları

sığorta və vergi hüquqları

«Dövlət büdcəsi haqqında» qanun•
«Sığorta haqqında» qanun

«Büdcə sistemi haqqında» qanun

«Dövlət maliyyəsi haqqında» qanun

«Vergi»məcəlləsi

dövlətin maliyyə faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını nizama salan normalar•
dövlətin bank faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını nizama salan normalar

dövlətin kredit faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını nizama salan normalar

dövlətin sığorta faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını nizama salan normalar

dövlətin idarəetmə faliyyətinin ümumi prinsiplərini, hüquqi forma və metodlarını nizama salan normalar
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Sual: Maliyyə hüquq normalarının məcmusu olan maliyyə hüququ.....ibarətdir? (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə hüququ nəinki müstəqil hüquq sahəsidir, o habelə..? (Çəki: 1)

Sual: Maliyyə münasibətlərinə aşağıdakı əlamət xarakterik deyil? (Çəki: 1)

Sual: Dövlət büdcəsinin sekvestri hansı maddələrə tətbiq olunmur? (Çəki: 1)

Sual: Dövlət büdcəsinin icrası prosesində onun gəlirləri təsdiq olunmuş məbləğdən 20% yerinə
yetirilərsə və bu büdcə kəsirinin müəyyən olunmuş yuxarı həddini keçməsinə səbəb olarsa, onda...? (Çəki: 1)

Sual: Dövlət büdcəsinin üzərində cari maliyyə nəzarətini aşağıdakılardan hansı həyata keçirir? (Çəki: 1)

ümumi və xüsusi hissələrdən•
ümumi və şəxsi hissələrdən

dövlət və bələdiyyə hissələrdən

yazılı və şifahi hissələrdən

sabit və daimi hissələrdən

ümumi hüquqdur•
sosial hüquqdur

qarışıq hüquqdur

müstəsna hüquqdur

xüsusi hüquqdur

maliyyə münasibətlərində pul vəsaitlərinin ikitərəfli hərəkəti vardır•
maliyyə münasibətləri bir qayda olaraq pul münasibətləridir

maliyyə münasibətlərində pul vəsaitəlri maliyyə ehtiyatları formasında hərəkət edir

maliyyə münasibətləri ekvivalentsiz münasibətlərdir

maliyyə münasibətləri pul vəsaitəlrinin bölgüsü münasibətləridir

sosial maddələrə

investisiya xərclərinə

müdafiə olunan maddələrə•
hərbi xərclər maddəsinə

xarıcı borc maddələrinə

sekvestr tətbiq olunur•
datasiya tətbiq olunur

qrant tətbiq olunur

subvensiya tətbiq olunur

subsidiya tətbiq olunur

Maliyyə Nazirliyi•
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Sual: Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində büdcə layihəsi və digər sənədlər müzakirə edildikdən
sonra Azərbaycan Respublikasının növbəti büdcə ili üzrə «Dövlət Büdcəsi haqqında» qanun cari ilin hansı
tarixindən gecolmayaraq təsdiq olunmalıdır? (Çəki: 1)

Sual: Növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi və digər sənədlər Milli Məclisdə
ilkin olaraq müzakirə olunur və onun barəsində rəy verilir? (Çəki: 1)

Sual: Konstitusiyasının hansı maddəsinə əsasən növbəti büdcə ili üzrə dövlət büdcəsi haqqında qanun
layihəsi digər sənədələrlə birlikdə oktyabrın 15-dən gec olmayaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidenti
tərəfindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzakirəsinə və təsdiqinə təqdim edilir? (Çəki: 1)

Sual: 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?
(Çəki: 1)

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Mərkəzi Bank

Hesablama Palatası

Vergilər Nazirliyi

dekabr ayının 20-dən gec olmayaraq•
iyun ayının 20-dən gecolmayaraq

sentyabr ayının 20-dən gec olmayaraq

oktyabr ayının 20-dən gec olmayaraq

noyabr ayının 20-dən gec olmayaraq

daimi komitələrdə•
plenar iclasda

növbədənkanar iclasda

sədrin yanında

aparatda

109-cu maddəsinin 2-ci bəndinə müvafiq olaraq•
129-cu maddənin 3-cü bəndinə müvafiq olaraq

119-cu maddənin 5-ci bəndinə müvafiq olaraq

139-cu maddənin 1-ci bəndinə müvafiq olaraq

99-cu maddənin 7-ci bəndinə müvafiq olaraq

oktyabrın 15-dən gecolmayaraq•
noyabrın 15-dən gecolmayaraq

dekabrın 15-dən gecolmayaraq

sentyabrın 15-dən gecolmayaraq

aprelin 15-dən gecolmayaraq
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Sual: Büdcə layihəsi tərtib edilməsi dövrü büdcə qanunvericiliyinə görə hansı müddəti nəzərdə tutur?
(Çəki: 1)

Sual: Büdcə prosesinin birinci mərhələsi, Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında»
qanununa əsasən növbəti büdcə ilinə...? (Çəki: 1)

Sual: Büdcə prosesi neçə mərhələdə həyata keçirilir? (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcənin icrasına dair
hesabatın hazırlanması, baxılması və təsdiqi mərhələsi mərhələsi başlayır? (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcənin icrası
mərhələsi əhatə edir? (Çəki: 1)

fevral aynın 1-dən sentyabrın 25-nə qədər olan müddəti•
yanvaraynın 1-dən mayın 15-nə qədərolan müddəti

may aynın 1-dən dekabrın 31-nə qədərolan müddəti

aprel aynın 1-dən avqustun 5-nə qədərolan müddəti

mart aynın 1-dən oktyabrın 1-nə qədərolan müddəti

11 ay qalmış başlanır•
6 ay qalmış başlanır

4 ay qalmış başlanır

10 ay qalmış başlanır

1 ay qalmış başlanır

üç mərhələdə•
dörd mərhələdə

bir mərhələdə

iki mərhələdə

beş mərhələdə

fevral ayından•
oktyabr ayından

yanvar ayından

aprel ayından

may ayından

martın 1-dən dekabrın 31-dəkolan dövrü•
yanvarın 1-dən dekabrın 31-dəkolan dövrü

sentyabrın 11-dən dekabrın 11-dəkolan dövrü

yanvarın 21-dən dekabrın 21-dək olan dövrü

fevralın 1-dən dekabrın 20-dəkolan dövrü
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Sual: Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə dövrü büdcə
posesinin.................əhatə olunduğu dövrüdür? (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə ili yanvarın 1-dən
dekabrın 31-dəkolan dövrü əhatə edən badcə ili hesab edilir? (Çəki: 1)

Sual: Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında» Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən
aşağıdakılardan hansı büdcə quruluşu prinsipi deyil? (Çəki: 1)

Sual: Aşağıdakılardan hansı büdcə quruluşu prinsipi deyil? (Çəki: 1)

Sual: Azərbaycan Respublikası Kontitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi
ibarətdir? (Çəki: 1)

Sual: Büdcə quruluşu (Çəki: 1)

bütün mərhələlərinin•
təsdiqi mərhələsinin

yenidən baxılması mərhələsinin

müzakirəsi mərhələsinin

tərtibi mərhələsinin

büdcənin tərtibi ili

büdcənin icrası ili•
büdcənin təsdiqi ili

büdcənin tətbiqi ili

büdcənin bərpası ili

qarşılıqlı faydalanma prinsipi•
aşkarlıq prinsipi

yerli mənafenin respublika mənafeyi ilə uzlaşdırılması prinsipi

bələdiyyə maliyyəsinin formalaşmsı və istifadəsində müstəqillik prinsipi

özünüidarəetmə prinsipi

reallaşdırma prinsipi•
büdcə sisteminin tamlığı prinsipi

büdcə sisteminin reallığı prinsipi

aşkarlıq prisipi

vahidlik prinsipi

2 səviyyədən•
4 səviyyədən

3 səviyyədən

1 səviyyədən

5 səviyyədən
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Sual: «Büdcə sistemi haqqında» 2 iyul 2002-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun 3-cü
maddəsinə əsasən (Çəki: 1)

Sual: Büdcə sahəsində yaranan münasibətləri tənzim edən normalar hansılardı? (Çəki: 1)

Sual: Büdcə sahəsində yaranan münasibətləri tənzim edən normalar neçə qrupa bölünür? (Çəki: 1)

Sual: Büdcə hüquq münasibətlərinin subyekti olmaq üçün hansı əlamətlərin olması vacibdir? (Çəki: 1)

Sual: Büdcə hüquq münasibətlərinin subyekti olmaq üçün hansı əlamətlərin olması vacibdir? (Çəki: 1)

büdcə sisteminin təşkili və onun quruluş prinsiplərinin məcmusudur•
büdcə sisteminin təşkilidir

iqtisadi münasibətlər, dövlət quruluşu və hüquq normalarına əsaslanan sistemidir

büdcə sisteminin quruluş prinsiplərinin məcmusudur

iqtisadi münasibətlərin məcmusudur

büdcə sistemi iqtisadi münasibətlər, dövlət quruluşu və hüquq normalarına əsaslanan Azərbaycan Respublikasının
dövlət büdcəsindən, Naxçıvan MR-nın büdcəsindən və bələdiyyə büdcələrindən ibarət sistemidir

•
büdcə sistemi iqtisadi münasibətlər, dövlət quruluşu və hüquq normalarına əsaslanan yalnız Naxçıvan MR-nın
büdcəsindən və bələdiyyə büdcələrindən ibarət sistemidir
büdcə sistemi iqtisadi münasibətlər, dövlət quruluşu və hüquq normalarına əsaslanan Azərbaycan Respublikasının
dövlət büdcəsindən, Naxçıvan MR-nın büdcəsindən ibarət sistemidir
büdcə sistemi iqtisadi münasibətlər, dövlət quruluşu və hüquq normalarına əsaslanan yalnız bələdiyyə büdcələrindən
ibarət sistemidir
büdcə sistemi iqtisadi münasibətlər, dövlət quruluşu və hüquq normalarına əsaslanan yalnız Azərbaycan
Respublikasının dövlət büdcəsindən ibarət sistemidir

maddi və prosesual büdcə hüquq normaları•
maddi büdcə hüquq normaları

qeyri maddi büdcə hüquq normaları

təbii büdcə hüquq normaları

prosesual büdcə hüquq normaları

2.0•
6.0

8.0

3.0

4.0

büdcə prosesinin hər hansı bir mərhələsində iştirak etmək•
büdcə prosesinə nəzarət etmək

gəlir və xərclərin büdcələr arasında bölüşdürülməsində iştirak etməmək

gəlirləri büdcələr arasında bölmək

büdcə prosesinin hər hansı bir mərhələsində iştirak etməmək

gəlir və xərclərin büdcələr arasında bölüşdürülməsində iştirak etmək•
büdcə prosesinə nəzarət etmək
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Sual: Büdcə hüquq münasibətlərinin subyekti olmaq üçün hansı əlamətlərin olması vacibdir? (Çəki: 1)

Sual: Büdcə hüququnun predmetinə daxil olan münasibətlər digər maliyyə hüquq münasibətlərindən bir
hansı səciyyəvi cəhətlərinə görə fərqlənir? (Çəki: 1)

Sual: Büdcə hüququ: (Çəki: 1)

Sual: Büdcə hüququ spesifik tənzimetmə predmetinə hansı münasibətlər daxildir? 1.Azərbaycan
Respublikasının büdcə quruluşunun müəyyən edilməsi və büdcə sisteminin yaradılması ilə əlaqədar
münasibətlər 2 büdcə sisteminə daxil olan büdcələr arasında qarşılıqlı münasibətlər; 3 respublikanın dövlət
büdcəsinin gəlir və xərclər üzrə strukturunun müəyyən edilməsi, habelə büdcələr arasında onların
bölüşdürülməsi ilə əlaqədar münasibətlər; 4 Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR və ayrı-ayrı inzibati
ərazi vahidlərinin büdcə sahəsində səlahiyyətlərinin bölüşdürülməsi ilə əlaqədar münasibətlər; 5 büdcə
prosesinin təşkili ilə əlaqədar, yəni büdcələrin hazırlanıb qəbul olunması, icrası və büdcənin icra olunmasına
dair hesabatın hazırlanıb təsdiq olunması ilə əlaqədar münasibətlər; 6 büdcələrin icrası üzərində nəzarətin
təşkil olunması ilə əlaqədar münasibətlər. (Çəki: 1)

gəlir və xərclərin büdcələr arasında bölüşdürülməsində iştirak etməmək

gəlirləri büdcələr arasında bölmək

büdcə prosesinin hər hansı bir mərhələsində iştirak etməmək

büdcədən maliyyələndirmə formasında pul vəsaiti alması ilə əlaqədar büdcə hüquq münasibətlərində iştirak etmək•
gəlir və xərclərin büdcələr arasında bölüşdürülməsində iştirak etməmək

büdcə prosesinin hər hansı bir mərhələsində iştirak etməmək

gəlirləri büdcələr arasında bölmək

büdcə prosesinə nəzarət etmək

büdcə hüquq münasibətləri dövlət və bələdiyyə büdjələrinin yaradılması prosesində yaranır və büdcə hüquq
münasibətləri bir ildən artıq davam etmir

•
büdcə hüquq münasibətləri dövlət və bələdiyyə büdjələrinin yaradılması prosesində yaranır

büdcə hüquq münasibətləri dövlət büdcələrinin yaradılması prosesində yaranır

büdcə hüquq münasibətləri bələdiyyə büdcələrinin yaradılması prosesində yaranır

büdcə hüquq münasibətləri bir ildən artıq davam etmir

Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi, büdcələrin gəlirvə xərcəlirinin bölüşdürülməsi, dövlət və bələdiyyələrin
büdcə sahəsində səlahiyyətləri, büdcə prosesi və ümumiyyətlə dövlətin büdcə sahəsində fəaliyyətini nizama salan
maliyyə-hüquq normalarının məcmusudur

•
Büdcə prosesi və ümumiyyətlə dövlətin büdcə sahəsində fəaliyyətini nizama salan maliyyə-hüquq normalarının
məcmusudur
Büdcə prosesi və ümumiyyətlə dövlətin büdcə sahəsində fəaliyyətini nizama salan mülki-hüquq normalarının
məcmusudur
Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi, büdcələrin gəlirvə xərcəlirinin bölüşdürülməsi, dövlət və bələdiyyələrin
büdcə sahəsində səlahiyyətləri, büdcə prosesi və ümumiyyətlə dövlətin büdcə sahəsində fəaliyyətini nizama salan
mülkü-hüquq normalarının məcmusudu
Dövlət və bələdiyyələrin büdcə sahəsində səlahiyyətləri, büdcə prosesi və ümumiyyətlə dövlətin büdcə sahəsində
fəaliyyətini nizama salan maliyyə-hüquq normalarının məcmusudu

2456.0

Heç biri

1356.0

1234.0
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Sual: Adi büdcələr: (Çəki: 1)

Sual: Fövqəladə büdcə (Çəki: 1)

Sual: Pol Mari Qodme hesab edir: (Çəki: 1)

Sual: Hansı tədbirlər «Büdəcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 2002-ci il tarixli
Qanununun 24-cü maddəsində də nəzərdə tutulmuşdur? 1)büdcə kəsiri məbləğinin müəyyən edilməsi;
2)dövlətin qısamüddətli öhdəliklərinin, yəni dövlət istiqrazlarının buraxılması və yayılmasından əldə olunan
vəsailərdən istifadə edilməsi; 3)kredit ehtiyatlarından istifadə edilməsi; 4)dövlət büdcəsinin müdafiə
olunmuş maddələri istisna olmaqla bütün xərclərin proporsional qaydada ixtisarı mexanizmi - sekvestr tətbiq
edilməsi; 5)dövlət büdcəsinin xərc hissəsinin icrasına nəzarətin müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanına həvalə
olunması. (Çəki: 1)

Sual: Büdcənin anlayışı qanunun özlüyündə neçə hissədə olmaqla verilir? (Çəki: 1)

Hamısı•

iqtisadiyyatın nisbətən sabit və normal inkişafı şəraitində qəbul olunan büdcələr•
Mürəkkəb inzibati ərazi quruluşuna malik ölkələrdə belə büdcələr qəbul oluna bilər
Bu büdcə ölkdə fövqəladə vəziyyət müəyyən olunması ilə əlaqədar olaraq pul vəsailərinin xüsusi, daha ağır istifadə
rejimini nəzərdə tutan və bu halda qəbu edilən büdcədir

burada ən zəruri xərclərin maliyyələşdirilməsi müvafiq yuxarı hakimiyyət orqanı tərəfindən təmin olunur

Bu cür büdcə yanız ayrı-ayrı inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində qəbul oluna bilər

Bu büdcə ölkdə fövqəladə vəziyyət müəyyən olunması ilə əlaqədar olaraq pul vəsailərinin xüsusi, daha ağır istifadə
recimini nəzərdə tutan və bu halda qəbu edilən büdcədir

•
Mürəkkəb inzibati ərazi quruluşuna malik ölkələrdə belə büdcələr qəbul oluna bilər

iqtisadiyyatın nisbətən sabit və normal inkişafı şəraitində qəbul olunan büdcələr

burada ən zəruri xərclərin maliyyələşdirilməsi müvafiq yuxarı hakimiyyət orqanı tərəfindən təmin olunur.

Bu cür büdcə yanız ayrı-ayrı inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində qəbul oluna bilər

büdcə kəsirinə qarşı mübarizə aparmaq üçün hər bir dövlət özü müvafiq tədbirlər işləyib hazırlamalıdır•
büdcənin gəlirini hesablamağ üçün hər bir dövlət özü müvafiq tədbirlər işləyib hazırlamalıdır

büdcə kəsirinə qarşı mübarizə aparmaq üçün Mərkəzi Bank müvafiq tədbirlər işləyib hazırlamalıdır

büdcə kəsirini artırmaq üçün hər bir dövlət özü müvafiq tədbirlər işləyib hazırlamalıdır

büdcə kəsirinə qarşı mübarizə aparmaq üçün Maliyyə Nazirliyi müvafiq tədbirlər işləyib hazırlamalıdır

Hamısı•
2345.0

1345.0

2345.0

1235.0

2 hissə•
4 hissə

5 hissə



14.11.2017

64/97

326

327

328

329

330

Sual: Dövlət büdcəsi - Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət hakimiyyəti və özünüidarəetmə
orqanları vasitəsilə dövlətə və bələdiyyələrə məxsus funksiyaların yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün
lazım olan pul vəsaitinin qanunla müəyyən olunmuş qaydada yığılması və xərclənməsi üçün əsas maliyyə
sənədidir bu hansı qanunda öz əksini tapıb? (Çəki: 1)

Sual: Büdcə hüquqi cəhətdən necə tərtib olunur? (Çəki: 1)

Sual: Büdcə hüquq münasibətlərinin dairəsini neçə qaydada qruplaşdırmaq olar? (Çəki: 1)

Sual: Hüquq ədəbiyyatında büdcələrin hansı növü müəyyən olunur? (Çəki: 1)

Sual: Hüquq ədəbiyyatında büdcələrin neçə növü müəyyən olunur? (Çəki: 1)

6 hissə

3 hissə

«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2 iyul 2002-ci il tarixli Qanun•
«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2001 -ci il tarixli Qanun

«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2005-ci il tarixli Qanun

«Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2004-cü il tarixli Qanun

Büdcə sistemi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il tarixli Qanun

hüquqi akt, yəni qanun şəklində•
biznes plan şəklində

protokol şəklində

heç biri

nizamnamə şəklində

2.0•
4.0

5.0

6.0

3.0

adi büdcələr•
ayrılmış büdcə

mürəkkəb büdcə

kicilmiş büdcə

sadə büdcə

4.0•
3.0

6.0

7.0
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Sual: Büdcə: (Çəki: 1)

Sual: Büdcənin əhəmiyyəti və cəmiyyətdə rolu necə izah olunur? (Çəki: 1)

Müəssisələrin maliyyə fondu....?

Müəssisənin maliyyə mənbəyi hesab edilən mənfəət aşağıdkı kimi fərqləndirilir?

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

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

2.0

dövlət və bələdiyyə orqanlarının tam və bilavasitə sərəncamında olan yeganə pul vəsaiti mənbəyidir•
özəl müəssisələrin tam və bilavasitə sərəncamında olan yeganə pul vəsaiti mənbəyidir

dövlət müəssisələrinin tam və bilavasitə sərəncamında olan yeganə pul vəsaiti mənbəyidir

dövlət orqanlarının tam və bilavasitə sərəncamında olan yeganə pul vəsaiti mənbəyidir

bələdiyyə orqanlarının tam və bilavasitə sərəncamında olan yeganə pul vəsaiti mənbəyidir

Hamısı•
ətraf mühitin mühafizəsi, elmi-texniki tərəqqi, mədəniyyət və digər sahələrdə vacib məsələlər öz həllini tapır

Heç biri

büdcə toplanmış vəsailər hesabına dövlət ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair proqramları həyata keçirir

ölkənin müədafiəsi və təhlükəsizliyi təmin olunur

birdəfəlik fonddur

mərkəzləşdirilməmiş fonddur•
mərkəzləşdirilmiş fonddur

təsərrüfat fondudur

cari fonddur

daimi və müvəqqəti

ümumi və xalis mənfəət•
daxili və xarici

pul və maddi

birdəfəlik və dövrü

balansarxası hesaba

müxbir hesaba

aktivlərinə

alternativ hesaba

passivlərinə•
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Müəssisələrin (təşkilatların) maliyyə fondu hansı hüquq sahəsinin tənzimetmə obyektidir?

Müəssisənin əmlakının əmələ gəlməsi mənbələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

Müəssisənin əmlakının əmələ gəlməsi mənbələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

Müəssisənin əmlakının aktivlər və passivlərindən ibarət olması təsbit olunmuşdur?

Müəssisənin maliyyə fondu maddi mənada onun...?

stabilləşmə

əsasnamə

nizamnamə•
nizamlama

ilkin kapital

mülkü hüququn

maliyyə hüququnun•
inzibati hüququn

təsərrüfat hüququnun

vergi hüququnun

təsisçilərin pul və maddi payları

məhsul satışından, görülən işlərdən, göstərilən xidmətlərdən alınan gəlir

bank kreditləri və digər kreditlər

əsasnamə kapitalı•
qiymətli kağızların satışından əldə edilən gəlir

bütün subvensiyalar•
bank kreditləri və digər kreditlər

kapital qoyuluşu və büdcədən dotasiyalar

hüquqi və fiziki şəxslərin verdikləri xeyriyyə vəsaitləri

qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlər

Mülki Məcəllədə

Konstitusiyada

Rəqabət Məcəlləsində

Sahibkarlıq qanununda

Müəssisə haqqında qanunda•

iqtisadi ehtiyatlarıdır

pul ehtiyatlarıdır•
illik ehtiyatlarıdır
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Müəssisələrin maliyyə fondu aşağıdakılardan hansı üçün zəruri mənbə hesab edilir?

Müəssisələrin maliyyə fondu aşağıdakılardan hansı üçün zəruri hesab edilir?

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

Dövlət krediti nədir

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

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

resurs ehtiyatlarıdır

istehsal ehtiyatlarıdır

yol fondu

xarici borc fondu

stabilləşmə fondu

Neft Fondu

sosial müdafiə fondu•

xarici borc fondu

Neft Fondu

Prezidentin Ehtiyat fondu

büdcədənkənar fondlar•
stabilləşmə fondu

rəqabətqabiliyyətliliyi formalaşır

təhlükəsizliyi təmin edilir

iqtisadiyyatında tarazlıq olur

iqtisadi strukturu meydana çıxır

milli gəliri yaranır•

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

hüquqi və fiziki şəxslərdən yıgılan kredit faizləri

hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən vergi orqanlarına qaytarılmamaq şərti ilə verilən pul

qаytаrılmаq şərtilə maliyyələşdirmə metоduna•
bağışlamaq şərtilə maliyyələşdirmə metоduna

əvəzləşdirmək şərtilə maliyyələşdirmə metоduna

sistemləşdirmək şərtilə maliyyələşdirmə metоduna
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Maliyyə nəzarəti hesab edilir?

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

Maliyyə sisteminin çoxhəlqəliliyi nəyə səbəb olur?

Aşağıdakılardan hansı respublika və yerli inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində formalaşdırılır?

Maliyyə sisteminin elementləri hansı səviyyələrdə formalaşdırılır?

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

bələdiyyə nəzarətinin mühüm növlərindən biri

məhkəmə nəzarətinin mühüm növlərindən biri

texniki nəzarətinin mühüm növlərindən biri

dövlət nəzarətinin mühüm növlərindən biri•
sahibkar nəzarətinin mühüm növlərindən biri

fiziki şəxslərin gəlirlərindən ayırmlar hesbına

hüquqi şəxslərin mənfəətindən ayırmlar hesbına

hüquqi gəlirlərindən ayırmlar hesbına

hüquqi və fiziki şəxslərin gəlirlərindən ayırmlar hesbına•

sistemin çevikliyinə və rentabelliyinə

sistemin səmərəliliyinə və dinamikliyinə

sistemin alternativliyinə və dayanıqlılığına

sistemin vahidliyinə və tamlığına

sistemin çevikliyinə və səmərəliliyinə•

büdcə sisteminin elementləri

vergi sisteminin elementləri

maliyyə sisteminin elementləri•
bank sisteminin elementləri

kredit sisteminin elementləri

respublika və yerli inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində•
Maliyyə sisteminin elementləri hansı səviyyələrdə formalaşdırılır?

yerli inzibati ərazi vahidləri və şəhərlər səviyyəsində

bələdiyyələr və yerli inzibati ərazi vahidləri səviyyəsində
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Aşağıdakılardan hansı dövlət sığorta fonduna aid hesab edilir?

Aşağıdakılardan hansı kredit fonduna aid hesab edilir?

Aşağıdakılardan hansı dövlət sığorta fonduna aid hesab edilir?

Aşağıdakılardan hansı kredit fonduna aid hesab edilir?

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

Azərbaycan Respublikasının maliyyə sisteminə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

respublika vahidləri və iqtisadi rayonlar səviyyəsində

xüsusi sığorta

beynəlxalq sığorta

xarici sığorta

birgə sığorta

şəxsi sığorta•

kommersiya kredit fondu•
sosial kredit fondu

özəl kredit fondu

bələdiyyə kredit fondu

birgə kredit fondu

beynəlxalq sığorta

əmlak sığortası•
xüsusi sığorta

xarici sığorta

birgə sığorta

özəl kredit fondu

büdcə kredit fondu•
bələdiyyə kredit fondu

birgə kredit fondu

sosial kredit fondu

maliyyə təşkilatlarının və müəssisələrinin maliyyəsi

dövlət təşkilatlarının və müəssisələrinin maliyyəsi

kommersiya təşkilatlarının və müəssisələrinin maliyyəsi•
büdcə təşkilatlarının və müəssisələrinin maliyyəsi

sığorta təşkilatlarının və müəssisələrinin maliyyəsi
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Aşağıdakılardan hansı dövlət maliyyəsinə aid hesab edilir?

Aşağıdakılardan hansı dövlət maliyyəsinə aid hesab edilir?

Maliyyə hüquq institutları sistemi təmin edir?

Maliyyə özlüyündə....?

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

müəssisələrin, idarələrin və təşklatların maliyyəsi

dövlət sığorta fondu

dövlət maliyyəsi

kredit fondu

subvensiyalar•

xarici bölmə

dövlət büdcədənkanar fondları•
mənfəət

subvensiyalar

transfertlər

dövlət krediti•
xarici bölmə

mənfəət

transfertlər

subvensiyalar

maliyyə vəsaiti fondlannı

kredit vəsaiti fondlarını

valyuta vəsaiti fondlarını

pul vəsaiti fondlarını•
sığorta vəsaiti fondlarını

fondlar və hüquq institutları sistemidir•
tənzimləmə və stimullaşdırma sistemidir

nəzarət institutları və fondlar sistemidir

fondlar və hökumət institutları sistemidir

təminat və hüquq institutları sistemidir

sığorta sistemini

təsərrüfat sistemini

maliyyə sistemini•
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Maliyyə sistemi bir-birilə qarşılıqlı əlaqəli olan müxtəlif məcmusundan ibarətdir

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

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

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

Maliyyə aspektindən aşağıdakılardan hansı pul münasibəti hesab edilir?

Maliyyə aspektindən aşağıdakılardan hansı pul münasibəti hesab edilir?

kredit sistemini

dövlət sistemini

hüquq institutlarının

dövlət institutlarının

bank institutlarının

maliyyə institutlarının•
sığorta institutlarının

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•

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

əmək hüququnun•
maliyyə hüququnun

mülkü hüququn

cinayət hüququnun

inzibati hüquq

akkreditiv münasibətləri

barter münasibətləri

sosial münasibətləri

beynəlxalq münasibətləri

tədarük münasibətləri•
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Maliyyə aspektindən aşağıdakılardan hansı pul münasibəti hesab edilir?

Maliyyə və onunla bağlı münsibətlər bir qayda olaraq hesab edilir?

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

Maliyyənin üzvü surətdə bağlılığı vardır?

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

alqı-satqı münasibətlərini•
beynəlxalq münasibətləri

barter münasibətlərini

sosial münasibətləri

akkreditivı münasibətlərini

beynəlxalq münasibətlər

barter münasibətləri

alqı-satqı münasibətləri

əmək haqqı münasibətləri•
akkreditiv münasibətləri

mütləq kredit münasibəti

mütləq borc münasibəti

mütləq pul münasibəti•
mütləq emissiya münasibəti

mütləq valyuta münasibəti

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

emissiya münasibətlərilə

əmtəə-pul münasibətlərilə•
bank münasibətlərilə

kredit münasibətlərilə

valyuta münasibətlərilə

konsaltinq mexanizmindən

maliyyə mexanizmindən•
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ÜDM-in və Milli Gəlirin bölüşdürülməsi və yenidən bölüşdürülməsi hansı formada baş verir?

Maliyyə hüququ aşağıdakı münasibətlərdən hansını tənzimləyir?

Maliyyə hüququ aşağıdakı münasibətlərdən hansını tənzimləyir?

Maliyyə hüququ aşağıdakı münasibətlərdən hansını tənzimləyir?

Maliyyə hüququ aşağıdakı münasibətlərdən hansını tənzimləyir?

bank mexanizmindən

sığorta mexanizmindən

pul-kredit mexanizmindən

əmtəə formasında

pul formasında•
mübadilə formasında

nəqdsiz formada

istehlak formasında

bütün pul münasibətlərini

maliyyə münasibətlərini•
gömrük münasibətlərini

vergi münasibətlərini

xarici maliyyə münasibətlərini

bütün pul münasibətlərini

xarici maliyyə münasibətlərini

gömrük münasibətlərini

pul fondlarının bölüşdürülməsi münasibətlərini•
vergi münasibətlərini

gömrük münasibətlərini

vergi münasibətlərini

pul fondlarının yaradılması münasibətlərini•
yeni cavab]bütün pul münasibətlərini

xarici maliyyə münasibətlərini

pul fondlarının istifadəsi münasibətlərini•
xarici maliyyə münasibətlərini

gömrük münasibətlərini

maliyyə münasibətlərini

vergi münasibətlərini
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Azərbaycan Respublikasında dövlət mаliyyəsinin idаrə оlunmаsını təşkil еdən dövlət idаrəçilik оrqаnı
hansıdır?

Azərbaycan Respublikasında mаliyyə siyаsətini həyаtа kеçirən dövlət idаrəçilik оrqаnı hansıdır?

«Аzərbаycаn Rеspublikаsının Mаliyyə Nаzirliyi hаqqındа» Əsаsnаmə təsdiq edilmişdir?

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 Nаzirlər Kаbinеti dövlətin mаliyyə fəаliyyəti sаhəsində аşаğıdаkı
səlаhiyyətlərdən hansına mаlik deyil?

Аzərbаycаn Rеspublikаsı İqtisadi İnkişaf Nаzirliyi

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеti

Аzərbаycаn RеspublikаsıVergilər Nаzirliyi

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Maliyyə Nаzirliyi•
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Hesablama Palatası

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Maliyyə Nаzirliyi•
Аzərbаycаn RеspublikаsıVergilər Nаzirliyi

Аzərbаycаn Rеspublikаsı İqtisadi İnkişaf Nаzirliyi

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеti

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Hesablama Palatası

Prezident sərəncamı ilə

Prezident fərmanı ilə•
Prezident qanunu ilə

Prezident qərarı ilə

Prezident göstərişi ilə

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Nаzirlər Kаbinеtinin•
Аzərbаycаn RеspublikаsıVergilər Nаzirliyinin

Аzərbаycаn Rеspublikаsı İqtisadi İnkişaf Nаzirliyinin

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Maliyyə Nаzirliyinin

Аzərbаycаn Rеspublikаsı Hesablama Palatasının

dövlət büdcəsinin lаyihəsini hаzırlаyıb rеspublikа Prеzidеntinə təqdim еtmək

pul siyаsətinin həyаtа kеçirilməsini təmin еtmək

dövlət büdcəsinin icrаsını təmin еtmək

mаliyyə-krеdit siyаsətinin həyаtа kеçirilməsini təmin еtmək

dövlət büdcəsini təsdiq etmək və onu icra etmək•
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Cümləni tamamlayın: «Hеsаblаmа Pаlаtаsı hаqqındа» qаnuna əsаsən, Hеsаblаmа Pаlаtаsı Milli
Məclisdə dаimi fəаliyyət göstərən, оnа hеsаbаt vеrən, ən bаşlıcаsı isə........?

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

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

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

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?

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

Hesablama Palatası•
Nəzarət Palatası

Bölüşdürmə Palatası

Əlaqələndirmə Palatası

Milli Palata

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Büdcəsini proqnozlaşdırır və оnun icrаsınа nəzаrət еdir

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Büdcəsini maliyyələşdirir və оnun icrаsınа nəzаrət еdir

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Büdcəsini tərtib еdir və оnun icrаsınа nəzаrət еdir

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Büdcəsini bölüşdürür və оnun icrаsınа nəzаrət еdir

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Dövlət Büdcəsini təsdiq еdir və оnun icrаsınа nəzаrət еdir•

Hökümət

Maliyyə Nazirliyi

Nazirlər Kabineti

Milli Məclis•
Xəzinədarlıq

ümumi və spesifiki səlаhiyyətli оrqаnlаr

tənzimləmə və ümumi səlаhiyyətli оrqаnlаr

ümumi və хüsusi səlаhiyyətli оrqаnlаr•
nəzarət və ümumi səlаhiyyətli оrqаnlаr

хüsusi və təyinatlı səlаhiyyətli оrqаnlаr
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Mаliyyə fəаliyyətinin dövlətin digər fəаliyyət sаhələrindən fərqləndirən hüquqi əlаmət аşаğıdаkılаrdan
hansıdır?

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

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

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?

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?

bu fəаliyyət dövlət hаkmiyyətinin nümаyəndəli və nümayəndəsiz оrqаnlаrının həyаtа kеçirdiyi birgə fəаliyyətidir

bu fəаliyyət dövlət tərəfindən maliyyələşdirmə prinsipinə uyğun həyаtа kеçirilən birgə fəаliyyətidir

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

•
bu fəаliyyət dövlət idаrəçilik оrqаnlаrının hаkimiyyət üstünlüyü prinsipinə uyğun həyаtа kеçirilən birgə fəаliyyətidir

Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət quruluşu

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Vergi Məcəlləsi

Аzərbаycаn Rеspublikаsının “Büdcə sistemi haqqında” qanunu

Аzərbаycаn Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsı•
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Maliyyə Nazirliyi

Nazirlər Kabinetinin Dахili Nizаmnаməsinə uyğun оlаrаq

Konstitusiya Məhkəməsinin Dахili Nizаmnаməsinə uyğun оlаrаq

Milli Məclisinin Dахili Nizаmnаməsinə uyğun оlаrаq•
Maliyyə Nazirliyinin Dахili Nizаmnаməsinə uyğun оlаrаq

Ambudsman Aparatının Dахili Nizаmnаməsinə uyğun оlаrаq

Konstitusiya Məhkəməsinə

Ambudsman Aparatına

Milli Məclisə•
Nazirlər Kabinetinə

Maliyyə Nazirliyinə

Maliyyə Naziri

Ali Məhkəmə

Azərbaycan Respublikası Prezidenti•
Parlament Sədri
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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?

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?

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?

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?

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?

Mərkəzi Bankın Sədri

dekabrın 15-dən gecolmayaraq

aprelin 15-dən gecolmayaraq

oktyabrın 15-dən gecolmayaraq•
noyabrın 15-dən gecolmayaraq

sentyabrın 15-dən gecolmayaraq

Azərbaycan Respublikasının növbəti büdcə ili üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri

Azərbaycan Respublikasının növbəti ili üzrə enerji balansı•
cari ilin dövlət büdcəsinin icrasının vəziyyəti barədə hesabat

növbəti büdcə ili üzrə Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi

büdcə və vergi siyasətinin əsas istiqamətləri

Azərbaycan Respublikasının Tədiyyə Balansı•
dövlət borcları və dövlət zəmanəti ilə digər öhdəliklərə dair məlumat

Azərbaycan Respublikasının ərazi üzrəVahid (Toplu) Maliyyə Balansı

dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulanməqsədli proqramlar

növbəti il üzrə icmal büdcənin layihəsi

Energetika Nazirliyi

Ədliyyə Nazirliyi

Vergilər Nazirliyi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi•

Nazirlər Kabinetinə•
Prezident aparatına
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Büdcə layihəsi tərtib edilməsi dövrü büdcə qanunvericiliyinə görə hansı müddəti nəzərdə tutur?

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

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

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

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

Milli Məclisə

Energetika Nazirliyinə

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə

mart aynın 1-dən oktyabrın 1-nə qədərolan müddəti

may aynın 1-dən dekabrın 31-nə qədərolan müddəti

yanvaraynın 1-dən mayın 15-nə qədərolan müddəti

fevral aynın 1-dən sentyabrın 25-nə qədər olan müddəti•
aprel aynın 1-dən avqustun 5-nə qədərolan müddəti

1 ay qalmış başlanır

6 ay qalmış başlanır

11 ay qalmış başlanır•
4 ay qalmış başlanır

10 ay qalmış başlanır

aprel ayından

may ayından

yanvar ayından

oktyabr ayından

fevral ayından•

yeni büdcə layihəsi hazırlanarkən

yeni büdcə təsdiq edilərkən•
yeni büdcə müzakirə edilərkən

yeni büdcə hazırlanarkən

yeni büdcə dəyişdirilərkən

büdcənin qanun formasına salınması və təsdiq edilməsi

büdcənin tərtib edilməsi, baxılması və təsdiq edilməsi•
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Azərbaycan Respublikasının «Büdcə sistemi haqqında» qanununa əsasən büdcə dövrünün birinci
mərhələsi əhatə edir?

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

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

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

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

büdcənin tərtib edilməsi və təsdiq edilməsi

büdcənin müzakirəsi və təsdiq edilməsi

büdcənin sekvestri, tərtib edilməsi, baxılması və təsdiq edilməsi

martın 1-dən dekabrın 31-dəkolan dövrü

yanvarın 1-dən dekabrın 1-dəkolan dövrü

sentyabrın 11-dən dekabrın 11-dəkolan dövrü

fevralın 1-dən dekabrın 20-dəkolan dövrü•
yanvarın 21-dən dekabrın 21-dək olan dövrü

iki ilə qədər dövrü

bir ilə qədər dövrü

üç ilə qədər dövrü•
dörd ilə qədər dövrü

beş ilə qədər dövrü

bütün mərhələlərinin•
təsdiqi mərhələsinin

müzakirəsi mərhələsinin

tərtibi mərhələsinin

yenidən baxılması mərhələsinin

yanvarın 1-dən dekabrın 1-dək olan dövrü

yanvarın 21-dən dekabrın 21-dək olan dövrü

yanvarın 11-dən dekabrın 11-dək olan dövrü

yanvarın 31-dən dekabrın 1-dək olan dövrü

yanvarın 1-dən dekabrın 31-dək olan dövrü•

12 aydır•
6 aydır

8 aydır

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

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

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?

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

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

2 aydır

sentyabrın 25-nə qədər•
noyabrın 13-nəqədər

dekabrın 1-nə qədər

oktyabrın 15-nəqədər

aprelin 7-nə qədər

birdəfəlik•
reallıq

müstəqillik

tamlıq

vahidlik

büdcə tərtibi

büdcə quruculuğu

büdcə nəzarəti

büdcə prosesi•
büdcə hüququ

maddi normlardan

tənzimləyici normlardan

prosessual normlardan•
imperativ normlardan

stimullaşdırıcı normlardan

büdcə hüququ•
sığorta hüququ

vergi hüququ
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Büdcə hüququnun predmetinə aşağıdakı münasibət daxil deyildir?

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

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

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

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

kredit hüququ

bank hüququ

respublikanın dövlət büdcəsinin gəlirvə xərclərüzrə strukturunun müəyyən edilməsi ilə əlaqədar münasibətlər

büdcə sisteminə daxil olan büdcələr arasında qarşılıqlı münasibətlər

respublikanın gəlir və xərclərinin büdcələr arasında bölüşdürülməsi ilə əlaqədar münasibətlər

vergi tətillərinin verilməsi ilə əlaqədar yaranan münasibətlər•
Azərbaycan Respublikasının büdcə sisteminin yaradılması ilə əlaqədar münasibətlər

subvensiya•
qrant

subsidiya

büdcə ssudası

transfert

transaksiya•
transfert

subsidiya

dotasiya

subvensiya

subvensiya

qrant

büdcə ssudası

subsidiya

konsiqnasiya•

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

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi
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Azərbaycan Respublikası Kontitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının büdcə sisteminin 1-ci
səviyyəsi hesab edilir?

Ölkənin büdcə quruluşu müəyyən olunur?

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

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

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

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi və bələdiyyə büdcələri

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

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi və bələdiyyə büdcələri

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, Naxçıvan MR-nın dövlət büdcəsi və bələdiyyə büdcələri

idarəetmə forması ilə

milli pul vahidi ilə

dövlətin maliyyə resursları ilə

dövlət quruluşu ilə•
dövlət suverenliyi ilə

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

büdcə kəsiri məbləğinin müəyyən edilməsi

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

texniki xarakterli

icra xarakterli

prosesual xarakterli•
mexaniki xarakterli

maddi xarakterli

prosesual normalardan

texniki normalardan

maddi normalardan•
proqnoz normalardan
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Maliyyə hüququnda maddi normaların daha çox tətbiq olunduğu hüquq sahəsi hansıdır?

Maddi və prosesual hüquq normaları daha çox xarakterikdir?

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

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

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.....?

mexaniki normaları

büdcə hüququ•
sığorta hüququ

vergi hüququ

bank hüququ

maliyyə hüququ

vergi hüququna

sığorta hüququna

maliyyə hüququna

büdcə hüququna•
bank hüququna

cari və proqnoz büdcə hüquq normaları

mexaniki və texniki büdcə hüquq normaları

maddi və prosesual büdcə hüquq normaları•
maddi və qeyri-maddi büdcə hüquq normaları

texniki və prosesual büdcə hüquq normaları

büdcə sisteminə daxil olan büdcələr arasında qarşılıqlı münasibətlər
respublikanın dövlət büdcəsinin gəlir və xərclər üzrə strukturunun müəyyən edilməsi, habelə büdcələr arasında onların
bölüşdürülməsi ilə əlaqədar 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

•

sığorta hüququnu formalaşdırır

büdcə hüququnu formalaşdırır•
bank hüququnu formalaşdırır

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

Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsi hüquqi qüvvəsini nə vaxt qazanır?

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

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

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

maliyyə hüququnu formalaşdırır

adi büdcələr

minimal büdcə

fövqəladə büdcə

universal büdcə•
birləşmiş (vahid) büdcə

Parlament Komitələrinin müzakirəsindən sonra

Nazirlər Kabinetinin sərəncamından sonra

Prezident fərmanından sonra•
Büdcə qanunu qəbul olunduqdan sonra

Maliyyə Nazirliyi təsdiq edəndən sonra

Cinayət Məcəlləsi

Mülkü Prossesual Məcəlləsi

Konstitusiya Məcəlləsi

Mülki Məcəllə•
Torpaq Məcəlləsi

maliyyə sistemidir

əsasıdır

mülkiyyətidir•
iqtisadi bazasıdır

hüquqi təminatıdır

Konstitusiya Məcəlləsi

Torpaq Məcəlləsi

Cinayət Məcəlləsi

Mülki Məcəllə•
Mülkü Prossesual Məcəllə
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Cümləni tamamlayın: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində müəyyən edilir ki, Dövlət
Büdcəsinin vəsaiti Azərbaycan Respublikasının.....?

Sual: Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsinə şəklində təsdiq olunur?

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

Aşağıdakılardan hansı maliyyə hüququnun alt sahəsidir?

Aşağıdakılardan hansı maliyyə hüququnun alt sahəsidir?

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

əsasıdır

maliyyə sistemidir

iqtisadi bazasıdır

hüquqi təminatıdır

mülkiyyətidir•

qanun şəklində•
konvensiya şəklində

kontrakt şəklində

sərəncam şəklində

fərman şəkilində

ailə büdcəsi

dövlət büdcəsi•
parlament büdcəsi

bələdiyyə büdcəsi

prezident büdcəsi

mülkü hüquq

ğömrük hüququ

büdcə hüququ•
inzibati hüquq

konstitusiya hüququ

ğömrük hüququ

vergi hüququ•
konstitusiya hüququ

mülkü hüquq

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

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

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

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

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

prokurorluq

İcra hakimiyyəti

Palata

Milli Məclis•
AIi Məhkəmə

valyuta nəzarəti

gömrük nəzarəti

vergi nəzarəti

konstitusiya nəzarəti•
büdcə nəzarəti

müstəqil, şəxsi, fərdi nəzarət

bələdiyyə, dövlət, sahibkar nəzarəti

təsərrüfatdaxili, birgə, kollektiv nəzarət

ümumdövlət nəzarəti•
müəssə, təsərrüfat, trest nəzarəti

təsərrüfatdaxili nəzarəti

maliyyə-kredit orqanlarının nəzarəti

idarədaxili nəzarət

transaksiya nəzarəti•
ümumi səlahiyyətli idarəçilik orqanlarının nəzarəti

prezident nəzarəti

palata nəzarəti•
auditor nəzarəti

parlament nəzarəti

ümumi səlahiyyətli idarəçilik orqanlarının nəzarəti

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

Dövlətin maliyyə nəzarətinin növləri hansılardır?

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

Maliyyə əməliyyatlarının sonunda aparılan maliyyə nəzarəti hansıdır?

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

Ümumdövlət nəzarəti

müstəqil nəzarət

Idarə nəzarəti•
dövlət nəzarəti

müstəqil nəzarət

dövlət nəzarəti

Ümumdövlət nəzarəti•
Idarə nəzarəti

Cari nəzarət

təsərrüfatdaxili, birgə, kollektiv nəzarət

bələdiyyə, dövlət, sahibkar nəzarəti

müstəqil, şəxsi, fərdi nəzarət

müəssə, təsərrüfat, trest nəzarəti

ümumdövlət və idarə nəzarəti•

bələdiyyə, dövlət, sahibkar nəzarəti

müstəqil, şəxsi, fərdi nəzarət

təsərrüfatdaxili, birgə, kollektiv nəzarət

dövlət, təsərrüfatdaxili, müstəqil nəzarət•
müəssə, təsərrüfat, trest nəzarəti

sonrakı nəzarət•
cari nəzarət

mexaniki nəzarət

ilkin nəzarət

baza nəzarəti

mexaniki nəzarət

cari nəzarət•
baza nəzarət
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Maliyyə fəaliyyəti zamanı yol verilən nöqsanları aşkara çıxarmaq və xəbərdar etmək məqsədi daşıyan
maliyyə nəzarəti hansıdır?

Pul əməliyyatlarının həyata keçirilməsi prosesində aparılan maliyyə nəzarəti hansıdır?

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

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

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

sonrakı nəzarət

ilkin nəzarət

mexaniki nəzarət

ilkin nəzarət

baza nəzarət

sonrakı nəzarət

cari nəzarət•

sonrakı nəzarət

baza nəzarət

mexaniki nəzarət

ilkin nəzarət

cari nəzarət•

metodiki köməklik•
zəruri müdaxilə

texniki dəstək

maliyyə yardımı

birbaşa təsir

cari nəzarətinin

sonrakı nəzarətin

ilkin nəzarətin•
baza nəzarətinin

mexaniki nəzarətin

ilkin nəzarət•
baza nəzarət

cari nəzarət
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Maliyyə nəzarətinin forması aşağıdakılardan hansıdır?

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?

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 nəzarətinin vəzifələrinin reallaşması nəticəsində nə möhkəmlənir?

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

sonrakı nəzarət

mexaniki nəzarət

cari, sonrakı, mütəmadi

ilkin, cari, sonrakı•
baza, cari, əvvəl

sonrakı,dövrü, mexaniki

əvvəl, ilkin, cari

maliyyə intizamı

maliyyə nəzarəti•
maliyyə qanunvericiliyi

maliyyə resursları

maliyyə sistemi

maliyyə qanunvericiliyi

maliyyə resursları

maliyyə intizamı•
maliyyə sistemi

maliyyə ehtiyatı

maliyyə sistemi

maliyyə resursları

maliyyə qanunvericiliyi

maliyyə intizamı•
maliyyə ehtiyatı

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



14.11.2017

90/97

461

462

463

464

465

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

Maliyyə nəzarətinin obyekti?

Maliyyə hüquq münasibətlərində kollektiv iştirak etməyən subyektlər hansıdır?

Aşağıdakılardan hansı prosessual maliyyə hüquq norması hesab edilir?

Aşağıdakılardan hansı maddi maliyyə hüquq norması hesab edilir?

mаliyyə intizаmının pоzulmаsı hаllаrının qаrşısını аlmаq və оnlаrı хəbərdаr еtmək

qənaət olunan maliyyə vəsaitlərinin dövlət borcunun aradan qaldınlmasına yönəltmək•

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•

kredit münasibətləridir

vergi münasibətləridir

büdcə münasibətləridir

sığorta münasibətləridir

pul münasibətləridir•

bələdiyyələr

dövlət hakimiyyət və idarəçilik orqanları

təsərrüfat müəssisələri

fiziki şəxslər•
özəl müəssisələr

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

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
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Xarakterinə görə maliyyə hüquq normalarının aşağıdakı növləri vardır?

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

Məzmununa görə maliyyə hüquq münasibətlərinin aşağıdakı növü yoxdur?

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

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

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

qadağanedici və səlahiyyətverici

maddi və prosessual•
məhdudlaşdırıcı, və qadağanedici

neytrallaşdırıcı və tənzimləyici

stimullaşdırıcı və qadağanedici

büdcədənkənаr pul fоndlаrının təşkili və bölüşdürülməsi ilə əlаqədаr münаsibətlər

vergi-hüquq münasibətləri

büdcə münasibətləri

pul dövriyyəsi ilə əlаqədаr münаsibətlər

pul fondlarının özgəninkiləşdirməsilə əlаqədаr münаsibətlər•

paylama hüquq münasibətləri•
sığorta hüquq münasibətləri

valyuta hüquq münasibətləri

hesablaşma hüquq münasibətləri

kredit hüquq münasibətləri

hipoteza

dispozisiya

sanksiya•
diskriminasiya

disproporsiya

sanksiya

hipoteza

diskriminasiya

disproporsiya

dispozisiya•
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Digər növ hüquq normaları kimi maliyyə hüquq normasının strukturunu təşkil edir?

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

Aşağıdakılardan hansı maliyyə hüquq normalarına xarakterik olan əlamət deyil?

Maliyyə hüququnun mənbələri içərisində ən dinamik hesab ediləni aşağıdakılardan hansıdır?

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

sanksiya

disproporsiya

dispozisiya

diskriminasiya

hipoteza•

diskriminasiya, sanksiya və dispozisiya

disproporsiya, dispozisiya və hipoteza

hipoteza, dispozisiya və sanksiya•
preambula, sanksiya və dispozisiya

hipoteza, disproporsiya və sanksiya

məhdudlaşdırıcı, səlahiyyətverici və qadağanedici

məcburedici, qadağanedici və nəzarətedici

stimullaşdırıcı, səlahiyyətverici və qadağanedici

neytrallaşdırıcı, qadağanedici və tənzimləyici

məcburedici, qadağanedici və səlahiyyətverici•

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•

"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

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fərmanı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı



14.11.2017

93/97

477

478

479

480

481

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

Maliyyə hüququnun mənbələr hansı formada qruplaşdırılır?

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

Hakimiyyət göstərişləri maliyyə hüquqi tənzimetmənin metodu kimi aşağıdakı xarakterə malikdir?

Maliyyə hüquqi tənzimetmədən asılı olaraq aşağıdakı münasibət forması yoxdur?

Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası•

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası•
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin fərmanı

Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı

qanunlar

məcəllələr

beynəlxalq müqavilələr

normativ aktlar və normativ-hüquqi müqavilələr•
hüquqi adətlər

yeni və köhnə hissələrdən

tarixi və məntiqi hissələrdən

direktiv və göstəriş hissələrdən

ümumi və xüsusi hissələrdən•
ümumi hissələrdən

paralel xarakterə

imperativ xarakterə•
xarici təsir xarakterinə

daxili təsir xarakterinə

dispozitiv xarakterə

büdcə bölüşdürülməsi üzrə münasibətlər•
büdcə münasibətləri

büdcələrin və büdcədənkənar məqsədli fondların təşkili və icra olunması ilə əlaqədar münasibətlər

büdcə kreditləri üzrə münasibətlər
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Cümləni tamamlayın: Maliyyə fəaliyyəti prosesində yaranan maliyyə münasibətləri iqtisadi meyara
görə.... ayrılır?

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

Maliyyə ehtiyatlarından istifadə olunmasıilə əlaqədar münasibətlər nəyi əks etdirir?

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

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

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

dövlət sığortası üzrə münasibətlər

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

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

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•

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

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

Cümləni tamamlayın: Maliyyə hüququ.....?

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....?

Maliyyə münasibətlərini başqa münasibətlərdən fərqləndirən əlamətlərə hansı aid deyil?

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

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

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

xüsusi hüquq sahəsidir

konstitusion hüquq sahəsidir

ümumi hüquqdur•
xüsusi hüquqdur

asılı hüquq sahəsidir

əxlaq normalarının məcmusudur

ənənə normalarının məcmusudur

adət normalarının məcmusudur

hüquq normalarının məcmusudur•
dini normalarının məcmusudur

bu münasibətlər pul vəsaitəlrinin bölgüsü münasibətləridir

bu münasibətlər ekvivalentsiz münasibətlərdir, burada pul vəsaitlərinin yalnız birtərəfli hərəkəti vardır

bu münasibətlər pul vəsaitəlrinin mənimsənilməsi münasibətləridir•
bu münasibətlər bir qayda olaraq pul münasibətləridir

bu münasibətlərdə pul vəsaitəlri maliyyə ehtiyatları formasında hərəkət edir
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Maliyyə elə pul münasibətlərini nəzərdə tutur ki, bu zaman...?

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

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

Pul vəsaiti fondlarının sistemini nə təmin edir?

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

119-cu maddəsinə

99-cu maddəsinə

129-cu maddəsinə

139-cu maddəsinə

109-cu maddəsinə•

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

dövlət maliyyəsi

kredit fondu

müəssisələrin, idarələrin və təşklatların maliyyəsi

dövlət sığorta fondu

qeyri-rezidentlərin maliyyəsi•

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

vergi hüquq institutları sistemi

valyuta hüquq institutları sistemi

maliyyə hüquq institutları sistemi•
sığorta hüquq institutları sistemi

büdcə hüquq institutları sistemi

cinayət hüququnun

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

Maliyyə aspektindən aşağıdakılardan hansı pul münasibəti hesab edilir?

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

inzibati hüquq•
maliyyə hüququnun

mülkü hüququn

inzibati hüququn

sosial hüququn

mülkü hüququn•
maliyyə hüququnun

cinayət hüququnun

barter münasibətləri

sosial münasibətlər

akkreditiv münasibətləri

inzibati cərimə münasibətləri•
beynəlxalq münasibətlər

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


