
    0607yq_Az_Q18_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları  Fənn : 0607yq Gömrük işi

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi aşağıdakı beynəlxalq təşkilatın
Maliyyə komitəsinin və Siyasi Şurasının üzvüdür:

• Türkdilli Ölkələrin Parlament Assosiasiyası;
• Müstəqil Dövlətlər Birliyi.
• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı;
• İslam Konfransı Təşkilatı;
√ Ümumdünya Gömrük Təşkilatı

2. Gömrük sistemi nə deməkdir?

• Gömrük fəaliyyətini həyata keçirəngömrük postları şəbəkəsi;
• Gömrük siyasətinin sinonimi.
• Gömrük siyasətini həyata keçirən dövlət strukturu;
• Gömrük siyasətini tənzimləyən beynəlxalq strukturların ümumiləşdirilməsi;

√ Gömrük siyasətini həyata keçirən dövlət və digər icra strukturlarının və eləcə də,
onların praktiki fəaliyyət formalarının ümumi adı

3. Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 13cü maddəsinə görə, “bir pəncərə” prinsipi nə üçün tətbiq olunur?

• Mallara və nəqliyyat vasitələrinə nəzarəti bir əldə cəmləmək;
• Mallara nəzarəti mümkün qədər dəqiqləşdirmək
√ Mallara nəzarəti mümkün qədər qısa vaxtda həyata keçirmək
• Mallara nəzarəti avtomatlaşdırmaq
• Mallara nəzarəti asanlaşdırmaq

4. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddi:

• Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddi ilə eynidir;
• Sərbəst zonaların perimetrləridir;

√ Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin hüdudları, həmçinin sərbəst
zonaların perimetrləridir.

• Gömrükxana ərazilərinin sərhədləridir;
• Xüsusi iqtisadi zonaların perimetrləridir;

5. ölkə ərazisində yaradılmış xüsusi iqtisadi zonaların əraziləri:

• gömrük ərazisindən kənarda yerləşən ərazilərdir;
• gömrük ərazisinə qismən daxildir;
• Qonşu ölkələr ilə olan sərhədlərin neytral zonalarında yerləşir.
• Qanunla müəyyən olunmamışdır;
√ gömrük ərazisinə daxildirlər;

6. ölkənin dövlət sərhədləri daxilində yaradılmış sərbəst zonaların əraziləri:

• Qanunla müəyyən olunmamışdır;
• Qonşu ölkələr ilə olan sərhədlərin neytral zonalarında yerləşir.
• gömrük ərazisinə daxildirlər;
• gömrük ərazisinə qismən daxildirlər;
√ gömrük ərazisindən kənarda yerləşən ərazilərdir;

7. Azərbaycan Respublikası Prezidenti “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Әsasnamə”ni nə zaman təsdiq
etmişdir?

• 27.10.1995-ci il
• 17.10.1991-ci il
• 17.10.1998-ci il
√ 27.10.1998-ci il
• 27.10.2008-ci il



8. Gömrük işinin təşkili fənni nəyi öyrənir?

• Mövcud reallıqda ölkənin optimal sərhəd-gömrük siyasətinin məyyənlişdirilməsi
• Doğru cavab yoxdur
• Ölkənin xarici ticarət siyasətini

√ Mövcud reallıqda ölkənin optimal xarici ticarət siyasətinin məyyənlişdirilməsi və bu
siyasətin gömrük orqanları vasitəsi ilə ən effektiv tətbiqi yollarını

• Mövcud reallıqda ölkənin xarici ticarət siyasətinin XİF iştirakçıları vasitəsi ilə ən
effektiv tətbiqi yollarını

9. Qarışıq iqtisadiyyat nədir?

•     Hər növ təbii sərvətlərin olması;
• Ölkədə müştərək müəssisələrin çox olması.
• idxal-ixrac əməliyyatlarının birgə keçirilməsi.
•     Dövlət mülkiyyətinin xarici firmalara icarəyə verilməsi.
√ Ölkədə həm dövlət, həmdə xüsusi mülkiyyət formalarının mövcud olması;

10. Açıq iqtisadiyyat nədir?

•    xarici iqtisadi əlaqələrin xəlvəti olması;
•     idxal-ixrac əməliyyatlarında yüksək gömrük rüsumlarının tətbiq edilməsi
•    milli təsərrüfatçılığın beynəlxalq əmək bölgüsündə iştirak etməməsi;
•     xarici iqtisadi əlaqələrin olmaması;
√   milli təsərrüfatçılığın beynəlxalq əmək bölgüsündə tam iştirak etməsi;

11. Dövlətin iqtisadi siyasətində proteksionizm nədir?

√       Milli iqtisadi maraqların xarici təsirlərdən qorunması tədbirləri;
•   Dövlətlərarası iqtisadi rəqabəti gücləndirmək;
•   millətçilik ideologiyası;
•    Dövlətin iqtisadi maraqlarını fərdi maraqlara qurban vermək.
• açıq qapı siyasəti

12. Gömrük fəaliyyətinin əsas vəzifələri:

• Xalqın daim artmaqda olan maddi və mənəvi ehtiyaclarının ödənilməsini təmin  etmək
•    Ölkədə rəqabət mühiti yaratmaq və təbii inhisarların fəaliyyətinə nəzarət etmək.
• Pasport və viza rejiminə nəzarət etmək;
√    Ölkənin iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin tərkib hissəsi olmaq, büdcəyə gəlir gətirmək;
• Pul-əmtəə balansını müəyyənləşdirmək;

13. Fritreydizmin mahiyyəti nədir?

•   Xarici investisiyalara dövlət himayəsi;
•   Yerli istehsalata dövlət himayəsi;
•    İxracatın liberallaşdırılması;
• Yerli əmtəələrin idxal malları ilə rəqabətdən  qorunması;
√      Xarici ticarətdə gömrük maneələrinin aradan qaldırılması.

14. Proteksionizmin mahiyyəti nədir?

• Xarici investisiyalara dövlət himayəsi;
• Yerli istehsalata dövlət dəstəyi;
•     Xarici ticarətdə gömrük maneələrinin aradan qaldırılması
√ Yerli əmtəələrin idxal malları ilə rəqabətdən  qorunması;
•    İxracatın liberallaşdırılması;

15.    Müasir xarici ticarətdə mövcud olan 2 fərqli konsepsiya hansılardır?



•    Makroiqtisadiyyat – mikroiqtisadiyyat;
•    Akkreditiv – inkasso.
•   İdxal – ixrac;
√ Proteksionizm – fritreydizm;
•    İqtisadi tənzimləmə - inzibati tənzimləmə;

16. Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 1ci maddəsinin 34cü bəndinə görə, mallar necə təsnifləndirilir?

• Gömrük sərhədindən keçirilən mal və nəqliyyat vasitələri ÜTT-nin tələblərinə əsasən təsnifləşdirilir;

√ Gömrük sərhədindən keçirilən valyuta, valyuta sərvətləri, qaz, neft, elektrik enerjisi də daxil olmaqla, istənilən daşınar əmlak, o
cümlədən sərnişinlərin və yüklərin beynəlxalq daşınması üçün istifadə olunan nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla, nəqliyyat vasitələri

• Yüklərin beynəlxalq daşınması üçün istifadə olunan hava, dəmiryol, dəniz, daxili su,
avtomobil nəqliyyatı vasitələri, o cümlədən konteynerlər və digər nəqliyyat avadanlığı

• mallar Brüssel Konvensiyasına və Gömrük Әməkdaşlığı Şurasının Mal Nomenklaturasına əsasən təsnifləndirilir;
• Gömrük sərhədindən keçirilən mal və nəqliyyat vasitələri ÜGT-nin tələblərinə əsasən təsnifləşdirilir;

17. Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin ikinci maddəsinə görə “Azərbaycan Respublikasında gömrük işi” nədir?

• Azərbaycan Respublikasının gömrük işini malların Azərbaycan Respublikasınn gömrük sərhədindən keçirilməsinin qaydaları təşkil edir.

√

Azərbaycan Respublikasının gömrük işini malların Azərbaycan Respublikasınn gömrük sərhədindən keçirilən mallar və nəqliyyat
vasitələri barəsində gömrük-tarif tənzimlənməsi tədbirlərindən, xarici ticarətin iştirakçıları tərəfindən gömrük qanunvericiliyi ilə
müəyyənləşdirilmiş qadağalara və məhdudiyyətlərə riayət olunmasını təmin edən üsullar toplusundan, gömrük siyasətinin həyata
keçirilməsinin digər vasitələrindən ibarətdir.

• Azərbaycan Respublikasının gömrük işini gömrük nəzarəti və gömrük siyasətinin digər vasitələri təşkil edir.

• Azərbaycan Respublikasının gömrük işini malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasınn gömrük sərhədindən
keçirilməsinin qaydaları və şərtləri, gömrük ödənişlərinin alınması, gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti təşkil edir.

• Azərbaycan Respublikasının gömrük işini gömrük ödənişlərinin alınması, gömrük rəsmiləşdirilməsi, gömrük nəzarəti və gömrük
siyasətinin digər vasitələri təşkil edir.

18. Hazırda Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi Avropa İttifaqınn hansı proqramı çərçivəsində “Təhsil” və “İdarəetmə və
təşkil” layihələrini reallaşdırır?

• “Erazmus”

√ “Tasis”
• “Tempus”
• “Traseka”
• “Mundus”

19. Azərbaycan Respublikası “Malların təsviri və kodlaşdırılması üzrə harmonikləşdirilmiş sistemi haqqında konvensiya”ya hansı ildə
qoşulmuşdur?

• 1995-ci ildə;
√ 2001-ci ildə;
• 1999-cu ild;
• 2003-cü ild.
• 1997-ci ildə;

20. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi aşağıdakı ölkələrin gömrük orqanları ilə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında
saziş imzalamışdır:

• Türkiyə Cümhuriyyəti, İran İslam Respublikası, Avstraliya;
• ABŞ, Gürcüstan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Livan, Bolqarıstan, Ukrayna;
• İsrail, Livan, Bolqarıstan, Ukrayna;
√ Türkiyə Cümhuriyyəti, İran İslam Respublikası, Gürcüstan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Livan,Bolqarıstan, Ukrayna;
• Argentina, Livan, Bolqarıstan.

21. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi aşağıdakı beynəlxalq təşkilatın Maliyyə komitəsinin və Siyasi Şurasının üzvüdür:

• Birləşmiş Millətlər Təşkilatı;



√ Ümumdünya Gömrük Təşkilatı;
• Türkdilli Ölkələrin Parlament Assosiasiyası;
• Müstəqil Dövlətlər Birliyi.
• İslam Konfransı Təşkilatı;

22. Azərbaycan Demokratik Respublikasında ilk baş nazir Fətəli Xan Xoyskinin rəhbərlik etdiyi  kabinetdə vergilərə nəzarət səlahiyyətləri
olan maliyyə naziri kimdir?

• Әli Bəy Hüseynzadə;
√ Nəsib Bəy Yusifbəyli;
• Әlimərdan Bəy Topçubaşov;
• Nəriman Nərimanov
• Әhməd Ağaoğlu;

23. Gömrük işi barədə ilk məlumatlara hansı yazılı abidədə rast gəlinir?

• Kitabi Dədə Qorqud;
√ Artahaşastra;
• Sarıqamış;
• 1840 və 1860.
• Orxan-Yenisey;

24. 18-ci əsr - 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycanda vergi və rüsumların toplanmsı ilə məşğul olan vəzifəli şəxs necə adlanırdı?

• Nökər;
√ Naib;

• Amir;

• Məmur.

• Әyan;

25. Orta əsrlərdə Təbrizdə hansı sahə daha çox inkişaf etmişdir?

• neft

√ ipək
• mal-qara
• dəmir
• duz

26. Azərbaycanda monqol vergi toplyanları necə adlanırdılar?

• mərzbanlar

√ baskaklar
• naiblər
• mirzələr
• darğalar

27.
Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində məmurların özbaşınalığını məhdudlaşdırmaq, iqtisadiyyatı yüksəltmək və xəzinəni doldurmaq
məqsədilə ilk vergi islahatını hansı hökmdar həyata keçirmişdir?

• Şah Təhmasib
√ Uzun Həsən
• Qazan xan
• Şah Abbas
• Şah İsmayıl



28. Orta əsrlərdə hansı vergi qanunsuz vergi növü hesab olunurdu?

• tamğa
√ dəstərqə
• mali-tamğa
• mizan
• rahdari

29.
Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən gömrüklə bağlı hansı tədbiri həyata keçirmişdir?

• tacirlərin hərəkətlərinə mane olan quldurlardan qorunmaları üçün mühafizə dəstələrinin sayını artırmışdır
√ ipək karvanlarından gömrük rüsumu almaq üçün xüsusi gömrükxanalar təsis etmişdir
• karvan yolu ilə hərəkət edən tacirlərdən gömrük rüsumundan əlavə “bac” da alınmışdır
• gömrük rüsumlarının yığılmasını qalabəylərinə həvalə etmişdir
• Azərbaycandan başqa yerlərə ticarətə gedən tacirlərdən böyük miqdarda “tamğa”rüsumu alınmışdır

30. Səfəvi dövlətinin pul vahidi necə adlanırdı?

• dinar
• dirhəm
• axça
√ abbasi
• tümən

31. XVII əsrin II yarısında Azərbaycan şəhərlərində ticarətin genişlənməsinə hansı amil səbəb olmuşdur?

• sərhədlərdən keçən tacirlərdən “torpaq basdı” adı altında rüsumların alınması

√ şəhərlərdən alınan 80 minlik tamğa vergisinin ləğvi
• tacirlərin hərəkətlərinə mane olan quldurlardan qorunmaları üçün mühafizə dəstələrinin sayının artırılması
• əhali artımı
• müstəqil feodal dövlətlərinin yaranması

32. Səfəvi hökümdarı I Təhmasibin hakimiyyəti dövründə hansı tacirlərdən gömrük rüsumu alınmırdı?

• çin və rum tacirlərindən
√ ingilis və rus tacirlərindən
• alman və osmanlı tacirlərindən
• holland və portuqaliya tacirlərindən
• hind və ispan tacirlərindən

33. Azərbaycanda tamğa gömrük rüsumunun ləğvinə nə səbəb olmuşdur?

• Yeni coğrafi kəşflər

• İngiltərə ilə Rusiya arasında mənafelərin toqquşması

√ Azərbaycan sərhədində rüsumların toplanılması ilə məşğul olan çoxsaylı nəzarətçilərin olması

• Ağqoyunlu dövlətinin iqtisadi qüdrətinin artması

• ölkəyə hind ədviyyatlarının daxil olmasına portuqaliyalıların maneə törətməsi

34. XVI əsrdə Azərbaycan ərazisində ticarətdə məhdudiyyətin aradan qaldırılmasına nə səbəb olmuşdur?

• Avropa ölkələri ilə geniş ticarət əlaqələrinin yardılması

√ Osmanlı dövlətinin Azərbaycan tacirlərinə Aralıq dənizinə daxil olmalarına maneçiliyin yaradılması
• Dövlətin ipəkdən gömrük rüsumu toplamaq hüququnu ayrı-ayrı adamlara baha satması



• Tamğa vergisinin ləvğ olunması
• Azərbaycan ipəyinin ticarətdə mühüm rol oynaması

35. 16-cı – 17-ci əsrlərdə Azərbaycana Avropa və Asiya ölkələrindən idxal olunan əsas mallar aşağıdakılar idi:

• Qızıl və gümüş məmulatları, duz, zəfəran, düyü;
√ Qızıl və gümüş məmulatları, ləl-cəvahirat, ədviyyat,ətir.

• Balıq, bal, buğda, ət, süd;

• Parçalar, xalçalar, neft, duz, zəfəran, düyü, boyaq maddələri, soyuq silah;
• Xəz və dəri məmulatları, odlu silah, soyuq silah;

36. 16-cı – 17-ci əsrlərdə Azərbaycandan Avropa və Asiya ölkələrinə ixrac olunan əsas mallar aşağıdakılar idi:

• Qızıl və gümüş məmulatları, duz, zəfəran, düyü;
√ Parçalar, xalçalar, neft, duz, zəfəran, düyü, boyaq maddələri, soyuq silah;
• Balıq, bal, buğda, ət, süd;
• Qızıl və gümüş məmulatları, ləl-cəvahirat, ədviyyat,ətir.
• Xəz və dəri məmulatları, odlu silah, soyuq silah;

37. Hansı Səfəvi hökümdarı 1565-ci ildə vilaytlərdən alınan tamğa vergisini ləğv etdi?

• Uzun Həsən;
√ I Təhmasib;
• II Şah İsmayıl;
• II Təhmasib.
• I Şah İsmayıl;

38. mallara və yol məsrəflərinə gömrük rüsumlarının hesablanması qaydaları ilk dəfə verilmiş qanun necə adlanır?

• hamurapi qanunları;
√ Manu qanunları;
• Roma ticarət qanunları;
• Qüdsi.
• Nil qanunları;

39.
Ağqoyunlu dövlətinin başçısı Uzun Həsən XV əsrdə Qara dənizə çıxışı təmin etmək məqsədi ilə hansı dövlətlə yaxın əlaqələr
qurmuşdu?

• Gürcüstan;
√ Trabzon çarlığı;
• Osmanlı dövləti;
• Moskva knyazlığı.
• Krım xanlığı;

40. Uzun Həsənin hazırladığı vergi məcəlləsi necə adlanırdı?

• Şahnamə;
√ Qanunnamə;
• Kabusnamə;
• Verginamə.
• Dəhnamə;

41. Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk dəfə məmur özbaşınalığını məhdudlaşdırmaq, iqtisadi inkişafı təmin etmək və xəzinə gəlirlərini
artırmaq məqsədi ilə vergi islahatlarını hansı hökmdar həyata keçirmişdir?

• Şah İsmayıl;
√ Uzun Həsən;



• Hüseyin xan;

• Cavad xan.
• II Təhmasib;

42. günümüzə qədər gəlib çatmış qədim gömrük tarifi:

• Palermo tarifi;
√ Palmira tarifi;
• Suriya tarifi;
• Hələb tarifi;
• Roma tarifi;

43. 12-ci 13-cü əsrlərdə Dərbənddən Fars körfəzinə, Çin və Hindistandan Avropaya gedən böyük ticarət yolları hansı Azərbaycan şəhərində
kəsişirdilər?

• Şamaxı;

√ Təbriz;
• Bakı;
• Әrdəbil.
• Şəki;

44. Mənbələrdə göstərilən məlumatlara görə Azərbaycan ərazisində rəsmi gömrük vergiləri neçənci əsrdən yığılmağa başlamışdır?

• 8-ci;
√ 9-cu;
• 11-ci;
• 12-ci.
• 10-cu;

45. Müstəqilliyini elan etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasətində qarşılaşdığı başlıca problemlər:

•

- Dünya okeanlarına birbaşa çıxışın olmaması;
- Latın qrafikasına keçidin təmin edilməməsi;
- Rusya iqtisadiyyatının böhran vəziyyətində olması;
- Milli pasportların tətbiqinin yubanması;
- ÜTT-yə üzv olmamağımız.

√

- Ölkə sərhədlərini tam əhatə edən gömrük şəbəkəsinin olmaması;
-        Milli gömrük siyasətinin yoxluğu;
-        Milli  gömrük kadrlarının çatışmazlığı;
-        Milli gömrük kadrlarının hazlrlanması üçün hüquqi bazanın, metodik vəsaitin və dərsliklərin olmaması;
-        Azərbaycan Dövlət Sərhədlərinin bir hissəsinin erməni işğalı altında olması.

•
- Ölkə sərhədlərinin tam qorunmaması;
-        XİF iştirakçılarının təcrübəsizliyi;
-        korrupsiya.

•
- Bank-kredit sisteminin inkişaf etməməsi;
-        Dövlət orqanları arasında kordinasiyanın zəif olması;
-        yerli istehsalın xam mal bazasının zəif olması.

•
- Milli valyutanın zəifliyi;
- Ordu quruculuğu tempinin aşağı olması;
- İnvestisiya mühitinin olmaması;
- İqtisadi böhran.

46. gömrük sahəsi anlayışına aiddir:

• azad iqtisadi zonaların ərazisi

√ Qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilən gömrük sərhəd
buraxılış məntəqəsi, gömrük terminalı, gömrük laboratoriyası, gömrük postu;

• gömrük ərazisi və sərbəst zonalar
• xarici ticarət fəaliyyətinin təşkili zonaları
• gömrük fəaliyyətinin aparıldığı yerlər

47. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 6.2  maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respulikasında gömrük işini həyata keçirən
gömrük orqanları...?



• Vahid sistemdir;
• Vahid sistem təşkil edən nəzarət-təftiş orqanıdır.
• Nəzarət-təftiş orqanıdır;
√ Vahid sistem təşkil edən hüquq-mühafizə orqanıdır;
• Hüquq-mühafizə orqanıdır;

48. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 4-cü maddəsinə əsasən gömrük işi haqqında Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi aşağıdakı sənədlərlə tənzimlənir:

• Azərbaycan Respublikasının Vergiler Məcəlləsi, “ Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu;
• “İnvestisiyalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu, Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları;
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinin əmr və sərəncamları.

• Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi, “ Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu, "Mühasibat uçotu
haqqında" Qanun, Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası müqavilələri;

√ Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Gömrük Məcəlləsi, «Gömrük tarifi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu, onlara
uyğun olaraq qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlardan və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr;

49. Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədi:

• Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhəddi ilə eynidir;
• Xüsusi iqtisadi zonaların perimetrləridir;
• Sərbəst gömrük zonaları və sərbəst anbarların perimetrləridir;
√ Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin hüdudları, həmçinin sərbəst gömrük zonalarının və sərbəst anbarların perimetrləridir.
• Gömrükxana ərazilərinin sərhədləridir;

50. Azərbaycandakı sərbəst gömrük zonaları və sərbəst anbarların əraziləri:

• Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə daxildirlər;
• Qonşu ölkələr ilə olan sərhədlərin neytral zonalarında yerləşir.
• Qanunla müəyyən olunmamışdır;
√ Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən kənarda yerləşən ərazilərdir;
• Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə qismən daxildirlər;

51. Gömrük ərazisi nədir?

• Ölkədə gömrük terminallarının yerləşdiyi ərazilər;
• Gömrükxana;
• Sərbəst gömrük zonaları.

√ Azərbaycan Respublikasının quru ərazisi, daxili suları, Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub olan bölməsi (o
cümlədən orada yerləşən adalar, süni adalar, qurğular və tikililər) və onların üzərindəki hava məkanı;

• Gömrük nəzarəti üçün təşkil edilmiş xüsusi zonalar

52. Gömrük nəzarəti keçirilərkən, kifayətetmə prinsipi normativ aktlarda öz əksini tapmırsa:

√ Yetərli gömrük nəzarəti forması gömrük orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən seçilir;
• Gömrük idarəsinin rəisi tərəfindən Gömrük Məcəlləsinin müddəaları əvəzinə digər yetərli gömrük nəzarəti forması seçilir
• Yetərli gömrük nəzarəti forması gömrük idarəsinin rəisi tərəfindən seçilir;
• XİF iştirakçısının tələbinə uyğun nəzarət forması seçilir;
• Belə mallar gömrük sərhəddində müsadirə olunur;

53.
Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyasının 151ci maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq
müqavilələrin müddəaları gömrük işi üzrə normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalardan fərqləndikdə, hansı müddəalar
tətbiq edilir?

• Gömrük işi üzrə normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş müddəalar
• Heç biri
• Bəyannaməçi və gömrük məmurunun qarşılıqlı razılaşması ilə
√ Beynəlxalq müqavilələrin müddəaları
• Gömrük məmurunun subyektiv əsaslandırmasına görə



54. Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyi hansı normativ sənədlərlə tənzimlənir?

• Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi və “Gömrük tarifi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

• Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının Gömrük
Məcəlləsi və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

• Azərbaycan Respublikasının Vergilər Məcəlləsi, “İnvestisiyalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, onlara uyğun olaraq
qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlar və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr

• Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi, “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və onlara uyğun
olaraq qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlar

√
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanunu, onlara uyğun olaraq qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlar və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar
çıxdığı beynəlxalq müqavilələr

55. Gömrük sərhədi necə müəyyənləşdirilir?

• Gömrük ərazisinin hüdudları

• Gömrük ərazisinin hüdudları, həmçinin gömrük nəzarət zonalarının və sərbəst
zonaların perimetrləri

• Gömrük nəzarət zonalarının perimetrləri
√ Gömrük ərazisinin hüdudları, həmçinin sərbəst zonaların perimetrləri
• Sərbəst zonaların perimetrləri

56. Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 1ci maddəsinin 42ci bəndinə görə, nəqliyyat vasitələri necə təsnifləndirilir?

• Gömrük sərhədindən keçirilən valyuta, valyuta sərvətləri, qaz, neft, elektrik enerjisi
də daxil olmaqla, istənilən daşınar əmlak, o cümlədən, nəqliyyat vasitələri

• Yüklərin beynəlxalq daşınması üçün istifadə olunan hava, dəmiryol, dəniz, daxili su,
avtomobil nəqliyyatı vasitələri, o cümlədən konteynerlər və digər nəqliyyat avadanlığı

•
Gömrük sərhədindən keçirilən valyuta, valyuta sərvətləri, qaz, neft, elektrik enerjisi
də daxil olmaqla, istənilən daşınar əmlak, o cümlədən sərnişinlərin və yüklərin
beynəlxalq daşınması üçün istifadə olunan nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla,
nəqliyyat vasitələri

√ Sərnişinlərin və yüklərin beynəlxalq daşınması üçün istifadə olunan hava, dəmiryol, dəniz, daxili su, avtomobil nəqliyyatı vasitələri, o
cümlədən konteynerlər və digər nəqliyyat avadanlığı

• Gömrük sərhədindən keçirilən valyuta, valyuta sərvətləri, qaz, neft və elektrik
enerjisi

57. Gömrük müşaiyəti hansı hallarda tətbiq olunur?

• Mallara müvəqqəti saxlanc anbarlarında baxış keçirilirsə;
• Gömrük qanunvericiliyinə riayət etmək digər üsullarla mümkün olmursa;
• Gömrük ərazisindən təhlükəli mallar daşınırsa.
• Gömrük nəzarəti altındakı malların daşınması gömrük daşıyıcısı tərəfindən həyata keçirilə bilmirsə;

√ Gömrük nəzarəti altındakı malların daşınması gömrük daşıyıcısı tərəfindən həyata keçirilə bilmirsə, mallara müvəqqəti saxlanc
anbarlarında baxış keçirilirsə və gömrük ganunvericiliyinə riayət etmək digər üsullarla mümkün olmursa;

58. Gömrük müşayiəti nədir?

• Nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirmələri mərhələsindən əvvəl gömrük əməkdaşları tərəfindən  bilavasitə müşaiyət olunması;

√ Mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirmələri mərhələsində gömrük əməkdaşları tərəfindən bilavasitə müşaiyət olunması;
• Mal, nəqliyyat vasitələri və sərnişinlərin gömrük rəsmiləşdirmə sahələrinə gömrük əməkdaşları tərəfindən bilavasitə müşaiyət olunması;

• Ölkəyə gətirilmlş malların gömrük rəsmiləşdirmələri mərhələsindən sonra  gömrük əməkdaşları tərəfindən bilavasitə müşaiyət
olunması.

• Malların gömrük rəsmiləşdirmələri mərhələsindən sonra gömrük əməkdaşları tərəfindən bilavasitə müşaiyət olunması;

59. Beynəlxalq yükdaşımalar zamanı yolda qarşısıalınmaz səbəblərdən və ya qəza nəticəsində yüklərin hərəkətinin davam etdirilməsi
mümkün deyilsə, daşıyıcı hansı hallarda məsuliyyətdən azad edilir?

• Vaxtında hadisə ilə əlaqədar yaxınlıqdakı polis şöbəsinə müraciət etmişsə;

√ Yükün saxlanması və onun qeyri qanuni istifadəsinin qarşısının alınması üçün tədbirlər görmüşsə və yaxınlıqdakı gömrük idarəsinə
mümkün ola bilən ən qısa zamanda məlumat vermişsə.

• Yükün saxlanması və onun qeyri qanuni istifadəsinin qarşısının alınması üçün qəza yerində malların satışının təşkili məqsədilə tədbirlər
görmüşsə;



•
Yükün saxlanması və onun qeyri qanuni istifadəsinin qarşısının alınması üçün tədbirlər görmüşsə və vaxtında yük sahibini
məlumatlandırmışsa;

• Yol polisinə məlumat vermişsə;

60. “Yaşıl” dəhlizdən keçən sərnişinin baqajı gömrük orqanları tərəfindən:

• Mütləq yoxlanılır;
√ Seçmə olaraq yoxlanıla bilər;
• Baxış keçirdikdən sonra yoxlanılıb-yoxlanılmayacağı barədə qərar verilir;
• Texniki nəzarət cihazları vasitəsi ilə mütləq yoxlanılır.
• Yoxlanılması qanunla qadağandır

61. Sərnişinlərin gömrük nəzarəti zamanı “yaşıl” və ya “qırmızı” dəhlizdən keçmək qərarını:

• Baxış aparan gömrük işçisi verir;
√ Sərnişinin özü verir;
• Gömrük orqanının səlahiyyətli nümayəndəsi gömrük bəyannaməsinə nəzarət etdikdən sonra verir;
• “Yaşıl” dəhliz ancaq diplomatik agentlər üçün nəzərdə tutulub.
• Gömrük orqanının səlahiyyətli nümayəndəsi verir;

62. Gömrük nəzarəti zonaları:

√ gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi məqsədilə gömrük ərazisinin gömrük orqanları tərəfindən  xüsusi ayrılmış və nişanlanmış hissəsi;
• xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının anbarları, gömrük orqanları yerləşən ərazilər;
• Gömrük rəsmiləşdirilmələri aparılan ərazilərdir;
• Gömrük sərhəddi boyu yerləşən ərazilərdir;
• Gömrük orqanları yerləşən ərazilərdir;

63. qısa idxal bəyannaməsi əsasında malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisinə buraxılması zamanı hansı dəhliz buraxılış
sistemləri tətbiq olunur?

• yaşıl və qırmızı;
√ yaşıl, mavi, sarı və qırmızı;
• yaşıl, qırmızı, sarı və göy;
• yaşıl, qırmızı və göy;
• yaşıl, göy, ağ və qara;

64. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi aşağıdakı ölkələrin gömrük orqanları ilə əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında
saziş imzalamışdır:

• ABŞ, Gürcüstan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Livan, Bolqarıstan, Ukrayna;
√ Türkiyə Cümhuriyyəti, İran İslam Respublikası, Gürcüstan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Livan,Bolqarıstan, Ukrayna;
• Türkiyə Cümhuriyyəti, İran İslam Respublikası, Avstraliya;
• Argentina, Livan, Bolqarıstan.
• İsrail, Livan, Bolqarıstan, Ukrayna;

65. CİTES növlərinin beynəlxalq ticarətini tənzimləyən qaydalar hansı flora və faunanın növlərinə şamil edilmir?

• Həmin qaydaların 1 və 2 saylı əlavəsinə daxil edilmiş növlərinə;
√ Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabına daxil edilmiş növlərinə;
• CİTES konvensiyasının I, II, və III əlavələrinə daxil edilmiş növlərinə;
• Yuxarıda göstərilən bütün hallarda
• Həmin qaydaların 3 və 4 saylı əlavəsinə daxil edilmiş növlərinə;

66. Derivat nədir?

• Heyvan və bitkinin istənilən növü
√ Heyvan və bitki növlərinin həyat fəaliyyətinin məhsulları
• Hər hansı bir dövlətin yurustiksiyasi altında olmayan dəniz sahələrindən gətirilən nümunə



• Süni yetişdirilmiş heyvan və bitki nümunələri
• Canlı və cansız heyvan və bitki növləri

67. İcarə sertifikat hansı halda ləğv olunur?

• Әrizəçi tərəfindən müvafiq müraciət edildikdə
√ Yuxarıda göstərilən bütün hallarda
• Itirildikdə
• Nümunə sahibi dəyişdikdə və yaxud öldükdə
• İdxal olunan ölkələrin qanunları pozulduğu halda

68. CİTES nümunəsi itirildikdə və yaxud məhv olduqda onun sahibi şəhadətnamə ilə necə hərəkət etməlidir?

• Onu həmin an ləğv etməlidir
√ Onu 2 həftə ərzində qaytarmalıdır
• Elmi orqanı məlumatlandırmalıdır
• Heç bir qərar qəbul etməməlidir
• CİTES nümunələrinin itirilməsi barədə mətbuat orqanlarının birinə məlumat verməlidir

69. Hansı halda CİTES nümunələri öldürülə və ya məhv edilə bilər?

• Məhkəmənin belə qərarı varsa
√ Baytarlıq nəzarəti orqanlarının rəyi olduqda
• Inzibati orqanın bu barədə göstərişi olarsa
• Deklarantın öz istəyi ilə
• Elmi orqan bu barədə rəy verərsə

70. Gömrük nəzarəti üçün tələb olunan sənədlər aşağıdakı qruplara ayrılır:

• Ticarət sənədləri, gömrük sənədləri, gömrük nəzarəti üçün tələb olunan digər sənədlər;
√ nəqliyyat sənədləri; mallar və nəqliyyat vasitələri barədə məlumatları özündə əks etdirən bəyannamə
• Ticarət sənədləri, nəqliyyat sənədləri, gömrük sənədləri;
• Nəqliyyat sənədləri, gömrük sənədləri, gömrük nəzarəti üçün tələb olunan digər sənədlər.
• Ticarət sənədləri, nəqliyyat sənədləri, gömrük nəzarəti üçün tələb olunan digər sənədlər;

71. Diplomatik agent gömrük sərhədini keçərkən, gömrük nəzarəti nəticəsində gömrük qanunvericiliyinin pozulması faktı aşkar edilərsə, bu
barədə gömrük orqanının səlahiyyətli şəxsi tərəfindən xüsusi akt tərtib olunur. Çünki,

• İstənilən qömrük qanunvericiliyi pozulması halında akt tərtib olunur;

√ Diplomatik agent məhkəmə immunitetinə malik olduğu üçün, qaldığı ölkənin qanunlarına görə protokol vasitəsi ilə hüquqi məsuliyyətə
cəlb oluna bilməz;

• xüsusi akt tərtib olunması prosesi dahə sadədir;
• Akt sadədir və onun tətib olunması az vaxt aparır.
• Gömrük orqanının səlahiyyətli şəxsi qanun pozuntusu faktını istənələn formada rəsmiləşdirə bilər;

72. “Bəyannaməçi” anlayışına Gömrük Məcəlləsində belə tərif verilmişdir:

• gömrük sərhədindən mal və nəqliyyat vasitələrini keçirən şəxs;
√ gömrük bəyannaməsini təqdim edən və ya adından gömrük bəyannaməsi verilən şəxs;
• gömrük bəyannaməlrini qəbul edən gömrük orqanının vəzifəli şəxsi;
• xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılar üçün bəyannaməlir dolduran şəxs.
• gömrük sərhədindən mal və nəqliyyat vasitəsinin keçirildiyi nəqliyyat vasitəsinin sahibi;

73. “Bəyanetmə” anlayışına Gömrük Məcəlləsində necə tərif verilmişdir?

• Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməsi nəzərdə tutulan mal və nəqliyyat vasitələri barəsində məlumatların
gömrük orqanına şifahi, kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda bəyan edilməsi;

√ Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən, gömrük nəzarəti altında yerləşdirilən mallar və nəqliyyat vasitələri
barəsində məlumatların gömrük orqanına şifahi, kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda bəyan edilməsi;

• mal və nəqliyyat vasitələrinin dövlət sərhədindən keçirilməsi məqsədilə sərhəd orqanlarına mal sahibi tərəfindən yazılı formada lazımlı
məlumatların bəyan edilməsi;



• Xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçısının öz fəaliyyəti haqqında dövlət gömrük orqanlarına yazılı və ya elektron formalarda məlumat
verməsi.

• Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilməzdən əvvəl, gömrük nəzarəti altında olmayan mallar və nəqliyyat vasitələri
barəsində məlumatların gömrük orqanına şifahi, kağız üzərində yazılı və ya elektron formalarda bəyan edilməsi;

74. Gömrük orqanlarına təqdim olunan qaimədə hansı məlumatlar olmalıdır?

• Kapitanın yazılı ifadəsi, gəmi şəhadətnaməsi, ekipajın siyahısı, sərnişinlərin və baqajın siyahısı, gəmi təchizatının və daşınan yükün
sənədləri;

√

Qaimənin tərtib edilmə yeri və tarixi, göndərənin adı və ünvanı, daşıyıcının adı və ünvanı, yükün daşınmaya qəbul edildlyi yer, tarixi və
təhvil verilməsi nəzərdə tutulan yer, alıcının adı və ünvanı, yükün qəbul edilmiş şərti işarəsi və qablaşdırma üsulu, təhlükəli yüklər üçün
onların işarəsi, yük yerlərinin sayı, onların markalanma işarələri və nömrələri, yükün brutto və ya başqa cür ifadə edilmlş  kütləsi,
daşınma xərcləri;

• Әsas bəyannamənin doldurulma tarixi, yük cədvəlinin nömrəsi, bort ehtiyatlarının sadə siyahısı;

• Qaimə, yük vərəqəsi, varsa, Beynəlxalq Yük Daşımaları kitabçasında əks olunan bütün məlumatlar;

• Gəminin adı, onun bayrağı, limanın adı, gəlmə tarixi, kapitanın soyadı, ekipaj üzvlərinin sayı, sərnişin və baqajın miqdarı, yola düşmə
limanı, valyuta, yüklərin adı və miqdarı, konosament və manifestlərin siyahısı;

75. Avtomobillə yükdaşımalarda gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan sənədlər:

• Әsas bəyannamənin üç nüsxəsi, yük cədvəlinin üç nüsxəsi, bort ehtiyatlarının sadə siyahısının iki nüsxəsi;

• Kapitanın yazılı ifadəsi, gəmi şəhadətnaməsi, ekipajın siyahısı, sərnişinlərin və baqajın siyahısı, gəmi təchizatının və daşınan yükün
sənədləri;

•
Gəminin adı, onun bayrağı, limanın adı, gəlmə tarixi, kapitanın soyadı, ekipaj üzvlərinin sayı, sərnişin və baqajın miqdarı, yola düşmə
limanı, valyuta, yüklərin adı və miqdarı, konosament və manifestlərin siyahısı;

√ Qaimə, yük vərəqəsi, Beynəlxalq Yük Daşımaları kitabçası (Karnet);

•
Qaimənin tərtib edilmə yeri və tarixi, göndərənin adı və ünvanı, daşıyıcının adı və ünvanı, yükün daşınmaya qəbul edildlyi yer, tarixi və
təhvil verilməsi nəzərdə tutulan yer, alıcının adı və ünvanı, yükün qəbul edilmiş şərti işarəsi və qablaşdırma üsulu, təhlükəli yüklər üçün
onların işarəsi, yük yerlərinin sayı.

76. Hava gəmilərində gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan sənədlər:

• Kapitanın yazılı ifadəsi, gəmi şəhadətnaməsi, ekipajın siyahısı, sərnişinlərin və baqajın siyahısı, gəmi təchizatının və daşınan yükün
sənədləri;

√ Әsas bəyannamənin üç nüsxəsi, yük cədvəlinin üç nüsxəsi, bort ehtiyatlarının sadə siyahısının iki nüsxəsi;
• Qaimə, yük vərəqəsi, varsa, Beynəlxalq Yük Daşımaları kitabçası (Karnet);

•
Qaimənin tərtib edilmə yeri və tarixi, göndərənin adı və ünvanı, daşıyıcının adı və ünvanı, yükün daşınmaya qəbul edildlyi yer, tarixi və
təhvil verilməsi nəzərdə tutulan yer, alıcının adı və ünvanı, yükün qəbul edilmiş şərti işarəsi və qablaşdırma üsulu, təhlükəli yüklər üçün
onların işarəsi, yük yerlərinin sayı.

• Gəminin adı, onun bayrağı, limanın adı, gəlmə tarixi, kapitanın soyadı, ekipaj üzvlərinin sayı, sərnişin və baqajın miqdarı, yola düşmə
limanı, valyuta, yüklərin adı və miqdarı, konosament və manifestlərin siyahısı;

77. Diplomatik və konsul poçtu:

• Diplomatik və ya konsul kuryeri ilə müşayət olunan mallardır.

√ Diplomatik və ya konsul kuryeri ilə müşayət olunan, və ya adi rabitə kanalı ilə bir ölkədən digərinə göndərilən, xüsusi valizlərdə
qablaşdırılmış, möhürlənmiş və işarələnmiş, daxilində yalnız rəsmi istifadə üçün nəzərdə tutulan sənəd və mallardır.

• Diplomatik və ya konsul kuryeri ilə müşayət olunan, və ya adi rabitə kanalı ilə bir ölkədən digərinə göndərilən sənəd və mallardır.

• Diplomatik və ya konsul kuryeri ilə müşayət olunan, və ya adi rabitə kanalı ilə bir ölkədən digərinə göndərilən, xüsusi valizlərdə
qablaşdırılmış, möhürlənmiş və işarələnmiş sənəd və mallardır.

• Diplomatik və ya konsul kuryeri ilə müşayət olunan, və ya adi rabitə kanalı ilə bir ölkədən digərinə göndərilən mallardır.

78. Kapitanın yazılı ifadəsi sənədində hansı məlumatlar olur?

• Kapitanın yazılı ifadəsi, gəmi şəhadətnaməsi, ekipajın siyahısı, sərnişinlərin və baqajın siyahısı, gəmi təchizatının və daşınan yükün
sənədləri;

√ Gəminin adı, onun bayrağı, limanın adı, gəlmə tarixi, kapitanın soyadı, ekipaj üzvlərinin sayı, sərnişin və baqajın miqdarı, yola düşmə
limanı, valyuta, yüklərin adı və miqdarı, konosament və manifestlərin siyahısı;

• Qaimə, yük vərəqəsi, varsa, Beynəlxalq Yük Daşımaları kitabçası (Karnet);

•
Qaimənin tərtib edilmə yeri və tarixi, göndərənin adı və ünvanı, daşıyıcının adı və ünvanı, yükün daşınmaya qəbul edildlyi yer, tarixi və
təhvil verilməsi nəzərdə tutulan yer, alıcının adı və ünvanı, yükün qəbul edilmiş şərti işarəsi və qablaşdırma üsulu, təhlükəli yüklər üşün
onların işarəsi, yük yerlərinin sayı.

• Әsas bəyannamənin üç nüsxəsi, yük cədvəlinin üç nüsxəsi, bort ehtiyatlarının sadə siyahısının iki nüsxəsi;



79. Gəmilərdə gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan sənədlər:

• Gəminin adı, onun bayrağı, limanın adı, gəlmə tarixi, kapitanın soyadı, ekipaj üzvlərinin sayı, sərnişin və baqajın miqdarı, yola düşmə
limanı, valyuta, yüklərin adı və miqdarı, konosament və manifestlərin siyahısı;

√ Kapitanın yazılı ifadəsi, gəmi şəhadətnaməsi, ekipajın siyahısı, sərnişinlərin və baqajın siyahısı, gəmi təchizatının və daşınan yükün
sənədləri;

• Qaimə, yük vərəqəsi, varsa,  Beynəlxalq Yük Daşımaları kitabçası (Karnet);

•
Qaimənin tərtib edilmə yeri və tarixi, göndərənin adı və ünvanı, daşıyıcının adı və ünvanı, yükün daşınmaya qəbul edildlyi yer, tarixi və
təhvil verilməsi nəzərdə tutulan yer, alıcının adı və ünvanı, yükün qəbul edilmiş şərti işarəsi və qablaşdırma üsulu, təhlükəli yüklər üçün
onların işarəsi, yük yerlərinin sayı.

• Әsas bəyannamənin üç nüsxəsi, yük cədvəlinin üç nüsxəsi, bort ehtiyatlarının sadə siyahısının iki nüsxəsi;

80. Gömrük orqanınn vəzifəli şəxsinin deklarantdan gömrük nəzarəti məqsədi üçün əlavə sənədlər tələb etmək hüququ:

• Yoxdur;
√ Var;
• Məhduddur;
• Prokurorun müvafiq sanksiyasından sonra yaranır.
• Qanunla müəyyənləşməyib;

81. Gömrük nəzarəti üçün tələb olunan nəqliyyat sənədləri aşağıdakılardır:

• Müqavilə, hesab-faktura, invoys, qablaşdırma sənədləri və s.;
√ Konosament, qaimə, TIR-karnet, CMR, yol-daşıma cədvəli, vaqon vərəqi, təhvil cədvəli, fraxt müqaviləsi, baqaj qəbzi və s.;

• Xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verən təsisat sənədləri, uyğunluq sertifikatı, keyfiyyət sertifikatı, karantin və icazə
sənədləri, sərhəd buraxılış vərəqələri və s.;

• Müqavilə, invoys, TIR-karnet, CMR, gömrük bəyannaməsi, Xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verən təsisat sənədləri,
uyğunluq sertifikatı və s.

• Gömrük bəyannaməsi, gömrük orqanları tərəfindən verilən müxtəlif icazələr, attestatlar və s.;

82. Gömrük nəzarəti üçün tələb olunan ticarət sənədləri aşağıdakılardır:

• Konosament, qaimə, TIR-karnet, CMR, yol-daşıma cədvəli, vaqon vərəqi, təhvil cədvəli, fraxt müqaviləsi, baqaj qəbzi və s.;
√ Müqavilə, hesab-faktura, invoys, gablaşdırma sənədləri və s.;

• Xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verən təsisat sənədləri, uyğunluq sertifikatı, keyfiyyət sertifikatı, karantin və icazə
sənədləri, sərhəd buraxılış vərəqələri və s.;

• Müqavilə, invoys, TIR-karnet, CMR, gömrük bəyannaməsi, Xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaq hüququ verən təsisat sənədləri,
uyğunluq sertifikatı və s.

• Gömrük bəyannaməsi, gömrük orqanları tərəfindən verilən müxtəlif icazələr, attestatlar və s.;

83.  Gömrük nəzarəti üçün tələb olunan sənədlər aşağıdakı qruplara ayrılır:

• Ticarət sənədləri, maliyyə sənədləri, valyuta nəzarəti üçün tələb olunan digər sənədlər;
√ Ticarət sənədləri, nəqliyyat sənədləri, gömrük sənədləri, gömrük nəzarəti üçün tələb olunan digər sənədlər;
• sığorta sənədləri, nəqliyyat sənədləri, icazə sənədləri;
• Nəqliyyat sənədləri, gömrük sənədləri, gömrük nəzarəti üçün tələb olunan digər sənədlər.
• mühasibat sənədləri, nəqliyyat sənədləri, gömrük nəzarəti üçün tələb olunan digər sənədlər;

84. Diplomatik agent xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən, üçüncü ölkə ərazisindən keçirsə:

• O heç bir imtiyaza sahib deyil;
√ O və onun ailə üzvləri bu ölkədən bütün immunitetləri alırlar;
• O və onun ailə üzvləri tranzit üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi immunitet alırlar;
• Ölkələr arası müvafiq saziş mövcuddursa, ona uyğun immunitet alır.
• O tranzit üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi immunitet alır;

85. Diplomatik poçt açıla və ya yubadıla bilməz, əgər:

• Diplomatik poçt diplomatik kuryerlə müşayət olunursa;



√ Diplomatik poçtun bütün baqajları (yerləri) onları fərqləndirən və diplomatik poçta aid olduğunu müəyyən etməyə imkan verən
əlamətlərə malikdirlərsə;

• Azərbaycan Respublikasının diplomatik poçtun getdiyi və ya gəldiyi ölkə ilə müvaviq sazişi varsa;
• Diplomatik poçt şəffaf tarada qablaşdırılıbsa.
• Diplomatik poçtun bütün baqajları (yerləri) 20 kq dan artıq deyilsə;

86. 1967-ci il Vyana konvensiyasının 37-ci maddəsinə uyğun olaraq və Azərbaycan Respublikası Gömrük məcəlləsinin 197-ci maddəsinə
görə:

• Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gələn diplomatik agentlərə tətbiq olunan güzəştlər onların ailə üzvlərinə şamil edilimir;

√ Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gələn diplomatik agentlərə tətbiq olunan güzəştlər onlarla birlikdə yaşayan ailə üzvlərinə də şamil
edilir;

• Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gələn diplomatik agentlərə tətbiq olunan güzəştlər gömrük orqanının vəzifəli şəxsinin qərarına
əsasən onların ailə üzvlərinə də şamil edilə bilər;

• Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gələn diplomatik agentlərə tətbiq olunan güzəştlər onlarla birlikdə hərəkət edən diplomat
olmayan nümayəndə heyətinə də şamil edilir.

• Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gələn diplomatik agentlərə tətbiq olunan güzəştlər dövlətlərarası müqavilə əsasında onların
kommersiya fəaliyyətinə də şamil edilir;

87. 1961-ci il Vyana Konvensiyasının 36-cı maddəsinə görə, diplomatik agentin şəxsi baqajı:

• Gömrük yoxlamasına cəlb olunur;
√ Bir qayda olaraq, gömrük müayinəsindən azad edilir, lakin, kifayət qədər əsas varsa, həmin baqaj müayinəyə cəlb oluna bilər;
• şəxsi yoxlamaya cəlb edilir.
• Ölkənin gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş adi qaydada gömrük müayinəsinə cəlb olunur.

• Gömrük müayinəsindən azad edilmir;

88.
Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin 196-cı maddəsinə görə, xarici ölkələrin Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan
diplomatik nümayəndəliklərinin mal və nəqliyyat vasitələri Azərbaycan Respublikası gömrük sərhədindən keçirilərkən onlara hansı
gömrük güzəştləri tətbiq olunur?

• Gömrük güzəştləri nəzərdə tutulmayıb.
• Gömrük nəzarətindən azad edilirlər;

√ Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən malların və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsinin nəzərdə tutulmuş qaydasına riayət
edilməsi şərtilə, gömrük rüsumlarından, vergilərdən və digər gömrük ödənişlərindən azad erilirlər;

•
Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən malların və nəqliyyat vasitələrinin keçirilməsinin nəzərdə tutulmuş qaydasına riayət
edilməsi şərtilə, dəyəri 1000 ABŞ dolları ekvivalentində olan mallar üçün gömrük rüsumlarından, vergilərdən və digər gömrük
ödənişlərindən azad erilirlər;

• Onlar, ӘDV və aksiz vergilərindən azad erilirlər;

89. 1963-ci il Vyana Konvensiyasına görə “diplomatik agent” termini ilə kimlər adlanır?

• Diplomatik dərəcəsi olan ölkə vətəndaşları;
√ Diplomatik təmsilçiliyin başçısı və üzvləri;
• kəşfiyyat və əkskəşfyyat orqanlarına çalışan diplomatlar;
• Diplomatik heyətin başçısı və onun ailə üzvləri.
• Diplomatik heyətin əcnəbi üzvləri;

90.
Diplomatik münasibətlər barədə və universal xarakterli beynəlxalq təşkilatlarda dövlətlərin təmsilçiliyi barədə ən vacib konvensiyalar
Vyanada müvafiq olaraq neçənci illərdə imzalanmışlar?

• 1947, 1975;
√ 1963, 1975;
• 1963, 1969;
• 1946, 1969.
• 1969, 1975;

91.
Gömrük bəyannaməsinin, sənədlərin, malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin
131-ci maddəsində göstərilən mallar üçün  ən geci neçə gün ərzində həyata keçirilir?



• 1;
√ 3;
• 20;
• 30.
• 10;

92. Gömrük bəyannaməsinin, sənədlərin, malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması ümumi halda ən geci neçə gün ərzində həyata
keçirilir?

• 1;
√ 10;
• 20;
• 30.
• 3;

93. Gömrük orqanında nəzarətdən buraxıldıqdan sonra təkrar gömrük nəzarəti:

•
Keçirilmir;

√
İstisna nəzarət Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarına həvalə edilmiş Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin və ya
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin pozulması haqqında kifayət qədər əsaslar olduqda, bu mallar və nəqliyyat
vasitələri barədə istənilən vaxt həyata keçirilə bilər;

• Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin və ya Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin pozulması haqqında
məhkəmə qərarı olduqdan iki ay sonra bu mallar və nəqliyyat vasitələri barədə 10 gün müddətində həyata keçirilə bilər;

•
İstisna nəzarət Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarına həvalə edilmiş Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin və ya
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin pozulması haqqında kifayət qədər əsaslar olduqda, bu mallar və nəqliyyat
vasitələri barədə gömrükdən buraxıldqdan sonar keçən 10 gün müddətində həyata keçirilə bilər.

• İstənilən vaxt həyata keçirilə bilər;

94. Әməkçi miqrantların hansı mülkiyyəti gömrük rüsumundan azad edilir?

• ölkə ərazisində fəaliyyəti dövründə ona bağışlanılmış vəsait və məişət avadanlıqları;
√ Qazandığı vəsait və bu vəsaitlə əldə etdiyi məişət avadanlıqları, həmçinin əmək fəaliyyəti üçün zəruri olan alətlər.
• dəyəri 10000 ABŞ dolları ekvivalentində olan şəxsi əmlakı;
• dəyəri 3000 ABŞ dolları ekvivalentində olan istənilən xarakterli əmlakı;
• heç bir mülkiyyəti;

95. CİF şərtinə görə malın dəyərinin təyin olunma məntəqəsi haradır?

• Öz anbarında;

√ Alıcının ünvanında (dəyər, sığorta və fraxt);
• Daşıyıcının yanında sərbəst;
• Gəmi bortunda sərbəst;
• Sərhədə qədər daşıyaraq.

96. FOB şərtinə görə malın dəyərinin təyin olunma məntəqəsi haradır?

•
Öz anbarında;

√ Gəmi bortunda sərbəst;
• Alıcının ünvanında (dəyər, sığorta və fraxt);
• Sərhədə qədər daşıyaraq.
• Daşıyıcının yanında sərbəst;

97. FCA şərtinə görə malın dəyərinin təyin olunma məntəqəsi haradır?

• Öz anbarında;
√ Daşıyıcının yanında sərbəst;
• Alıcının ünvanında (dəyər, sığorta və fraxt);
• Sərhədə qədər daşıyaraq.



• Gəmi bortunda sərbəst;

98. EXW şərtinə görə malın dəyərinin təyin olunma məntəqəsi haradır?

• Daşıyıcının yanında sərbəst;
√ Öz anbarında;
• Alıcının ünvanında (dəyər, sığorta və fraxt);
• Sərhədə qədər daşıyaraq.
• Gəmi bortunda sərbəst;

99. “İnkoterms” nədir?

• Beynəlxalq ticarətdə satıcının ümumiləşdirilmiş adı;
√ Beynəlxalq ticarətdə malların gömdərilmə şərtlərini izah edən terminlər sistemi;
• Beynəlxalq ticarətdə tətbiq olunan sığorta sistemi;
• Beynəlxalq ticarətdə tətbiq olunan ödəmə sistemi;
• Beynəlxalq ticarətdə alıcının ümumiləşdirilmiş adı;

100. TIR proseduralarına əməl olunmaqla daşınan mallar tranzit gömrükxanalarında azad edilirlər:

• gömrük yoxlamasından, gömrük ekspertizasından, eyniləşdirmə vasitələrinin tətbiqindən, yol vergisindən;

√
İdxal və ya ixrac rüsum və vergilərinin ödənilməsindən, mallar üçün pul vəsaitinin
depozitə qoyulmasından, BYD kitabçalarının (TIR kornet) rəsmiləşdirilməsi üçün
yığımlardan, bir qayda olaraq, gömrük müayinəsindən;

• İdxal və ya ixrac rüsum və vergilərinin milli valyutda ödəməkdən, BYD kitabçalarının rəsmiləşdirilməsi üçün yığımların əvvəlcədən
köçürülməsindən;

•
İdxal və ya ixrac rüsum və vergilərinin gömrük orqanlarnın reyesterinə daxil edilmiş kommersiya bankına ödəmək məcbriyyətindən,
mallar üçün pul vəsaitinin
milli valyutada depozitə qoyulmasından, gömrük baxışından.

• yol vergisindən, gömrük nəzarəti üçün alınan gömrük yığımından, gömrük yoxlamasından, şəxsi yoxlamadan;

101. Faktura dəyəri nədir?

•
Faktura dəyərinə malın gömrük rəsmiləşdirmələri aparan orqanına gətirilməsi
zamanı çəkilən xərclərin (nəqliyyat, sığorta və s.) əlavə olunması nəticəsində alınan
dəyər daxildir;

√
Ödənişli əsasda xarici ticarət əməlyyatının şərtlərinə müvafiq olaraq malların faktiki
ödənilmiş və ya ödəniləcək, habelə qarşılıqlı mal göndərişi ilə kompensasiya olunan
dəyərdir;

• Ödənişli əsasda xarici ticarət əməlyyatının şərtlərinə müvafiq olaraq malların təqribən
ödənilmiş və ya ödəniləcək dəyəridir;

• Faktura dəyərinə malın gömrük sərhədinə gətirilməsi zamanı çəkilən xərclərin və eləcə də vergi və rüsumların əlavə olunması
nəticəsində alınan dəyərdir.

• Ödənişli əsasda xarici ticarət əməlyyatının şərtlərinə müvafiq olaraq malların əvvəlcədən ödənilmiş dəyəridir;

102. Netto, brutto, tara çəkiləri nədir?

•
Netto malın
xalis çəkisi, brutto
qabın çəkisi, tara – malın gablaşdırılmış halda
ümumi çəkisidir;

√

Netto malın
xalis çəkisi, tara qabın
çəkisi, brutto – malın gablaşdırılmış halda
ümumi çəkisidir;

•
Tara malın
xalis çəkisi, netto
qabın çəkisi, brutto – malın gablaşdırılmış halda
ümumi çəkisidir;

•
Brutto malın
xalis çəkisi, netto qabın
çəkisi, tara – malın gablaşdırılmış halda
ümumi çəkisidir.

•
Brutto malın
xalis çəkisi, tara qabın
çəkisi, – netto malın gablaşdırılmış halda
ümumi çəkisidir;



103. İkirəqəmli kodun önündə yazılan “7” rəqəmi sövdələşmənin hansı xüsusi
xarakterini nəzərdə tutur?

• Xarici kreditlər hesabına göndəriş;

• Birgə müəssisələrin, beynəlxalq birlik və təşkilatların nizamnamə fondunun vəsaiti
hesabına həyata keçirilən mal göndərişləri;

• Kommersiya kreditləri hesabına göndəriş;
√ Yeni texnika və texnologiya nümunələrinin göndərişləri.
• Dövlət kreditləri hesabına göndəriş;

104. İkirəqəmli kodun önündə yazılan “4” rəqəmi sövdələşmənin hansı xüsusi xarakterini nəzərdə tutur?

• Xarici kreditlər hesabına göndəriş;

√ Birgə müəssisələrin, beynəlxalq birlik və təşkilatların nizamnamə fondunun vəsaiti
hesabına həyata keçirilən mal göndərişləri;

• Kommersiya kreditləri hesabına göndəriş;
• Yeni texnika və texnologiya nümunələrinin göndərişləri.
• Dövlət kreditləri hesabına göndəriş;

105. İkirəqəmli kodun önündə yazılan “3” rəqəmi sövdələşmənin hansı xüsusi xarakterini nəzərdə tutur?

• Xarici kreditlər hesabına göndəriş;
√ Kommersiya kreditləri hesabına göndəriş;

• Birgə müəssisələrin, beynəlxalq birlik və təşkilatların nizamnamə fondunun vəsaiti
hesabına həyata keçirilən mal göndərişləri;

• Yeni texnika və texnologiya nümunələrinin göndərişləri.
• Dövlət kreditləri hesabına göndəriş;

106. İkirəqəmli kodun önündə yazılan “2” rəqəmi sövdələşmənin hansı xüsusi xarakterini nəzərdə tutur?

• Xarici kreditlər hesabına göndəriş;
√ Dövlət kreditləri hesabına göndəriş;

• Birgə müəssisələrin, beynəlxalq birlik və təşkilatların nizamnamə fondunun vəsaiti
hesabına həyata keçirilən mal göndərişləri;

• Yeni texnika və texnologiya nümunələrinin göndərişləri.
• Kommersiya kreditləri hesabına göndəriş;

107. İkirəqəmli kodun önündə yazılan “1” rəqəmi sövdələşmənin hansı xüsusi xarakterini nəzərdə tutur?

• Dövlət kreditləri hesabına göndəriş;
√ Xarici kreditlər hesabına göndəriş;

• Birgə müəssisələrin, beynəlxalq birlik və təşkilatların nizamnamə fondunun vəsaiti
hesabına həyata keçirilən mal göndərişləri;

• Yeni texnika və texnologiya nümunələrinin göndərişləri.
• Kommersiya kreditləri hesabına göndəriş;

108. Hesablaşma üsulunun üç rəqəmli kodunda “003” işarəsi hansı hesablaşma üsulunu nəzərdə tutur?

• Malın dəyəi öncədən ödənilib;

√ Malın dəyəi sonra ödəniləcək;
• Barter;
• Lizinq.
• Akkreditiv;

109. Hesablaşma üsulunun üç rəqəmli kodunda “002” işarəsi hansı hesablaşma üsulunu nəzərdə tutur?

• Malın dəyəi öncədən ödənilib;
√ Akkreditiv;
• Barter;
• Lizinq.



• Malın dəyəi sonra ödəniləcək;

110. Hesablaşma üsulunun üç rəqəmli kodunda “001” işarəsi hansı hesablaşma üsulunu nəzərdə tutur?

• Malın dəyəi sonra ödəniləcək;
√ Malın dəyəri öncədən ödənilib;
• Barter;
• Lizinq.
• Akkreditiv;

111. Dəyər göstəriciləri neçə işarədən çox olarsa YGB-nin müvafiq qrafasının əllə doldurulmasına icazə verilir?

• 6
√ 9
• 15
• 12
• 3

112. YGB hansı üsulla doldurulur?

• Kompyüterdə;
√ Çap makinasında və ya kompyüterdə.
• Yazı hərfləri ilə, əllə;
• Çap hərfləri ilə, əllə;
• Çap makinasında;

113. Doldurulmuş YGB-nin nüsxələri necə bölüşdürülür?

•
1cinüsxə gömrük Vergilər Nazirliyinin yerli şöbəsinə verilir,
2ci nüsxə gömrük orqanında arxivləşdirilir,
3cü nüsxə deklaranta verilir,
4cü nüsxə sərhəd xidmətinə;

√

1ci nüsxə gömrük orqanında arxivləşdirilir,
2ci nüsxə gömrük statistika şöbəsinə verilir,
3cü nüsxə deklaranta verilir,
4cü nüsxə, ixracat zamanı mal müşaiyət sənədlərinə əlavə olunur və sərhəd gömrük məntəqəsinə göndərilir, idxalat zamanı deklaranta
verilir;

•

1ci nüsxəXİF iştirakçısına verilir,
2ci nüsxə yerli statistika şöbəsinə verilir,
3cü nüsxə yerli vergilər idarəsinə verilir,
4cü nüsxə ixracat zamanı mal müşaiyət sənədlərinə əlavə olunur və sərhəd gömrük məntəqəsinə göndərilir, idxalat zamanı 4-cü nüsxə
olmur;

•
1ci nüsxə maliyyə orqanında saxlanılır,
2ci nüsxə yük şöbəsinə verilir,
3cü nüsxə brokerə verilir,
4cü nüsxə idxalat zamanı deklaranta verilir, ixracat zamanı 4-cü nüsxə doldurulmur;

•
1ci nüsxə gömrük orqanında arxivləşdirilir,
 2ci nüsxə statistika komitəsinə verilir,
3cü nüsxə sərhəd gömrük məntəqəsinə göndərilir,
 4cü nüsxə gömrük brokerinə verilir;

114. Hansı hallarda malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ya Azərbaycan Respublikasından
aparılması qadağan edilə bilər?

• Dövlət təhlükəsizliyinin qorunması baxımından;

√

Dövlət təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin, əhalinin mənəviyyatının, insanların həyat və sağlamlığının, heyvanların və bitkilərin, ətraf
mühitin, Azərbaycan xalqının və xarici ölkə xalqlarının bədii, tarixi və arxeoloji sərvətlərinin, mülkiyyət hüququnun, o cümlədən
intellektual mülkiyyət obyektlərinin, gətirilən malların Azərbaycan istehlakçılarının mənafeyinin qorunması baxımından və Azərbaycan
Respublikasının başqa maraqları nəzərə alınaraq.

• Azərbaycan istehlakçılarının mənafeyinin qorunması baxımından;

•
İnsan haqlarının, ictimai mənafeyin, əhalinin mənəviyyatının, insanların həyat tərzinin, heyvanların və bitkilərin, ətraf mühitin,
Azərbaycan xalqının və xarici  ölkəxalqlarının ənənəvi, dini və yeraltı sərvətlərinin, səsvermə hüququnun, o cümlədən intellektual
idarəetmə sistemlərinin, gətirilən malların Azərbaycan istehsalçılarının mənafeyinin qorunması baxımından;

• Milli təhlükəsizliyinin, ictimai asayişin, əhalinin gəlirlərinin, insanların maraq və
ehtiyaclarının, heyvanların və bitkilərin, ətraf mühitin inkişafı baxımından məqsədəuyğun olmayan hallarda;



115.
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulan hallar
istisna olmaqla kimlər malları və nəqliyyat vasitələrini Azərbaycan Respublikasına gətirmək və Azərbaycan Respublikasından aparmaq
hüququndan məhrum edilə bilməz?

• Diplomatik agentlər;
√ Heç kim.
• Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri;
• Xarici hüquqi şəxslər;
• Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri;

116. Sərnişinin yazılı bəyannamə təqdim etmədən “yaşıl dəhliz”dən keçməsi necə başa düşülür?

• Vergitutma obyektinə bu anda sahib olmadığını bəyan etməsi;

√ Özü ilə gətirilməsi və ya aparılması qadağan olunmuş yüklərə və ya vergitutma
obyektinə bu anda sahib olmadığını bəyan etməsi;

• gömrük qanunvericiliyinin pozulması kimi;
• kommersiya məqsədləri ilə gətirdiyi malların gömrük nəzarətindən keçirtmək istəyi kimi;
• diplomatik imunitetə sahib olduğu;

117. Gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi zamanı gömrük orqanları hansı vasitələrdən istifadə edirlər?

•
- vizual nəzarət vasitələrindən;
-hərbi gəmilədən;
- gömrük orqanlarının kadr resurslarından;
- xidməti avtomobillərdən və  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi digər vasitələrdən;

√

- texniki nəzarət vasitələrindən;
- dəniz (çay) və hava gəmilərindən;
- gömrük orqanlarının informasiya resurslarından;
- xidməti itlərdən və  Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi digər vasitələrdən;

• Azərbaycan Rеspublikasının Dövlət Gömrük Kоmitəsinin müəyyən etdiyi vasitələrdən;
• Gömrük ekspertizasının aparılması, informasiya resrsları və DGK-nin müəyyən etdiyi digər vasitələrdən;
• Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsinin struktur bölmələrinin ixtiyarında olan resurslardan;

118. Gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində mallar və nəqliyyat vasitələri üzərində bir-birini tamamlayan gömrük nəzarətinin üç əsas
mərhələsi hansılardır?

•
1.ilkin nəzarət;
2. cari nəzarət;
3. yekun nəzarət.

√
1.məlumatlandırma və qeydiyyat;
2. sənədli nəzarət;
3. çatdırılmaya nəzarət.

•
1.bəyanetmə;
2. gömrük baxışı;
3. gömrük müayinəsi.

•
1.gömrük baxışı;
2. gömrük yoxlaması;
3. gömrük müayinəsi.

•
1.qeydiyyat;
2. malların yoxlanılması;
3. sənədlərin yoxlanılması.

119. Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsi ləğv еdilərkən və ya yеnidən təşkil оlunarkən оnun hüquq və vəzifələri kimə vеrilir

• Standartlaşdırma, Mеterоlоgiya və Patеntləşdirmə üzrə Kоmitənin akkrеditasiya attеstasiyası vеrilmiş digər labоratоriyaya
√ Azərbaycan Rеspublikası Dövlət Gömrük Kоmitəsi
• Azərbaycan Rеspublikası Dövlət Gömrük Kоmitəsinin Tədris Mərkəzinə
• göstərilənlərin hеç birinə

• Kriminalistika və Kriminоlоgiya Prоblеmləri Institutunun labоratоriyasına

120. Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsində analizlərin aparılması üçün akkrеditasiya attеstatını hansı təşkilat vеrir

• Azərbaycan Dövlət Gömrük Kоmitəsi
√ Azərbaycan Dövlət Standartlaşdırma, Mеterоlоgiya və Patеntləşdirmə üzrə Dövlət Kоmitəsi



• Ticarət Palatası

• göstərilənlərin hеç biri
• Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsi özü bu hüquqa malikdir

121. Еkspеrtlərin hansı kеyfiyyəti еkspеrtlərin Attеstasiya Kоmissiyası tərəfindən qiymətləndirilirmir

• təhsil səviyyəsi

√ milli və dini göstəriciləri
• şəхsi kеyfiyyətləri
• rəhbərlik qabiliyyəti
• təcrübəsinin оlub оlmaması

122. Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsi hansı statusa malikdir

• fiziki şəхs
√ hüquqi şəхs
• səhmdar cəmiyyət
• rəsmi şəxs
• vəzifəli şəхs

123. Еkspеrtlərin Attеstasiya Kоmissiyası kim tərəfindən təşkil оlunur

√ Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsinin rəisi tərəfindən
• gömrük оrqanının vəzifəli şəхsi tərəfindən
• Standartlaşdırma, Mеterоlоgiya və Patеnt üzrə Kоmitə tərəfindən
• DGK tərəfindən

• Ticarət Palatası tərəfindən

124. gömrük nəzarəti hansı üsullarla həyata keçirilir?

•

- birbaşa;
- dolayı;
- intensiv;
- ekstensiv;

√
- gömrük təminatı vasitələrindən istifadə etməklə;
- gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsinə yardım üçün mütəxəssisləri və ekspertləri cəlb etməklə;
- gömrük nəzarəti zonalarını yaratmaqla və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər üsullarla;

•
- gömrük yoxlama vasitələrindən istifadə etməklə;
- gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsinə yardım cəlb etməklə;
- gömrük anbarlarını yaratmaqla;

•
- gömrük baxışı vasitələrindən istifadə etməklə;
- gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsinə yardım üçün polis və xüsusi xidmət orqanlarını cəlb etməklə;
- gömrük saxlan anbarlarını yaratmaqla və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər üsullarla;

•
- gömrük ekspertizası vasitələrindən istifadə etməklə;
- gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsinə yardım XİF iştirakçısını cəlb etməklə;
- gömrükdən azad zonalar yaratmaqla və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər üsullarla;

125. “Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsi haqqında Әsasnamə” nеçənci ildə təsdiq
еdilmişdir

• 10 avqust 1998-ci il tariхli 057 saylı əmr ilə
√ “10 sentyabr” 2012-ci il “100/008” nömrəli qərarı ilə
• 10 avqust 1992-ci il tariхli 058 saylı əmr ilə
• 10 may 1994-cü il tariхli 054 saylı əmr ilə

• 10 oktyabr 2001-ci il tariхli 055 saylı əmr ilə

126. Еkspеrtlərin Attеstasiya Kоmissiyasının sədri kim tərəfindən təyin оlunur

• Dövlət Gömrük Kоmitəsinin sədri tərəfindən



√ Standartlaşdırma, Mеterоlоgiya və Patеnt üzrə Kоmitəsi tərəfindən
• Mərkəzi labоratоriyanın rəisi tərəifndən
• Yuхarıda göstərilənlərdən hеç biri tərəfindən
• Gömrük оrqanının vəzifəli şəхsi tərəfindən

127. Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsi  rəisini kim təyin еdir

• Standartlaşdırma, Mеterоlоgiya və Patеnt üzrə Kоmitə

√   Dövlət Gömrük Kоmitəsinin sədri
• Nazirlər Kabinеti
• Ticarət Palatası
• Qaçaqmalçılıq və gömrük qanun pоzuntusu üzrə baş idarə

128. Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsinin struktur nəzarət bölməsi hansı tədqiqat növü ilə məşğul оlmur

• hеyvandarlıq məhsullarının tədqiqi ilə

√ еkоlоgiya sahəsindəki tədqiqatlar ilə
• tоksikоlоgiya və radiоlоgiya ilə
• kоnsеrvlərin, alkоqоllu və alkоqоlsuz içkilərin, şirələrin tədqiqi ilə

• bitkiçilik məhsullarının tədqiqi ilə

129. Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsi kim tərəfindən yaradıla, ləğv edilə, yenidən təşkil edilə bilər?

• Standartlaşma  Meterologiya və Patent üzrə Komitə tətrəfindən
√ Azərbaycan Respublikasının Gömrük Komitəsi tərəfindən
• Prezidentin sərəncamı ilə
• Ticarət Palatası tərəfindən
• Nazirlər Kabineti tərəfindən

130. Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsi  Azərbaycan DGK hüquq mühafizə orqanının vahid sisteminə daxildirmi?

• daxil deyil
√ daxildir
• ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərir
• müstəqil bir təşkilatdır
• daxil deyil, lakin onun tabeçiliyi altında fəaliyyət göstərir

131. Ekspertlərin Attestasiya Komissiyasının ən azı neçə üzvü ola bilər və kim tərəfindən seçilər?

• 4 nəfərdən az olmamalı və Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsinin rəisi tərəfindən

√ 2 nəfərdən az olmamalı və Mərkəzi Gömrük Ekspertizası İdarəsinin rəisi tərəfindən
• 3 nəfərdən az olmamalı və gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən
• 4 nəfərdən az olmamalı və gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən
• 2 nəfərdən az olmamalı və gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən

132. kontrafakt mallar:

• hüquq sahibinin milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hüquqlarını nəzərə alaraq yaradılmış və/və ya gömrük sərhədindən keçirilən
tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan mallar

√ hüquq sahibinin milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hüquqlarını pozmaqla yaradılmış və/və ya gömrük sərhədindən keçirilən
tərkibində əqli mülkiyyət obyektləri olan mallar

• Radioloji mallar
• Qeyri  üzvi malların mallar
• Üzvi mənşəli malların

133. Şəxsi yoxlama:



•
Gömrük orqanının müayinə edilən şəxslə eyni cinsli səlahiyyətli şəxsi tərəfindən, sanitar-gigiyena tələblərinə cavab verən otaqda, digər
şəxslərin müayinə prosesini müşahidə etməsilə, nəzarətə götürülən şəxsin bədən üzvlərinin tibb işçisi tərəfindən müayinəsi təmin
olunmaqla aparılmalıdır.

√
Gömrük orqanının yoxlanılan şəxslə eynicinsli səlahiyyətli şəxsi tərəfindən, eynicinsli iki şahidin iştirakı ilə sanitar-gigiyena tələblərinə
cavab verən otaqda, digər şəxslərin müayinə prosesini müşahidə etmə ehtimalı istisna edilməklə, nəzarətə götürülən şəxsin bədən
üzvlərinin tibb işçisi tərəfindən müayinəsi təmin olunmaqla aparılmalıdır.

• Gömrük orqanının müayinə edilən şəxslə eynicinsli səlahiyyətli şəxsi tərəfindən, nəzarətə götürülən şəxsin bədən üzvlərinin tibb işçisi
tərəfindən müayinəsi təmin olunmaqla aparlmalıdır.

• şəxsi əşyaların, sənədlərin, infeksion xəstəliklərə yoluxmanın, radiasiyanın mövcudluğunun təcrid edilmiş şəraitdə xüsusi avadanlılarla
müayinəsinin təmin olunmaqla aparılmasıdır.

• Nəzarətə götürülən şəxsin gömrük əməkdaşı tərəfindən fərdi qaydada yoxlanılması formasında aparılmalıdır.

134. Şəxsi yoxlama tətbiq olunması barədə qərarı qəbul edir:

• məhkəmə orqanı;
√ Gömrük orqanının rəisi və ya onu əvəz edən şəxs;

• Gömrük brokeri;

• XİF iştirakçısı.

• fitosanitar nəzarətini aparan şəxs;

135. Şəxsi yoxlama:

• Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsi 185-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş azadetmə halları istisna olmaqla, sərhəddi keçən hər
kəsə tətbiq olunur;

√ İlkin yoxlamadan sonra fiziki şəxsin gömrük qaydalarını pozmasına əsaslı şübhə yarandıqda gömrük nəzarətinin müstəsna forması kimi

• Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddini keçən hər bir əcnəbi vətəndaşa tətbiq olunur;

• Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddini keçən hər bir Azərbaycan vətəndaşına tətbiq olunur.
• Tətbiq olunması qanunla qadağandır;

136. Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsi 84-cü maddəsinə görə Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddini keçərkən gömrük
nəzarətinin müəyyən formalarından azadetmə:

• Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası müqavilələrinə uyğun olaraq həyata keçirilir;
• Nəzərdə tutulmayıb;
• Gömrük idarəsinin rəisinin xüsusi sərəncamı ilə həyata keçirilir.
√ Gömrük Məcəlləsi, gömrük işi üzrə digər qanunvericilik aktları və beynəlxalq müqavilələrlə müəyyən olunur;

• Azərbaycan Respublikasının dövlətlərarası müqavilələrinə uyğun olaraq, bu müqavilələr təsdiq edildikdən sonra gömrük idarəsinin
rəisinin xüsusi sərəncamı ilə həyata keçirilir.

137. Gömrük yoxlamasından azad olunmuş şəxslərin gömrük sərhəddindən buraxılması zamanı gömrük nəzarəti bu şəxslərin:

• Şəxsi müayinəsi ilə məhdudlaşır;

√ Sənədlərinin yoxlanılması ilə məhduddur;
• Vizual nəzarəti vasitəsi ilə həyata keçirilir.
• Heç bir gömrük nəzarəti keçirilmir.
• Baqajlarına gömrük baxışından ibarətdir;

138. Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsi 84-cü maddəsinə görə Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddini keçərkən gömrük
yoxlamasından azaddır:

•
Azərbaycan Respublikasının ev sahibliyi etdiyi idman tədbirlərində iştirak üçün gələn qonaqların baqajları, beynəxalq sərgi
konfranslarda iştirak etmək üçün gələn xarici ölkələrin nüfuzlu alimləri və iş adamlarının baqajları, ;

√

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin və onunla birlikdə gedən ailə üzvlərinin, öz deputat və xidmət vəzivələrinin icrası ilə
əlaqədar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddini keçən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının, Azərbaycan
Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (Ombudsmanın), Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin üzvlərinin şəxsi
baqajları.

• Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin və onunla birlikdə gedən nümayəndə heyətinin şəxsi baqajları;



•
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin və onunla birlikdə gedən xarici qonaqların, öz deputat və xidmət vəzivələrinin icrası ilə
əlaqədar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddini keçən Azərbaycan Respublikası Milli məclisinin deputatlarının və onların ailə
üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin üzvlərinin və onların ailə üzvlərinin şəxsi baqajları;

• Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin, onunla birlikdə gedən ailə üzvlərinin və onları müşaiyət edən personalın şəxsi baqajları;

139. Beynəlxalq yükdaşımalarda tətbiq olunan beşmərhələli gömrük nəzarət prosedurunun 5-ci mərhələsində hansı əməliyyat yerinə yetirilir?

• YGB-də göstərilən məlumatlara formal-məntiqi nəzarət həyata keçirilir;

√ Gömrük müayinəsi həyata keçirilir.
• Gömrük ödənclərinin hesablanma dəqiqliyi, güzəştlərin qanuna müvafiqliyi, ödənclərin hesaba daxil olması yoxlanılır;
• Statistik məlumatların dəqiqliyi yoxlanılır;
• Ödənc-hesablaşma əməliyyatlarıının qanuniliyi, və valyuta nəzarəti qanunvericiliyinə riayət olunması yoxlanılır;

140.
Beynəlxalq yükdaşımalarda tətbiq olunan beşmərhələli gömrük nəzarət prosedurunun 4-cü mərhələsində hansı əməliyyat yerinə
yetirilir?

• YGB-də göstərilən məlumatlara formal-məntiqi nəzarət həyata keçirilir;
√ Statistik məlumatların dəqiqliyi yoxlanılır;

• Gömrük ödənclərinin hesablanma dəqiqliyi, güzəştlərin qanuna müvafiqliyi, ödənclərin hesaba daxil olması yoxlanılır;

• Gömrük müayinəsi həyata keçirilir.
• Ödənc-hesablaşma əməliyyatlarıının qanuniliyi, və valyuta nəzarəti qanunvericiliyinə riayət olunması yoxlanılır;

141. Beynəlxalq yükdaşımalarda tətbiq olunan beşmərhələli gömrük nəzarət prosedurunun 3-cü mərhələsində hansı əməliyyat yerinə
yetirilir?

• YGB-də göstərilən məlumatlara formal-məntiqi nəzarət həyata keçirilir;

√ Gömrük ödənclərinin hesablanma dəqiqliyi, güzəştlərin qanuna müvafiqliyi, ödənclərin hesaba daxil olması yoxlanılır;
• Statistik məlumatların dəqiqliyi yoxlanılır;
• Gömrük müayinəsi həyata keçirilir.
• Ödənc-hesablaşma əməliyyatlarıının qanuniliyi, və valyuta nəzarəti qanunvericiliyinə riayət olunması yoxlanılır;

142. Beynəlxalq yükdaşımalarda tətbiq olunan beşmərhələli gömrük nəzarət prosedurunun 2-ci mərhələsində hansı əməliyyat yerinə yetirilir?

• YGB-də göstərilən məlumatlara formal-məntiqi nəzarət həyata keçirilir;

√ Ödənc-hesablaşma əməliyyatlarıının qanuniliyi, və valyuta nəzarəti qanunvericiliyinə riayət olunması yoxlanılır;
• Statistik məlumatların dəqiqliyi yoxlanılır;
• Gömrük müayinəsi həyata keçirilir.
• Gömrük ödənclərinin hesablanma dəqiqliyi, güzəştlərin qanuna müvafiqliyi, ödənclərin hesaba daxil olması yoxlanılır;

143. Gömrük nəzarətinin formaları:

• Sənədlərin yoxlanması, ekspertizanın aparılması; gömrük dindirilməsi; gömrük monitorinqi; ticarət sənədlərinin yoxlanılması.

√ Sənədlərin yoxlanması; gömrük baxışı; malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılması;
 şəxsi yoxlama; şəxslərin sorgu-sual edilməsi, gömrük auditi, keşikçəkmə və gömrük müşahidəsinin aparılması.

• fərdi nəzarət; kollektiv nəzarət; şəxsi nəzarət; vizual nəzarət; elektron nəzarət; hüquqi ekspertiza;

• birtərəfli; ikitərəfli; birgə.
• texniki nəzarət; maliyyə nazarəti; sanitar nəzarət; fitosanitar nəzarət.

144. Birgə gömrük nəzarəti rejimində…

• hər ölkənin gömrük orqanı ayrılıqda gömrük nəzarəti həyata keçirir;
√ hər ölkənin gömrük orqanı birlikdə gömrük nəzarəti həyata keçirir;
• ancaq mallar üçün gömrük nəzarəti həyata keçirir;



• ancaq nəqliyyat vasitələri üçün gömrük nəzarəti həyata keçirir.
• ölkələrdən birinin gömrük orqanı gömrük nəzarəti həyata keçirir;

145. İkitərəfli gömrük nəzarəti rejimində…

• ölkələrdən birinin gömrük orqanı gömrük nəzarəti həyata keçirir;
√ hər ölkənin gömrük orqanı ayrılıqda gömrük nəzarəti həyata keçirir;
• ancaq mallar üçün gömrük nəzarəti həyata keçirir;
• ancaq nəqliyyat vasitələri üçün gömrük nəzarəti həyata keçirir.
• hər ölkənin gömrük orqanı birlikdə gömrük nəzarəti həyata keçirir;

146. Birtərəfli gömrük nəzarəti rejimində…

• hər ölkənin gömrük orqanı ayrılıqda gömrük nəzarəti həyata keçirir;

√ ölkələrdən birinin gömrük orqanı gömrük nəzarəti həyata keçirir;
• ancaq mallar üçün gömrük nəzarəti həyata keçirir;
• ancaq nəqliyyat vasitələri üçün gömrük nəzarəti həyata keçirir.
• hər ölkənin gömrük orqanı birlikdə gömrük nəzarəti həyata keçirir;

147. Gömrük nəzarətinin növləri:

• Birtərəfli, ikitərəfli, çoxtərəfli ;

• Birtərəfli, birgə, çoxtərəfli ;
• Birtərəfli, ikitərəfli;
• İkitərəfli, çoxtərəfli.
√ Birtərəfli, ikitərəfli, birgə;

148. Mallara gömrük nəzarəti hansı nəzarət növlərini nəzərdə tutur;

• İdxal mallarına nəzarət;
• İdxal, ixrac, tranzit və antikvar mallara nəzarət
• İdxal və ixrac mallarına nəzarət;
√ İdxal, ixrac və tranzit mallara nəzarət;
• İxrac mallarına nəzarət;

149.

Gömrük ekspertizasının aparılmasının məqsədi nədən  ibarətdir ?
1.        ekoloji baxımdan təhlükəli, tərkibində ozondağıdıcı maddələr olan malların və tullantıların zərərinin dəyərini müəyyən edilməsi;
2.        radiasiya təhlükəsi olan malların müəyyən edilməsi;
3.        malların gömrük dəyərinin təyin olunması;
4.        malların tarixi və sənətşünaslıq baxımından dəyərliliyinin müəyyən edilməsi. malların tərkibinin və texniki göstəricilərinin
müəyyən edilməsi;
5.        malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına uyğun olaraq aidiyyətinin, təsnifat kodunun müəyyən edilməsi və
eyniləşdirilməsi;
6.        malların mənşə ölkəsinin, emal prosesində hasilat normalarının, istehsal tarixinin və keyfiyyətinin və qiymətinin müəyyən
edilməsi;
7.        ixrac nəzarətinə düşən malların ikili təyinatlı olmasının yoxlanılması;
8.        malların kimyəvi və mineraloji tərkibinin müəyyən edilməsi;

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

150.
"Gömrük nəzarətindən keçməli olan malların yoxlanılmasının sürətləndirilməsi, gömrük nəzarətinin səmərəliliyinin artırılması və həyata
keçirilmə müddətinin azaldılması məqsədi ilə gömrük orqanları tərəfindən istifadə olunan texniki vasitələrin siyahısı və onlardan
istifadə Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar hansı dövlət orqanı tərəfindən təsdiq edilmişdir?

• Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən;
• İqtisadi İnkişaf nazirliyi tərəfindən.



• Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən;

√ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən;

• Әdliyyə Nazirliyi tərəfindən;

151. Saxlanma üsulundan asılı olmayaraq, gömrük sərhədindən keçirilən mallara dair sənədlər və məlumatlar, həmin malların gömrük
nəzarəti altında olan mallar statusunu itirməsindən sonrakı hansı müddət ərzində saxlanılmalıdır?

• 5 il ərzində;
• 10 il ərzində.
• 1 il ərzində;
• 2 il ərzində
√ 3 il ərzində;

152. Gömrük nəzarəti zonalarının yaradılması və onların nişanlanması qaydalarını hansı icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir?

• müvafiq ərazinin yerli icra hakimiyyəti orqanları;
• bələdiyyə orqanları.

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti;

• Dövlət Sərhəd Xidməti;
√ Dövlət Gömrük Komitəsi;

153.

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində hansı gömrük nəzarəti forması nəzərdə tutulmuşdur?
1)        xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının dindirilməsi;
2)        şəxslərin sorğu-sual edilməsi;
3)        şəxsi yoxlama;
4)       viza və şəxsiyyəti müəyyən edən sənədlərin yoxlanılması;
5)        gömrük auditi;
6)        sağlamlığın yoxlanması

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

154.

Gömrük yoxlamasından azaddır:
1)        Azərbaycan Respublikasını olimpiya oyunlarında təmsil edən idmançıların şəxsi baqajları;
2)        Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və onunla birlikdə gedən ailə üzvlərinin şəxsi baqajı;
3)        Xidməti vəzifələrinin icrası ilə əlaqədar gömrük sərhədindən keçən Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin, onun müavinlərinin
şəxsi baqajları;
4)        Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının şəxsi baqajları;
5)        Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin (ombudsmanın) şəxsi baqajı.
6)        Azərbaycan Respublikasını festivallarda təmsil edən incəsənət nümayəndələrinin şəxsi baqajları;

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

155. Aşağıdakılardan hansı mədəni sərvət hesab edilmir və gömrük sərhədindən buraxılır?

• mədəni sərvətlər;
• qədim əlyazmalar;
• məşhur rəsm əsərləri;
√ şəxsi geyim və bəzək əşyaları;

• tarixi abidələr;

156. Hansı malların gömrük sərhədindən buraxılmasına məhdudiyyət yoxdur?



• hərbi ləvazimatların;
• narkotik maddələrin.
• külli miqdarda valyutanın;

• mədəni irsə aid edilən malların;

√ şəxsi geyim əşyalarının;

157. Hansı mallar mənşəcə yerli mal hesab olunmur?

• ölkə ərazisində bəslənən heyvanlar;
√ qonşu ölkədən gətirilmiş mallar;

• ölkə ərazisində bitki mənşəli məhsullar;

• ölkə ərazisində çıxarılan faydalı qazıntılar;
• ölkə daxilindəki ovçuluq və balıqçılıq məhsulları;

158. İxrac nəzarətinin aparılması qaydaları Azərbaycan Respublikasının hansı icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunur?

• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti;
√ Dövlət Gömrük Komitəsi;
• Fövqəladə Hallar Nazirliyi;
• Xarici İşlər Nazirliyi;
• Müdafiə Nazirliyi.

159.

Azərbaycan Respublikasının ixrac nəzarəti sisteminə daxildir:
1)        Әlavə dəyər vergisindən azad olunan malların siyahısının müəyyən edilməsi;
2)        ixrac nəzarəti üzrə qanunvericilik aktları;
3)        aksiz vergisindən azad olunan malların siyahısının müəyyən edilməsi;
4)        ixrac nəzarətinədüşən malların (işlərin, xidmətlərin,əqli fəaliyyətinnəticələrinin) siyahısının müəyyən edilməsi;
5)        ixrac nəzarətinədüşən malların (işlərin, xidmətlərin,əqli fəaliyyətinnəticələrinin) ayrı-ayrı dövlətlərəixrac rejimlərinin müəyyən
edilməsi;
6)        ixrac nəzarətinədüşən malların (işlərin, xidmətlərin,əqli fəaliyyətinnəticələrinin) ixracının, idxalının, təkrar ixracının, təkrar
idxalının, tranzitininxüsusi icazəəsasında həyata keçirilməsi.

• 1,2,5
• 2,3,2006
• 1,4,2005
• 1,5, 2006
√ 2,4,6

160. İxrac nəzarətinə düşməyən mallar:

• Kütləvi qırğın silahlarının, silahların, hərbi texnikanın və sursatların yaradılmasında və hazırlanmasında istifadə oluna bilən ikili
təyinatlı mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri);

• Partlayıcı və radioaktiv maddələr, materiallar, radioaktiv mənbəli cihazlar, ionlaşdırıcı şüa mənbələri, qurğuları;

• Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı dövlətlərarası beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş ixrac nəzarətinə düşən mallar
(işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) və texnologiyalar;

• Kütləvi qırğın silahları və onların çatdırılma (daşınma) vasitələri daxil olmaqla, hərbi təyinatlı mallar;
√ kənd təsərrüfatı malları və onların emal məhsulları, uşaq qidası, damazlıq mal qara;

161.

Azərbaycan Respublikasında ixrac nəzarətinin həyata keçirilməsinin məqsədləri və prinsiplərinə aid olanları seçin:
1)        Gömrük ödənişlərinin düzgün hesablanması;
2)        Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
3)        İxrac nəzarətinin həyata keçirilməsində Azərbaycan Respublikasının siyasi, hərbi və iqtisadi maraqlarının təmin edilməsi;
4)        Gömrük cinayətkarlarının axtarışı;
5)        Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı kütləvi qırğın və başqa növ silahların yayılmaması barədə dövlətlərarası beynəlxalq
müqavilələr üzrə öhdəliklərə riayət edilməsi;
6)        Kütləvi qırğın silahlarının yayılmaması rejimi çərçivəsində nəzarətə düşən malın (işin, xidmətin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin)
son istifadəçisinin, aralıq tərəflərin və texnologiya səviyyəsinin yoxlanılması;

• 1,3,2
• 2,4,6
• 1,4,2

√  3, 5, 6



• 1,2,3

162. İxrac nəzarəti üzrə qanunvericiliyin tətbiqi dairəsi:

•
Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq sazişlərdə, həmçinin Azərbaycan Respublikasında ətraf mühitin mühafizəsi
və əhalinin sağlamlığı, Azərbaycan istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsi, ictimai asayişin qorunması, dövlət təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi və Azərbaycan Respublikasının digər həyati mənafeləri sahəsindəki qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş hallarda tətbiq
edilir;

• Beynəlxalq ticarət-təchizat zəncirinin fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, xarici ticarətin asanlaşdırılmasına şəraitin
yaradılması məqsədi ilə gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin tranziti hallarında tətbiq edilir;

√

ixrac nəzarətinə düşən malların (işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin) ixracı, idxalı, təkrar ixracı, təkrar idxalı, tranziti və
xarici iqtisadi fəaliyyətin digər əməliyyatlarına tətbiq edilir. Və həmçinin hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən aparılan əməliyyatlar vəya
bağlanmış müqavilələr partlayıcı və radioaktiv maddələrin, materialların, cihazların, kütləvi qırğın silahlarının, digər silahların
yayılmasına imkan yaratdığı vəAzərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə və maraqlarına zərər gətirdiyi hallarda da tətbiq edilir;

• Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və həmin ərazidən çıxarılan humanitar və texniki yardım mallarına tətbiq edilir;

• Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən və bu ərazidən aparılan mal və nəqliyyat vasitələri üçün emal proseduru, gömrük
nəzarəti altında emal proseduru, gömrük ərazisindən kənarda emal proseduru seçildiyi hallarda tətbiq edilir.

163. İxrac nəzarəti nədir?

• malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisin çıxarılması və tranzitinin Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun həyata keçirilməsini təmin edən tədbirlər kompleksidir;

•
malların və nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz qaydada və Azərbaycan Respublikasının milli mənafelərinə ziyan vurulmadan
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilməsinin
həyata keçirilməsini təmin edən tədbirlər kompleksidir;

• ixrac nəzarətinə düşən malların və nəqliyyat vasitələrinin  Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda emalının Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun həyata keçirilməsini təmin edən tədbirlər kompleksidir.

• malların və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisindən aparılmasının  və tranzitinin Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun həyata keçirilməsini təmin edən tədbirlər kompleksidir;

√
ixrac nəzarətinə düşən malların (işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin) Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilməsi, bu
ərazidən çıxarılması və tranzitinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun həyata
keçirilməsini təmin edən tədbirlər kompleksidir;

164. İxrac nəzarəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu nə zaman qəbul edilib?

• 20 avqust 2000-ci il tarixində;
• 24 dekabr 2003-cü il tarixində.

• 17 yanvar 2002-ci il tarixində;

• 26 oktyabr 2007-ci il tarixində;
√ 26 oktyabr 2004-cü il tarixində;

165.

Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı aparılan hansı əməliyyat ilkin gömrük əməliyyatına aid edilir?
1.malların gömrük sərhəddindən keçirilməsindən əvvəl;
2.sadələşdirilmiş əməliyyatlardan keçmək üçün icazə alınması;
3.gömrük bəyannaməsindən əvvəl;
4.malların müvəqqəti saxlanmaq üçün yerləşdirilməsi;
5.mallar gömrük zonasına daxil olduqda;
6.Gömrük orqan əməkdaşlarının iştirakı olmadan yoxlama

• 1,3, 5
√ 2,3,4
• 1,5
• 2,5
• 1,2,4

166. Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı mal və nəqliyyat vasitələri hansı vergilərə cəlb oluna bilərlər:

• mənfəət vergisi, yol vergisi, aksiz vergisi
√ gömrük rüsumu, ӘDV, Aksiz, Yol vergisi
• ӘDV, Aksiz vergisi, Yol vergisi
• torpaq vergisi, əmlak vergisi, aksiz vergisi, ӘDV
• cəlb olunmurlar



167. Alınması gömrük orqanlarına həvalə edilmiş icbari ödənişlər?

• Rüsum, rəsmiləşdirməyə görə yığım
√ ӘDV, aksiz, yol vergisi
• Malların saxlancına görə yığım, gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı yığımlar
• Mənfəət vergisi, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə yığım
• ӘDV, yol vergisi

168. Gömrük orqanları tərəfindən alınan vergi hansıdır?

• Dövlət rüsumu
√ Aksiz

• Gömrük müşayiətinə görə yığım

• Mənfəət vergisi
• Torpaq vergisi

169. Gömrük rüsumlarının formalaşdırılmasının obyektiv əsası nədir?

• Ölkələrin qeyri-bərabər inkişafı

√ Dünya və milli xərclər arasındakı fərqlər
• Global proseslər
• Həyata keçirilən iqtisadi siyasət
• Miqrasiya prosesləri

170. Gömrük Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı vergi növlərindən hansı gömrük ödənişi hesab edilir?

• Әmlak vergisi

√ Yol vergisi
• Sığorta haqqı
• Torpaq vergisi
• Mənfəət vergisi

171. Mənşəyinə görə rüsumların növləri:

• Daimi, dəyişkən, qarışıq

√ Avtonom, konvension, preferensial
• Sabit, köməkçi
• İdxal, ixrac, tranzit
• Nominal, səmərəli

172.

Gömrük ödənişlərini seçin:
1.Gömrük rüsumları
2. Әlavə Dəyər Vergisi
3. Aksizlər
4. sığorta haqqı
5. daşınma xərci
6. Yol vergisi
7. Dövlət rüsumu
8. markalanma xərci
9. Açıq hərraclarda iştiraka görə haqq

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



173. Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı mal və nəqliyyat vasitələri hansı vergilərə cəlb oluna bilər?

• Rüsum, yığım
√ ӘDV, aksiz, yol vergisi
• Gömrük rüsumu,aksiz,yol vergisi
• Dövlət rüsumu, gömrük haqqı
• Rüsum,ӘDV,aksiz,yol vergisi,yığım

174. Gömrük orqanlarına həvalə edilmiş icbari ödənişlər hansılardır?

• ӘDV,yığım
√ Gömrük rüsumu, Aksiz, yol vergisi, ӘDV
• Gömrük haqları, dövlət rüsumu
• Rüsum,ӘDV

• Aksiz,haqq

175. Fiskal funksiya nədir?

• Milli istehsalın xarici rəqabətdən qorunması

√ Dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün ayrı-ayrı fiziki şəxslərin gəlirlərinin müəyyən hissəsinin dövlət xəzinəsinə
cəlb edilməsi

• Milli istehsalın dəstəklənməsi

• Azad bazar prinsipinə əsaslanma
• Ölkələr arasında olan maneələrin aradan qaldırılması

176. Fiziki şəxslər tərəfindən gömrük sərhəddindən kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malları keçirərkən gömrük ödənişləri:

• Adi qaydada alınır
√ sadələşdirilmiş qaydada alınır
• GMO-ya görə alınır
• GDB-yə görə alınır
• YGB-yə görə alınır

177. Spesifik dərəcə aksizli malların hər biri üçün nə ilə ifadə olunur?

• funtla
• dollarla
√ manatla
• rublla
• avro ilə

178. Gömrük ödənişlərinin ödənilməsi üçün verilən möhlət üzrə faizlərə görə ödəmə hansı düsturla hesablanır?

• Mf= C*G*365/100
√ Mf= C*G*S/365*100
• Mf= C*G*S/365
• düzgün cavab yoxdur
• Mf= C*G*100/365

179. Azərbaycan Respublikasinda ixrac və idxal rüsum dərəcələrinin son həddini hansı orqan müəyyən edir?

• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
√ Milli Məclis
• Nazirlər Kabineti
• Düzgün cavab yoxdur
• Azərbaycan Respublikasının DGK



180. Malların gömrük dəyərinin bəyannamə formasını hansı orqan müəyyən edir?

• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
√ Azərbaycan Respublikasının DGK
• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
• Düzgün cavab yoxdur
• Milli Məclis

181. Malların gömrük dəyərinin qiymətləndirilməsi sistemiinin tətbiqi qaydasını hansı orqan müəyən edir?

• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

√
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

• Azərbaycan Respublikasının DGK
• Düzgün cavab yoxdur
• Milli Məclis

182. Gömrük rəsmiləşdirilməsinin neçə mərhələsi vardır:

• iki;
√ üç;
• beş;
• yeddi;
• dörd;

183. İlk növbədə və sadələşdirilmiş gömrük rəsmiləşdirilməsi kimlərə şamil edilir:

• sərnişinlərə;
√ yardım xarakterli mallara;

• avtomobillərə;

• beynəlxalq yüklər;
• hərbi sursatlara;

184. Xarici ticarətin gömrük statistikası hansı məqsədlərlə aparılır?

• İdxal və ixrac olunan malların sayının və dəyərinin hesabatı;
√ İdxal və ixrac olunan malların sayının, dəyərinin, habelə onların coğrafi istiqamətinin hesabatı;
• İdxal olunan malların sayının, dəyərinin, habelə onların coğrafi istiqamətinin hesabatı;

• İxrac olunan malların sayının, dəyərinin, habelə onların coğrafi istiqamətinin hesabatı.

• İdxal və ixrac olunan malların coğrafi istiqamətinin hesabatı;

185. Gömrük rəsmiləşdirilməsinin icra qaydasına görə nəzərə alınmalıdır:

• gömrük rəsmiləşdirilməsinin yeri;
√ sahibkarın pasport göstəriciləri;
• təqdim olunan sənədlər;
• təqdim olunan məlumatlar;
• gömrük rəsmiləşdirilməsinin vaxtı;

186.

Gömrük rəsmiləşdirilməsinin prinsiplərinə aiddir :
1.qanunçuluq prinsipi;
2.operativlik prinsipi;
3.diferensial yanaşma prinsipi;
4.qarşılıqlı etimadsızlıq prinsipi;
5.qarşılıqlı fəaliyyət prinsipi;
6.nisbilik prinsipi;

• 2,4,5



√ 1,2,3
• 1, 4, 6
• 1,3,6
• 3,4,6

187.

Gömrük rəsmiləşdirilməsinin tərtibi qaydaları hansı göstəricilərlə bağlıdır?
1.Bəyannaməçinin hüquqi statusu;
2.gömrük sərhəddindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin növü;
3.malların keçirilməsi qaydası;
4.malların təyinatları;
5.malların sahibləri;
6.Malların saxlanma şəraiti

• 2,5
√ 1,2
• 4,5
• 1,6
• 3,6

188. Gömrük rəsmiləşdirilməsinin əsas prinsipi hansıdır?

• dözümlülük;
√ operativlik;
• dəqiqlik;
• etibarlılıq;
• əhatəlilik;

189. Mal göndərən fiziki şəxsdirsə YGB-nin 2-ci qrafasında (“Göndərən”) hansı məlumat olmalıdır?

• Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, şəxsin soyadı, adı, atasının adı;

√
Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, şəxsin soyadı, adı, atasının adı, onun şəxsiyyətini təsdiq edən məlumat və
ünvan, Vergilər Nazirliyindən alınmış sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmağa səlahiyyət verən şəhadətnamənin nömrəsi və verilmə
tarixi;

• Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, şəxsin soyadı, adı, atasının adı, onun şəxsiyyətini təsdiq edən məlumat və
ünvan;

•
Gömrük orqanları tərəfindən verilmiş identifikasiya kodu, şəxsin soyadı, adı, atasının adı, Vergilər Nazirliyindən alınmış sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul olmağa səlahiyyət verən şəhadətnamənin nömrəsi və verilmə tarixi.

• Şəxsin soyadı, adı, atasının adı, onun şəxsiyyətini təsdiq edən məlumat və ünvan, Vergilər Nazirliyindən alınmış sahibkarlıq fəaliyyəti
ilə məşğul olmağa səlahiyyət verən şəhadətnamənin nömrəsi və verilmə tarixi;

190. YGB-nin 8-ci qrafasında (“Mal alan”) hansı məlumat olmalıdır?

• Mal alan fiziki şəxslərin soyadı, adı, atasının, hüquqi şəxslərin adı;
√ Mal alan fiziki şəxslərin soyadı, adı,atasının adı və ünvanı,  hüquqi şəxslərin adı və ünvanı;
• Mal alan ölkənin adı və dünya ölkələrinin təsnifatına uyğun ölkənin qısa adı;

• Mal alan fiziki şəxslərin soyadı, adı, atasının adı və ünvanı, hüquqi şəxslərin adı və ünvanı, mal alan ölkənin dünya ölkələrinin
təsnifatına uyğun qısa adı.

• Mal alan ölkənin adı;

191. Bir YGB ilə neçə adda mal bəyan edilə bilər?

• 33 adda;
√ 100 adda;
• 3 adda;
• 1 adda.
• 7 adda;

192. YGB-nin əsas vərəqinə neçə ədəd əlavə vərəq əlavə oluna bilər?

• 12 ədəd;
√ 33 ədəd;



• 3 ədəd;
• 99 ədəd.
• 11 ədəd;

193. YGB-nin ayrılmaz hissəsi olan əlavə vərəqlərin hər biri neçə adda mal bəyan etməyə imkan verir?

• 5 adda;
√ 3 adda;
• 99 adda;
• 1 adda.
• 11 adda;

194. Barter əməliyyatları zamanı YGB dəsti neçə nüsxədən ibarət olur?

• 3 nüsxə;
√ 5 nüsxə;
• 4 nüsxə;
• 7 nüsxə.
• 2 nüsxə;

195. YGB-nin hansı qrafaları gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən doldurulur?

• A, V, 14, 7, S, D
√ 7, D, S
• 17, 17a, S
• A, V, S, 3, 4, 6
• 14, 7, D, S qrafalarından başqa hamısı

196. Hansı mallar Azərbaycan malları hesab olunur?

• Azərbaycan  Respublikasında istehsal olunmuş mallar
√ Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük rejimi altında yerləşdirilmiş və ya Azərbaycan mənşəli mallar
• Azərbaycanın gömrük ərazisində emal olunmuş mallar
• Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük rejimi altında yerləşdirilmiş mallar
• Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilmiş mallar

197. Sərbəst gömrük zonasının yaradılması haqqında qərar hansı icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən qəbul edilir?

• Dövlət Gömrük Komitəsi
√ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
• yerli icra hakimiyyəti orqanları
• Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

198. YGB-nin 3-cü qrafasında (“Әlavə vərəqlər”) hansı məlumat olur?

• Әlavə vərəqlər varsa, onların sıra nömrəsi və vərəqlərin ümumi sayı göstərilir, əlavə vərəqlər yoxdursa, qrafa doldurulmur;

√ Әlavə vərəqlər varsa, onların sıra nömrəsi və YGB daxil olmaqla, vərəqlərin ümumi sayı göstərilir, əlavə vərəqlər yoxdursa, qrafa
doldurulmur;

• Әlavə vərəqlər varsa, onların sıra nömrəsi və YGB daxil olmaqla, vərəqlərin ümumi sayı göstərilir, əlavə vərəqlər yoxdursa, qrafada bu
barədə müvafiq qeyd olunur;

• Әlavə vərəqlərin ümumi sayı göstərilir.
• Әlavə vərəqlərin sıra nömrəsi və YGB daxil olmaqla, vərəqlərin ümumi sayı göstərilir;

199. YGB-də Qrafa D –də nə göstərilir?

• gömrük orqanı tərəfindən texnoloji qeydlər üçün istifadə oluna bilər
√ gömrük orqanının ştamp və möhürü vurulur
• valyuta göstərilir



• Әlavə vərəqlərin ümumi sayı göstərilir.
• mənşə ölkəsi göstərilir

200. YGB-də “Gömrük rüsumları və yığımlarının hesablanması” qrafası hansı halda doldurulmur?

• Dollar ilə ödəniş edildikdə;
√ heç bir gömrük ödəniş növünə cəlb olunmayan mallar olduqda;
• Mənşə ölkəsi bəlli olmadıqda;
• Mənşə ölkəsi bir neçə ölkə olduqda;
• AZN ilə ödəniş edildikdə;

201. YGB-də «Statistik dəyər» hansı qrafada göstərilir?

• Qrafa 29
√ Qrafa 46
• Qrafa 16
• Qrafa 4
• Qrafa 33

202. YGB-də «Malın faktura dəyəri» hansı qrafada göstərilir?

• Qrafa 33
• Qrafa 13
• Qrafa 24
• Qrafa 16
√ Qrafa 42

203. YGB-də «Brutto çəki (kq)» hansı qrafada göstərilir?

• Qrafa 12
√ Qrafa 35
• Qrafa A
• Qrafa S
• Qrafa 7

204. YGB-də «Mənşə ölkəsinin kodu» hansı qrafada göstərilir?

• Qrafa 33
√ Qrafa 34
• Qrafa A
• Qrafa D
• Qrafa 13

205. YGB-də Malların XİF MN üzrə 9 rəqəmli kodları hansı qrafada göstərilir?

• Qrafa 23
√ Qrafa 33
• Qrafa 10
• Qrafa 45
• Qrafa 39

206. YGB-də   «Malın kodu» hansı qrafada göstərilir?

• Qrafa 31
√ Qrafa 33
• Qrafa 16
• Qrafa S
• Qrafa 22

207. Hansı halda YGB-nin «Maliyyə və bank məlumatı» qrafası doldurulmur?



• bankın adı göstərilmədikdə;
√ pul hesablaşmaları nəzərdə tutulmayan müqavilələr üzrə mal keçirildikdə
• hüquqi və ya fiziki şəxsin xarici valyuta hesabının nömrəsi olmadıqda;
• vergi ödəyicisinin Baş Dövlət Vergi Müfəttişliyi Vergilər Nazirliyi tərəfindən verilmiş uçot nömrəsi olmadıqda;
• hüquqi və ya fiziki şəxsin milli valyuta hesabının nömrəsi olmadıqda;

208. YGB-də   «Maliyyə və bank məlumatı» hansı qrafada göstərilir?

• Qrafa 45
√ Qrafa 28
• Qrafa S
• Qrafa 51
• Qrafa 18

209. YGB-də   «Valyuta məzənnəsi» hansı qrafada göstərilir?

• Qrafa 7
• Qrafa 48
• Qrafa 29
√ Qrafa 23
• Qrafa A

210. YGB-də «Valyuta və malların ümumi faktura dəyəri» hansı qrafada göstərilir?

• Qrafa A
√ Qrafa 22
• Qrafa 32
• Qrafa 42
• Qrafa D

211. «Göndərmə şərtləri»ində hansı halda doldurulmur?

• qarşılıqlı hesablaşma vəsaitin köçürülməsi yolu ilə həyata keçirildikdə;
• topdan satış zamanı;
• malın dəyəri ödənilmədikdə.
√ ödənişsiz əsasda həyata keçirilən sövdələşmələr üzrə malların keçirildikdə;
• akkreditiv açılması yolu ilə;

212. «Göndərmə şərtləri» YGB-də hansı qrafada göstərilir?

• Qrafa 16
• Qrafa 33
• Qrafa A
• Qrafa 7
√ Qrafa 20

213. «Mənşə ölkəsi» YGB-də hansı qrafada göstərilir?

• Qrafa A
• Qrafa 20
• Qrafa 33
√ Qrafa 16
• Qrafa 7

214. Hər gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsi üzrə minimum neçə hüquqi şəxsə gömrük brokeri fəaliyyəti üçün lisenziya verilməlidir?

• 4
• minimum hədd yoxdur



• 3
√ 2
• 1

215. Gömrük brokeri fəaliyyətini həyata keçirmək üçün lisenziyanı kim verir?

• Vergilər Nazirliyi;
• Әmək və Әhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi;
• Fövqəladə Hallar Nazirliyi.
√ Dövlət Gömrük Komitəsi;
• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti;

216.

Gömrük təmsilçisiliyinə aid olanları seçin.
1.Hər bir şəxs gömrük orqanları ilə münasibətlərində Gömrük Məcəlləsində və gömrük işi üzrə digər qanunvericilik aktlarında nəzərdə
tutulmuş fəaliyyəti həyata keçirmək üçün gömrük təmsilçisi təyin edə bilər.
2.Gömrük təmsilçiliyi birbaşa (təmsil edilən şəxsin tapşırığı ilə onun adından və onun mənafeyi üçün), yaxud dolayı (təmsil edilən
şəxsin tapşırığı ilə öz adından və onun mənafeyi üçün) ola bilər.
3.Gömrük təmsilçiliyi fəaliyyətini tənzimləyən qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir.
4.Gömrük təmsilçisi hansı şəxsin mənafeyi üçün fəaliyyət göstərdiyini və gömrük təmsilçiliyinin birbaşa, yaxud dolayı həyata
keçirildiyini gömrük orqanına bildirməməlidir.
5.Gömrük təmsilçisi kimi fəaliyyət göstərdiyini bildirməyən, yaxud bunu bildirən, lakin müvafiq səlahiyyəti olmayan şəxs, öz adından
və özünün mənafeyi üçün fəaliyyət göstərən hesab olunur.
6.Gömrük orqanı gömrük təmsilçiliyini birbaşa, yaxud dolayı həyata keçirən şəxsdən ona müvafiq səlahiyyətin verildiyini təsdiqləyən
sənədin təqdim olunmasını tələb etməməlidir.

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

217.

Səlahiyyətli iqtisadi operator statusu verilməsi üçün şərtlərə daxildir?
1.malların təyinat yerinə çatdırılmasının Ümumdünya Gömrük Təşkilatının müəyyən etdiyi təhlükəsizlik normalarına və standartlarına
uyğun olaraq təmin edilməsi imkanının mövcudluğu;
2.gömrük və vergi qanunvericiliyinin tələblərinə riayət etməsi;
3.gömrük ödənişlərini və digər ödənişləri həyata keçirmək üçün maliyyə imkanlarının olması;
4.fəaliyyət göstərdiyi sahədə azı 4 (dörd) il təcrübəsinin olması;
5.müvafiq təhlükəsizlik və mühafizə standartlarının tətbiqi imkanlarının olması;
6.informasiya mübadiləsini lazımi səviyyədə təmin edən texniki bazasının olması

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

218. Səlahiyyətli iqtisadi operator kimdir?

• Azərbaycan Respublikasında uçota alınmış hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər

• hüquqi şəxslər və digər idarə, müəssisə və təşkilatlar

•
malların və nəqliyyat vasitələrinin buraxılışından sonra gömrük bəyannaməsində göstərilən məlumatların düzgünlüyünün müəyyən
edilməsi, eləcə də, şəxslərin mal və nəqliyyat vasitələri barəsində sərəncam verilməsinə dair məhdudiyyətlərə, tələblərə və şərtlərə riayət
edilməsi haqqında öhdəliklərini yerinə yetirilməsinin yoxlanılması məqsədi ilə gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər;

• gömrük bəyannaməsini hazırlayan və ya adından gömrük bəyannaməsi hazırlanan şəxs, yaxud həmin şəxsin gömrük proseduru ilə bağlı
hüquq və öhdəliklərinin ötürüldüyü şəxs;

√ Ümumdünya Gömrük Təşkilatının normaları və standartlarına uyğun olaraq, gömrük nəzarətinin sadələşdirilmiş forma və üsullarından
istifadə edilməsinə qanunvericiliyə əsasən səlahiyyət verilmiş hüquqi şəxs;

219. Gömrük sərhədindən keçirilən mallara dair sənədlər və məlumatlar, həmin malların gömrük nəzarəti altında olan mallar statusunu
itirməsindən sonrakı hansı müddət ərzində saxlanılmalıdır?

• Elektron sənədlər müddətsiz, kağızlar 5 il
• sənədlər və məlumatlar saxlanılmır

• Elektron sənədlər 10 il, kağızlar 3 il



√ Saxlanma üsulundan asılı olmayaraq 3 il
• Saxlanma üsulundan asılı olmayaraq  5 il

220. Hansı hallarda Gömrük orqanlarının malları və nəqliyyat vasitələrini bəyannaməçinin, mal sahibinin, mallar və nəqliyyat vasitələri
barəsində səlahiyyəti olan digər şəxslərin və ya onların nümayəndələrinin iştirakı olmadan yoxlamaq hüququ yoxdur?

• mallar beynəlxalq poçt göndərişləri vasitəsi ilə göndərildikdə;
• Gömrük orqan işçisinin şəxsi marağı üçün
• mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük ərazisində müvafiq gömrük proseduru pozulmaqla saxlanıldıqda
√ mallar və nəqliyyat vasitələri gömrük orqanına təqdim edildiyi gündən 10 (on) gün keçdikdən sonra həmin şəxslər gəlmədikdə;

• milli təhlükəsizlik, ictimai asayiş, insanların həyat və sağlamlığı, heyvanlar və bitkilər aləmi, ətraf mühit, xalqların mədəni, tarixi və
arxeoloji sərvətləri üçün təhlükə mövcud olduqda;

221.

Gömrük ərazisindən yola düşən nəqliyyat vasitəsinə görə məsul şəxsə həmin nəqliyyat vasitəsinin rəsmiləşdirilməsi haqqında sənəd
verilməzdən əvvəl həmin şəxs aşağıdakı hansı tələbləri yerinə yetirməlidir?
1.yola düşmə haqqında məlumatı onu təsdiq edən sənədlərlə birlikdə gömrük orqanlarına təqdim etməli;
2.gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən nəqliyyat vasitəsi, onun heyət üzvləri, sərnişinləri, yükü, nəzərdə tutulan hərəkət
istiqaməti, marşrutu barədə verilən sualları cavablandırmalı;
3.gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən nəqliyyat vasitəsi, onun heyət üzvləri, sərnişinləri, yükü, nəzərdə tutulan hərəkət
istiqaməti, marşrutu ilə bağlı tələb olunan sənədləri təqdim etməli;
4.nəqliyyat vasitəsi, onun heyət üzvləri, sərnişinləri, yükü, nəzərdə tutulan hərəkət istiqaməti, marşrutu ilə bağlı gömrük işi üzrə
qanunvericilik aktlarının tələblərinə əməl etməlidir.
5.mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitələri haqqında arayış təqdim etməlidir;
6.Gömrük ödənişlərini təsdiq edən bank sənədini təqdim etməlidir.

• 2;5;6.
• 1;5;6.
√ 1;2;3;4.
• 2;4;5;6
• 3;4;5.

222.

Gömrük brokeri kimi fəaliyyət göstərməsi üçün hüquqi şəxslər onların ştatında olan əməkdaşlara ixtisas attestatının verilməsi üçün
Komitəyə təqdim edilən sənədlərin siyahısına daxildir:
1.gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərməsi üçün hüquqi şəxsin ştatında olan əməkdaşın valideyinlərinin
yaşayış yerindən arayış;
2.gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərməsi üçün digər həmkarlarının razılığı olmalıdır;
3.hüquqi şəxsin vəsatəti;
4.gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssis kimi fəaliyyət göstərməsi üçün hüquqi şəxsin ştatında olan əməkdaşın ərizəsi;
5.əməkdaşın şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti;
6.hüquqi şəxs ilə onun ştatında olan əməkdaş arasında bağlanılmış əmək müqaviləsinin və işə qəbulu barədə əmrin surəti.

• 2,4,2005
• 1,2,3
• 2,4,2006
• 1,5,2006
√ 3,4,5

223. Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsini aparan gömrük orqanının müəyyən etdiyi iş vaxtından kənar vaxtda və
ya müəyyən etdiyi yerdən kənarda gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları hansı miqdarda alınır?

• üçqat miqdarda;
• beşqat miqdarda.
• adi qaydada, əlavə ödəniş olmadan;
√ ikiqat miqdarda;
• 50 faiz əlavə gömrük yığımı alınır;

224. Hansı hallarda malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları alınır?

• humanitar və texniki yardım (qrant) yüklərinin rəsmiləşdirilməsi zamanı;
• mallar dövlətin xeyrinə imtina rejimi altında yerləşdirildikdə;

• Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən diplomatik nümayəndəliklərin rəsmi istifadəsi üçün keçirilən malların gömrük
rəsmiləşdirilməsi zamanı;

• elektrik enerjisinin qarşılıqlı ötürülməsinin gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı;
√ Gömrük proseduru dəyişdirildikdə yeni gömrük proseduru üçün;



225.

Barəsində gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatmamış mallar və nəqliyyat vasitələri ilə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş tələbləri və
şərtləri pozmaqla aparılan əməliyyatlara və ya onların vəziyyətinin dəyişdirilməsinə, yaxud onlardan istifadə edilməsinə və onlar
üzərində sərəncam verilməsinə görə:

• inzibati xətanın bilavasitə obyekti olan malların və nəqliyyat vasitələrinin dəyərinin 50 faizindən səksən faizinədək miqdarda cərimə
edilir;

• mal və nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinə xəbərdarlıq edilir.
• mal və nəqliyyat vasitələrinin sahibləri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir;
√ inzibati xətanın bilavasitə obyekti olan malların və nəqliyyat vasitələrinin dəyərinin on faizindən yüz faizinədək miqdarda cərimə edilir;
• Barəsində gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatmamış mallar və nəqliyyat vasitələri müsadirə edilir;

226.

Hansı malların gömrük rəsmiləşdirilməsi güzəştli və sadələşdirilmiş qaydada həyata keçirilir?
1.Təbii fəlakətlər və digər fövqəladə hallar zamanı zəruri olan malların və nəqliyyat vasitələrinin;
2.canlı heyvanların, tez xarab olan malların, radioaktiv maddələrin;
3.kütləvi informasiya məqsədləri üçün materialların;
4.Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının;
5.Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının ünvanlarına göndərilən malların;
6.Nüvə reaktorları və xüsusi hazırlanmış və ya istehsal edilmiş avadanlıqlar və komponentlər.

• 1;3;4;5.
• 2;3;4;6.
• 1;2;3.
• 2;4;6.
√ hamısının;

227. Azərbaycan Respublikasında gömrük rəsmiləşdirilməsi hansı dildə aparılır?

• azərbaycan və ingilis dillərində;

• azərbaycan; ingilis və fransız dillərində.
• azərbaycan; rus; ingilis dillərində;
• ingilis dilində;
√ azərbaycan dilində;

228.

Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün zəruri əməliyyatlara aidirlər:
1. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı malların və nəqliyyat vasitələrinin ayrı-ayrı kateqoriyalarının gömrük rəsmiləşdirilməsinin
aparılmasını müəyyən gömrük orqanlarına həvalə edə bilər;
2. Gömrük sərhədindən malları keçirən şəxs, daşıyıcı, anbar sahibi, mallar və nəqliyyat vasitələri barəsində səlahiyyəti olan digər şəxslər
və ya onların nümayəndələri gömrük orqanının tələbi ilə gömrük rəsmiləşdirilməsi nəzərdə tutulan malların və nəqliyyat vasitələrinin
daşınmasını, çəkilməsini və ya kəmiyyət ölçüsünün başqa qaydada müəyyən edilməsini, yüklənməsini, boşaldılmasını, qablaşdırılmasını
və ya yenidən qablaşdırılmasını, həmçinin bu cür malların və nəqliyyat vasitələrinin saxlandığı yerlərin açılmasını təmin etməlidir;
3. Daşıyıcının və onun nəqliyyat vasitələrinin qanunvericiliyin tələblərinə cavab verməməsi barədə gömrük orqanlarının kifayət qədər
əsasları olduqda, malların daşınması, həmin nəqliyyat vasitəsi gömrük daşıyıcısı tərəfindən lazımi vəziyyətə gətirildikdən sonra, gömrük
müşayiəti altında (malların, nəqliyyat vasitələrinin və onlara aid sənədlərin gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən müşayiət
edilməsi) davam etdirilir;
4. Mallar və nəqliyyat vasitələri barəsində səlahiyyəti olan şəxslər və ya onların nümayəndələri öz təşəbbüsləri ilə gömrük
rəsmiləşdirilməsində iştirak edə bilərlər;
5. Gömrük orqanları gömrük rəsmiləşdirilməsi məqsədi ilə mallardan prob və nümunələr götürə və onların gömrük ekspertizasını apara
bilərlər.

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

229.

Gömrük rəsmiləşdirilməsinin icraatı qaydasının pozulmasına, yəni gömrük rəsmiləşdirilməsinin başlanması və başa çatması, onun
keçirilmə yeri, vaxtı və üsulu barədə müəyyən olunmuş tələblərə riayət edilməməsinə və ya gömrük rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilmiş
qaydasının tətbiqi barədə qanunvericiliklə müəyyən edilməmiş iddialar irəli sürülməsinə, yaxud gömrük rəsmiləşdirilməsinin
sadələşdirilmiş qaydasının tətbiqi şərtlərinə əməl edilməməsinə görə hansı cəza tədbirləri tətbiq olunur?
1.fiziki şəxslərə xəbərdarlıq edilir və ya onlar iyirmi manatdan əlli manatadək miqdarda cərimə edilir;
2.vəzifəli şəxslərə xəbərdarlıq edilir və ya onlar yetmiş beş manatdan yüz əlli manatadək miqdarda cərimə edilir;
3.Hüquqi şəxslər 2 il müddətinə xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaqdan məhrum edilir;
4.hüquqi şəxslər iki yüz əlli manatdan beş yüz manatadək miqdarda cərimə edilir;
5.vəzifəli şəxslər tutduqları vəzifələrdən azad edilirlər.

• 2;3;4.
• 1;2;5.



• 2;4;5.
√ 1;2;4
• 1;3;5.

230.

Gömrük rəsmiləşdirilməsinin aparıldığı yer və vaxtın müəyyən edlməsi ilə bağlı gömrük qanunvericiliyinin tələblərinə aiddir:
1.Gömrük rəsmiləşdirilməsi mal və nəqliyyat vasitələri Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini keçdiyi yerdə və keçdiyi zamanda
aparılır;
2.Gömrük rəsmiləşdirilməsi malları ixrac və ya idxal edənin, yaxud onların struktur bölmələrinin yerləşdiyi ərazi üzrə gömrük
orqanlarının fəaliyyət zonasında, bu məqsədlər üçün ayrılmış yerlərdə aparılır;
3.Gömrük orqanları tərəfindən gömrük rəsmiləşdirilməsinin yalnız gömrük orqanlarının iş yerində və iş vaxtı zamanı aparıla bilər;
4.Gömrük orqanlarının icazəsi ilə gömrük rəsmiləşdirilməsi başqa yerlərdə və iş vaxtından kənar saatlarda aparıla bilər;
5.Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı malların və nəqliyyat vasitələrinin ayrı-ayrı kateqoriyalarının gömrük rəsmiləşdirilməsinin
aparılmasını müəyyən gömrük orqanlarına həvalə edə bilər.
6.Gömrük orqanları tərəfindən gömrük rəsmiləşdirilməsinin aparıldığı zaman vergi orqanlarının iştiraki vacibdir.

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

231. Gömrük rəsmiləşdirilməsi:

• gömrük orqanlarının fəaliyyəti üzrə günlük, aylıq və illik hesabatların tərtib olunması;

• xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının Azərbaycan Respublikasının ərazinə gətirdikləri mal və nəqliyyat vasitələrinin ölkə ərazisinə
buraxılması prosedurlarının məcmusu.

• Azərbaycan respublikasının gömrük sərhədini keçən mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük vergi və rüsumlarına cəlb edilməsi
tədbirlərinin məcmusu;

• xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının gömrük sərhəini keçməsi zamın yerinə yetirilməsi gömrük qanunvericiliyi ilə tələb olunan
hərəkətlərin məcmusu;

√ Gömrük Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq malların və nəqliyyat vasitələrinin müvafiq gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi və
bu prosedurun başa çatdırılması üzrə həyata keçirilən hərəkətlərin məcmusu;

232. Malları gömrük ərazisindən çıxarmaq və ya bu əraziyə qaytarmaq dərhal mümkün olmadıqda, onlar gömrük orqanlarının müvəqqəti
saxlancında nə qədər saxlana bilər?

• 24 saat
√ 3 sutka
• 7 iş  günü
• 10 iş günü
• 48 saat

233. Xarici malların sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında gömrük rəsmiləşdirilməsi yerinə yetirildikdən sonra:

• həmin mallar müsadirə edilərək onlar barəsində qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada akt-protokol tərtib olunu
√ həmin mallar gömrük nəzarətindən çıxarılaraq barəsində səlahiyyəti olan şəxslərə və ya onların nümayəndələrinə verilir
• Həmin mallar “malların məhv edilməsi” gömrük proseduru altında yerləşdirilir
• Həmin mallar üçün alınmış gömrük rüsumları qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada geri qaytarılır
• Həmin malların hər hansı başqa bir gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi barəsində sərəncam verilir

234. Müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilən malların mövcud vəziyyətdə qalmasını təmin etmək üçün:

• onlara heç bir müdaxilə edilməsinə yol verilmir
√ onlar adi əməliyyatlara məruz qala bilərlər
• mal sahibinin nümayəndəsi mütləq malların yanında qalmalıdır
• onlara istənilən müdaxilə edilə bilər
• onlar xüsusi şəraitdə saxlanılmalıdır

235. İstisnalar nəzərə alınmaqla malların müvəqqəti saxlanc gömrük proseduru altında qalma müddəti:

• 1 (bir) aydan çox olmamalıdır
√ 4 (dörd) aydan çox olmamalıdır
• 3 (üç) aydan çox olmamalıdır
• 5 (beş) aydan çox olmamalıdır



• 2 (iki) aydan çox olmamalıdır

236.

Aşağıdakı sənədlərdən hansılar malların müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün gömrük orqanları
tərəfindən gömrük bəyannaməsi kimi qəbul edilə bilər?

1. qısa idxal bəyannaməsi
2. mənşə sertifikatı
3. tranzit sənədi
4. Uyğunluq sertifikatı
5. Keyfiyyət sertifikatı

• 4, 5
√ 1, 3
• 1, 2
• 2, 3
• 3, 4

237. Malların beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün təqdim edilən sənədlərin surətləri hansı müddətdə
gömrük orqanlarında saxlanılır?

• 6 (altı) ay
√ 3 (üç) il
• 2 (iki) il
• Saxlanılmır
• 1 (bir) il

238.

Beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların daşınması üçün icazənin ləğv edildiyi gündən etibarən
həmin mallar:

1. Malların məhv edilməsi proseduru altında yerləşdirilir və məhv edilir
2. Dərhal digər gömrük proseduru altında yerləşdirilir (yerləşdirilə bilər)
3. Müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş hesab olunur
4. Müsadirə edilir

• 1, 4
√ 2, 3
• 2, 4
• 1, 2, 4
• 1, 3

239. Daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilən mallara dair gömrük bəyannaməsi həmin mallar təyinat gömrük orqanına
təqdim edildiyi tarixdən etibarən neçə gündən gec olmayaraq verilməlidir?

• 7 (yeddi) gündən
√ 15 (on beş) gündən
• 20 (iyirmi) gündən
• 30 (otuz) gündən
• 10 (on) gündən

240. Daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru zamanı daşıyıcı və onun nəqliyyat vasitələri Gömrük Məcəlləsinin tələblərinə cavab
vermədikdə, gömrük orqanı hansı tədbiri həyata keçirir?

• Daşıyıcıdan malların heç bir zərər görmədən təyinat gömrük orqanına çatdırılacağına dair yazılı öhdəlik alındıqdan sonra daşınma
davam edir

√ Malların daşınması gömrük daşıyıcısı tərəfindən gömrük müşayiəti  altında davam etdirilir
• Dərhal daşıyıcı və onun nəqliyyat vasitəsi başqa bir daşıyıcıya və nəqliyyat vasitəsilə dəyişdirilir
• Daşıyıcının və onun nəqliyyat vasitəsinin Gömrük Məcəlləsinin tələblərinə cavab verməsi tələb olunmur
• Həmin nəqliyyat vasitəsi başqa bir nəqliyyat vasitəsinə dəyişdirilir, lakin, daşıyıcı ilə bağlanmış müqavilə qüvvədə qalır

241. Daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru üçün bəyan edilən daxili mallar və nəqliyyat vasitələri hansı vaxtdan başlayaraq gömrük nəzarəti
altında olurlar?

• Gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan sənədlərin gömrük orqanına təqdim edildiyi vaxtdan başlayaraq
√ müvafiq gömrük bəyannaməsi gömrük orqanı tərəfindən təsdiq olunduğu vaxtdan başlayaraq
• Mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədinə daxil olduğu vaxtdan başlayaraq



• Mallar Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədləri daxilinə keçdiyi vaxtdan başlayaraq
• Mallar üçün uyğun gömrük proseduru dəqiq müəyyən olunduğu vaxtdan başlayaraq

242. Daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru nə vaxt başa çatmış hesab olunur?

• Tranzitin başa çatması barədə təyinat gömrük orqanı yazılı sərəncam verdikdən sonra

√ Göndərən gömrük orqanına və təyinat gömrük orqanına təqdim olunan məlumatların gömrük orqanları tərəfindən müqayisəsi əsasında
onun düzgün yerinə yetirildiyi müəyyən edildikdən sonra

• Göndərilən malların heç bir yol nəqliyyat hadisəsinə məruz qalmadan təyinat gömrük orqanına çatdırıldığı məlum olduqdan sonra

• Yük-gömrük bəyannaməsinin müvafiq qrafaları doldurulduqdan və bu məlumat  təyinat gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən
təsdiqləndikdən sonra

• Tranzitin başa çatması barədə göndərən gömrük orqanın verdiyi yazılı sərəncam təyinat gömrük orqanına çatdırıldıqdan sonra

243. Tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilərək daşınan mallar hansı digər gömrük proseduru altında yerləşdirilə bilər?

• Yalnız müvəqqəti ixrac gömrük proseduru
√ Şərtlərinə əməl edilməklə istənilən gömrük proseduru
• Yalnız daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru
• Bu malların heç bir digər gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə yol verilmir
• Yalnız müvəqqəti idxal gömrük proseduru

244. Daxili malların statusunu dəyişmədən gömrük ərazisinin bir yerindən başqa yerinə daşınması:

• Beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük prosedurudur
√ Daxili tranzit xüsusi gömrük prosedurudur
• Malların müvəqqəti ixracı gömrük prosedurudur
• Mallardan dövlətin xeyrinə imtina edilməsidir
• Malların müvəqqəti idxalı gömrük prosedurudur

245. Təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilən malların aparılması və gətirilməsi zamanı dəyər münasibətləri hansı valyuta
əsasında müəyyən edilir?

• ABŞ dolları
√ Milli valyuta
• Malın aparıldığı və ya gətirildiyi ölkənin valyutası
• Fərqi yoxdur
• Avro

246.
Təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilən malların saxlanmasını təmin etmək üçün Azərbaycan Respublikasının
hüdudlarından kənarda olduqda aparılan kiçik təmir və sahmana salma işləri daxil olmaqla, digər əməliyyatlar nəticəsində həmin
malların dəyəri:

• Malın ümumi dəyərinin 20 %-dən artıq olmamalıdır
√ Aparılma anında malın müəyyən edilmiş dəyərindən artıq olmamalıdır
• Malın ilkin bəyannamədə göstərilən dəyərinin 20 %-dən artıq olmamalıdır
• Belə təmir və səhmana salma işlərində, kiçik olsa belə yol verilmir
• Heç bir xüsusi əhəmiyyət kəsb etmir

247. Təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilən malların gətirilmə tarixi hansı vaxtdan hesablanmalıdır?

• Mallar Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədləri daxilinə keçdiyi vaxtdan
√ Gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan sənədlərin qəbul olunduğu gündən
• Gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan sənədlərin tərtib edildiyi gündən
• Mallar üçün uyğun gömrük prosedurunun dəqiq müəyyən olunmasından sonra
• Mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədinə daxil olduğu vaxtdan

248. Təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilən mallara hansı halda gömrük rüsumları tətbiq olunur?

• Sənədləri qaydasında olmadığı halda
√ Heç bir halda



• Həmin malların ixracından 3 (üç) ildən artıq müddət keçdiyi halda
• Həmin malların ixracından 2 (iki) ildən artıq müddət keçdiyi halda
• Həmin mal xarici ölkədə hər hansı bir emala məruz qaldığı halda

249. İxrac olunmuş mallar ixrac edildiyi hansı müddət ərzində eyni vəziyyətdə, yəni xarici ölkədə heç bir emala məruz qalmadan gömrük
ərazisinə tam və bir hissəsi qaytarıldıqda həmin mallar təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilə bilər?

• 1 (bir) il
√ 3 (üç) il
• 4 (dörd) il
• 5 (beş) il
• 2 (iki) il

250. Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı tərtib edilmiş
gömrük bəyannaməsində məlumatların düzgün olmadığı müəyyən edildikdə;

• Bəyannamədə adları göstərilməyən mallar gömrük orqanı tərəfindən müsadirə edilir
√ Gömrük orqanları bəyannaməçidən müvafiq düzəlişlərin aparılmasını tələb edir
• Bəyannamədə göstərilən səhv məlumatlara görə bəyannaməçi cərimələnir
• Gömrük orqanları həmin bəyannaməni ləğv edir və yeni bəyannamə tələb edir
• Bəyannaməçi “gömrük orqanını aldatmaq cəhdi göstərdiyi üçün” barəsində intizam və ya inzibati məsuliyyət müəyyən edilir

251. Gömrük ərazisinə gətirilməsi qadağan olunmuş malların sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə
hansı halda yol verilir?

√ Heç bir halda buna yol verilmir
• Bütün hallarda buna yol verilir.
• Həmin mallar dövlət sifarişi ilə dövlətin xüsusi məqsədləri üçün gətirildiyi halda
• Həmin mallar tibbi (və ya tibbi təcrübə) məqsədilə gətirildiyi hallarda
• Malların gətirilməsinə müvafiq dövlət orqanının rəsmi icazəsi olduğu halda

252. Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar gömrük bəyannaməsini təsdiq etmiş gömrük orqanına
deyil, digər gömrük orqanına təqdim edildikdə:

• Qanunvericikdə müəyyən edilmiş qaydada bəyannamənin müvafiq qrafalarında bu mübadilə bağlı qeydlər aparılır

• Malların bir qisminin buraxılışına əvvəlki gömrük orqanın icazə verməsindən sonra, qalan qisminin buraxılışına yalnız ikinci gömrük
orqanı icazə verə bilər

• Belə bir hala yol verilmir
√ Aidiyyəti gömrük orqanları həmin malların buraxılışı üçün zəruri olan məlumatları öz aralarında mübadilə etməlidirlər.
• Әvvəlcə təsdiq olunmuş bəyannamə öz qüvvəsini itirmiş hesab olunur

253. Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların gömrük rəsmiləşdirilməsi hansı vaxtdan etibarən
bitmiş hesab olunur?

• Həmin mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədləri daxilinə keçdikdən sonra
• Həmin mallar Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədləri daxilinə keçdikdən sonra

• Bəyannaməçi gömrük orqanına konkret malların gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı bəyannaməni (kağız üzərində yazılı və ya elektron
formada) və digər sənədləri təqdim etdikdən sonra

• Malların “sərbəst dövriyyə üçün buraxılış” gömrük proseduru altında yerləşdirməsi dəqiqləşdirildikdən sonra
√ Zəruri gömrük əməliyyatları yerinə yetirildikdən və Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş gömrük ödənişləri ödənildikdən sonra

254. Daxili bazarda satılma, istifadə və ya istehlak üçün nəzərdə tutulan xarici mallar hansı gömrük proseduru altında yerləşdirilir?

• Son istifadə
• Dövlətin xeyrinə maldan imtina edilməsi
• Təkrar ixrac
√ Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış
• Müvəqqəti idxal

255. Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar üçün gömrük borcunun ödənilməsinə verilən möhlət
neçə gündür?



• 7 (yeddi) gündən 15 (on beş) günədək
√ 14 (on dörd) gündən 60 (altmış) günədək
• 30 (otuz) gündən 60 (altmış) günədək
• Belə bir möhlət verilmir, ödənişlər dərhal həyata keçirilməlidir
• Cari ayın sonuncu bank gününədək

256. Hansı halda gömrük orqanları malların müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında qalma müddətinin uzadılmasından imtina
barədə qərar qəbul edir?

• Bu müddətin uzadılması qeyri-iş günlərinə düşdüyü halda
√ şərtlərə əməl olunmadığını aşkar etdiyi halda
• Rüsum və vergilərin ödənilməsi çox gecikdiyi halda
• Heç bir halda  
• Mallar yararsız vəziyyətə düşdüyü halda

257. Müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş, gömrük rüsumlarından və vergilərdən tamamilə azad olunan xarıci
mallar hansı müddət ərzində mütləq təkrar ixrac edilməlidir?

• 2 (iki) iş günü müddətində
√ 1 (bir) iş günü müddətində
• 30 (otuz) iş günü müddətində
• 6 (altı) müddətində
• 3 (üç) iş günü müddətində

258. Müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların təkrar ixracı və ya növbəti gömrük proseduru altında
yerləşdirilməsi üçün müddət kifayət etmədikdə, bu müddət nə qədər uzadıla bilər?

• 3 (üç) aya
√ 12 (on iki) aya qədər
• 1 (bir) ilədək
• 10 (on) aya qədər
• 10 (on) aya qədər

259. Müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların təkrar ixracı və ya növbəti gömrük proseduru altında
yerləşdirilməsinin müddəti:

• 1 (bir) iş günüdür
√ Bunu gömrük orqanları müəyyən edirlər
• 3 (üç) iş günüdür
• 1 (bir) aydır
• 5 (beş) iş günüdür

260. Malların müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün edilən müraciətdə gömrük orqanının baxma  müddəti nə
qədərdir?

• Dörd iş günü ərzində
√ Üç iş günü ərzində
• Altı iş günü ərzində
• Bir ay ərzində
• Beş iş günü ərzində

261. Müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında
yerləşdirilərkən:

• Bu mallar əlavə dəyər vergisindən tamamilə azad edilir

√ müvafiq prosedur sahibi həmin mallar üçün ödənilməsi nəzərdə tutulan gömrük rüsumlarının və vergilərin tam ödənilməsini təmin
etməlidir

• Bu mallar gömrük ödənişlərindən tamamilə azad edilir
• Bu mallar aksiz vergilərindən tamamilə azad edilir
• Bu mallar gömrük rüsumlarından tamamilə azad edilir

262. Müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar haqda deyilənlərdən hansı doğrudur?



• Onların istifadəsinə heç bir halda yol verilmir
√ Onlar gömrük rüsumlarından və vergilərdən tamamilə, yaxud qismən azad olunur

• Onlar sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilərkən gömrük rüsumlarından və vergilərdən tamamilə, yaxud
qismən azad olunur

• Yalnız təkrar idxal üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar müvəqqəti idxal proseduru altında yerləşdirilir
• Onlar gömrük rüsumlarından tamamilə azad olunduğu halda, əlavə dəyər vergisindən və aksizlərdən azad edilmirlər.

263. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə əsasən hansı mallar müvəqqəti idxal proseduru altında yerləşdirilir?

• müvəqqəti ixrac üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar
• müvəqqəti saxlanc üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar
√ təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar
• müvəqqəti idxal üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar
• təkrar idxal üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar

264. Daxildə emal xüsusi gömrük prosedurunun başlama və başa çatma müddəti harda göstərilir?

• Bəyannamədə
√ Gömrük orqanının verdiyi icazədə
• Malların gətirilməsi-aparılması şərtlərində
• Malların texniki sənədlərində
• Gömrük Məcəlləsində

265. Müəyyən malların emal əməliyyatları aparıldıqdan sonra ixrac edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə
gömrük rüsumları və vergilər alınmadan gətirilməsindən ibarət xüsusi gömrük proseduru necə adlanır?

• Xaricdə emal
√ Daxildə emal
• Müvəqqəti idxal
• Müvəqqəti ixrac
• Müvəqqəti saxlanc

266. Gömrük Məcəlləsinə görə daxildə emal xüsusi gömrük prosedurunun başa çatma müddəti hansı tarixdən etibarən başlayır?

• daxili malların daxildə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirildiyi tarixindən
√ xarici malların daxildə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirildiyi tarixindən
• xarici malların xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirildiyi tarixindən
• xarici malların müvəqqəti emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirildiyi tarixindən
• daxili malların daxildə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirildiyi tarixindən

267.
Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı tərtib edilmiş
gömrük bəyannaməsindəki düzgün olmayan  məlumatlara müvafiq düzəlişlər edildikdən sonra hansı halda malların buraxılışına icazə
verilir?

• Bəyannaməçi müəyyən edilmiş cəriməni ödədikdən sonra
√ Dərhal
• Adları bəyannamədə göstərilməyən mallar müsadirə edildikdən sonra
• Bəyannaməyə olan səhv məlumatların xüsusi bir məqsədlə daxil edilmədiyi sübut edildikdən sonra
• Həmin düzəlişləri notarial qaydada təsdiq edildikdən sonra

268. Daxildə emal xüsusi gömrük prosedurunun başa çatma müddəti

• 1 (bir) ildən az olmamalıdır
√ 2 (üç) ildən artıq olmamalıdır
• 2 (iki) ildən az olmamalıdır
• Qeyri müəyyəndir
• 1 (bir) ildən artıq olmamalıdır



269.

Malların emalının əsas istiqamətlərini seçin:
1. Gömrük sahəsində emal
2. Daxildə emal
3. Xaricdə emal
4. Gömrük orqanında emal

• 1, 4
√ 2, 3
• 3, 4
• 1, 4,3
• 1, 2

270. Malların emalı neçə əsas istiqamət üzrə həyata keçirilir?

• üç
√ iki
• dörd
• beş
• bir

271. Aşağıdakılardan hansı “emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların emalı nəticəsində alınan məhsulların müəyyən
miqdarı və ya faizi” ifadə edir?

• Emal məhsulları
√ Hasilat norması
• Hasilat faizi
• Emal proseduru
• Emal əməliyyatı

272. Gömrük orqanı malların xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi zamanı ekvivalent mallardan istifadəyə icazə verməsi barədə
neçə iş günü müddətində ərizəçiyə məlumat göndərir?

• 3 (üç) iş günü müddətində
√ 2 (iki) iş günü müddətində
• Bir həftə müddətində
• Bir ay müddətində
• 4 (dörd) iş günü müddətində

273. Gömrük orqanı neçə iş günü müddətində malların xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi zamanı ekvivalent mallardan
istifadəyə icazə verilməsi barədə qərar qəbul edir?

• 4 (dörd) iş günü müddətində
√ 3 (üç) iş günü müddətində
• Bir həftə müddətində
• Bir ay müddətində
• 2 (iki) iş günü müddətində

274.

Ekvivalent mallardan istifadəyə dair icazə ərizəsində aşağıdakı məlumatlardan hansılar göstərilir?

1. bəyannaməçinin bütün şəxsi məlumatları
2. malların yerləşdirilmiş olduğu xüsusi gömrük prosedurunun adı
3. xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş əvəz edilən malın Azərbaycan manatı ilə gömrük dəyəri
4. xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş əvəz edilən malın adı
5. xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş əvəz edilən malın XİFMN üzrə kodu
6. xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş əvəz edilən malın emal edilməsinə dair bağlanılmış müqavilənin nömrəsi
7. xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş əvəz edilən malın XİFMN-də göstərilən ölçü vahidində miqdarı
8. xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş əvəz edilən malın ABŞ dolları ilə gömrük dəyəri

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



275. Xüsusi gömrük prosedurları daxilində ekvivalent mallardan istifadə idxal gömrük rüsum və vergilərində əsassız fayda əldə etməyə
imkan yaratdıqda:

• Onların əvəzinə ekvivalent mallardan istifadəyə icazə verilir
√ Onların əvəzinə ekvivalent mallardan istifadəyə icazə verilmir
• Onların əvəzinə ekvivalent mallardan istifadəyə yalnız bu barədə bəyannaməyə qeydiyyat aparılmaqla icazə verilmir
• Onların əvəzinə ekvivalent mallardan istifadəyə bəyannaməçi həmin əlavə ödənişləri gömrük orqanına geri ödədikdən sonra icazə verilir
• Bu fayda əgər gömrük orqanı üçün labüd olarsa, onda onların əvəzinə ekvivalent mallardan istifadəyə icazə verilir

276.

Gömrük orqanları gömrük prosedurunun gömrük nəzarəti baxımından qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tətbiq olunmasının təmin
edilməsi şərti ilə hansı xüsusi gömrük prosedurları istisna edilməklə, digər xüsusi gömrük prosedurları daxilində ekvivalent mallardan
istifadəyə icazə verirlər?

1. tranzit
2. Emal
3. müvəqqəti idxal
4. müvəqqəti saxlanc
5. Dövlətin xeyrinə maldan imtina

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

277. Xaricdə emal prosedurunda ekvivalent mallar;

• Bu prosedur altında yerləşdirilmiş daxili malların əvəzinə istifadə olunan xarici mallardan ibarətdir
√ Bu prosedur altında yerləşdirilmiş daxili malların əvəzinə emal olunan xarici mallardan ibarətdir
• Bu prosedur altında yerləşdirilmiş xarici malların əvəzinə istifadə olunan daxili mallardan ibarətdir
• Bu prosedur altında yerləşdirilmiş, istifadə və ya emal olunan xarici mallardan ibarətdir
• Bu prosedur altında yerləşdirilmiş xarici malların əvəzinə emal olunan daxili mallardan ibarətdir

278.

Xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru üçün bəyan edilən daxili mallar və nəqliyyat vasitələri hansı vaxta qədər gömrük nəzarəti altında
olurlar?

1. Həmin mallar gömrük ərazisindən aparılana qədər
2. Həmin malların hansı gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə qərar verilənə qədər
3. Həmin mallardan dövlətin xeyrinə imtina edilənə qədər
4. Bəyannaməçi bəyannaməni gömrük orqanına təqdim edənə qədər
5. Həmin mallar məhv edilənə qədər
6.  Gömrük bəyannaməsinin Gömrük  Məcəlləsinin 154-cü maddəsinə uyğun olaraq gömrük prosedurunun ləğvinədək

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

279. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə əsasən “emal məhsulları” dedikdə nə başa düşülür?

• Emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların emalı nəticəsində alınan məhsullar
√ Emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilərək, emal əməliyyatlarından keçmiş məhsullar
• Emal olunmuş məhsulların gömrük ərazisindən aparıldığı, tullantıları
• Emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilən məhsulların məhv edildiyi və ya dövlətin xeyrinə imtina edildiyi hissəsi
• Hasilat norması və ya orta hasilat norması emal əməliyyatlarının həyata keçirildiyi və ya həyata keçirilməli olduğu məhsullar

280.

Mallar müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında qalma müddəti başa çatanadək;

1. Müsadirə edilməlidir
2. başqa gömrük proseduru altında yerləşdirilmək üçün bəyan edilməlidir
3. gömrük anbarında yerləşdirilməlidir
4. Mal sahibinə qaytarılmalıdır

• 1, 3
√ 2, 3



• 1, 4
• 2, 4
• 1, 2

281.

Başqa gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün bəyan edilmə halları istisna olmaqla, mal sahibi tərəfindən gömrük orqanlarına
təqdim edilmiş hansı xarici mallar onun tərəfindən müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilərək bəyan edilir?

1. sərbəst zonaya birbaşa gətirilmə istisna olmaqla, gömrük ərazisinə gətirilən mallar
2. gömrük sərhədindən sərbəst zonaya keçirilən mallar
3. sərbəst zonadan gömrük ərazisinin digər hissəsinə gətirilən mallar
4. barəsində beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru başa çatmış mallar

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

282.

Beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların daşınması üçün icazənin ləğv edildiyi gündən etibarən
həmin mallar:

1. Malların məhv edilməsi proseduru altında yerləşdirilir və məhv edilir
2. Dərhal digər gömrük proseduru altında yerləşdirilir (yerləşdirilə bilər)
3. Müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş hesab olunur
4. Müsadirə edilir

• 1, 4
√ 2, 3
• 2, 4
• 1, 2, 4
• 1, 3

283.

Daxili mallar hansı hallarda beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilir?

1. mallar gömrük ərazisinin iki məntəqəsi arasında gömrük ərazisindən kənar ərazidən keçməklə daşındıqda
2. malların gömrük rəsmiləşdirilməsi hüquqi şəxsin istəyinə uyğun olaraq həyata keçirildikdə
3. mallar gömrük ərazisinin iki məntəqəsi arasında gömrük ərazisindən kənar ərazidən keçməklə daşınaraq üçüncü ölkəyə aparıldıqda
4. malların statusu dəyişdirilmədən gömrük ərazisinin bir yerindən digər yerinə daşındıqda.

• 1, 4
√ 1, 3
• 2, 4
• 2, 3
• 1, 2, 3

284.
Zəruri tələblərə riayət olunmadıqda, ekvivalent mallardan istifadəyə dair icazə verilməsindən imtinaya dair gömrük orqanı tərəfindən
əsaslandırılmış qərar barədə ərizəçiyə neçə iş günü müddətində məlumat göndərilir?

• 3 (üç) iş günü müddətində
√ 2 (iki) iş günü müddətində
• Bir həftə müddətində
• Bir ay müddətində
• 4 (dörd) iş günü müddətində

285. Azərbaycan Respublikasının gömrük qanunvericiliyinə görə ……………….. gömrük məqsədləri üçün Azərbaycan Respublikasının
gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin statusunu müəyyən edən müddəaların məcmusudur;

• Gömrük rəsmiləşdirilməsi
√ Gömrük prosedurları
• Gömrük işi
• Gömrük fəaliyyəti
• Gömrük tarifi



286. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə görə aşağıdakılardan hansı ekvivalent mallar hesab olunur?

• Xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların əvəzinə saxlanca qoyulan, istifadə edilən və ya emal edilən  xarici mallar

√ Xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların əvəzinə saxlanca qoyulan, istifadə edilən və ya emal edilən, əvəz etdikləri
mallarla eyni keyfiyyətə, eyni texniki göstəricilərə və XİF MN üzrə eyni rəqəmli koda malik daxili mallar

• Xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların əvəzinə saxlanca qoyulan və istifadə edilən mallar

• Xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların əvəzinə saxlanca qoyulan, istifadə edilməyən və ya emal edilməyən  daxili
mallar ekvivalent mallar

• Xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların əvəzinə saxlanca qoyulmayan və emal edilən  daxili mallar

287. Malların emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə icazə verilməsi ilə bağlı müraciət edilən zaman hasilat normasını
müəyyən etmək mümkün deyildirsə və ya müəyyən edilmiş hasilat normasının dəyişilmək ehtimalı olarsa;

• müraciətdə bu barədə heç bir məlumat göstərilmir
√ müraciətdə bu barədə müvafiq məlumat göstərilməlidir
• Gömrük orqanından hasilat normasının müəyyən edilməsi ilə bağlı kömək istənməlidir
• Belə halın baş verməsi mümkün deyildir
• Bu barədə gömrük orqanına əlavə blankda məlumat təqdim edilir

288. Xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirilə bilməz?

• tranzit (beynəlxalq və daxili tranzit)
• xüsusi istifadə (müvəqqəti idxal və son istifadə)
• emal (daxildə və xaricdə emal).
• saxlanc (müvəqqəti saxlanc və gömrük anbarlarında saxlanc)
√ təkrar idxal

289. Malların saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan müvəqqəti saxlanc və gömrük anbarlarının təşkil
edilməsinə lisenziya hansı şəxslərə verilmir?

• rezidentlərə;
√ gömrük orqanlarının əməkdaşlarına;
• müvəqqəti idxal və ya daxildə emal xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirilmiş mallardan müvafiq olaraq istifadə edən şəxslərə;
• müvəqqəti idxal və ya daxildə emal xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirilmiş mallarla emal əməliyyatları aparan şəxslərə.

• gömrük əməliyyatlarının qanunvericiliyin tələblərinə uyğun aparılacağına zəmanət təqdim edən və gömrük borcunun yarandığı və
yarana biləcəyi hallarda onun ödənilməsinə təminat verən şəxslərə;

290. Malların saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi harada həyata keçirilir?

• gömrük nəzarəti zonasında;

√ müvafiq icra hakimiyyəti orqanından lisenziya almış şəxslərin təsis etdiyi müvəqqəti saxlanc və gömrük anbarlarında;
• mal sahibinin seçiminə görə;
• xüsusi mühafizə olunan qapalı anbarlarda.
• istənilən anbarlarda;

291. Malların emal və ya xüsusi istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə icazəni hansı dövlət orqanı verir?

• vergi orqanları;
√ gömrük orqanları;
• yerli icra hakimiyyəti orqanları;
• məhkəmə orqanları.
• bələdiyyə orqanları;

292. Xüsusi gömrük prosedurlarına aid deyil:

• tranzit (beynəlxalq və daxili tranzit);
• xüsusi istifadə (müvəqqəti idxal və son istifadə);



•
sərbəst zona;

√ təkrar idxal;
• saxlanc (müvəqqəti saxlanc və gömrük anbarlarında saxlanc);

293. Gömrük ərazisindən kənarda daimi qalması üçün aparılan daxili mallar hansı gömrük proseduru altında yerləşdirilir?

• idxal gömrük proseduru altında;
√ ixrac gömrük proseduru altında;
• gömrük ərazisindən kənarda emal gömrük proseduru altında;
• təkrar ixrac gömrük proseduru altında.
• müvəqqəti ixrac gömrük proseduru altında;

294. Hansı mallardan dövlətin xeyrinə imtina edilə bilər?

• Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilməsi qadağan edilmiş mallardan;
√ Xarici mallardan və son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallardan;
• malların dəyəri gömrük orqanının onların satılması ilə bağlı xərclərini ödəyə bilməyən mallardan;

• yararlılıq müddəti keçmiş və ya texniki normaların və standartların tələblərinə cavab verməyən mallardan.

• dövlətin xeyrinə imtina edilməsi dövlət üçün hər hansı bir xərcə səbəb ola bilən mallardan;

295. Təkrar ixrac zamanı mallara görə ödənilmiş gömrük ödənişləri hansı şərtlər daxilində şəxsə qaytarılmır?

• idxal anında malların qüsurlu olması və ya sövdələşmə şərtlərinə cavab verməməsi aşkar edildikdə;
√ gömrük proseduru sərbəst dövriyyə buraxılış gömrük proseduruna dəyişdirildikdə;
• mallar gömrük ərazisində emal əməliyyatlarına məruz qalmadıqda və ya istifadə olunmadıqda;
• bir il müddətində təkrar ixrac edildikdə;
• malların onları göndərən şəxsə və ya onun təyin etdiyi digər şəxsə geri qaytarılması nəzərdə tutulduqda;

296. Malların təkrar ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları hansı mallara şamil edilir?

• gömrük ərazisindən beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilərək keçirilən mallara;
√ təkrar ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallara;
• müvəqqəti saxlanc yerlərindən birbaşa təkrar ixrac edilən mallara;

• müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallara.

• sərbəst zona daxilində bir nəqliyyat vasitəsindən digərinə boşaldılıb yüklənmiş, yaxud sərbəst zonadan birbaşa təkrar ixrac edilən
mallara;

297. “ Malların təkrar ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi Qaydaları” hansı dövlət orqanı tərəfindən təsdiq edilir?

• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən;
√ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən;
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən;
• Vergilər Nazirliyi tərəfindən.
• Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən;

298. Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı tərtib edilmiş
gömrük bəyannaməsində məlumatların düzgün olmadığı müəyyən edildikdə:

• bəyannaməçi malların gömrük dəyərinin 20 faizi miqdarında cərimə olunur;
√ gömrük orqanları bəyannaməçidən müvafiq düzəlişlərin aparılmasını tələb edir;
• gömrük orqanlarının təqdimatı ilə bəyannaməçi haqqında cinayət işi açılır;
• bəyannaməçiyə xəbərdarlıq edilir və malın gömrük dəyərinin on faizi miqdarında cərimə olunur.
• gömrük orqanının vəzifəli şəxsi müvafiq akt tərtib edir;

299. Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında hansı mallar yerləşdirilir?

• sərgi və ya yarmarkalarda nümayiş etdirilmək üçün gətirilmiş xarici mallar;



√ daxili bazarda satılma, istifadə və ya istehlak üçün nəzərdə tutulan xarici mallar;
• ölkə ərazisindən tranzit olaraq keçən xarici mallar;
• ölkə ərazisinə müvəqqəti gətirilən mallar.
• Azərbaycan Respublikasında istehsal olunmuş və ölkə ərazisində yerləşən mallar;

300. Malların sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydaları hansı dövlət orqanı tərəfindən təsdiq
edilmişdir?

• Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən;
√ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən;
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən;
• Mərkəzi Bank tərəfindən.
• Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən;

301. Gömrük ərazisindən kənarda daimi qalması üçün aparılan daxili mallar hansı gömrük proseduru altında yerləşdirilir?

• idxal gömrük proseduru altında;
√ ixrac gömrük proseduru altında;
• müvəqqəti ixrac gömrük proseduru altında;
• təkrar ixrac gömrük proseduru altında.
• tranzit gömrük proseduru altında;

302. Gömrük orqanlarına təqdim edilmiş xarici mallar üzrə qısa idxal bəyannaməsinin verilmədiyi müəyyənləşdirildikdə, onların sahibi hansı
hərəkəti etməlidir?

• qısa idxal bəyannaməsinin gömrük orqanlarına təqdim edilməsinə hazırlıq görməlidir;
√ qısa idxal bəyannaməsini dərhal gömrük orqanlarına təqdim etməlidir;
• malların gömrük dəyər bəyyannaməsini gömrük orqanlarına təqdim etməlidir;
• gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsinə bu barədə mürciət etməlidir.
• gömrük brokeri ilə müqavilə bağlamalıdır;

303. Malları gömrük ərazisindən çıxarmaq və ya bu əraziyə qaytarmaq dərhal mümkün olmadıqda, onlar gömrük orqanlarının müvəqqəti
saxlancında nə qədər saxlana bilər?

• 24 saat
√ 3 sutka
• 7 iş  günü
• 10 iş günü
• 48 saat

304. Qüsurlu məhsullar əvəzləyici məhsulların sərbəst dövriyyəyə buraxılması üçün verilmiş bəyannamənin gömrük orqanları tərəfindən
təsdiq edildiyi tarixdən sonrakı hansı müddətdə ixrac edilməlidir?

• 3 ay
√ 2 ay
• 12 ay
• 1 ay
• 6 ay

305. Daxildə emal xüsusi gömrük proseduru müddəti nə qədərdir?

• 3 il
√ 2 il
• 5 il
• 10 il
• 1 il

306. Gömrük sərhədindən keçirilən mallara dair sənədlər və məlumatlar, həmin malların gömrük nəzarəti altında olan mallar statusunu
itirməsindən sonrakı hansı müddət ərzində saxlanılmalıdır?



• Elektron sənədlər müddətsiz, kağızlar 5 il
√ Saxlanma üsulundan asılı olmayaraq 3 il
• Elektron sənədlər 10 il, kağızlar 3 il
• sənədlər və məlumatlar saxlanılmır
• Saxlanma üsulundan asılı olmayaraq  5 il

307. Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsini aparan gömrük orqanının müəyyən etdiyi iş vaxtından kənar vaxtda və
ya müəyyən etdiyi yerdən kənarda gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları hansı miqdarda alınır?

• üçqat miqdarda;
√ ikiqat miqdarda;
• adi qaydada, əlavə ödəniş olmadan;
• beşqat miqdarda.
• 50 faiz əlavə gömrük yığımı alınır;

308. Hansı hallarda malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə gömrük yığımları alınır?

• humanitar və texniki yardım (qrant) yüklərinin rəsmiləşdirilməsi zamanı;
√ Gömrük proseduru dəyişdirildikdə yeni gömrük proseduru üçün;
• elektrik enerjisinin qarşılıqlı ötürülməsinin gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı;

• Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən diplomatik nümayəndəliklərin rəsmi istifadəsi üçün keçirilən malların gömrük
rəsmiləşdirilməsi zamanı;

• mallar dövlətin xeyrinə imtina rejimi altında yerləşdirildikdə;

309.

Hansı malların gömrük rəsmiləşdirilməsi güzəştli və sadələşdirilmiş qaydada həyata keçirilir?
1.        Təbii fəlakətlər və digər fövqəladə hallar zamanı zəruri olan malların və nəqliyyat vasitələrinin;
2.        canlı heyvanların, tez xarab olan malların, radioaktiv maddələrin;
3.        kütləvi informasiya məqsədləri üçün materialların;
4.        Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının;
5.        Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının ünvanlarına göndərilən malların;
6.        Nüvə reaktorları və xüsusi hazırlanmış və ya istehsal edilmiş avadanlıqlar və komponentlər.

• 1;2;3.
√ hamısının;
• 1;3;4;5.
• 2;3;4;6.
• 2;4;6.

310.

Gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsinin xüsusiyyətləri  bunlardan asılı olaraq fərqləndirilir:
1)        gömrük sərhədindən keçirilən malların kateqoriyasına görə;
2)        gömrük sərhədindən keçirilmə üçün istifadə olunan nəqliyyat vasitəsinin növünə görə;
3)        malları keçirən şəxsə görə;
4)        malların mənşəyinə görə;
5)        göndərilmə və təyinat ölkəsinə görə.

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

311. Gömrük rəsmiləşdirilməsi:

• Azərbaycan respublikasının gömrük sərhədini keçən mal və nəqliyyat vasitələrinin gömrük vergi və rüsumlarına cəlb edilməsi
tədbirlərinin məcmusu;

√ Gömrük Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq malların və nəqliyyat vasitələrinin müvafiq gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi və
bu prosedurun başa çatdırılması üzrə həyata keçirilən hərəkətlərin məcmusu;

• gömrük orqanlarının fəaliyyəti üzrə günlük, aylıq və illik hesabatların tərtib olunması;

• xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının Azərbaycan Respublikasının ərazinə gətirdikləri mal və nəqliyyat vasitələrinin ölkə ərazisinə
buraxılması prosedurlarının məcmusu.

• xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçılarının gömrük sərhəini keçməsi zamın yerinə yetirilməsi gömrük qanunvericiliyi ilə tələb olunan
hərəkətlərin məcmusu;



312. Müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduruna aid olan fikri seçin.

• gömrük rüsumları və vergiləri tətbiq olunmaqla yerli mallar ixrac olunur
√ Təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar müvəqqəti idxal proseduru altında yerləşdirilir.

•
Malların eyni məqsəd üçün və eyni şəxsin məsuliyyəti altında olmaqla, müvəqqəti idxal proseduru altında yerləşdirilə biləcəyi
maksimum müddət  12 ay təşkil edir

• müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında xarici ölkələrdə sərgilərdə iştirak məqsədilə göndərilən yerli mallar yerləşdirilir
• ticarət siyasəti tədbirləri tətbiq edilməklə xarici mallar idxal edilir

313. Malların gömrük anbarında saxlanc müddəti nə qədərdir?

• 6 ay
√ 3 il
• 5 il
• müddətsiz
• 1 il

314.
Malların xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi zamanı şəxs ekvivalent mallardan istifadəyə icazə verilməsinə dair neçə dəfə
gömrük orqanına müraciət edə bilər?

• Bir iş günü ərzində yalnız bir dəfə

√ Bu say məhdudlaşdırılmır

• Arada bir gün buraxmaq şərtilə qeyri-məhdud sayda
• Həftədə bir dəfədən artıq olmayaraq
• Ümumiyyətlə yalnız bir dəfə

315. Müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilən malların mövcud vəziyyətdə qalmasını təmin etmək üçün:

• onlar xüsusi şəraitdə saxlanılmalıdır
√ onlar adi əməliyyatlara məruz qala bilərlər
• mal sahibinin nümayəndəsi mütləq malların yanında qalmalıdır
• onlara istənilən müdaxilə edilə bilər
• onlara heç bir müdaxilə edilməsinə yol verilmir

316. Malların beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilərək daşınması üçün icazənin alınması hansı qanunvericilik
aktına uyğun olaraq həyata keçirilir?

• Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi

√ “Ayrı-ayrı gömrük əməliyyatı və ya gömrük proseduru ilə bağlı gömrük orqanının icazəsinin verilməsi Qaydaları” (AR Nazirlər
Kabineti)

• “Malların beynəlxalq tranziti haqqında” Konvensiya
• ÜTT-nin qəbul etdiyi müvafiq qanunvericik aktları
• “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

317. Tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilən malların daşınması üçün müəyyən edilmiş müddətin və marşrutun daşınma
zamanı dəyişdirilməsi kim tərəfindən həyata keçirilə bilər?

• Malların üzərində sərəncam vermək haqqı olan şəxs
√ Həmin ərazidə fəaliyyət göstərən digər gömrük orqanı
• Təyinat gömrük orqanı
• Göndərən gömrük orqanı.
• Daşınmanı həyata keçirən hüquqi şəxs

318. Daxili tranzit gömrük prosedurunun əsas anlayışlarından olan göndərən gömrük orqanı:

• tranzit xüsusi gömrük prosedurunun başa çatdığı gömrük orqanıdır
√ tranzit xüsusi gömrük prosedurunun başlandığı gömrük orqanıdır
• Daşınan malların mənşə sertifikatının təsdiq olunduğu gömrük orqanıdır



• Daşınmanın həyata keçirdiyi ölkənin ali gömrük orqanıdır
• Daşınma zamanı qəza halı baş verdikdə malların daşındığı ən yaxın gömrük orqanıdır

319. Daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru zamanı malların gömrük müşaiyəti altında daşınması üçün:

• Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsində müəyyən edilmiş məbləğdə gömrük yığımları alınır
√ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilmiş məbləğdə gömrük yığımları alınır
• Alınan əlavə ödəncin məbləği gömrük orqanı və bəyannaməçi arasındakı razılaşmaya əsasən müəyyən edilir
• Heç bir əlavə gömrük rüsumu və vergilər tələb olunmur
• Daşınan məsafədən asılı olmayaraq daşınan malların ümumi dəyərinin bir faizi məbləğində ödənc alınır

320. Daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru zamanı daşıyıcı və onun nəqliyyat vasitələri Gömrük Məcəlləsinin tələblərinə cavab
vermədikdə, gömrük orqanı hansı tədbiri həyata keçirir?

• Daşıyıcının və onun nəqliyyat vasitəsinin Gömrük Məcəlləsinin tələblərinə cavab verməsi tələb olunmur
√ Malların daşınması gömrük daşıyıcısı tərəfindən gömrük müşayiəti  altında davam etdirilir
• Həmin nəqliyyat vasitəsi başqa bir nəqliyyat vasitəsinə dəyişdirilir, lakin, daşıyıcı ilə bağlanmış müqavilə qüvvədə qalır

• Daşıyıcıdan malların heç bir zərər görmədən təyinat gömrük orqanına çatdırılacağına dair yazılı öhdəlik alındıqdan sonra daşınma
davam edir

• Dərhal daşıyıcı və onun nəqliyyat vasitəsi başqa bir daşıyıcıya və nəqliyyat vasitəsilə dəyişdirilir

321. Daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru nə vaxt başa çatmış hesab olunur?

• Tranzitin başa çatması barədə təyinat gömrük orqanı yazılı sərəncam verdikdən sonra

√ Göndərən gömrük orqanına və təyinat gömrük orqanına təqdim olunan məlumatların gömrük orqanları tərəfindən müqayisəsi əsasında
onun düzgün yerinə yetirildiyi müəyyən edildikdən sonra

• Göndərilən malların heç bir yol nəqliyyat hadisəsinə məruz qalmadan təyinat gömrük orqanına çatdırıldığı məlum olduqdan sonra

• Yük-gömrük bəyannaməsinin müvafiq qrafaları doldurulduqdan və bu məlumat  təyinat gömrük orqanının vəzifəli şəxsi tərəfindən
təsdiqləndikdən sonra

• Tranzitin başa çatması barədə göndərən gömrük orqanın verdiyi yazılı sərəncam təyinat gömrük orqanına çatdırıldıqdan sonra

322. Daxili malların statusunu dəyişmədən gömrük ərazisinin bir yerindən başqa yerinə daşınması

• Beynəlxalq tranzit xüsusi gömrük prosedurudur
√ Daxili tranzit xüsusi gömrük prosedurudur
• Malların müvəqqəti ixracı gömrük prosedurudur
• Mallardan dövlətin xeyrinə imtina edilməsidir
• Malların müvəqqəti idxalı gömrük prosedurudur

323. Daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilən mallara dair gömrük bəyannaməsinin verilməsi üçün müəyyən edilən
müddət uzadılarkən, bəyannamə verilənə qədər həmin mallar hansı gömrük proseduru altında yerləşdirilir?

• müvəqqəti ixrac gömrük proseduru
√ müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru
• mallardan dövlətin xeyrinə imtina gömrük proseduru
• Emal gömrük proseduru
• müvəqqəti idxal gömrük proseduru

324. Müvəqqəti idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar üçün müəyyən edilmiş müddət başa çatanadək həmin mallar:

• müsadirə edilməlidir
√ təkrar ixrac edilməli və ya digər gömrük proseduru altında yerləşdirilməlidir
• Müvəqqəti ixrac edilməlidir
• Malların məhv edilməsi prosedurunda yerləşdirilməlidir
• Dövlətin xeyrinə mallardan imtina edilməlidir

325. İcazə ləğv edildikdə, müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar:

• Mallar məhv olunmalıdır
√ dərhal digər gömrük proseduru altında yerləşdirilməlidir
• Malların məhv edilməsi proseduruna keçilməlidir



• Malların emal edilməsi proseduruna keçilməlidir
• Mal sahibi tərəfindən geri, gətirildiyi ölkəyə aparılmalıdır

326.

Hansı malların müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə yol verilmir?

1. təkrar ixrac edildiyi zaman, eyniləşdirilməsini təmin etmək mümkün olan mallar;
2. heç bir dəyişikliyə məruz qalmayan mallar;
3. sənaye və digər tullantıların;
4. gömrük ərazisinə gətirilməsi qadağan edilmiş və ya məhdudlaşdırılmış malların;
5. yeyinti məhsullarının, spirtli və spirtsiz içkilərin, tütün və tütün məmulatlarının, xammal və yarımfabrikatların,
6.sərf olunan material və nümunələrin;

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

327. Müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallar haqda deyilənlərdən hansı doğrudur?

• Onların istifadəsinə heç bir halda yol verilmir
• Onlar gömrük rüsumlarından tamamilə azad olunduğu halda, əlavə dəyər vergisindən və aksizlərdən azad edilmirlər.

• Onlar sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilərkən gömrük rüsumlarından və vergilərdən tamamilə, yaxud
qismən azad olunur

• Yalnız təkrar idxal üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar müvəqqəti idxal proseduru altında yerləşdirilir
√ Onlar gömrük rüsumlarından və vergilərdən tamamilə, yaxud qismən azad olunur

328. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə əsasən hansı mallar müvəqqəti idxal proseduru altında yerləşdirilir?

• təkrar idxal üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar
√ təkrar ixrac üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar
• müvəqqəti idxal üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar
• müvəqqəti ixrac üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar
• müvəqqəti saxlanc üçün nəzərdə tutulmuş xarici mallar

329.
Təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilən malların saxlanmasını təmin etmək üçün Azərbaycan Respublikasının
hüdudlarından kənarda olduqda aparılan kiçik təmir və sahmana salma işləri daxil olmaqla, digər əməliyyatlar nəticəsində həmin
malların dəyəri;

• Malın ümumi dəyərinin 20 %-dən artıq olmamalıdır

√ Aparılma anında malın müəyyən edilmiş dəyərindən
artıq olmamalıdır

• Heç bir xüsusi əhəmiyyət kəsb etmir

• Belə təmir və səhmana salma işlərində, kiçik olsa belə yol verilmir

 

• Malın ilkin bəyannamədə göstərilən dəyərinin 20 %-dən artıq
olmamalıdır

330. Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda mallardan istifadə edilməsi həmin malların təkrar idxal gömrük proseduru altında
yerləşdirilməsinə;

• Maneədir



√ Mane ola bilməz  

• İmkan vermir, çünki bu halda rüsum və vergilər
ödənilməlidir

• Mane ola bilməz, bir şərtlə ki, rüsum və vergilər tam həcmdə
ödənilsin

• Səbəb ola bilər, ona görə ki, bütün hallarda bu
mallar xaricdən gətirilir

331. Təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilərkən malların eyniləşdirilməsi, onların aparılma vaxtı və faktı, eləcə də həmin
malların daxili mallar olmasının sübut olunması kimə həvalə olunur?

• Malın sahibi
olan fiziki və ya hüquqi şəxsə

√ Bəyannaməçiyə

• Malların
istehsal olunduğu müəssisəyə (təsdiq sənədi vasitəsilə)

• Belə bir
sübut tələb olunmur

• Gömrük
orqanına

332. Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı tərtib edilmiş
gömrük bəyannaməsində məlumatların düzgün olmadığı müəyyən edildikdə;

• Gömrük
orqanları həmin bəyannaməni ləğv edir və yeni bəyannamə tələb edir

• Bəyannaməçi
“gömrük orqanını aldatmaq cəhdi göstərdiyi üçün” barəsində intizam və ya
inzibati məsuliyyət müəyyən edilir

• Bəyannamədə adları göstərilməyən mallar gömrük
orqanı tərəfindən müsadirə edilir

√ Gömrük orqanları bəyannaməçidən müvafiq düzəlişlərin aparılmasını tələb edir

• Bəyannamədə
göstərilən səhv məlumatlara görə bəyannaməçi cərimələnir

333. Xarici malların sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında gömrük rəsmiləşdirilməsi yerinə yetirildikdən sonra;



• həmin mallar müsadirə edilərək onlar barəsində qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş qaydada akt-protokol tərtib olunu

• Həmin mallar üçün alınmış gömrük rüsumları qanunvericilikdə müəyyən
edilmiş qaydada geri qaytarılır

• Həmin mallar “malların məhv edilməsi” gömrük
proseduru altında yerləşdirilir

√ həmin mallar gömrük nəzarətindən çıxarılaraq barəsində
səlahiyyəti olan şəxslərə və ya onların nümayəndələrinə verilir

• Həmin malların hər hansı başqa bir gömrük proseduru altında
yerləşdirilməsi barəsində sərəncam verilir

334. Sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilən mallar  haqda deyilənlərdən hansı doğrudur?

•
Bu mallar geri aparılma ehtimalı nəzərdə
saxlanılmaqla, müvəqqəti və ya daimi olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində
qalır.

• Bu malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı heç bir ticarət siyasəti
tədbiri tətbiq olunmur

• Bu mallar Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə daxil olarkən,
malların üzərində sərəncamverici şəxsdən malların geri aparılmayacağına dair
yazılı öhdəlik alınır

√ Bu mallar geri aparılma öhdəliyi götürülmədən,
Azərbaycan Respublikasının ərazisində qalır.

• Bu mallar 3 (üç) ay müddətində geri aparılmazsa Azərbaycan
Respublikasının ərazisindən çıxarılmasına icazə verilmir

335. Malların sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydaları hansı qanunvericilik aktı ilə tənzimlənir?

• Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 12 oktyabr
tarixli 229 nömrəli Qərarı ilə

• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 06 sentyabr 2013-cü tarixli,
251 saylı Qərarı ilə

• Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 14 yanvar 2014-cü il tarixli 05 saylı Qərarı
ilə

√
Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 3 avqust tarixli 163 nömrəli Qərarı
ilə

• Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2013-cü il tarixli, 229 saylı Qərarı ilə



336. Daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilən mallara dair gömrük bəyannaməsi verilməsi üçün müəyyən edilən müddət
(15 (on beş) gündən gec olmayaraq) bəyannaməçi tərəfindən müvafiq sənədlərin və məlumatların toplanması üçün kifayət etmədikdə;

• Gömrük orqanı bəyannaməçinin yığdığı sənədlərlə kifayətlənir

• Gömrük orqanı tərəfindən bəyannamə verilir, lakin 3 (üç) iş günü müddətində qalan sənədlərin də gömrük orqanına təqdim edilməsinə
dair bəyannaməçidən yazılı öhdəlik alınır

• Gömrük orqanı tərəfindən malların başqa bir gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə qərar verilir
• Bəyannaməçi qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və məbləğdə cərimə edilir
√ Bəyannaməçinin əsaslandırılmış müraciəti əsasında gömrük orqanı tərəfindən həmin müddət uzadılır

337. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə görə hansı mallar ekvivalent mallar hesab olunur?

• Xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların əvəzinə saxlanca qoyulan, istifadə edilən və ya emal edilən  xarici mallar
• Xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların əvəzinə saxlanca qoyulan və istifadə edilən mallar
√ Xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların əvəzinə saxlanca qoyulan, istifadə edilən və ya emal edilən  daxili mallar
• Xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların əvəzinə saxlanca qoyulmayan və emal edilən  daxili mallar

• Xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş malların əvəzinə saxlanca qoyulan, istifadə edilməyən və ya emal edilməyən  daxili
mallar ekvivalent mallar

338. Müvəqqəti saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında qalma müddəti maksimum nə qədərdir?

• 6 ay
• 3 ay
• 1 ay
• 1 il
√ 4 ay

339. Hansı mallar  ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilir

• gömrük ərazisindən müvəqqəti ixrac olunan mallara.
• Istənilən mallar
• son istifadə və ya xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallara;
• daxili tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilmiş mallara
√ Gömrük ərazisindən kənarda daimi qalması üçün aparılan daxili mallar

340. Malların təsnifatlandırılması sistemi nədir?

√ malların sinif, yarımsinif, qrup, yarımqrup, növ və çeşidlərə bölünməsi
• mallara kodların verilməsi
• hazır məhsulların bölüşdürülməsi
• əmtəənin qabarit ölçüləri
• malların qiymət cədvəli

341. Mal nomenklaturası nədir?

• əmtəənin satıldığı bazar
• əmtəələrin şifrlənmiş adları
• əmtəə istehsalı obyektləri
√ malların adlarının məcmusu
• əmtəə istehsalı texnologiyası

342. Gömrük tarifi hansı iqtisadi funksiyaları daşıyır?

• Rəqabət mühitinin təmin olunması və təbii inhisarlara nəzarət;
• Gəlirlərin və resursların bölgüsünün optimallaşdırılması;
• Yerli istehsalın stimullaşdırılması;
• Dünya iqtisadi siteminə daha səmərəli inteqrasiya;
√ Proteksionist və fiskal.



343. Kompensasiya rüsumları nədir?

• İdxal mallarının yerli istehsalı mövcud olduqda tətbiq olunan rüsumlar;

• İdxal olunan malların  qiymətləri ölkənin gömrük ərazisinə gətirildiyi vaxtda ixrac olunduğu ölkədəki real dəyərindən dempinq
səbəbindən aşağı olduğu halda və bu mallar yerli istehsalçılara ziyan vuracaq şərtlərlə gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar.

• Digər dövlətlərin və onların ittifaqlarının Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə toxunan ayrı-seçkilik və digər hərəkətinə cavab tədbiri
kimi  həmin ölkələrə ixrac olunan mallara tətbiq olunan rüsumlar;

√ Xarici olkələrdə dövlət subsidiyasının köməyi ilə istehsal olunmuş malların idxal olunduğu hallarda və bu mallar yerli istehsalçılara
ziyan vuracaq şərtlərlə gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar;

• Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində əhəmiyyətli ola biləcək idxal məhsullarına tətbiq olunan rüsumlar;

344. Gömrük nəzarət obyektinin daxilindəkilər barədə uzaq məsafədən məlumat alınması, qaçaqmalçılığın obyektlərinin axtarışı və aşkar
edilməsi üçün hansı cihazdan istifadə olunur?

• infraqırmızı dalğalı cihazlar
• infraqırmızı dalğalı cihazlar və dozimetrik nəzarət cihazları
• optik uzaqdanölçmə aparatları
√ birbaşa müşahidə flüoroskopları
• dozimetrik nəzarət cihazları

345.
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrində "Gömrük tarifi haqqında" Qanunla müəyyən edilmiş normalardan fərqli
normalar olduqda:

• hansı normanın tətbiq olunması barədə DGK tərəfindən Әdliyyə nazirliyinə sorgu göndərilir
• Konstitusiya Məhkəməsinin müəyyən etdiyi norma tətbiq edilir;
• milli qanunvericiliyin normaları tətbiq ediılir;
• Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun normaları tətbiq edilir
√ beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulan normalar tətbiq edilir;

346. ÜTT-ə üzv olmanın ölkənin iqtisadiyyatına hansı faydası var?

• Respublikanın iqtisadi mənafeyini qorumaq
• büdcə gəlirlərini artırmaq
• gömrük rüsumları, vergilər və digər gömrük ödənişlərini almaq
• XİF-in mal nomenklaturasını aparmaq
√ XİF-in səmərəliliyinin artırılması

347. Hansı saziş ÜTT-ə üzv ölkələr tərəfindən imzalanması məcburi olan sazişdir?

• Süd Məhsulları Haqqında Beynəlxalq Saziş
• Təhlükəsizlik haqqında saziş

• Dövlət Standartları Haqqında Saziş

• Milli Aviasiyada Ticarət Haqqında Saziş
√ Mənşənin Müəyyən Edilməsi Qaydaları Haqqında Saziş

348. Gömrük zonalarında operativ şəraitin vizual müşahidəsi üçün hansı cihazdan istifadə olunur?

• ölçü cihazları
• mikroskop
• çəki cihazları
• müayinə endoskopları dəsti
√ optik uzaqdanölçmə aparatları

349.

Aşağıdakılardan hansılar UTT Katibliyin vəzifələrinə daxildir?
1.gömrük qanunvericiliyi pozuntularının qarşısının alınması
2.qeyri-tarif tənzimlənməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsi
3.İEOÖ-ə texniki yardım göstərmək
4.dünya ticarətinin təhlilini həyata keçirmək



• 1,2
• 1,3
√ 3,4
• 2,3
• 1,4

350. Hansı orqan ÜTT-nin yüksək vəzifəli qurumudur?

• İşçi Qrupu
• İxtisaslaşmış Sovetlər
√ Baş Direktor
• Katiblik
• Baş Komitə

351. Gömrük sənədləri və təminatlarının yoxlanması üçün hansı cihazlardan istifadə olunur?

• optik uzaqdanölçmə aparatları
• dozimetrik nəzarət cihazları
• lupa
• ekspress-identifikatorlar
√ ultrabənövşəyi və infraqırmızı dalğalı cihazlar

352.

Hansılar ÜGT-nın məqsədinə aiddir?
1.gömrük rüsumları, vergilər və digər gömrük ödənişlərini almaq
2.Gömrük işi sahəsinda beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafı
3.gömrük işi sahəsində beynəlxalq cinayətkarlığa qarşı mübarizəni gücləndirmək
4.respublikanın iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək
5.valyuta nəzarətini həyata küçirmək

• 1,3
• 2,5
• 1,4
• 4,5
√ 2,3

353.

ÜTT-ə üzv olma ölkələrin istehsalçılarına hansı üstünlüklər verir?
1.yaşayış dəyərinin aşağı düşməsi
2.ticarət-iqtisadi münasibətlərdə qeyri-tarif tədbirlərə üstünlük verilməsi
3.ölkənin iqtisadi mənafeyini qoruyurlar
4.daha geniş mal və xidmətlər seçiminin meydana gəlməsi

• 1,3
• 2,3
• 3,4
√ 1,4
• 2,4

354. Gömrük təminatlarının qoyulması üçün hansı cihazdan istifadə olunur?

• analizatorlar
• dedektor
• metallodetektorlar
√ plombiratorlar
• müşahidə flüoroskopları

355. Malın mənşəyini təsdiq edən sənəd.?

• ticarət şəhadətnaməsidir
• istehsalçı aktıdır
• mənşə lisenziyadır



• ixrac standartıdır
√ mənşə sertifikatdır

356. Malın mənşəyi haqqında sertifikat olmasa?

• Bu malın məhv edilməsi üçün əsas ola bilər

• Malın dövlətin xeyrinə verilməsi üçün əsas ola bilər
• Mal gömrük sərhəddindən buraxılmaz
• Bu malın keyfiyyətini yoxlamaq üçün əsas olar
√ Bu maldan iki qat rüsum almaq üçün əsas ola bilər

357. Malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi nə üçün lazımdır?

√ Tarif tənzimlənməsini həyata keçirmək üçün
• Keyfiyyətsiz malları geri qaytararkən ünvanı dəqiqləşdirmək üçün
• Malların gətirildiyi ölkələri tanımaq üçün
• Düzgün cavab yoxdur
• Həmin malın keyfiyyətinə zəmanət vermək üçün

358. Malın mənşə ölkəsinin təyin edilməsi qaydası müəyyənləşdirilir:

• Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə
• Düzgün cavab yoxdur
• Azərbaycan Respublikasının DGK-nin əmri ilə
√ Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
• Milli Məclis tərəfindən

359. Hansı mallara gömrük rüsumları tətbiq olunur?

• Təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən mallar
• 3-cü ölkələr üçün nəzərdə tutulan və Azərbaycan respublikasının ərazisindən tranzit  proseduru altında keçən mallar
• Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qaytarılan milli mədəniyyət sərvətləri
• Xarici ölkələri nümayəndələri tərəfindən şəxsi istifadə üçün gətirilən mallara
√ Müvəqqəti idxal prosedura  altında ölkəyə gətirilən, sonra isə ölkənin gömrük ərazisində sərbəst dövriyyə üçün buraxılan mallar

360. Gömrük rüsumlarından azad olunur:

• Minik avtomobilləri
• Müvəqqəti idxal prosedura  altında ölkəyə gətirilən, sonra isə ölkənin gömrük ərazisində sərbəst dövriyyə üçün buraxılan mallar

• Mebellər
√ 3-cü ölkələr üçün nəzərdə tutulan və Azərbaycan respublikasının ərazisindən tranzit  proseduru altında keçən mallar
• Әrzaq malları və kənd təsərrüfatı məhsulları

361. Tarif güzəştləri hansı mallar üzrə verilə bilər?

• Müvəqqəti idxal-ixrac prosesuru üzrə Azərbaycan Respublikasına gətirilən və həmin ərazidən aparılan mallara
• Xarici müəssisələrlə nizamnamə fonduna pay şəklində ölkənin gömrük ərazisinə gətirilən mallara
• Müəyyən dövlət ehtiyacları üçün Azərbaycan respublikasının gömrük ərazisindən çıxarılan mallara
√ göstərilənlərin hamısı
• Hökümətlərarası sazişlərə müvafiq olaraq xaricdə investisiya əməkdaşlığı üzrə obyektlərin inşası üçün göndərilən mallara

362. Tarif preferensiyaları verilə bilər:

•
Düzgün cavab yoxdur

• Azərbaycan üçün əlverişli ticarət şəraiti yaratmış ölkələrə



• Azərbaycan Respublikası ilə yaxşı iqtisadi münasibətdə olan dövlətlərə
√ Mənşəcə, Azərbaycan Respublikası ilə gömrük ittifaqı yaradılmasına dair müqavilə imzalamış dövlətlərə mənsub olan mallara
• İnkişaf etmiş ölkələrə

363. Antidempinq rüsumları nədir?

• Azərbaycan dövlətinin qoşulduğu beynəlxalq sazişlərə uyğun olaraq tətbiq olunan rüsumlar;

• Digər dövlətlərin və onların ittifaqlarının Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə toxunan ayrı-seçkilik və digər hərəkətinə cavab tədbiri
kimi  və ya idxal malları yerli istehsalçılara ziyan vura biləcək şərtlərlə gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar;

• Xarici olkələrdə dövlət subsidiyasının köməyi ilə istehsal olunmuş malların idxal olunduğu hallarda və bu mallar yerli istehsalçılara
ziyan vuracaq şərtlərlə gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar;

• Ölkədən yerli istehsalın xammalı olan məhsulların çıxarılması zamını tətbiq olunan rüsumlar

√
İdxal olunan malların  qiymətləri ölkənin gömrük ərazisinə gətirildiyi vaxtda ixrac olunduğu ölkədəki real dəyərindən istehsalçı ölkənin
dempinq tətbiq etməsi səbəbindən aşağı olduğu və bu mallar yerli istehsalçılara ziyan vuracaq şərtlərlə gətirildikdə tətbiq olunan
rüsumlar.

364. Xüsusi rüsumlar nədir?

• İdxal malları istehsal məqsədlərilə  gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar;

√ Digər dövlətlərin və onların ittifaqlarının Azərbaycan dövlətinin mənafeyinə toxunan ayrı-seçkilik və digər hərəkətinə cavab tədbiri
kimi  və ya idxal malları yerli istehsalçılara ziyan vura biləcək şərtlərlə gətirildikdə tətbiq olunan rüsumlar;

• Xarici olkələrdə dövlət subsidiyasının köməyi ilə istehsal olunmuş malların idxal olunmasını asanlaşdırmaq və sürətləndirmək məqsədi
tətbiq olunan rüsumlar;

• elmin və txnikanın inkişafını şərtləndirən malların ölkəyə gətirilməsinı tənzimləmək məqsədilə tətbiq olunan xüsusi rüsumlar.
• Azərbaycanın dövlətlərarası müqavilələrdə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi məqsədilə tətbiq olunan rüsumlar;

365. Gömrük Tarifi Haqqında Qanunun 6-cı maddəsinə görə, xüsusi növ rüsumlar hansılardır?

• Xüsusi rüsumlar, ümumi rüsumlar, mövsüm rüsumları;
√ Xüsusi rüsumlar, antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları.
• Antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları, ümumi rüsumlar;
• Antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları, mövsüm rüsumları;
• Xüsusi rüsumlar, ümumi rüsumlar, antidempinq rüsumları;

366. Gömrük Tarifi Haqqında Qanunun 5-ci maddəsinə görə, mövsümi rüsumlar nədir?

• Bəzi malların ixracına  müddəti bir aydan çox olmayaraq tətbiq olunan rüsumlar;
√ Bəzi malların idxalına və ya ixracına mövsümə görə, müddəti 6 aydan çox olmayaraq tətbiq olunan rüsumlar;
• Bəzi malların idxalına mövsümə görə, yerli istehsala dəstəkolmaq üçün müddətsiz tətbiq olunan rüsumlar;

• Bəzi malların ixracına icazə sənədinin verilməsi ilə bağlı olaraq tətbiq olunan rüsumlar.

• Bəzi malların idxalına və ya ixracına güzəştli şərlərlə tətbiq olunan rüsumlar;

367. Kombinə üsulla gömrük rüsumunun qiyməti necə hesablanır?

• Müəyyən olunmuş faizlə, malın gömrük dəyərindən;
√ Advalor və spesifik üsulla hesablanmış rüsumlardan kəmiyyətcə daha böyüyü tətbiq olunur;
• Müəyyən olunmuş faizlə, malın miqdarından;
• Müəyyən olunmuş faizlə, malın faktura dəyərindən.
• Müəyyən olunmuş rüsum dərəcəsi ilə, malın miqdarından;

368. spesifik üsulla gömrük rüsumunun qiyməti hansı düsturla hesablanır?

• GRs = GD x GRF :100;
√ GRs = MM x GRD;
• GDs= MM x GRD : Mm/e x Mv/m;
• GDs = MM : GRD x Mm/e x Mv/m.
• GDs= MM x GRD x Mm/e : Mv/m;

369. Spesifik üsulla gömrük rüsumunun qiyməti necə hesablanır?



• Müəyyən olunmuş faizlə, malın gömrük dəyərindən;
√ malin vahidindən, müəyyən edilmiş rüsum dərəcəsilə;
• Müəyyən olunmuş faizlə, malın miqdarından;
• Müəyyən olunmuş faizlə, malın faktura dəyərindən.
• Faizlə və dərəcə ilə hesablanmış rüsumlardan kəmiyyətcə daha böyüyü tətbiq olunur;

370. advalor üsulla gömrük rüsumunun qiyməti hansı düsturla hesablanar?

• GDa = GD : GRF x 100;
√ GRa = GD x GRF :100;
• GDa= GRF x 100 : GD;
• GDa = GRF : GD x 100.
• GDa = GD x 100 : GRF;

371. Advalor üsulla gömrük rüsumunun qiyməti necə hesablanır?

• Müəyyən olunmuş rüsum dərəcəsi ilə, malın miqdarından;
√ Müəyyən olunmuş faizlə, malın gömrük dəyərindən;
• Müəyyən olunmuş faizlə, malın miqdarından;
• Müəyyən olunmuş faizlə, malın faktura dəyərindən
• Faizlə və dərəcə ilə hesablanmış rüsumlardan kəmiyyətcə daha böyüyü tətbiq olunur;

372. Azərbaycan Respublikası Gömrük Tarifi Haqqında Qanunun 4-cü maddəsinə görə, Azərbaycan Respublikasında gömrük rüsumlarının
hesablanması hansı üsullarla  həyata keçirilir?

• xüsusi və spesifik;
√ Advalor, spesifik və kombinə;
• Advalor, proporsional və kombinə;
• Proporsional və spesifik.
• Majoritar və proporsional;

373. Sadalananlardan hansı xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimləməsi metodudur:

√ İnzibati;
• əməliyyat -axtarış;
• operativ;
• Siyasi;
• mülki;

374.

Xarici iqtisadi fəaliyyətin dövlət tənzimləməsi hansı məqsədlərlə həyata keçirilir?

• Dövlət təhlükəsizliyinin təmin olunması;
√ Ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunması və milli maraqların qorunması;
• Yerli istehsalın stimullaşdırılması;
• Dünya iqtisadi siteminə daha səmərəli inteqrasiya və yerli istehsalın stimullaşdırılması.
• Dünya iqtisadi siteminə daha səmərəli inteqrasiya;

375. Dövlət xərclərinin maliyyələşdirilməsini təmin etmək üçün ayrı-ayrı fiziki və hüquqi şəxslərin gəlirlərinin müəyyən hissəsinin dövlət
xəzinəsinə cəlb etmək məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlərin məcmusu necə adlanır?

• Fritreydizm;
√ Fiskal siyasət.
• Merkantilizm;
• Kommunizm.
• Proteksionist siyasət;

376. yerli istehsal sahəsinə maddi zərər vurulma təhlükəsi –



• yerli istehsal sahəsinə ciddi zərər vurulmasının qaçılmaz olması;
√ yerli istehsal sahəsinə maddi zərər vurulmasının qaçılmaz olması.

•
antidempinq və kompensasiya tədbirləri ilə bağlı araşdırmanın məqsədləri üçün yerli istehsal sahəsinə maddi zərər vurulması, yerli
istehsal sahəsinə maddi zərərin vurulması təhlükəsi və ya yerli istehsal sahəsinin yaradılmasının mühüm dərəcədə ləngiməsi, mühafizə
tədbirləri ilə bağlı araşdırmanın məqsədləri üçün yerli istehsal sahəsinə ciddi zərər vurulması və ya ciddi zərərin vurulma təhlükəsi;

•
subsidiyalaşdırılmış idxala müvəqqəti kompensasiya rüsumunun, kompensasiya rüsumunun tətbiqi və (və ya) subsidiya verən ixracatçı
dövlətin və ya onların ittifaqının (bundan sonra - xarici dövlətin) səlahiyyətli orqanı və ya ixracatçının öhdəliklərinin qəbulu formasında
həyata keçirilən tədbir;

• idxal həcminin artması nəticəsində gömrük ərazisində oxşar və ya birbaşa rəqabətli malların istehsalı ilə əlaqədar vəziyyətin ümumi
pisləşməsi ilə müşahidə olunan yerli istehsal sahəsində istehsal, ticarət və maliyyə vəziyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə pisləşməsi;

377. yerli istehsal sahəsinə ciddi zərər vurulma təhlükəsi –

• idxal həcminin artması nəticəsində gömrük ərazisində oxşar və ya birbaşa rəqabətli malların istehsalı ilə əlaqədar vəziyyətin ümumi
pisləşməsi ilə müşahidə olunan yerli istehsal sahəsində istehsal, ticarət və maliyyə vəziyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə pisləşməsi;

√ yerli istehsal sahəsinə ciddi zərər vurulmasının qaçılmaz olması;

•
antidempinq və kompensasiya tədbirləri ilə bağlı araşdırmanın məqsədləri üçün yerli istehsal sahəsinə maddi zərər vurulması, yerli
istehsal sahəsinə maddi zərərin vurulması təhlükəsi və ya yerli istehsal sahəsinin yaradılmasının mühüm dərəcədə ləngiməsi, mühafizə
tədbirləri ilə bağlı araşdırmanın məqsədləri üçün yerli istehsal sahəsinə ciddi zərər vurulması və ya ciddi zərərin vurulma təhlükəsi;

•
dempinqli və ya subsidiyalaşdırılmış idxal nəticəsində gömrük ərazisində oxşar malların istehsalının və satış həcminin azalması, bu cür
mal istehsalının gəlirliliyinin aşağı düşməsi, əmtəə ehtiyatlarına, məşğulluğa, istehsalın bu sahəsində əməkhaqqının səviyyəsinə və
qoyulan investisiyanın həcminə mənfi təsir göstərməsi ilə müşahidə olunan və sübutlarla təsdiqlənmiş yerli istehsal sahəsinin
vəziyyətinin pisləşməsi;

• yerli istehsal sahəsinə maddi zərər vurulmasının qaçılmaz olması.

378. yerli istehsal sahəsinə vurulan maddi zərər –

• yerli istehsal sahəsinə ciddi zərər vurulmasının qaçılmaz olması;

√

dempinqli və ya subsidiyalaşdırılmış idxal nəticəsində gömrük ərazisində oxşar malların istehsalının və satış həcminin azalması, bu cür
mal istehsalının gəlirliliyinin aşağı düşməsi, əmtəə ehtiyatlarına, məşğulluğa, istehsalın bu sahəsində əməkhaqqının səviyyəsinə və
qoyulan investisiyanın həcminə mənfi təsir göstərməsi ilə müşahidə olunan və sübutlarla təsdiqlənmiş yerli istehsal sahəsinin
vəziyyətinin pisləşməsi;

• idxal həcminin artması nəticəsində gömrük ərazisində oxşar və ya birbaşa rəqabətli malların istehsalı ilə əlaqədar vəziyyətin ümumi
pisləşməsi ilə müşahidə olunan yerli istehsal sahəsində istehsal, ticarət və maliyyə vəziyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə pisləşməsi;

•
antidempinq və kompensasiya tədbirləri ilə bağlı araşdırmanın məqsədləri üçün yerli istehsal sahəsinə maddi zərər vurulması, yerli
istehsal sahəsinə maddi zərərin vurulması təhlükəsi və ya yerli istehsal sahəsinin yaradılmasının mühüm dərəcədə ləngiməsi, mühafizə
tədbirləri ilə bağlı araşdırmanın məqsədləri üçün yerli istehsal sahəsinə ciddi zərər vurulması və ya ciddi zərərin vurulma təhlükəsi;

• yerli istehsal sahəsinə maddi zərər vurulmasının qaçılmaz olması.

379. yerli istehsal sahəsinə vurulan ciddi zərər –

•
dempinqli və ya subsidiyalaşdırılmış idxal nəticəsində gömrük ərazisində oxşar malların istehsalının və satış həcminin azalması, bu cür
mal istehsalının gəlirliliyinin aşağı düşməsi, əmtəə ehtiyatlarına, məşğulluğa, istehsalın bu sahəsində əməkhaqqının səviyyəsinə və
qoyulan investisiyanın həcminə mənfi təsir göstərməsi ilə müşahidə olunan və sübutlarla təsdiqlənmiş yerli istehsal sahəsinin
vəziyyətinin pisləşməsi;

√ idxal həcminin artması nəticəsində gömrük ərazisində oxşar və ya birbaşa rəqabətli malların istehsalı ilə əlaqədar vəziyyətin ümumi
pisləşməsi ilə müşahidə olunan yerli istehsal sahəsində istehsal, ticarət və maliyyə vəziyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə pisləşməsi;

• yerli istehsal sahəsinə ciddi zərər vurulmasının qaçılmaz olması;
• yerli istehsal sahəsinə maddi zərər vurulmasının qaçılmaz olması.

•
antidempinq və kompensasiya tədbirləri ilə bağlı araşdırmanın məqsədləri üçün yerli istehsal sahəsinə maddi zərər vurulması, yerli
istehsal sahəsinə maddi zərərin vurulması təhlükəsi və ya yerli istehsal sahəsinin yaradılmasının mühüm dərəcədə ləngiməsi, mühafizə
tədbirləri ilə bağlı araşdırmanın məqsədləri üçün yerli istehsal sahəsinə ciddi zərər vurulması və ya ciddi zərərin vurulma təhlükəsi;

380. yerli istehsal sahəsinə vurulan zərər –

• texnogen hadisələr nəticəsində yerli istehsalın ləngiməsi, dayanması təhlikəsi və ya yerli istehsalın aparılmasının mümkün olmaması
təhlükəsi;

√
antidempinq və kompensasiya tədbirləri ilə bağlı araşdırmanın məqsədləri üçün yerli istehsal sahəsinə maddi zərər vurulması, yerli
istehsal sahəsinə maddi zərərin vurulması təhlükəsi və ya yerli istehsal sahəsinin yaradılmasının mühüm dərəcədə ləngiməsi, mühafizə
tədbirləri ilə bağlı araşdırmanın məqsədləri üçün yerli istehsal sahəsinə ciddi zərər vurulması və ya ciddi zərərin vurulma təhlükəsi;

• igtişaşlar, tətillər, terror təhlükəsi hallarında yerli istehsal sahəsinə maddi zərər vurulması, yerli istehsal sahəsinə maddi zərərin
vurulması təhlükəsi və ya yerli istehsal sahəsinin yaradılmasının mühüm dərəcədə ləngiməsi



•
dempinqli və ya subsidiyalaşdırılmış idxal nəticəsində gömrük ərazisində oxşar malların istehsalının və satış həcminin azalması, bu cür
mal istehsalının gəlirliliyinin aşağı düşməsi, əmtəə ehtiyatlarına, məşğulluğa, istehsalın bu sahəsində əməkhaqqının səviyyəsinə və
qoyulan investisiyanın həcminə mənfi təsir göstərməsi ilə müşahidə olunan və sübutlarla təsdiqlənmiş yerli istehsal sahəsinin
vəziyyətinin pisləşməsi;

•
istehsal qəzasının baş verməsi, xam-mal bə materialların təchizatının kəsliməsi hallarında yerli istehsalın sahəsinə maddi zərər
vurulması, yerli istehsal sahəsinə maddi zərərin vurulması təhlükəsi və ya yerli istehsal sahəsinin yaradılmasının mühüm dərəcədə
ləngiməsi;

381. kompensasiya tədbiri –

•
antidempinq və kompensasiya tədbirləri ilə bağlı araşdırmanın məqsədləri üçün yerli istehsal sahəsinə maddi zərər vurulması, yerli
istehsal sahəsinə maddi zərərin vurulması təhlükəsi və ya yerli istehsal sahəsinin yaradılmasının mühüm dərəcədə ləngiməsi, mühafizə
tədbirləri ilə bağlı araşdırmanın məqsədləri üçün yerli istehsal sahəsinə ciddi zərər vurulması və ya ciddi zərərin vurulma təhlükəsi;

√ subsidiyalaşdırılmış idxala müvəqqəti kompensasiya rüsumunun, kompensasiya rüsumunun tətbiqi və (və ya) subsidiya verən ixracatçı
dövlətin və ya onların ittifaqının səlahiyyətli orqanı və ya ixracatçının öhdəliklərinin qəbulu formasında həyata keçirilən tədbir;

• idxal olunan mal və nəqliyyat vasitələrinin daşınması, yüklənməsi zamanı yolda baş verən təbii itkilərin əvəzləşdiliməsi tədbirləri;
• ixrac olunan strateji məhsulların rəqabətqabiliyyətinin yüksəldilməsinə yönəlmiş birdəfəlik tədbirlər.

•
dempinqli və ya subsidiyalaşdırılmış idxal nəticəsində gömrük ərazisində oxşar malların istehsalının və satış həcminin azalması, bu cür
mal istehsalının gəlirliliyinin aşağı düşməsi, əmtəə ehtiyatlarına, məşğulluğa, istehsalın bu sahəsində əməkhaqqının səviyyəsinə və
qoyulan investisiyanın həcminə mənfi təsir göstərməsi ilə müşahidə olunan və sübutlarla təsdiqlənmiş yerli istehsal sahəsinin
vəziyyətinin pisləşməsi;

382. kompensasiya rüsumu –

• yerli istehsal sahəsinə zərər vuran dempinqli idxalla bağlı tətbiq edilən gömrük rüsumunun növü;

√  yerli istehsal sahəsinə zərər vuran subsidiyalaşdırılmış idxalla bağlı tətbiq edilən gömrük rüsumunun növü;
• malın gömrük ərazisinə idxalının kəmiyyət və (və ya) dəyər hədləri ilə məhdudlaşdırılması;
• gömrük orqanlarının hərəkətləri səbəbindən idxalı yubanan mallara tətbiq edilir.
• araşdırılan malın ixrac qiyməti və normal dəyəri arasında faizlə hesablanır;

383. idxal kvotası –

• XİF iştirakçıları arasında bazarın bölüşdürülməsi;
√ malın gömrük ərazisinə idxalının kəmiyyət və (və ya) dəyər hədləri ilə məhdudlaşdırılması;
• malların gömrük dəyərinə görə nisbətən faizlə hesablanır;
• advalor və spesifik  gömrük rüsum növlərinin birləşdirilməsi yolu ilə hesablanır;
• idxal və idxal arasındakı fərqlə hesablanır;

384. dempinq marjası –

• idxal olunan malın istehsal qiymətilə gömrük dəyəri arasındakı fərq;
√ araşdırılan malın ixrac qiyməti və normal dəyəri arasında faizlə ifadə olunan fərq;
• malların gömrük dəyərinə görə nisbətən faizlə hesablanır;
• malın vahidinə görə müəyyən olunmuş məbləğlə hesablanır;
• idxal olunan malın dəyəri ilə yerli analoji məhsulun daxili bazardakı qiyməti arasındakı fərq;

385. dempinqli idxal –

• Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən humanitar yardım məqsədilə gətirilən mallar
√ malın normal dəyərindən aşağı qiymətə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə idxal edilməsi;
• yerli istehsal sahəsinin inkişafına dəstək olmaq məqsədilə gətililən mallar;.
• malların idxalı zamanı gömrük vergi və rüsumlarından azad olunması;
• Beynəlxalq təşkilatların ehtiyaclarını ödəmək üçün gətirilən mallar

386. Gömrük  ödənişləri  üzrə  güzəştlər  verilərək  şərti  buraxılmış  mallardan  başqa məqsədlər üçün istifadəyə hansı halda icazə verilir?

• gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri icazə verdiyi hallarda;

√ gömrük  ödənişləri  tam  ödənildikdən, qanunvericilikdə  nəzərdə  tutulan tələblər tam yerinə yetirildikdən sonra



• malı idxal edən sahibkarın kredit borclarının öməcburi ödənilməsi haqqında məhkəmə orqanlarının qanuni qüvvəyə minmiş qərarı
olduğu halda;

• malın saxlanması zamanı maddi zərər vurulmasının qaçılmaz olmas halında;
• xarici iqtisadi fəaliyyət iştirakçısının idxal məqsədlərini dəyişdiyi halda;

387. antidempinq tədbiri –

• yerli malın ixracının gennişləndirilməsi tədbiri;

√ yerli istehsal sahəsinə zərər vuran dempinqli idxala qarşı antidempinq, müvəqqəti antidempinq rüsumlarının tətbiqi və (və ya)
ixracatçının qiymət öhdəliklərinin qəbulu formasında həyata keçirilən tədbir;

• malın gömrük ərazisinə idxalının kəmiyyət və (və ya) dəyər hədləri ilə məhdudlaşdırılması;
• yerli istehsal sahəsinə maddi zərər vurulmasının qaçılmaz olması.
• malın normal dəyərindən aşağı qiymətə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə (bundan sonra – gömrük ərazisi) idxal edilməsi;

388. antidempinq rüsumu

•  yerli istehsal sahəsinə zərər vuran subsidiyalaşdırılmış idxalla bağlı tətbiq edilən gömrük rüsumunun növü;
√ yerli istehsal sahəsinə zərər vuran dempinqli idxalla bağlı tətbiq edilən gömrük rüsumunun növü;
• araşdırılan malın ixrac qiyməti və normal dəyəri arasında faizlə ifadə olunan fərq;
• Dəyərə əlavə olunmuş dəyərdən tutulur
• malın gömrük ərazisinə idxalının kəmiyyət və (və ya) dəyər hədləri ilə məhdudlaşdırılması;

389.
Malların emal səviyyəsi .... həcmi ilə göstərilir?

• hazır məhsul– yarım fabrikat–xammal

√ Xammal-  yarım fabrikat -hazır məhsul
• hazır məhsul –xammal – yarım fabrikat
• Düzgün cavab yoxdur
• Xammal- hazır məhsul - yarım fabrikat

390. ӘDV-dən azad olunan mallara aiddir?

• Kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan, dəyər 1000 ABŞ dollarına ekvivalent və ya çəkisi 50 kq-dan artıq olmayan mallar
• Hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən humanitar yardım kimi gətirilən mallar
• Xarici investisiyalı müəssisənin əcnəbi işçilərinin öz ehtiyacları üçün ölkə ərazisinə gətirdikləri mallar
• Beynəlxalq təşkilatların xətti ilə gətirilən mallar
√ göstərilənlənlərin hamısı

391. ӘDV-dən azad olan malların siyahısını kim müəyyən edir?

• Azərbaycan Respublikasının GDK
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
√ Nazirlər Kabineti
• Milli Məclis
• Vergi Nazirliyi

392. ӘDV Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində neçənci ildən tətbiq olunur?

• 1997-ci ildən başlayaraq

• 1995-ci ildən başlayaraq

• 1993-cü ildən başlayaraq

• 1996-cı ildən başlayaraq
√ 1992-ci ildən başlayaraq



393. Aksiz və ӘDV...?

• Istehlakçıların cibinə heç bir zərər vermir
• Birbaşa vergi növüdür
• Istehsal prosesində yaranır
√ Dolayı vergi növüdür
• Düzgün cavab yoxdur

394. ӘDV məhsulun ...

• Maya dəyərinə əlavə olunmuş dəyərdən tutulur
• Gömrük dəyərinə əlavə olunmuş dəyərdən tutulur
• Faktura dəyərinə əlavə olunmuş dəyərdən tutulur
• Statistik dəyərinə əlavə olunmuş dəyərdən tutulur
√ Dəyərinə əlavə olunmuş dəyərdən tutulur

395. ӘDV və aksiz vergilərinin normativ hüquqi bazası:

• Düzgün cavab yoxdur
• “Gömrük tarifi haqqında” qanundur
• Cinayət Məcəlləsidir
√ Vergi Məcəlləsidir
• ӘDV haqqında qanundur

396. İstirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələrə aksiz vergisi nə qədərhesablanır?

• Düzgün cavab yoxdur
• Mühərrikinin həcminin hər 1 kub sm-nə görə 4 manat
• Gömrük dəyərindən faizlə
• Mühərrikinin həcminin hər 1 kub sm-nə görə 2 manat
√ Mühərrikinin həcminin hər 1 kub sm-nə görə 6 manat

397. Azərbaycan respublikasının ərazisinə gətirilən mühərrikinin həcmi 4000 kub sm-dək olduqda minik avromobillərinə hansı aksiz
dərəcəsi tətbiq olunur?

• 300 manat + 200 bir kub sm-dən başlayaraq hər 1 kub  sm üçün 1 manat
• Mühhərikin hər kub sm-i üçün 0.15  manat
√ 3400 manat + 3001-4000 kub sm hissəsi üçün hər 1 kub  sm üçün 8 manat
• 1300 manat + 300 bir kub sm-dən başlayaraq hər 2 kub  sm üçün 1 manat
• Düzgün cavab yoxdur

398. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mühərrikinin həcmi 2000 kub sm-dək olan minik avromobillərinə hansı aksiz dərəcəsi
tətbiq olunur?

• Mühhərikin hər kub sm-i üçün 0.5 manat
• Düzgün cavab yoxdur
• Mühhərikin hər kub sm-i üçün 1 manat
• Mühhərikin hər kub sm-i üçün 0.15 manat

√ Mühhərikin hər kub sm-i üçün 0.2 manat

399. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən neft və neft məhsullarından aksiz vergisi hesablanır:

• Gömrük dəyərindən faizlə
• Hər tona görə manatla

• Hər kub sm-rə görə ABŞ dollar ilə

√ Hər tona görə ABŞ dolları ilə
• Hər litre görə ABŞ dollar ilə



400. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən avtonəqliyyat vasitələrinin aksizləri hesablanır:

• Düzgün cavab  yoxdur
• Gömrük dəyərində müəyyən olunmuş faizlə
• Hər avtomobil vahidinə görə ABŞ dolları ilə
√ Mühərrikin hər kub sm görə

• Hər avtomobil vahidinə görə manatla

401. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən spirtli içkilərin aksiz vergisi hesablanır?

• Hər tona üçün ABŞ dolları ilə
• Gömrük dəyərindən faizlə
√ Hər biri üçün ABŞ dolları ilə
• Hər sm kubu üçün ABŞ dolları ilə
• Düzgün cavab  yoxdur

402. İdxal olunan aksizli mallara aksiz vergisi hesablanır?

• Gömrük dəyərindən müəyyən olunmuş faizlə
√ Həm spesifik, həm də advolar qaydada
• Kombinə edilmiş üsulla
• Düzgün cavab yoxdur
• Spesifik qayda ilə

403. Aksizli mal hesab olunmur?

• Minik avtomobilləri
• Spirtli içkilərin bütün növləri
• Neft məhsulları
√ Әt və ət məhsulları
• Tütün məmulatları

404. Aksiz dərəcələrini müəyyən edir?

• Düzgün cavab yoxdur
• Azərbaycan Respublikası DGK
• Vergi Nazirliyi
√ Nazirlər Kabineti

• Milli Məclis

405. Aksizli malların siyahısın genişləndirə və ya ixtisar edə bilər ?

• Milli Məclis
• Vergi Nazirliyi
• Düzgün cavab yoxdur
√ Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikası DGK

406. Aksizli malların siyahısını müəyyən edir?

• Vergi Nazirliyi
• Düzgün cavab yoxdur
• Nazirlər Kabineti
• Azərbaycan Respublikası DGK
√ Milli Məclis



407. Yol vergisi hansı valyuta ilə hesablanır?

• Manat
• Avro
√ ABŞ dolları

• Düzgün cavab yoxdur
• SDR

408. Yüklə birlikdə çəkisi 60 ton olan yük maşını ölkə ərazisindən 500 km yol qət edərsə nə qədər yol vergisi ödəməlidir?

• 800 dollar
• 1000 dollar
√ 225 dollar
• 250 dollar
• 600 dollar

409. Üç oxlu yük avtomobili ölkə ərazisində 6 ay qalmaq üçün nə qədər yol vergisi  ödəyir?

• 2800 dollar
• 280 dollar
• 800 dollar
√ 1400 dollar
• 400 dollar

410. 5 oxlu yük avtomobili ölkə ərazisində 20 gün qaldıqda nə qədər yol vergisi ödəyir?

• 20 dollar
√ 280 dollar
• 30 dollar
• 80 dollar
• 40 dollar

411. Oturacaqların sayı 45 olan avtobus ölkə ərazisində 60 gün qaldıqda nə qədər yol vergisi ödəyir?

• 140 dollar
√ 500 dollar
• 100 dollar

• 400 dollar
• 150 dollar

412. Oturacaqların sayı 10 olan avtobus ölkə ərazisində 1 gün qaldıqda nə qədər yol vergisi ödəyir?

• 30 dollar
√ 15 dollar
• 50 dollar
• 25 dollar
• 45 dollar

413. Oturacaqlarının sayı 15 olan “Mercedes” markalı avtobus ölkə ərazisində 5 gün qaldıqda nə qədər yol vergisi ödəyir?

• 15 dollar
√ 40 dollar
• 20 dollar
• 50 dollar
• 45 dollar



414.
Hansı halda nəqliyyat vasitəsi ölkə ərazisini tərk edə bilmədikdə əlavə yol vergisi hesablanır?

• Avtonəqliyyat vasitəsinin ehtiyat hissəsinin sıradan çıxması nəticəsində avtomobilin hərəkəti mümkün olmadıqda
√ Avtonəqliyyat vasitəsinin idarə edən ölkənin qonaqpərvərliyindən sui istifadə etdikdə
• Avtonəqliyyat vasitəsinin idarə edən xəstələndikdə
• Avtonəqliyyat vasitəsinə idarə edən həbs olunduqda
• Yol hərəkəti qəzası nəticəsində avtonəqliyyat vasitəsi ölkə yollarından istifadə edilmədikdə

415. Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri hansı halda yol vergisindən azad edilir?

• Yol hərəkəti qəzası nəticəsində avtonəqliyyat vasitəsi istifadə üçün yararsız vəziyyətə düşdükdə

√ Nazirlər Kabinetinin xüsusi icazəsi ilə humanitar və ya texniki yardım gətirən xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələr
• Avtonəqliyyat vasitələrinə idarə edən şəxsin zədələndikdə və ya həbs olunduqda
• Təbii fəlakət baş verdikdə
• Yük xüsusi təhlükəli olduqda

416. Yol vergisini hesablamaq üçün xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələrinin sürücülərindən hansı sənəd tələb olunmur?

• Avtonəqliyyat vasitəsinin texniki pasportu
√ Yük gömrük bəyannaməsi
• Yol nəqliyyat  sənədi
• Yükün mənşə və keyfiyyət sertifikatı
• Invoys

417. Xüsusi yüklər üçün xarici dövlətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisindən istifadə edən avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan yol
vergisinin məbləği nə qədər artırılır?

• 100 faiz
√ 400 faiz
• 300 faiz
• düzgün cavab yoxdur
• 200 faiz

418.
Təhlükəli yüklər üçün xarici dövlətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisindən istifadə edən avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq olunan
yol vergisinin məbləği nə qədər artırılır?

• 100 faiz
√ 200 faiz
• 400 faiz
• düzgün cavab yoxdur
• 300 faiz

419. Az təhlükəli yüklər üçün xarici dövlətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazisindən istifadə edən avtonəqliyyat vasitələrinə tətbiq
olunan yol vergisinin məbləği nə qədər artırılır?

• 200 faiz

√ 100 faiz
• 400 faiz
• düzgün cavab yoxdur
• 300 faiz

420. Çəkisi yüklə birlikdə 20 ton olan ağır çəkili avtomobil Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisində qət edilən yolun hər kilometrinə
görə nə qədər yol vergisi ödəməlidir?



• 0.15 ABŞ dolları

√ 0 ABŞ dolları
• 0.60 ABŞ dolları
• 0.75 ABŞ dolları
• 0.30 ABŞ dolları

421.
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat
vasitələri ilə az təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda və Azərbaycan Respublikasının ərazisində bir
ildən yuxarı qaldığda nə qədər artırılır?

• 1200 ABŞ dolları +1 ildən artıq qaldığı hər gün üçün 15 ABŞ dolları
√ 1400 ABŞ dolları +1 ildən artıq qaldığı hər gün üçün 25 ABŞ dolları
• 1400 ABŞ dolları +1 ildən artıq qaldığı hər gün üçün 15 ABŞ dolları
• 1700 ABŞ dolları +1 ildən artıq qaldığı hər gün üçün 10 ABŞ dolları
• 1500 ABŞ dolları +1 ildən artıq qaldığı hər gün üçün 12 ABŞ dolları

422.
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat
vasitələri ilə təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda və Azərbaycan Respublikasının ərazisində iki
həftəyə qədər qaldığda nə qədər artırılır?

•
250 ABŞ dolları

√ 80 ABŞ dolları
• 145 ABŞ dolları
• 150 ABŞ dolları
• 120 ABŞ dolları

423.
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat
vasitələri ilə az təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda və Azərbaycan Respublikasının ərazisində üç
aya qədər qaldığda nə qədər artırılır?

• 560 ABŞ dolları

√ 400 ABŞ dolları
• 350 ABŞ dolları
• 600 ABŞ dolları
• 175 ABŞ dolları

424.
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat
vasitələri ilə xüsusi təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda və Azərbaycan Respublikasının ərazisində
bir aya qədər qaldığda nə qədər artırılır?

• 350 ABŞ dolları

√ 560 ABŞ dolları
• 1600 ABŞ dolları
• 1000 manat
• 420 ABŞ dolları

425.
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat
vasitələri ilə xüsusi təhlükəli yüklərin daşınmasına görə oxlarının sayı dördə qədər olduqda və Azərbaycan Respublikasının ərazisində
qaldığı hər gün üçün nə qədər artırılır?

• 90 ABŞ dolları

√ 80 ABŞ dolları
• 30 manat
• 10 manat
• 20 ABŞ dolları

426.
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat
vasitələri ilə yüklərin daşınmasına görə nəqliyyat vasitələrinin yüklə birlikdə ümumi çəkisi 81 tondan ağır olduqda Azərbaycan
Respublikasının ərazisində qət edilən yolun hər kilometri üçün nə qədər artırılır?



• 0, 90 ABŞ dolları
√ 1,8 ABŞ dolları
• 0,95 ABŞ dolları
• 5 manat
• 2 manat

427.
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat
vasitələri ilə yüklərin daşınmasına görə nəqliyyat vasitələrinin yüklə birlikdə ümumi çəkisi 71-81 ton olduqda Azərbaycan
Respublikasının ərazisində qət edilən yolun hər kilometri üçün nə qədər artırılır?

• 0, 55 ABŞ dolları
√ 0,75 ABŞ dolları
• 0, 45 ABŞ dolları
• 1 manat
• 0, 75 manat

428.

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat
vasitələri ilə yüklərin daşınmasına görə nəqliyyat vasitələrinin yüklə birlikdə ümumi çəkisi 51-61 ton arasında olduqda Azərbaycan
Respublikasının ərazisində qət edilən yolun hər kilometri üçün nə qədər artırılır?

• 0, 40 ABŞ dolları

√ 0, 45 ABŞ dolları
• 0,35 ABŞ dolları
• 1 manat
• 0, 45 manat

429.
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 211.1.1.3-cü maddəsində göstərilən verginin məbləği ağır çəkili avtonəqliyyat
vasitələri ilə yüklərin daşınmasına görə nəqliyyat vasitələrinin yüklə birlikdə ümumi çəkisi 37-41 ton arasında olduqda Azərbaycan
Respublikasının ərazisində qət edilən yolun hər kilometri üçün nə qədər artırılır?

• 0, 40 ABŞ dolları
• 1 manat
• 0, 25 manat

√ 0,15 ABŞ dolları
• 0, 20 manat

430.

Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və ya istifadəsində (kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında istifadə olunan
kənd təsərrüfatı texnikası (traktorlar, kombayn və yığım maşınları, pambıq yığan maşınlar istisna olmaqla) mühərrikinin həcmi 2000
kub santimetrədək olan minik avtomobillərinin, avtobuslar və digər avtomobil nəqliyyatı olan şəxslər nə qədər illik yol vergisi
ödəyirlər?

• 50 ABŞ dolları
• 20 manat
• 90 manat
√ 40 ABŞ dolları
• 10 manat

431. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir il müddətində qalan, oxlarının sayı 4 və daha çox olan xarici dövlətlərin yük
avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün yol vergisinin məbləği nə qədərdir?

• 1250 ABŞ dolları
• 1700 manat
• 1400 ABŞ dolları
√ 2800 ABŞ dolları
• 1500 manat

432. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və üç ay müddətində qalan, oxlarının sayı 4-dək olan xarici dövlətlərin yük
avtomobilləri, qoşqulu və yarımqoşqulu avtonəqliyyat vasitələri üçün yol vergisinin məbləği nə qədərdir?



• 850 ABŞ dolları
• 275 manat
√ 400 ABŞ dolları
• 1000 manat
• 375 ABŞ dolları

433. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir il müddətində qalan, oturacaq yerlərinin sayı 31 və çox olan xarici dövlətlərin
avtobusları üçün yol vergisinin məbləği nə qədərdir?

• 750 manat
√ 1750 ABŞ dolları
• 1450 ABŞ dolları
• 1850 manat
• 2250 ABŞ dolları

434. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir il müddətində qalan, oturacaq yerlərinin sayı 13-dən 30-dək olan xarici
dövlətlərin avtobusları üçün yol vergisinin məbləği nə qədərdir?

• 1000 manat
• 750 manat
• 900 ABŞ dolları
√ 1400 ABŞ dolları
• 1250 ABŞ dolları

435. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və üç ay müddətində qalan, oturacaq yerlərinin sayı 13-dən 30-dək olan xarici
dövlətlərin avtobusları üçün yol vergisinin məbləği nə qədərdir?

• 250 manat
• 300 ABŞ dolları
• 500 manat
√ 400 ABŞ dolları
• 250 ABŞ dolları

436.
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ay müddətində qalan, oturacaq yerlərinin sayı 12-dək olan xarici dövlətlərin
avtobusları üçün yol vergisinin məbləği nə qədərdir?

• 120 ABŞ dolları
• 70 manat
• 10 manat
• 90 ABŞ dolları

√ 100 ABŞ dolları

437.
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir həftə müddətində qalan, oturacaq yerlərinin sayı 12-dək olan xarici dövlətlərin
avtobusları üçün yol vergisinin məbləği nə qədərdir?

• 50 manat

• 45 ABŞ dolları
• 100 manat
√ 30 ABŞ dolları
• 60 ABŞ dolları

438. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir il müddətində qalan, mühərrikinin həcmi 4000 kub santimetrdən çox olan xarici
dövlətlərin minik avtomobilləri üçün yol vergisinin məbləği nə qədərdir?

• 90 ABŞ dolları
• 20 manat
• 80 manat
• 150 ABŞ dolları



√ 120 ABŞ dolları

439.
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və üç ay müddətində qalan, mühərrikinin həcmi 4000 kub santimetrdən çox olan xarici
dövlətlərin minik avtomobilləri üçün yol vergisinin məbləği nə qədərdir?

• 80 manat
√ 60 ABŞ dolları
• 65 ABŞ dolları
• 100 manat
• 120 ABŞ dolları

440. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir il müddətində qalan, mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrdən 4000 kub
santimetrədək olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün yol vergisinin məbləği nə qədərdir?

• 120 ABŞ dolları
√ 80 ABŞ dolları
• 20 ABŞ dolları
• 80 manat
• 40 manat

441.
Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və üç ay müddətində qalan, mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrdən 4000 kub
santimetrədək olan xarici dövlətlərin minik avtomobilləri üçün yol vergisinin məbləği nə qədərdir?

• 40 manat

√ 40 ABŞ dolları
• 80 ABŞ dolları
• 10 manat
• 15 ABŞ dolları

442. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə daxil olan və bir ay müddətində qalan, mühərrikinin həcmi 2000 kub santimetrədək olan xarici
dövlətlərin minik avtomobilləri üçün yol vergisinin məbləği nə qədərdir?

• 20 manat
√ 15 ABŞ dolları
• 20 ABŞ dolları
• 50 manat

• 40 ABŞ dolları

443. Gömrük  ödənişləri  üzrə  güzəştlər  verilərək  şərti  buraxılmış  mallardan hansı məqsədlər üçün istifadə oluna bilər?

• sərbəst dövriyyədə istifadə məqsədləri üçün

√ yalnız həmin güzəştlərin verilməsi məqsədləri üçün
• daxildə emal məqsədləri üçün;
• beynəlxalq idman yarışlarının təşkili məqsədləri üçün;
• kənd təsərrüfatı emalı sənayesinin ehtiyacları üçün;

444. Әgər gömrük rüsumu tutulması məqsədləri üçün idxal, rüsumun geri qaytarılması rejiminin təsiri altına düşürsə və ya azadolmanın
şərtləri pozulduğu üçün gömrük rüsumunun ödənilməsi tələb edilirsə, həmin rejim aksizin tutulmasına da tətbiq olunurmu?

• tətbiq olunmur
√ tətbiq olunur
• gömrük orqanının qərarından asılıdır
• doğru cavab yoxdur

• müstəsna hallarda tətbiq olunur

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



• 300
√ 600
• heç nə qədər
• 1000
• 60

446. ӘDV-nin düzgün hesablanması və vaxtında ödənilməsi üçün kim məsuliyyət daşıyır?

• vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri
√ vergi ödəyiciləri və onun vəzifəli şəxsləri
• maliyyə orqanları və onların vəzifəli şəxsləri
• doğru cavab yoxdur
• gömrük orqanları və onların vəzifəli şəxsləri

447. Hansı şəxslərin ӘDV hesab-fakturasını vermək hüququ vardır?

• ӘDV məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməyən fiziki şəxslərin

√ ӘDV məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçən hüquqi və fiziki şəxslərin
• ӘDV qeydiyyatından asılı olmayaraq istənilən şəxslərin
• ӘDV qeydiyyatından asılı olmayaraq istənilən fiziki şəxslərin
• ӘDV məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçməyən hüquqi şəxslərin

448. ӘDV-nin məqsədləri üçün nəqletmənin həyata keçirildiyi yer [işlər, xidmətlər bu nəqletmə ilə bağlı olduqda] hara sayılır?

• nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyatda olduğu yer
√ nəqletmənin faktiki həyata keçirildiyi yer
• nəqliyyat xidmətindən istifadə edən şəxsin olduğu yer
• nəqliyyat vasitəsinin faktiki olduğu yer
• nəqliyyat xidmətinin faktiki ödənildiyi yer

449.
Azərbaycan Respublikasında akkreditə edilmiş beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin
rəsmi istifadəsi üçün nəzərdə tutulan mal və xidmətlərdən ӘDV hansı dərəcə ilə tutulur?

• 18 faiz
√ sıfır [0] dərəcə
• 10 faiz
• 100 faiz
• 6 faiz

450. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan tütündən hazırlanan siqaretlər və onun əvəzedicilərinə tətbiq olunan aksizin dərəcəsi nə
qədərdir?

• topdansatış bazar qiymətinin 0,15 faizi
√ hər 1000 ədədinə 4 manat
• hər ədədinə 1 manat
• topdansatış bazar qiymətinin 5  faizi
• hər ədədinə 0,25 manat

451. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan siqarlar, ucları kəsilən siqarlar  və siqarillara (nazik siqarlar) tətbiq olunan aksiz vergisinin
dərəcəsi nə qədərdir?

• topdansatış bazar qiymətinin 0,15 faizi
√ hər 1000 ədədinə 10 manat
• hər ədədinə 1 manat
• topdansatış bazar qiymətinin 5  faizi
• hər ədədinə 0,25 manat



452. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan pivə (alkoqolsuz pivə istisna olmaqla ) və pivə tərkibli digər içkilərə tətbiq olunan aksiz
vergisinin dərəcəsi nə qədərdir?

• hər litrinə 0,5 manat
√ hər litrinə 0,2 manat
• hər litrinə 0,4 manat
• hər litrinə 0,3 manat
• hər litrinə 0,8 manat

453. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan şərablara və şərab materiallarına tətbiq olunan aksiz vergisinin dərəcəsi nə qədərdir?

• hər litrinə 0,5 manat

√ hər litrinə 0,1 manat
• hər litrinə 0,4 manat
• hər litrinə 0,3 manat
• hər litrinə 0,8 manat

454. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan şampan şərabına tətbiq olunan aksizin dərəcəsi aşağıdakılardan hansıdır?

• hər litrinə 0,8 manat
√ hər litrinə 2,5  manat
• topdansatış qiymətinin 0,5 faizi
• topdansatış qiymətinin 1 faizi

• topdansatış qiymətinin 0,2 faizi

455. Azərbaycan Respublikasına idxalolunan arağa [vodkaya], tündləşdirilmiş içkilərə və tündləşdirilmiş içki materiallarına, likyor və likyor
məmulatlarına tətbiq olunan aksizin dərəcəsi nə qədərdir?

• hər dekalitrinə 0,2 manat
• hər litrinə 1 manat
• hər litrinə 0,1 manat
• hər litrinə 0,8 manat
√ hər litrinə 2 manat

456.

Gömrük rəsmiləşdirilməsinin icraatı qaydasının pozulmasına, yəni gömrük rəsmiləşdirilməsinin başlanması və başa çatması, onun
keçirilmə yeri, vaxtı və üsulu barədə müəyyən olunmuş tələblərə riayət edilməməsinə və ya gömrük rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilmiş
qaydasının tətbiqi barədə qanunvericiliklə müəyyən edilməmiş iddialar irəli sürülməsinə, yaxud gömrük rəsmiləşdirilməsinin
sadələşdirilmiş qaydasının tətbiqi şərtlərinə əməl edilməməsinə görə hansı cəza tədbirləri tətbiq olunur?
1.fiziki şəxslərə xəbərdarlıq edilir və ya onlar beş manatdan yeddi manatadək miqdarda cərimə edilir;
2.vəzifəli şəxslərə xəbərdarlıq edilir və ya onlar on manatdan əlli manatadək miqdarda cərimə edilir;
3.Hüquqi şəxslər 2 il müddətinə xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olmaqdan məhrum edilir;
4.hüquqi şəxslər otuz  manatdan yüz manatadək miqdarda cərimə edilir;
5.vəzifəli şəxslər tutduqları vəzifələrdən azad edilirlər.

• b) 2;3;4.
√ a)1;2;4.
• d)2;4;5.
• e) 1;2;5.
• c) 1;3;5

457. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan içməli spirtə tətbiq olunan aksizin dərəcəsi nə qədərdir?

• hər litrinə 0,1 manat

√ hər litrinə 2  manat
• hər litrinə 0,5 manat
• hər litrinə 15 manat
• hər litrinə 12,5 manat

458. Aksizlərin dərəcələri hansı dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir?



• Vergilər Nazirliyi
√ Nazirlər Kabineti
• İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi
• Gömrük Komitəsi
• Maliyyə Nazirliyi

459.

Aksizli malları göstərin:
1.spirtli içkilər
2.tütün məmulatları
3.qənnadı məmulatları
4.neft məhsulları
5.damazlıq heyvanlar

• 2, 3, 4

√ 1, 2, 4

• 3,4,5
• 1,3,5
• 1,2,3

460. Artıq ödənilən aksiz vergisinin  məbləği sənədlər vergi orqanına verildikdən sonra neçə gün ərzində qaytarılır?

• 30 gün ərzində
√ 45 gün ərzində
• 3 gün ərzində
• 60 gün ərzində
• 14 gün ərzində

461. İdxal mallarına görə aksizlər nə vaxt əvəzləşdirilir?

• İdxalın baş verdiyi aydan əvvəlki ay
• İdxalı təsdiq edən müvafiq sənədlər vergi orqanına verildiyi aydan sonrakı 6 ayda
• ödənilən aksizlər əvəzləşdirilmir
√ İdxalda aksizin ödənildiyini təsdiq edən müvafiq sənədlər vergi orqanına verildiyi zaman
• İdxalı təsdiq edən müvafiq sənədlər vergi orqanına verildiyi aydan sonrakı ay

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

• ödənilmiş məbləğ əvəzləşdirilmir
√ ödənilmiş məbləğ tam həcmdə əvəzləşdirilir
• ödənilmiş məbləğin malın maya dəyərinə aid edilməyən hissəsi əvəzləşdirilir
• ödənilmiş məbləğin 75 faizi əvəzləşdirilir
• ödənilmiş məbləğin 50 faizi əvəzləşdirilir

463. Fiziki şəxsin fərdi istehlakı üçün 3 litr alkoqollu içki və 600 ədəd siqaret idxal edilərkən aksizdən azadolmalar hansı halda tətbiq edilir?

• gömrük rüsumlarından azadolmaların şərtlərinə əməl edilmiş olduqda
√ bütün hallarda
• Nazirlər Kabinetinin sərəncamına əsasən
• heç bir halda
• əlavə dəyər vergisindən azadolmaların şərtlərinə əməl edilmiş olduqda

464. Azərbaycan Respublikası ərazisinə müvəqqəti idxal edilən mallar aksizə necə cəlb edilir?

• ümumi qaydada

√ vergidən azaddır
• gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydada
• qanunvericiliklə müəyyən edilən dərəcənin 10 faizi məbləğində



• qanunvericiliklə müəyyən edilən dərəcənin 30 faizi məbləğində

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

• qanunvericiliklə müəyyən edilən dərəcənin 30 faizi məbləğində
√ sıfır [0] dərəcə ilə
• qanunvericiliklə müəyyən edilən dərəcənin 50 faizi məbləğində
• qanunvericiliklə müəyyən edilən dərəcənin 100 faizi məbləğində
• gömrük orqanının müəyyən etdiyi dərəcə ilə

466. İdxal olunan aksizli mallar üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyən edilir?

• aksizli malların gömrük xidmətinin nəzarətinə daxil olduğu vaxt
√ aksizli malların gömrük xidmətinin nəzarətindən çıxdığı vaxt
• aksizli malların təqdim edildiyi vaxt
• aksizli malların təqdim edildiyi vaxtdan 24 saat ərzində
• aksizli malların satışa çıxarıldığı vaxt

467. Aksizli malların idxalı zamanı aksiz tutulan əməliyyatın vaxtı hansı qanunvericilik aktına uyğun olaraq müəyyən edilir?

• Vergi Məcəlləsinə
√ Gömrük Məcəlləsinə
• Mülki-Prosessual Məcəlləyə
• Cinayət Məcəlləsinə
• Mülki Məcəlləyə

468. İdxal və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrini  kim təyin edir?

√ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti.
• Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi.
• Gömrük nəzarətin həyata keçirən gömrük orqanı.

• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi.

• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.

469.

Azərbaycan Respublikasının gömrük tarifi nədir?

• Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların gömrük qiymətləndirilməsi məqsədilə tətbiq edilən və xarici
iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturasına uyğun olaraq sistemləşdirilmiş qiymət dərəcələrinin məcmusudur.

√ Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallara tətbiq edilən və xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasına
uyğun olaraq sistemləşdirilmiş vergi və gömrük rüsumu dərəcələrinin məcmusudur.

• Advalor qaydada hesablanmış gömrük rüsumunun məbləğidir.
• malların sistemləşdirilmiş və harmonizə olunmuş təsnifat sistemidir

• Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən malların rəsmiləşdirilməsi zamanı tətbiq edilən gömrük yığımlarının
məcmusudur.

470.

Әgər,
ӘDV – tutulan əlavə dəyər vergisinin miqdarı,
GD – malın gömrük dəyəri,
R – idxal/ixrac rüsumu,
A – aksiz miqdarı,
ӘDVF – ayrı-ayrı mallara qanunla tətbiq olunan ӘDV-nin faizlə göstərilən tutarıdırsa,
gömrük rəsmiləşdirilmələri zamanı aksizli mallara əlavə dəyər vergisi necə hesablanır?

• ӘDV = GD x ӘDVF:100

√ ӘDV = (GD + R + A) x ӘDVF :100.



• ӘDV = GD x ӘDVF :100 + R + A.
• ӘDV = (GD + R ) : ӘDVF : 100

• ӘDV = GD + R + A : ӘDVF

471. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan İstirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən vasitələrə
tətbiq olunan aksiz dərəcəsi?

• Gömrük dəyərindən - 12,5 %.
√ Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 6 manat.
• Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 0,5 manat.
• 3 300 manat + mühərrikin həcminin 4000 kub santimetrindən cox  hissəsi üçün hər kub santimetrə görə — 3 manat.
• Gömrük dəyərindən 15%.

472.
Azərbaycan Respublikasına idxal olunan minik avtomobillərinə mühərrikin həcmi 2000 kub santimetrədək olduqda aşağıdakı aksiz
dərəcəsi tətbiq edilir:

• Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 0,1 manat.

√ Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 0,20 manat.
• Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 0,25 manat.
• Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 0,3 manat.
• Mühərrikin həcminin hər kub santimetrinə görə — 0,60 manat.

473. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan araq (vodka), tündləşdirilmiş içkilər və tündləşdirilmiş içki materialları, likyor və likyor
materialları aşağıdakı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir:

• hər litrinə 0,5 Manat.
√ hər litrinə 2 Manat.
• hər litrinə 5 Avro.
• hər litrinə 8 Avro.
• hər litrinə 5 Manat.

474. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan konyak və konyak materiallarına aşağıdakı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir:

• hər litrinə 1 ABŞ dolları.
√ hər litrinə 6 Manat.
• hər litrinə 6 ABŞ dolları.
• hər litrinə 5 Manat.
• hər litrinə 5 ABŞ dolları .

475. Azərbaycan Respublikasına idxal olunan içməli spirtə (o cümlədən tərkibində 80% -dən az spirt olmayan denaturlaşmamış etil spirti,
tərkibində 80% -dən az spirt olan denaturlaşmamış etil spirti) hansı aksiz dərəcəsi tətbiq edilir?

• hər litrinə 0,5 ABŞ dolları.

√ hər litrinə 2 Manat
• hər litrinə 1 Avro.
• hər litrinə 0,8 ABŞ dolları.
• hər litrinə 0,5 Manat.

476.

Әgər,
ӘDV – tutulan əlavə dəyər vergisinin miqdarı,
GD – malın gömrük dəyəri,
R – idxal/ixrac rüsumu,
ӘDVF – ayrı-ayrı mallara qanunla tətbiq olunan ӘDV-nin faizlə göstərilən tutarıdırsa,
gömrük rəsmiləşdirilmələri zamanı aksizsiz mallara əlavə dəyər vergisi necə hesablanır?

• ӘDV =  R x ӘDVF:100
√ ӘDV = (GD + R) x ӘDVF :100
• ӘDV = GD x ӘDVF :100 + R.
• ӘDV = (GD + R) : ӘDVF x 100.



• ӘDV = GD + R : ӘDVF

477. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 1-ci maddəsinin 20-ci bəndinə görə gömrük rüsumları nədir?

• Alınması Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına həvalə olunmuş icbari ödənişlər;

√ malların gömrük ərazisinə gətirilməsi və bu ərazidən aparılması zamanı gömrük orqanları tərəfindən alınan gömrük ödənişlərinin bir
növü;

•
Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə malların idxalı və ixracı
zamanı gömrük rəsmiləşdirilməsi xərclərinin ödənilməsi üçün alınan və alınması Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına
həvalə olunmuş icbari ödənişlər;

• Müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən alınan vergilər, gömrük yığımları, hüquqi və fiziki
şəxslərə gömrük fəaliyyəti üçün lisenziyalarn verilməsinə görə alınan dövlət rüsumu, haqqlar  və digər ödənişlər.

• xarici iqtisadi fəaliyyətə icazənin verilməsi zamanı Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən alınan ödəniş;

478. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 1-ci maddəsinin 17-ci bəndinə görə gömrük ödənişləri nədir?

• Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə malların idxalı və ixracına
icazənin verilməsinə görə alınan ödənişlər;

√
Müəyyən olunmuş qaydada Azərbaycan Respublikası gömrük orqanları tərəfindən alınan gömrük rüsumları, vergilər, gömrük yığımları,
dövlət rüsumu və haqq.

• Xarici İqtisadi Fəaliyyət iştirakçılarının mal və nəqliyyat vasitələrini gömrük sərhəddinə qədər gətirliməsi zamanı həyata keçirtdikləri
ödənişlər;

• Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə malların idxalı və ixracı
zamanı alınan və alınması Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına həvalə olunmuş icbari ödənişlər;

• Alınması Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına həvalə olunmuş icbari ödənişlər;

479. Gömrük rüsumları nədir?

• Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş hallarda gömrük orqanları tərəfindən alınan vergilər, gömrük yığımları, dövlət rüsumu və haqq;

√ malların gömrük ərazisinə gətirilməsi və bu ərazidən aparılması zamanı gömrük orqanları tərəfindən alınan gömrük ödənişlərinin bir
növü;

• malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi ilə əlaqədar alınması gömrük orqanlarına həvalə olunmuş əlavə
dəyər vergisi, yol vergisi və aksizlər.

• tranzit  malların gömrük orqanından daşınması üçün tələb edilən ödəniş

• malların “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq müəyyən edilən dəyəri;

480. Gömrük orqanları tərəfindən “bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi nə vaxtdan başlayıb?

• 2008-ci ildən;
√ 2007-ci ildən;
• 2006-cı ildən
• 2010-cu ildən.
• 2009-cu ildən;

481. Gömrük borcunun ödənilməsinə nə qədər  möhlət verilir?

• 14 gündən 30 günə
• 3 gündən 7 günə
• 7 gündən 14 günə
√ 14 gündən 60 günə
• 20 gundən 60 günə

482.

Gömrük yığımlarına hansı aiddir
1.malların gömrük dəyərinə görə nisbətən faizlə hesablanan;
2.malın vahidinə görə müəyyən olunmuş məbləğlə hesablanan;
3.gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsinə görə hesablanan;
4.gömrük müşayiətinə görə hesablanan;
5.malların saxlancına görə hesablanan;
6.gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssislərə ixtisas attestatının verilməsinə görə hesablanan;
7.bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının reyestrinə daxil edilməsinə görə hesablanan.

• 1,2



√ 3,4,5
• 2,4,7
• 5,6,7
• 1,3,5

483.

Gömrük orqanları tərəfindən hansı gömrük ödənişləri alınır:
1.gömrük rüsumları;
2.əlavə dəyər vergisi ;
3.aksizlər;
4.yol vergisi;
5.gömrük yığımları;
6.mənfəət vergisi;
7.sadələşmiş vergi

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

484. Qeyd olunanlardan hansı gömrük borcunun ödənilməsinin təmin edilməsi üçün istifadə olunun təminat üsuludur?

• yazılı öhdəlik;
√ bank qarantiyası;
• ödənilməli olan məbləğin gömrük orqanı  əməkdaşının  depozit hesabına köçürülməsi;
• sığortalanmamaq;
• şifahi öhdəlik;

485. Gömrük borcunun ödənilməsinə görə məsul şəxs:

• gömrük orqanının vəzifəli şəxsi;

√ bəyannaməçi;
• gömrük daşıyıcısı;
• gömrük bəyannaməsini qəbul edən şəxs.
• gömrük brokeri;

486.

İdxal gömrük rüsumları tutulmalı olan mallar üzrə gömrük borcu şəxs tərəfindən aşağıdakı şərtlərin hansılarına əməl edilmədikdə
yaranır?
1.xarici malların gömrük ərazisinə gətirilməsinə, onların gömrük nəzarətindən çıxarılmasına, gömrük ərazisi daxilində hərəkətinə,
emalına, saxlanılmasına, müvəqqəti idxalına, yaxud onlar barəsində sərəncam verilməsinə dair qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
öhdəliklər yerinə yetirilmədikdə;
2.malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə təqdim olunması üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirtmədikdə;
3.gömrük orqanlarına təqdim etdiyi gömrük bəyannaməsində bilrəkdən düzgün olmayan məlumatlardan istifadə etdikdə;
4.gömrük ərazisi daxilində mallardan son istifadə ilə əlaqədar gömrük qanunvericiliyində müəyyən edilmiş öhdəliklər yerinə
yetirilmədikdə;
5.xarici malların müvafiq gömrük proseduru altında yerləşdirilməsini, yaxud onlardan son istifadə ilə əlaqədar gömrük rüsumlarından və
vergilərdən tamamilə və ya qismən azad edilməni tənzimləyən şərtlərə əməl olunmadıqda.

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

487.
Ödəyici və ya onun nümayəndəsi gömrük ödənişlərinin qaytarılması haqqında ərizənin gömrük orqanına verilməsinin fors - major hallar
nəticəsində gecikdirildiyini sübuta yetirdikdə gömrük ödənişlərinin qaytarılması üçün müraciətin müddəti gömrük orqanları tərəfindən
nə qədər uzadılır?

• 6 ay;
√ bir il;
• 3 il;
• 45 gün.
• bir ay;



488. Gömrük ödənişlərinin qaytarılmalı olduğunu hesab edən ödəyici və ya onun nümayəndəsi hansı müddətdə müraciət edə bilər?

• ödənişlərinin ödənildiyi tarixdən 6 ay müddətində;
√ ödənişlərinin ödənildiyi tarixdən bir il müddətində;
• ödənişlərinin ödənildiyi tarixdən 3 il müddətində;
• ödənişlərinin ödənildiyi tarixdən 45 gün müddətində.
• ödənişlərinin ödənildiyi tarixdən bir ay müddətində;

489.

Gömrük borcu üzrə ödənilmiş gömrük rüsumu aşağıdakı hansı hallarda qaytarılır?
1.malların dünya bazarındakı qiyməti aşağı düşdükdə;
2.mallar qüsurlu olduqda;
3.malların daxili bazardakı qiyməti aşağı düşdükdə;
4.gömrük ödənişlərinin məbləği hesablanarkən səhvə yol verildikdə;
5.Mərkəzi Bank infilyasiyanın həddinin 10 faizi aşdığını elan etdikdə.

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

490.

Gömrük orqanları gömrük nəzarətini iş vaxtı ərzində həyata keçirərkən, aşağıdakı hansı hallarda gömrük yığımları alırlar:
1.Gömrük hərraclarında iştiraka görə;
2.malların gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə;
3.gömrük nəzarəti və rəsmiləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq bəyannaməçinin, mallar barəsində səlahiyyəti olan şəxslərin və ya onların
nümayəndələrinin təşəbbüsü ilə malların gömrük ekspertizasının aparılmasına görə;
4.malların gömrük nəzarəti altında məhvinə görə;
5.malların gömrük müşayiətinə görə

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

491.

Gömrük orqanları tərəfindən alınan vergilərin ödəyiciləri, vergilərin hesablanması və ödənilməsi qaydaları, vergilərdən azaedilmə,
ödənişlərə möhlət verilmə və onların qaytarıldığı hallar hansı qanunvericilik sənədləri ilə tənzimlənir?
1.Gömrük Məcəlləsi
2.Gömrük Tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
3.Vergilər Məcəlləsi;
4.Mühasibat Uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
5.Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
6.Audit xidməti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

• 4;6
√ 1;3.
• 3;4;6.
• 1;3;4.
• 1;2;3.

492.

“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq aşağıdakılardan hansı növ gömrük rüsumları tətbiq
edilir?
1.gömrük yığımları;
2.advalor;
3.spesifik;
4.aksiz;
5.dövlət rüsumu;
6.kombinə edilmiş.

• 1;4;5.
√ 2;3;6.
• 1;5;6.
• 2;4;6.
• 2;4;6.



493. Gömrük ödənişlərinə aiddir:

• mənfəət vergisi;
√ aksizlər;
• əmlak vergisi ;
• torpaq vergisi;
• gəlir vergisi;

494.

Gömrük rüsumlarından azaddır:
1.sərbəst dövriyyə üçün ölkə daxilinə buraxılması nəzərdə tutulan mal və nəqliyyat vasitələri;
2.idxal olunan mal və nəqliyyat vasitələri;
3.yüklərin, baqajın və sərnişinlərin beynəlxalq daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələri, habelə onların yolboyu,
dayanacaqlararası məntəqələrdə normal istismarı üçün lazım olan və ya həmin nəqliyyat vasitələrinin qəzasının (sınmasının) nəticələrini
aradan qaldırmaq məqsədi ilə xaricdən alınmış maddi-texniki təchizat və tədarük malları, yanacaq, ərzaq və digər əmlak;
4.dənizdə balıq ovlayan Azərbaycan Respublikası gəmilərinin və Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri tərəfindən
icarəyə (fraxta) götürülmüş gəmilərin fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən çıxarılan
maddi-texniki təchizat və tədarük malları, yanacaq, ərzaq və başqa əmlak, habelə həmin gəmilərdə Azərbaycan Respublikasının gömrük
ərazisinə gətirilən vətəgəçilik məhsulları;
5.rəsmi, yaxud şəxsi istifadə üçün xarici ölkələrin nümayəndələri tərəfindən və ya Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq
müqavilələrinə və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə müvafiq surətdə bu cür malları rüsumsuz gətirmək və rüsumsuz
çıxartmaq hüququna malik olan fiziki şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən çıxarılan
mallar;
6.Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, gömrük ərazisindən çıxarılan Azərbaycan Respublikasının valyutası,
xarici valyutalar (numizmatika məqsədi ilə istifadə olunanlardan başqa), qiymətli kağızlar;

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

495. Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən və bu ərazidən çıxarılan malların gömrük qiymətləndirilməsi sisteminin tətbiqi
qaydası hansı orqan tərəfindən müəyyən olunur?

• Azərbaycan Respublikası Vergilər nazirliyi tərəfindən;
√ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən;
• Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən;
• Maliyyə nazirliyi tərəfindən.
• Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən;

496. Mövsümi rüsumların qüvvədə olduğu müddət ildə nə qədər ola bilər?

• 3 aydan az ola bilməz;
√ altı aydan çox ola bilməz;
• 9 aydan çox ola bilməz;
• 2 aydan çox ola bilməz.
• 10 aydan çox ola bilməz;

497. Azərbaycan Respublikasının əlverişli ticarət rejimi tətbiq etdiyi ölkələrin malları üçün ixrac gömrük rüsumları dərəcələrinin son həddi
hansı orqan tərəfindən müəyyən olunur?

• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən;
√ Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən;
• Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən;
• Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən;
• Azərbaycan Respublikası Vergilər nazirliyi tərəfindən;

498. İxrac gömrük rüsumlarının dərəcələri və onların tətbiq olunduğu malların siyahısı, həmçinin xarici iqtisadi tənzimlənmənin qeyri-tarif
tədbirləri hansı orqan tərəfindən müəyyən olunur?

• Azərbaycan Respublikası Vergilər nazirliyi tərəfindən;
√ Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən;
• Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən;



• Maliyyə nazirliyi tərəfindən.
• Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən;

499. Azərbaycan Respublikası tərəfindən tarif imtiyazları verildiyi hallar istisna olmaqla, əlverişli ticarət rejimi tətbiq olunmayan ölkələrin
mallarına və mənşə ölkəsi müəyyənləşdirilməyən mallara idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri  neçə dəfə artırılır?

• 3 dəfə;
√ 2 dəfə;
• artırılmır;

• 5 dəfə.

• 4 dəfə;

500. Azərbaycan Respublikasının əlverişli ticarət rejimi tətbiq etdiyi ölkələrin malları üçün idxal gömrük rüsumları dərəcələrinin son həddi
hnsı orqan tərəfindən müəyyən olunur?

• Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən;
• Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən;
• Maliyyə nazirliyi tərəfindən.
• Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən;
√ Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən;


