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1. Tranzitin   neçə növü mövcuddur:

• 6.
• 4 ;
• 3;
√ 2;
• 5 ;

2. XİF-də ticarət balansının saldosu necə müəyyən olunur:

• idxalın dəyəri üstəgəl  birbaşa tranzit dövriyyənin  həcmi;
√ ixracın dəyəri çıxılsın  idxalın dəyəri;
• idxalın dəyəri çıxılsın ixracın dəyəri;
• Hec bir cavab doğru deyil.
• ixracın və idxalın dəyərlərinin cəmi;

3. XİF-də  xarici ticarət dövriyyəsi özündə nəyi əks etdirir:

• müəyyən dövrdə ixracın və idxalın dəyərlərinin fərqini;
• müəyyən dövrdə   idxalın dəyərlərinin məbləğini;
• müəyyən dövrdə   ixracın dəyərlərinin məbləğini;
√ müəyyən dövr ərzində ixracın və idxalın dəyərlərinin məbləğinin  cəmi;
• Hec bir cavab doğru deyil.

4. Aparılan əməliyyatların məzmununa görə XİF neçə əlamət üzrə  təsnifləşdirilir:

• 3;
• heç bir cavab döğru deyil.
• 5;
√ 4;
• 2;

5. “Gömrük Məcəlləsi” nə əsasən ixrac malı dedikdə:

√ AR-in gömrük sərhədindən keçerilən istənilən  əmlak, o cümlədən  istilik ,  elektrik və    digər     enerji   növləri  başa düşülür;
• AR-ə  gətirilən istilik , elektrik və digər enerji  növləri  başa düşülür;
• AR-ə  gətirilən istənilən  əmlak, o cümlədən  istilik və digər enerji  növləri  başa   düşülür;
• AR-ə  gətirilən istənilən  nəqliyyat vasitəsi növləri  başa düşülür;
• heç bir cavab döğru deyil.

6. XİF-də gömrük statistikasının aparılması  nəyə  əsasən həyata keçirilir.

• döğru cavab yoxdur.
• mənşəyinə  görə malların təsnifatına;
• iqtisadi  məzmununa görə malların təsnifatına;
√ XİF üzrə mal nomenklaturasına;
• texniki məzmununa görə malların təsnifatına;

7. XİF-in profili üzrə xarakterinə görə onun subyektlərinə daxildir

• Kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları;
• İxracatçılar, idxalatçılar və komissionerlər;
√ Məhsul istehsal edib müstəqil satanlar, vasitəci firma və təşkilatlar; maliyyə- ğsığorta və nəqliyyat təşkilatları;
• Məhsul istehsal edib müstəqil satanlar, vasitəci firma və təşkilatlar;
• maliyyə- ğsığorta və nəqliyyat təşkilatları;

8. Təşkilatı-hüquqi formasına görə XİF- in subyektlərinə daxildir



• Kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları
• heç bir cavab döğru deyil.
• İxracatçılar, idxalatçılar və komissionerlər;
√ Kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları, sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər;
• Komissionerlər və digər ixtisaslaşmış təşkilatlar;

9. “Gömrük Məcəlləsi” nə əsasən ixrac malı dedikdə nə başa düşülür:

√ AR-in gömrük sərhədindən keçerilən istənilən əmlak, o cümlədən istilik , elektrik və digər enerji növləri başa düşülür;
• heç bir cavab döğru deyil.
• AR-ə gətirilən istilik , elektrik və digər enerji növləri başa düşülür
• AR-ə gətirilən istənilən nəqliyyat vasitəsi növləri başa düşülür;
• AR-ə gətirilən istənilən əmlak, o cümlədən istilik , elektrik və digər enerji növləri başa düşülür;

10. Kapital ixracına nələr aiddir:

• Kreditlər və investisiyalar;
• heç bir cavab döğru deyil.
• Xarici ölkə və şəxs tərəfindən resrublikamıza qoyulan investisiya;
√ Kreditlər, borclar və investisiyalar;
• Kreditlər və borclar;

11. “Gömrük Tarifi haqqında” AR qanununa əsasən ixrac malı dedikdə başa düşülür:

• heç bir cavab döğru deyil.
√ AR-n gömrük sərhəddindən keçirilən istənilən əmlak;
• Xaricdən gətirilən istənilən əmlak;
• Xarici ölkə və şəxs tərəfindən resrublikamıza gətirilən avtonəqliyyat vasitələri;
• Xarici ölkə və şəxs tərəfindən resrublikamıza gətirilən mal və nəqliyyat vasitələri;

12. Tədiyyə balansı neçə hissədən ibarətdir:

• 5( beş);
√ 2 (iki);
• 1 (bir);
• 3 (üç);
• heç bir cavab döğru deyil.

13. Dolayı ixrac aşağıdakılardan hansıdır:

√ Gımrük sərhədini keçməyən mallar;
• heç bir cavab döğru deyil.
• Gımrük sərhədini keçən mallar;
• Gımrük sərhədini keçən xüsusi təyinatlı mallar;
• xüsusi təyinatlı mallar;

14. XİF-in növləri aşağıdakılardır:

• istehsal koperasiyası əməliyyatları, xarici ticarət və investisiya əmakdaşlığı;
√ xarici ticarət, valyuta və maliyyə-kredit, istehsal koperasiyası əməliyyatları və investisiya əmakdaşlığı;
• xarici ticarət və istehsal koperasiyası əməliyyatları
• xarici ticarət, valyuta və istehsal koperasiyası əməliyyatları;
• heç bir cavab döğru deyil.

15. Dolayı tranzit dedikdə nə başa düşülür:

√ Malın bir ölkə tərəfindən digər ölkəyə üçüncü ölkənin ərazisindəki gömrük anbarlarında yerləşdirilərək göndərilməsidir;
• Malın anbarlaşdırılmadan bir ölkə tərəfindən üçüncü ölkənin ərazisindən keçirilməklə digər ölkəyə aparılmasıdır;
• heç bir cavab döğru deyil.
• Malın bir ölkə tərəfindən digər ölkəyə aparılmasıdır;



• Malın anbarlaşdırılmaq şərti ilə bir ölkə tərəfindən üçüncü ölkənin ərazisindən keçirilməklə digər ölkəyə aparılmasıdır;

16. Birbaşa tranzit dedikdə nə başa düşülür:

√ Malın anbarlaşdırılmadan bir ölkə tərəfindən üçüncü ölkənin ərazisindən keçirilməklə digər ölkəyə aparılmasıdır;
• heç bir cavab döğru deyil.
• Malın bir ölkə tərəfindən digər ölkəyə üçüncü ölkənin ərazisindəki gömrük anbarlarında yerləşdirilərək göndərilməsidir;
• Malın bir ölkə tərəfindən digər ölkəyə aparılmasıdır.
• Malın anbarlaşdırılmaq şərti ilə bir ölkə tərəfindən üçüncü ölkənin ərazisindən keçirilməklə digər ölkəyə aparılmasıdır.

17. Tranziti şərti olaraq neçə yerə bölmək olar:

• birbaşa tranzit;
√ birbaşa və dolayı tranzit ;
• əsas və dolayı tranzit;
• əsas, əlavə və birbaşa tranzit ;
• əsas, əlavə, dolayı və birbaşa tranzit.

18. Beynəlxalq ticarətin inkişafının inkişaf istiqamətləri hansılardır:

√ azad ticarət, avtarkiyaçılıq və proteksionizm;
• Hec bir cavab doğru deyil.
• avtarkiyaçılıq və proteksionizm; ;
• azad ticarət və proteksionizm;
• azad ticarət və avtarkiyaçılıq;

19. Ticarət balansının saldosu bunlardan hansıdır:

• ixracın və idxalın dəyərlərinin cəmindən;
• Hec bir cavab doğru deyil.
√ ixracın dəyəri çıxılsın idxalın dəyəri;
• ixracın dəyərlərinin cəmindən;
• idxalın dəyərlərinin cəmindən;

20. Mövcud qanunvericiliyə əsasən qeyri-rezidentlər aşağıdakılar hesab edilir:

√ Rezidentlər siyahısına daxil edilməyən fiziki və hüquqi şəxslər, həmçinin hüquqi şəxs olmayan, lakin digər dövlətlərin qanunvericiliyinə
əsasən yaradılmış AR-dan kənarda yerləşən təşkilatlar.

• Hec bir cavab doğru deyil
• Bütün cavablar doğrudur

• AR-da yerləşən xarici diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliklər, həmçinin beynəlxalq nümayəndəliklər, onların filial və
nümayəndəlikləri.

• Daimi olaraq AR-dan kənarda olan, o cümlədən müvəqqəti olaraq AR-da olan fiziki şəxslər, həmçinin xarici dövlətlərin
qanunvericiliyinə əsasən yaradılmış və AR-dan kənarda yerləşən hüquqi şəxslər.

21. Mövcud qanunvericiliyə əsasən xarici iqtisadi fəaliyyətdə rezidentlər aşağıdakılar hesab edilir:

√
AR-nın vətəndaşı olan fiziki şəxslər, həmçinin qanunvericiliyə əsasən AR-də daimi yaşayan xarici vətəndaşlar və vətəndaşlğı olmayan
şəxslər, AR-nin qanunvericiliyinə əsasən yaradılmış hüquqi şəxsər, həmçinin onların xaricdə olan filial, nümayəndəlik və digər
bölmələri, AR-nın xaricdə olan rəsmi nümayəndəlikləri və s.

• Hec bir cavab doğru deyil
• Qanun vericiliyə əsasən daimi olaraq AR-nın ərazisində yerləşən hüquqi şəxslər.
• AR-nın ərazisində olan fiziki və hüquqi şəxslər.

• AR-da daimi yaşayış yeri olan fiziki şəxslər, həmçinin belə olmayan AR-nin qanunvericiliyinə əsasən yaradılan və onun ərazisində
olmayan hüquqi şəxsər və təşkilatlar.

22. Xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə mal nomenklaturası (XİFMN) kimlər tərəfindən təsbiq olunur:

√ AR-nın höküməti.
• Hec bir cavab doğru deyil
• Regional gömrük idarələri tərəfindən



• AR-nın Gömrük Komitəsi tərəfindən.
• AR-nın qanunu ilə.

23. XİF-nin dövlət tənzimlənməsinin əsas prinsipləri arasında ən başlıcası hansıdır:

√ AR-nin xarici siyasətinin tərkib hissəsi olan vahid xarici ticarət siyasəti.
• Hec bir cavab doğru deyil.
• XİF-nin dövlət tənzimlənməsinin vahid sistemi və onun həyata keçirilməsinə nəzarət və XİF-nin bütün iştirakçılarının bərabərliyi.
• XİF-nin bütün iştirakçılarının bərabərliyi.
• XİF-nin dövlət tənzimlənməsinin vahid sistemi və onun həyata keçirilməsinə nəzarət.

24. XİF-n tarif tənzimlənməsi hansı qanunvericilik əsasında həyata keçirilir.

• AR-nın “Gömrük məcəlləsi“ ilə.
• Heç bir cavab doğru deyil.
√ AR-nın“Kömrük məcəlləsi“ və “Kömrük tarifi haqqında”AR-nın qanunu.
• “Valyuta tənzimi haqqında ” AR-nın qanunu ilə.
• “Valyuta tənzimi haqqında”, “Gömrük tarifi haqqında” AR-nın qanunları və AR-nın “Gömrük məcəlləsi “ ilə.

25. . Xarici ticarət fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi haqqında qanuna müvafiq olaraq dövlətin xarici ticarət siyasəti aşağıdakı sistemlər
tərəfindən həyata kecirilir:

√ Gömrük-tarif və qeyri-tarif tənzimlənməsi vasitəsi ilə
• İqtisadi siyasət tədbirləri (lisenziyalaşdırma, kvota tətbiqi və s.) tətbiq edilməklə qeyri-tarif tənzimlənməsi.
• Gömrük-tarif tənzimlənməsi
• Gömrük tənzimlənməsi.
• Hec bir cavab doğru deyil.

26. Xarici iqtisadi fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi kriteriyalardan asılı olaraq hansı metodlar əsasında həyata kecirilir:

√ Qeyd edilənlərin hamısı vasitəsi ilə.
• İqtisadi metodlar.
• tarif tənzimlənməsi vasitəsi ilə.
• qeyri-tarif tənzimlənməsi vasitəsi ilə.
• İnzibatı metodlar.

27. Xarici iqtisadi fəaliyyətinin iqtisadi mahiyyəti nədir:

• xarici vətəndaşlarlar arasında baş verən ticarət münasibətləridir.
• xarici dövlətlər arasında baş verən ticarət münasibətləridir.
√ xarici dövlətlər, təşkilatlar və vətəndaşlarla xarici ticarət və digər qarşılıqlı iqtisadi münəsibətlər sistemidir.
• xarici dövlətlər və vətəndaşlarla ticarət münasibətləridir.
• Qeyd edilənlərin heç biri doğru deyil

28. Vergitutma bazası dedikdə nə başa düşülür:

√ Gömrük rüsum və vergilərin hesablanması üçün nəzərdə tutulan vergitutma obyekti.
• Gömrük rüsumunun hesablanması üçün nəzərdə tutulan vergitutma obyektinin məbləği.
• Vergi tutulan əməliyyatın məbləği.
• Hec bir cavab doğru deyil.
• Vergilərin hesablanması üçün nəzərdə tutulan vergitutma obyektinin nməbləği.

29. Vergiyə cəlb edilən malların həcmi və ya çəkisi üzrə hər bir vahidindən hesablanan gömrük rüsumları  necə adlanır:

√ Spesifik  gömrük rüsumları ;
• Kombinələşmiş gömrük rüsumu;
• Advalor və kombinələşmiş gömrük rüsumu;
• Advalor gömrük rüsumları;
• Qeyd edilənlərdən heç biri.



30. Malların gömrük dəyərindən faizlə hesablanan  gömrük rüsumları  necə adlanır:

√ Advalor gömrük rüsumları;
• Spesifik gömrük rüsumu;
• Qeyd edilənlərdən heç biri.
• Advalor və spesifik gömrük rüsumu;
• Kombinələşmiş gömrük rüsumu;

31. Hesablanma üsulundan asılı olaraq növ gömrük rüsumları tətbiq edilir:. A-də  eçə

• 5(beş);.
• doğru cavab yoxdur.ət edilir:
√ 3 (üç) ;
• 1(bir);.
• 2(iki);

32. AR-nın “Gömrük məcəlləsi” aşağıdakıları müəyyən edir:

• Gömrük işinin nəzəri və təşkilatı əsaslarını;
• Gömrük işinin siyasi, iqtisadi,  hqquqi və təşkilatı əsaslarını.
• Heç bir cavab doğru d
• Gömrük işininsiyasi,  iqtisadi və hüquqi əsaslarını.
√ Gömrük işinin iqtisadi,  hüquqi və təşkilatı əsaslarını.

33. Gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi zamanı maraqlı  tərəfin və ya onun nümayəndəsinin iştirakı hansı hallarda vacibdir:

√ Yalnız gömrük orqanının tələb etdiyi hallarda;
• Xeyr;
• Tərəflərdən birinin  tələb etdiyi halada;
• Rütün hallarda ;
• Doğru cavab yoxdur.;

34. Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı ayrı-ayrı əməliyyatlar  gömrük orqanlarının yerləşmədiyi yerdən və iş vaxtından kənar vaxtda həyata
keçirilə bilərmi:

√ Bəli, maraqlı şəxslərin  əsaslandırılmış sorğusu  və gömrük orqanının rəisinin  və ya   digər səlahiyyətli şəxsin yazılı razılığı olduqda.
• Bəli;
• Qanunvericilikdə belə hal nəzərdə tutulmyıb;
• Xeyir;
• Bəli, maraqlı şəxslərin  əsaslandırılmış sorğusu  olduqda;

35. Gömrük rəsmiləşdirilməsi nədən asılı olmayraq  tətbiq olunur:

• Malların ölkə  mənşəyi və  təyinatı nəzərə alınmaqla;
• Doğru cavab yoxdur
• Malların  ölkə  mənşəyindən;
√ Malların ölkə  mənşəyindən və  təyinatı nəzərə alınmaqla göndərilən ölkədən;
• Malların təyinatından;

36. Bəyannamə neçə surətdən ibarət  tərtib edilir:

√ 4 (dörd);
• 3(üç) ;
• 5 (beş);
• 6(altı);
• 2( iki):

37. Gömrük ödənişlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə pul vəsaitinin gömrük orqanlarının hesabına köçürülməsi hansı valyuta ilə həyata
keçirilir:



√ AR valyutası ilə və ya Milli Bankın kursu üzrə istənilən xarici valyuta ilə;
• İstənilən xarici valyuta ilə;
• Yalnız AR-in milli valyutası ilə ;
• AR valyutası ilə;
• malın istehsalçısı olan ölkənin milli valyutası ilə.

38. Ödəyici tərəfindən gömrük ödənişləri hansı üsullarla təmin edilə bilər:

√ Mal və ya digər əmlakın girovu, həmçinin bank təminatı və ya tapşırığı ilə;
• Bankın zəmanəti və ya tapşırığı ilə;
• Hec biri doğru deyil.
• Mal girovu və ya bankın zəmanəti;
• Bankın zəmanəti, tapşırığı və müvafiq aktivlərə patentlə;

39. Gömrük qanunvericiliyinə əsasən gömrük rüsum və vergilərinin ödənulməsinin təmin edilməsi hansı şəxslərə həvalə edilir:

• Müvəqqəti saxlanma anbarlarının sahibi, gömrük anbarlarının sahibi və çömrük brokeri;
• Hec biri doğru deyil.
√ Gömrük brokeri, müvəqqəti saxlanma anbarlarının sahibi, gömrük anbarlarının sahibi və çömrük daşımalarının sahibi;
• Müvəqqəti saxlanma anbarlarının sahibi;
• Gömrük brokeri, gömrük anbarlarının sahibi;

40. Gömrük rüsum və vergilərinin ödənulməsi üzrə müddətin verilməsi və ya uzadılması barədə qərar gömrük orqanı tərəfindən aşağıdakı
müddətdə qəbil edilir:

• Maraqlı şəxslərin bu haqda ərizə verdiyi müddətdən 10 (on) iş günündən cox olmayan;
• Maraqlı şəxslərin bu haqda ərizə verdiyi müddətdən 30 (otuz) iş günündən çox olmayan;
• Hec biri doğru deyil.
• Maraqlı şəxslərin bu haqda ərizə verdiyi müddətdən 20 (iyirmi) iş günündən çox olmayan;
√ Maraqlı şəxslərin bu haqda ərizə verdiyi müddətdən 15 (on beş) iş günündən çox olmayan;

41. Gömrük rüsum və vergilərinin ödənulməsi üzrə müddətin verilməsi və ya uzadılmasına icazə verilə bilər:

√ Bir və ya bir neçə növ gömrük rüsum və vergiləri üzrə, həmçinin ödənilməsi nəzərdə tutulan bütün məbləğ və ya onun müəyyən hissəsi
üzrə;

• Bir və bir neçə neçə növ gömrük rüsum və vergiləri üzrə mövcud bütün məbləv üzrə;
• Bir və ya bir neçə növ gömrük rüsum və vergiləri üzrə
• Bir növ gömrük rüsum və vergiləri üzrə;
• Bir növ gömrük vergisi üzrə.

42. Gömrük rüsum və vergilərinin ödənulməsi üzrə müddətin verilməsi və ya uzadılması hansı müddətdə ola bilər:

√ Bir aydan 6 (altı) aya qədər;
• Bir ay müddətinə qədər;
• Belə bir hal AR Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulmayıb.
• Səbəbindən asılı olaraq gömrük orqanının belə qərar qəbul etdiyi vaxtdan bir il müddətinə qədər;
• Bir aydan 3 (üç) aya qədər;

43. Gömrük ödəmələri üzrə qayda və tələblərin pozulmasına görə peniyaların hesablanmasına nə vaxdan başlanır:

• Belə bir hal AR Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulmayıb və hər bir konkret halda gömrük xidməti orqanları tərəfındən sərbəst
tənzimlənir;

• Belə bir hal AR Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulmayıb.
• Belə qayda pozulmalarının başa çatdığı gün;

√ Belə qayda pozulmalarının başa çatdığı gün, onun müəyyən edilməsi mümkün olmadığı hallarda mövcud gömrük presudurasının
fəaliyyətə başladığı gün;

• Mövcud gömrük presudurasının fəaliyyətə başladığı gün;

44. Gömrük tənzimlənməsi sistemində mövsümi ( müvəqqəti) gömrük rüsumları tətbiq edilir:

√ Bəli, yerli məhsulun yığılması vaxtı ölkə istehsalçılarının daxili bazarını qorumaq məqsədi ilə;



• Bu məsələ AR gömrük xidməti orqanları tərəfındən operativ tənzimləmə metodları ilə tənzimlənir
• Bu məsələ AR gömrük xidməti orqanları tərəfındən məhsul növündən asılı olaraq operativ tənzimləmə metodları ilə tənzimlənir;
• Xeyr;
• Əgər gömrük qanunvericiliyində digər hal nəzərdə tutulmamışsa;

45. AR-in gömrük ərazisinə gətirilən mallara hansı halda əvəzləşdirici gömrük ödəmələri tətbiq edilir:

√ İstehslı və ya ixracında subsidiya istifadə edilən; əgər belə gətirilmə ölkə istehsalçılaına zərər vurur və vurmaq qorxusu vardırsa,
Konkret növ məhsulların gətrilməsi belə malların istehsalının təşkili və genişləndirilməsinə maneçilik törədir;

• əgər belə gətirilmə ölkə istehsalçılaına zərər vurur və vurmaq qorxusu vardırsa İstehslı və ya ixracında subsidiya istifadə edilən;
• Konkret növ məhsulların gətrilməsi belə malların istehsalının təşkili və genişləndirilməsinə
• AR-dən çıxarılan mallara..
• İstehslı və ya ixracında subsidiya istifadə edilən;

46. Spesifik gömrük rüsumları hansı qaydada hesablanır:

√ Vergiyə cəlb edilən malların həcmi və ya çəkisi üzrə hər bir vahidindən;
• Vergiyə cəlb edilən malların kontrakt dəyərindən faizlə;
• Malların gömrük və ya kontrakt dəyərindən faizlə.
• Malların gömrük dəyərindən faizlə;
• Vergiyə cəlb edilən malların hər bir ədədindən;

47. Advalor gömrük rüsumları necə hesablanır:

√ Malların gömrük dəyərindən faizlə;
• Vergiyə cəlb edilən malların hər vahid çəki vahidindən;
• Vergiyə cəlb edilən malların kontrakt dəyərindən;
• Malların gömrük və ya kontrakt dəyərindən.
• Vergiyə cəlb edilən malların hər bir ədədindən;

48. AR-in gömrük qanunvericiliyi sistemndə tranzit gömrük rüsumları tətbiq edilirmi :

√ Xeyr;
• Bəli, əgər Gömrük Məcəlləsində digər hal nəzərdə tututmamışsa;
• Bəli, yalnız AR höküməti tərəfindən təsdiq edilmiş siyahı üzrə ayrı-ayrı mallara;
• Xeyr, yalnız AR höküməti tərəfindən təsdiq edilmiş siyahı üzrə ayrı-ayrı mallar istisan olmaqla;
• Bəli;

49. Gömrük rüsumları hesablanma üsulundan asılı olaraq fərqləndirilir:

√ Advolor, spesifik və kombunələşmiş rüsumlar;
• Advolor, spesifik və tranzit rüsumlar;
• Spesifik və kombunələşmiş rüsumlar;
• Spesifik, tranzit və kombunələşmiş rüsumlar;
• Advolor və spesifik rüsumlar;

50. AR gömrük ərazisinə gətirilən mallar üzrə deklarantda hansı andan etibarən gömrük rüsumvə vergilərini ödəmək öhdəliyi yaranır

√ AR gömrük ərazisinə keçən andan;

• Əməliyyatlardan nasının birinci baş verməsindən asılı olaraq AR gömrük ərazisinə keçən və ya gömrük bəyannaməsini təqdim etdiyi
andan;

• Bu prosedura gömrük qanunvericiliyində nəzərdə tututlduğuna görə gömrük orqanları tərəfindən hər bir deklranta qarşı fərdi qaydada
yerinə yetirilir;

• E) Doğru cavab yoxdur.
• Gömrük bəyannaməsini təqdim etdiyi andan;

51. AR-in iqtisadi marağını qorumaq məqsədi ilə gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı aşağıdakı gömrük rüsumları tətbiq edilir:

√ Xüsusi, antidempinq və kompensasiyaedici ( əvəzləşdirici);
• Xüsusi, antidempinq, və tranzit;



• Xüsusi və mövsümi;
• antidempinq və kompensiyaedici;
• Xüsusi və antidempinq;

52. Kömrük ödəmələrinin tərkibinə aşağıdakılar daxildir:

√ Gətirilmə və çıxarılma üzrə gömrük rüsumları, gömrük yığımları ölkənin gömrük ərazisinə, gətirilən və çıxarılan malla üzrə ƏDV və
ölkəyə gətirilən mallar üzrə aksiz vergisi; həmçinin gömrük qanunvericiliyinə əsasən deklarantdan tutulan digər gömrük ödəmələri;

• Gətirilmə və çıxarılma üzrə gömrük rüsumları, gömrük yığımları, ölkənin gömrük ərazisinə gətirilən malla üzrə ƏDV və ölkədən
çıxarılan mallar üzrə aksiz vergisi;

• Gətirilmə və çıxarılma üzrə gömrük rüsumları, gömrük yığımları ölkənin gömrük ərazisinə, gətirilən və çıxarılan malla üzrə ƏDV və
ölkəyə gətirilən mallar üzrə aksiz vergisi;

• E) Gətirilmə və çıxarılma üzrə gömrük rüsumları, gömrük yığımları ölkənin gömrük ərazisinə, gətirilən və çıxarılan malla üzrə ƏDV.
• Gətirilmə və çıxarılma üzrə gömrük rüsumları;

53. Malların ölkə mənşəyini təsdiq edən sənəd hansıdır:

√ Sərbəst formada tərtib edilmiş və özündə malların ölkə mənşəyini birmənalı müəyyən etməyə imkan verən malların mənşəyi darədə
bəyannamə;

• İxrac və ya barter sövdələşməsi barədə pasport, ixrac üzrə bağaşma sazışı;
• Gömrük Yük Bəyannaməsi;
• Heç biri doğru deyil.
• İdxal və ixrac üzrə bağaşma sazışı;

54. Gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti AR-in gömrük sərhədini keçın bütün mal və nəqliyyat vasitələrinə aiddirmi:

√ Bəli;
• Xeyr;
• Bəli, yalnız “sursatların yerdəyişməsi” gömrük rejimi altında olan mallar istisna olmaqla;
• Heç biri doğru deyil.
• Bəli, əgər gömrük qanunvericili ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa;

55. Malların ölkə mənşəyi dedikdə nə başa düşülür:

√ Malların tam istehsal olunduğu və ya kifayət qədər emala mərüz qaldığı ölkə;
• Malların kifayət qədər emala mərüz qaldığı ölkə;
• Malların tam istehsal olunduğu və ya kifayət qədər sanitar emalına mərüz qaldığı ölkə;
• Heç biri doğru deyil.
• Malların tam istehsal olunduğu olkə;

56. Gömrük tənzimlənməsi sistemində xüsusi gömrük rejimindən istifadə edilirmi:

√ Bəli;
• Bəli, belə bir rejim dəfələrlə mövcud gömrük qanunvericiliyini pozan şəxslərə münasibətdə tətbiq edilir;

• Bəli, belə bir rejim ümumdünya ticarət təşkilatı tərəfindən onun üzvü olmayan dövlətlərə münasibətdə, o cümlədən AR-ə qarşı tətbiq
edilir.

• Malların idxalını həyata keçirənlərə tətbiq edlir.
• Xeyr;

57. Əsas gömrük rejimlərini sadalayın:

√ Daxili isehlak üçün buraxılma, ixrac, beynəlxalq tranzit;
• Təkrar ixrac, gömrük anbarı, azad gömrük zonası (anbarı);
• Gömrük ərazisində emal,gömrük anbarı,daxili istehlak üçün buraxılma;
• Heç biri doğru deyil.
• Gömrük anbarı, təkrar idxal, azad ticarət;

58. Gömrük orqanlarına Gömrük Yük Bəyannaməsi kim tərəfindən verilir:

√ Malları və nəqliyyat vasitələrini keçirən şəxs və ya gömrük brokeri;
• idxalatçı fiziki və hüquqi şəxslər;



• ixrac mallarını istehsal edən şəxslər
• Doğru cavab yoxdur
• malları və nəqliyyat vasitələrini gömrük ərazisindən keçirən deklarant tərəfindən;

59. Malların açıq tipli müvəqqəti saxlanma anbarlarına qəbulun təsdqləyən və malları yerləşdirən şəxsə gömrük orqanları tərəfindən verilən
sənəd aşağıdakılar ola bilər:

√ Qəbz;
• Malların qəbulu haqqında akt;
• Mal-material dəyərlilərinin inventarlaşma siyahısı;
• Qaimə.
• Anbar şəhadətnaməsi;

60. Gömrük nəzarəti altında olan müvəqqəti saxlanma anbarlarıda olan malların uçot və heabatı kimlər tərəfindən aparılır:

√ Müvəqqəti saxlanma anbarlarının sahibi;
• Gömük qanunvericiliyində nəzərdə tutulan qaydaya yğun olaraq anbarların sahibi və ya gömrük orqanları;

• Əgər saxlanma müddəti 6 aydan çox olmadıqda uçot və hesabatı müvəqqəti saxlanma anbarlarının sahibləri, ondan artıq müddətdə isə
gömrük orqanları;

• Alıcılar tərəfindən.
• Regional gömrük idarəsinə təqdim etməklə gömrük orqanları;

61. Müvəqqəti saxlanma anbarları ola bilər:

√ Açıq və qapalı tipli;
• Heç bir cavab doğru deyil
• Belə təsnifat gömrük qanunvericiliyində göstərilməyıb;
• Yalnız qapalı tipli;
• Açıq tipli;

62. Gömrük qanunvericiliyi sistemində sadələşmiş formada və ilk növbədə malların gömrük ərazisindən hər iki istiqamətdə keçirilməsi
zamanı gömrük rəsmiləşdirilməsi nəzərdə tutulubmu:

√
Yalnız aşağıdakı mallara münasibətdə- fors-major hallarının nəticəsində məhv edilməsi zəruri olduqda; - tez xarab olmaya mərüz
qalan;beynəlxalq poçt göndərmələri; əkspres-yüklər, çatdırılmalar və kütləvi informasiya vasitələri üçün nəzərdə tutulan digər
materiallar həmçinin diri canlılar və radioaktiv maddələr olduqda;

•
Yalnız aşağıdakı mallara münasibətdə- fors-major hallarının nəticəsində məhv edilməsi zəruri olduqda; - tez xarab olmaya mərüz
qalan;beynəlxalq poçt göndərmələri; əkspres-yüklər, çatdırılmalar və kütləvi informasiya vasitələri üçün nəzərdə tutulan digər
materiallar;

• Xeyr, diri canlılar və radioaktiv maddələr istisna olmaqla;
• Belə bir hal gömrük qanunvericiliyində göstərilməyıb;
• Bəli;

63. Gömrük rəsmiləşdirilməsinin həyata keçirilməsi zamanı maraqlı tərəfin və ya onun nümayəndəsinin iştirakı vacibdirmi:

√ Yalnız gömrük orqanının tələb etdiyi hallarda;
• Maraqlı tərəfin tələb etdiyi hallarda;
• Xeyr;
• Belə bir hal gömrük qanunvericiliyində göstərilməyıb;
• Bəli;

64. Gömrükor orqanları gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün verilən sənədlərdə müəyyən səhvlər və qeri-dəqiq məlumatların olması hallarında
sənədləri qəbul etməkdən imtina hüququna malikdirmi:

√
Xeyr, əgər müəyyən edilmiş sıhvlər və dəqiqləşmələr gömrük ödəmələrinin həcmini müəyyənləşdirməyə, XİF-in dövlət
tənzimlənməsinə dair AR-in qanunvericiliyinə uyğun qadağa və məhdudiyyətlər haqda gömrük orqanlarının qəbul etdəcəyi qərara təsir
etməzsə;

• Bəli, gömrük qanunvericiliyinə əsaslanaraq maraqlı şəxsləri yazılı formada məlumatlandırdıqda;

• Malik deyil, əgər müəyyən edilmiş sıhvlər və dəqiqləşmələr XİF-in dövlət tənzimlənməsinə dair AR-in qanunvericiliyinə uyğun qadağa
və məhdudiyyətlər haqda gömrük orqanlarının qəbil etdəcəyi qərara təsir etməzsə;

• Heç bir haldabu hüquqa malik deyil;
• Bəli;



65. Gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı ayrı-ayrı əməliyyatlar gömrük orqanlarının yerləşmədiyi yerdən və iş vaxtından kənar vaxtda həyata
keçirilə bilərmi:

√ Bəli, maraqlı şəxslərin əsaslandırılmış sorğusu və gömrük orqanının rəisinin və ya digər səlahiyyətli şəxsin yazılı razılığı olduqda. Bu
zaman kömrük rəsmiləşdirilməsi gömrük nəzarətinin səmərəliliyinə mənfi təsir göstərməməlidir.

• Bəli, maraqlı şəxslərin əsaslandırılmış sorğusu və gömrük orqanının rəisinin və ya digər səlahiyyətli şəxsin yazılı razılığı olduqda;
• Xeyir;
• Qanunvericilikdə belə hal nəzərdə tutulmyıb;
• Bəli;

66. Gömrük rəsmiləşdirilməsi nə ilə başa çatır:

√
AR-in GM ilə nəzərdə tutulan həcmdə zəruri gömrük prosedurlarının tətbiqi məqsədi ilə malların müvafiq gömrük rejimi altında
saxlanılması və ya bu rejimin fəaliyyətinin başa çatması (əgər belə gömrük rejimi müəyyən müddətdə həyata keçirilərsə), həmçinin
gömrük ödəmələrinin hesablanması və alınması üzrə gömrük əməliyyatların başa çatması;

• Malların ölkə mənşəyinin, malları AR-in gömrük ərazisindən keçirən şəxslərin, həmçinin malların gömrük rejimi altında yerləşdrlməsi
məqsədi ilə həmin malların təyinatı müəyyənləşdirmək üçün gömrük əməliyyatların başa çatması;

•
AR-in GM ilə nəzərdə tutulan həcmdə gömrük prosedurlarının tətbiqi məqsədi ilə malların müvafiq gömrük rejimi altında saxlanılması,
həmçinin malları gömrük ərazisindən keçirən şəxslərə iqtisadi siyasət təbirlərinin tətbiqi məqsədi ilə gömrük əməliyyatların başa
çatması;

• Doğru cavab yoxdur;

• AR-in GM ilə nəzərdə tutulan həcmdə gömrük prosedurlarının tətbiqi məqsədi ilə malların müvafiq gömrük rejimi altında saxlanılması
üzrə gömrük əməliyyatların başa çatması;

67. Əməliyytların gömrük rəsmiləşdirilməsi nədən asılı olmayraq tətbiq olunur:

• Malların ölkə mənşəyindən, göndərilən ölkədən və təyinatı nəzərə alınmaqla;
√ Malların ölkə mənşəyindən və təyinatı nəzərə alınmaqla göndərilən ölkədən;
• Malların ölkə mənşəyindən və təsnifat əlamətlərindən;
• Malların təyinatından və ölkə mənşəyindən;
• AR-in qanunvericiliyi ilə belə hal nəzərdə tutulmayıb;

68. Gömrük Yük Bəyannaməsinin hansı minimal informasiya (məlumatlar) öz əksini tapmalıdır:

√ Gömrük ödəmərininin hesablanması və alınması, gömrük ərazisindən çıxarılan malların adları və həcmi, həmçinin gömrük
statistikasının formalaşması və AR-in gömrük qanunvericiliyinin tətbiqi barədə;

• Gömrük ödəmərininin hesablanması və alınması, gömrük statistikasının formalaşması və AR-in gömrük qanunvericiliyinin tətbiqi
barədə;

• Gömrük ödəmərininin hesablanması və alınması, gömrük ərazisindən çıxarılan malların adları barədə, həmçinin gömrük statistikasının
formalaşması barədə;

• Cavablardan heç biri doğru deyil;
• Gömrük ödəmərininin hesablanması və alınması barədə;

69. Gömrük Yük Bəyannaməsinin verilməsinə qədər malların buraxilması həyata keçirə bilərmi:

√
Bəli, əgər deklarant tərəfindən malların identifikasıyasını, həmçinin gömrük qanunvericilinə əsasən gömrük orqanları tərəfindən
malların buraxilmasından 45 gündən çox olmayan müddətdə (əgər Gömrük Məcəlləsinə əsasən başqa müddət nəzərdə tutulmamışsa)
məhdudlaşdırılmanı nəzərdə tutan halları həyata keçirməyə imkan verən sənədlər təqdim edilmişsə;

•
Bəli, əgər deklarant tərəfindən malların identifikasıyasını, həmçinin xarici iqtisadi fəaliyyətin təzimlənməsi haqqında AR-in
qanunvericiliyində malların buraxilmasından 3 gündən çox olmayan müddətdə (əgər gömrük orqanları tərəfindən başqa müddət nəzərdə
tutulmamışsa) məhdudlaşdırılmanı nəzərdə tutan halları həyata keçirməyə imkan verən sənədlər təqdim edilmişsə;

• Xeyr;
• Cavablardan heç biri doğru deyil;
• Bəli ;

70. Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisindən çüxarılmasına gömrük rəsmiləşdirilməsi və gömrük nəzarəti həyata keçirilərkən
gömrük orqanlarının tələbi əngəl ola bilərmi:

√ Xeyr göstərilən məqsəd üçün əsas sayıla bilməz;
• Bəli, əgər gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün deklarant tərəfindən təqdim ediləcək sənədlərin müddəti başa catmışdırsa;
• Xeyr;
• Cavablardan heç biri doğru deyil;
• Bəli ;



71. Gömrük yük bəyannaməsi neçə surətdən ibarət tərtib edilir:

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

72. Mövcud qanunvericiliyə əsasən gömrük orqanları tərəfindən aşağıdakı ödənişlər tutulur:

√ Gömrük rüsumları və vergiləri; ƏDV və yol vergisi ; gömrük yığımları, haqq və dövlət rüsumu;
• ƏDV və yol vergisi ;
• gömrük yığımları, haqq və dövlət rüsumu;
• gömrük rüsumları və dövlət rüsumu;
• Gömrük rüsumları və vergiləri;

73. Gömrük bəyannaməsinin forması kimlər tərəfindən müəyyən olunur:

√ Nazirlər kabineti;
• Dövlət Statistika Komitəsi;
• Dövlət Gömrük Komitəsi;
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi;
• Maliyyə Nazirliyi;

74. Kağız üzərində yazılı formada təqdim edilən GB-də nələr olmalıdır:

√ Deklarantın imzası və müəssisənin möhürü;
• müəssisə rəhbərinin və baş mühasibin imzası;
• Mal daşiyan təşkilatın nümayəndəsinin imzası və möhürü
• elektron imza.
• mallar haqqında məlumat;

75. GB-nin hansı formalarda təqdim edilə bilər:

√ şifahi, elektron və kağız üzərində yazılı formada;
• elektron və kağız üzərində yazılı formada;
• şifahi və kağız üzərində yazılı formada;
• şifahi vəelektron formada.
• şifahi;

76. GB-də düzəliş edilməsinə və onun geri götürülməsinə hansı hallarda icazə verilir:

√ fors-major halları ilə başlı malların bəyan edildiyi gömrük prosduru altında yerləşdirilməsi mümükün olmadıqda və mallar digər gömrük
prosduru altında yerləşdirilməli olduqda;;

• fors-major halları ilə başlı malların bəyan edildiyi gömrük prosduru altında yerləşdirilməsi mümükün olmadıqda;
• mallar digər gömrük prosduru altında yerləşdirilməli olduqda;;
• icazə verilmir.
• istənilən halda

77. Mövcud qanunvericiliyə əsasən gömrük rəmiləşdirilməsinin və malların buraxölmasının maksimum müddəti nə qədərdir:

√ 3 gün;
• 7 gün;
• 10 gün;
• 1 ay.
• 5 gün;

78. Gömrük orqanlarının vahid sisteminə hansılar daxildir:

√ AR DGK-nin aparatı və ərazi gömrük idarələri; İxtisaslaşdırılmış gömük idarələri və gömrük postları;



• İxtisaslaşdırılmış gömük idarələri və gömrük postları;
• AR DGK-nin aparatı, ixtisaslaşdırılmış gömük idarələri və gömrük postları;
• cavablardan hec biri doğru deyil.
• AR DGK-nin aparatı və ərazi gömrük idarələri;

79. Sərbəst iqtisdi zona nə deməkdir:

√ gömrük ərazisinin gətirilən mallara gömrük rüsumları və vergilərinin, həmçinin ticarət siyasəti tədbirlərinin tətbiq olunmayan hissəsidir.
• mal saxlanılan gömrük anbarları yerləşən zona;
• tranzit daşımalar nəzərdə tutulan zona və mal saxlanılan gömrük anbarları yerləşən zona;
• cavablardan hec biri doğru deyil.
• tranzit daşımalar nəzərdə tutulan zona;

80. Mallar nə zaman xüsusi gömrük proseduru altında saxlanılır:

• tranzit və gömrük anbarında saxlanc; sərbəst zona və xüsusi istifadə;
• tranzit və gömrük anbarında saxlanc;
• sərbəst zona və xüsusi istifadə;
• tranzit, saxlanc, sərbəst zona, xüsusi istifadə və emal,;
√ tranzit, saxlanc, sərbəst zona, xüsusi istifadə və emal,;

81. Gömrük yük bəyannaməsinin hansı formaları mövcudur :

√ əsas, əlavə, dövri, sadələşdirilmiş və natamam bəyannamələr;
• əsas və dövri bəyannamələr;
• tam, natamam və dövri bəyannamələr;
• Hec bir cavab doğru deyil.
• əsas və əlavə bəyannamə;

82. Bəyannaməçi dedikdə nə başa düşülür :

√ Gömrük orqanlarına gömrük bəyannaməsi təqdim edən və ya öz adından gömrük bəyannaməsi verən şəxsdir;
• Malları gömrük ərazisində daşıyan şəxs;.
• Malsatanlara malı çatdıran şəxs;
• cavablardan hec biri doğru deyil.
• öz adından gömrük bəyannaməsi təqdim edən şəxs;

83. Gömrük yük bəyannaməsi nədir :

√ Malların müvafiq gömrük proseduru altında yerləşdirilmsi üçün tələb olunan məlumatları əks etdirən və şəxslər tərəfindən müəyyən
edilmiş formada göşrük orqanlarına təqdim edilən sənəddir.

• Malalanlar tərəfindən gömrük orqanlarına verilən sənəddir; .
• Malsatanlar tərəfindən gömrük orqanlarına verilən sənəddir
• Hec bir cavab doğru deyil.
• Gömrük orqanlarına hesablaşma üçün verilən sənəddir;

84. Gömrük dəyərinin düzgünlüyünə nəzarət kimlər tərəfindən həyata keçirilir:

√ Gömrük orqanları tərəfindən.
• Malalanlar tərəfindən.
• İdxalatçı tərəfindən.
• Hec bir cavab doğru deyil
• Deklarant tərəfindən.

85. Gömrük dəyəri nədir:

√ Malların gömrük dəyəri yalnız gömrük məqsədləri üçün istifadə olunan dəyərdir.
• Malların gömrük dəyəri onların hesablaşma dəyəridir.
• Gömrük dəyəri gömrük orqanları tərəfindən müəyyən edilən dəyərdir.
• Hec bir cavab doğru deyil



• Gömrük dəyəri kontraktda göstərilən dəyərdir.

86. AR-da gömrük işi özundə nəyi əks etdirir:

√ AR-nın gömrük siyasətini, AR-nin gömrük sərhədindən mal və nəqliyyat vasitələriin buraxılma qayda və şərtlərini və gömrük
siyasətinin həyata keçirilməsi vasitələrini.

• Gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi vasitələrini.
• AR-nın gömrük siyasətini və onun həyata keçirilməsi vasitələrini.
• Hec bir cavab doğru deyil
• AR-nın gömrük siyasətini, AR-nin gömrük sərhədindən mal və nəqliyyat vasitələriin buraxılma qayda və şərtlərini.

87. AR-də gömrük işinə rəhbərlik kim tərəfindən həyata keçirilir:

√ AR-nın Gömrük Komitəsi və onun regional şöbələri.
• AR-nın Gömrük Komitəsi və Vergilər Nazirliyi.
• AR-nın Gömrük Komitəsi, Milli Bank və Vergilər Nazirliyi.
• Hec bir cavab doğru deyil.
• AR-nın Gömrük Komitəsi və Dövlət Statistika komitəsi.

88. Gömrük rüsumları hansı funksiyaları yerinə yetirir:

√ Fiksal, balanslaşdırıcı və proteksianist.
• Proteksianist.
• Balanslaşdırıcı.
• Fiksal və Proteksianis.
• Fiksal.

89. AR-də aşağıdakı gömrük rüsumlsrı tətbiq edilir:

√ Advalor, spesifik və kombinə edilmiş.
• Sresifik.
• Advalor və spesifik.
• Kombinə edilmiş.
• Advalor.

90. “Gömrük tarifi“ anlayışı özündə nəyi əks etdirir:

√ Gömrük vergi, rüsum, haqq və yığımlarını.
• Gömrük vergilərini və haqqlarını.
• Gömrük rüsumlarını.
• Gömrük vergi, rüsum və haqqlarını.
• Gömrük rüsum və vergilərini.

91. Kömrük qanunvericiliyinə əsasən AR-nın “Gömrük məcəlləsi” aşağıdakıları müəyyən edir:

√ Gömrük işinin iqtisadi, hqquqi və təşkilatı əsaslarını.
• Gömrük işinin iqtisadi və hqquqi əsaslarını.
• Gömrük işininsiyasi, iqtisadi, hqquqi və təşkilatı əsaslarını.
• Heç bir cavab doğru deyil.
• Gömrük işinin nəzəri əsaslarını;

92. AR-nın gömrük qanunvericiliyi nədən ibarətdir:

√ AR-in “Gömrük məcəlləsi“, “Gömrük tarifi haqqında” AR-in qanunu və AR-in gömrük məcəlləsi ilə əlaqdar qəbul edilən qanunvericilik
aktları

• Gömrük işinin iqtisadi, hqquqi və təşkilatı əsaslarını əks etdirən sənədlərdən;
• “Gömrük məcəlləsi“ ilə əlaqədar qəbul edilən qanunvericilik aktlarından;
• Heç bir cavab doğru deyil.
• AR-nın “Gömrük Məcəlləsi“;



93. Mal göndərişinin EXW bazis şərtində malların itirilməsi riski malalana keçir:

• Cavablardan heç biri doğru deyil.
• Malsatan tərəfindən malın göndərmə stansiyasına yerləşdirdiyi tarixdən;
• Malsatan tərəfindən malın gəmi portunun yanına yerləşdiyi tarixdən;
√ Malsatan tərəfindən malın alıcıya təqdim edildiyi andan;
• Malsatan tərəfindən malın nəqliyyat təşkilatına təqdim edildiyi tarixdən;

94. Kontraktın  bağlanması neçə mərhələni  əhatə edir:

• 2(iki);
√ 3(üç);;
• 1(bir);
• 6 (alti);.
• 5(beş)

95. Fiksasiyası üsulundan asılı olaraq qiymətlərin neçə   növü var:

• 6 (alti);
• 5(beş) ;
• 2(iki);
√ 3(üç);
• 8 (səkkiz). .

96. Malın nəqliyyat  xərcləri daxil edilməklə nəzərdə tutulan qiyməti  necə adlanır:

√ Malın franko qiyməti;
• Doğru cavab yoxdur;
• Malın istehsal  qiyməti;
• Malın pərakəndə qiyməti;
• Malın sövdələşmə həyata keçirilən  qiymətidir;

97. Malın franko qiyməti  nəyi  nəzərdə  tutur:

√ Malın nəqliyyat  xərcləri daxil edilməklə nəzərdə tutulan qiymətidir;
• Sövdələşmə zamanı istifadə edilən   qiymətidir;
• Malın pərakəndə qiymətidir;
• Malın topdan satış qiymətidir;
• Malın istehsal,   topdan satış və  pərakəndə qiymətidir;

98. Xif-də Franko termininin mənası nədir:

• Doğtu cavab yoxdur .
• Razıdır;
• Bocludur;
√ Azaddır;
• Ödəməlidir;

99. Malların alğı-satqısı üzrə beynəlxalq konvensiyasında nələr əks etdirilir:

• Alıcı və satıcının vəzifələri;
• Riskin keçirilməsivə xərclərin bölgüsü;
√ Yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı.
• Tərtib olunma şərtləri və satıcının vəzifələri;
• Tərtib olunma şərtləri və alıcının vəzifələri;

100. Mal göndərişinin bazis şərtində malların itirilməsi riskini nəzərdə tutulurmu:

• Tutmur; əgər malsatan tələd edirsə;
• Tutur; əgər malalan tələd edirsə.



• Tutmur; əgər malalan tələd edirsə;
√ Tutur;
• Tutur, əgər malsatan tələd edirsə ;

101. Franko termini nəyi ifadə edir:

√ Azadddır;
• Doğtu cavab yoxdur .
• Razıdır;
• Ödəməlidir;
• Borcludur;

102. İNKOTERMS 2010-a daxil edilən DAT bazis şərtlərində satıcının vəzifəsi nə zaman bitmiş hesab olunur:

√ yükunn kontrakda razəlaşdırılan təyinat stansiyasında- terminalda alıcıya verildiyi andan;
• Doğru cavab yoxdur..
• Hava limanında malı alıcıya verildiyi andan;
• təyinat ölkəsində istəniən yerdə malı alıcıya verildiyi andan;
• İstənilən yerdə malı alıcıya verildiyi andan;

103. Malların göndərişinin bazis şərtininə əsasında hansı şərt durur:

√ Franko;
• Franko malalan.
• Franko malsatan;
• Franko daşıyıcı;
• Franko-zavod ;

104. Kontraktın bağlanmasının hansı mərhələləri var:

• Kontraktın hazırlanması və kontraktın yerinə yetirilməsi;
• Kontraktın tərtib edilməsi və kontraktın yerinə yetirilməsi;
• Kontraktın tərtib edilməsi, kontraktın yerinə yetirilməsi və kontraktın auditi;
• Kontraktın hazırlanması və kontraktın tərtib edilməsi;
√ Kontraktlın hazırlanması, kontraktın tərtib edilməsi və kontraktın yerinə yetirilməsi;

105. Qiymətlərin fiksasiyası üsulundan asılı olaraq hansı qiymət növlərini mövcuddur:

√ Möhkəm (sabit), dəyişən və sürüşkən qiymətlər;
• Dəyişən və sürüşkən qiymətlər.
• Topdan və pərakəndə qiymətlər;
• Möhkəm (sabit) və sürüşkən qiymətlər;
• Möhkəm (sabit) və dəyişən qiymətlər;

106. Malın franko qiyməti nədir:

• Malın sövdələşmə həyata keçirilən qiymətidir;
• Malın istehsal və pərakəndə qiymətidir;
• Malın istehsal qiymətidir;
• Malın pərakəndə qiymətidir;
√ Malın nəqliyyat xərcləri daxil edilməklə nəzərdə tutulan qiymətidir;

107. Malın qiyməti nədir:

• Malın istehsal maya dəyərinin pulla ifadəsidir;
• Malın tam olmayan ( qısaldılmış) maya dəyərinin pulla ifadəsidir;
• Malın tam maya dəyərinin pulla ifadəsidir;
√ Malın dəyərinin pulla ifadəsidir;
• Doğru cavab yoxdur;



108. Oferta dedikdə nə başa düşülür:

√ Oferta bir tərəfin digər tərəflə hüquqi öhdəlik yaradan kontrakta girmək barədə kommersiya xarakterli təklifidir;
• Oferta bir tərəfin digər tərəflə hüquqi öhdəlik yaradan kontrakta girmək barədə qeyri-kommersiya xarakterli təklifidir;

• Oferta bir tərəfin digər tərəflə hüquqi öhdəlik yaradan kontrakta girmək barədə kommersiya xarakterli təklifidir; vəOferta bir tərəfin
digər tərəflə hüquqi öhdəlik yaradan kontrakta girmək barədə qeyri-kommersiya xarakterli təklifidir;

• Oferta bir tərəfin digər tərəflə kontrakta girmək barədə istənilən xarakterli təklifidir;
• doğru cavab yoxdur;

109. Kontraktların subyektinə daxildir:

√ sövdələşmədə iştirak etmək istəyən istənilən hüquqi və fiziki şəxslər.
• sövdələşmədə iştirak etmək istəyən istənilən fiziki şəxslər.
• doğru cavab yoxdur;
• Malları alan və ya satan fiziki şəxslər;
• sövdələşmədə iştirak etmək istəyən istənilən hüquqi şəxslər;

110. Əsas kontraktlara nələr aid edilir:

• konsaltinq və lizinq üzrə bağlanan kontraktlar
• doğru cavab yoxdur;

√ istənilən malın, elmi-texniki biliklərin alınması və icarə üzrə kontraktlar; beynəlxalq turizm, konsaltinq və lizinq üzrə bağlanan
kontraktlar;

• istənilən malın, elmi-texniki biliklərin alınması və icarə üzrə kontraktlar;
• beynəlxalq turizm, konsaltinq və lizinq üzrə bağlanan kontraktlar;

111. Kontraktlar neçə növə bölünür:

• 3.0
• 5.0
• 6.0
• 4.0
√ 2.0

112. İxrac malları üzrə gömrük təmizlənməsini kim həyata keçirir:

√ İxracatçı, əgər kontraktda başqa şərt nəzərdə tutulmayıbsa;
• Malıdaşıyan;
• İxracatçı;
• İdxalatçı;
• Cavablardan heç biri doğru deyil.

113. Mal göndərişinin FOB bazis şərtində malların gömrük təmizlənməsini kim həyata keçirir:

√ İxracatçı;
• İdxalatçı;
• Cavablardan heç biri doğru deyil.
• Malın istehsalçısı;
• Malıdaşıyan;

114. Mal göndərişinin FCA bazis şərtində malların məhvolma yaxud zədələnməsi riski idxalatçıya (malalana) keçir:

• Malın malsatan tərəfindən idxalatatçının ölkəsindəki razılaşdırılmış məntəqəyə
• Cavablardan heç biri doğru deyil.
• Malı daşıyan gəminin malın boşldılacağı porta yan aldığı andan;
√ Malın malsatan tərəfindən nəqliyyat təşkilatına və ya əkspeditora təqdim edildiyi andan;
• Malın sərhəddə razılaşdırılmış məntəqədə idxacatçının sərancamına təqdim

115. “İNKOTERMS”-2010-a hansı yeni terminlər daxil edilmişdir:



√ DAP; DAT;
• DAT; DDP; FAS; FOB; CER və CİF
• EWX, FCA, CPT;
• FAS; FOB; CFR və CİF;
• EWX, FCA, CPT; CIP;

116. “İNKOTERMS”-2010 malların göndərilməsinin I qrupuna hansılar aid edilir:

√ EWX, FCA, CPT; CIP; DAP; DAT; DDP;
• CPT; CIP; DAP; DAT; DDP; FAS; FOB;
• DAT; DDP; FAS; FOB; CER və CİF
• DAP; DAT; DDP; FAS; FOB; CER və CİF;
• EWX, FCA, CPT; CIP;

117. “İNKOTERMS”-2010 malların göndərilməsinin neçə qrupunu nəzərdə tututr:

• 3.0
• 5.0
• Belə buir qruplaşma nəzərdə tutulmayıb;
• 4.0
√ 2.0

118. “İNKOTERMS”-2000 malların göndərilməsinin hansı qruplarını nəzərdə tututr:

√ E, F, C, D;
• E, F, C, D, P;
• E, F, C;
• E, F;
• E, F, K;

119. “İNKOTERMS”-2000 malların göndərilməsinin şərtlərinin neçə qrupunu nəzərdə tututr:

• 2.0
• Belə buir qruplaşma nəzərdə tutulmayıb;
• 5.0
• 3.0
√ 4.0

120. Xarici valyuta ilə akkreditiv açılan zaman uçotda belə əks etdirilir:

• DT 224-15   KT 223-10;
• DT 224-13   KT 223-11;
• DT 224-13   KT 223-12;
√ DT 224-13   KT 223-11, DT 224-13   KT 223-12
• DT 224-12   KT 223-10;

121. Milli valyuta ilə akkreditiv açılan zaman  uçotda belə əks etdirilir:

• DT 224-13   KT 223-11;
√ DT 224-12   KT 223-10;
• DT 224-14   KT 223-12;
• DT 224-15   KT 223-10;
• Doğru cavab yoxdur.

122. Xarici valyuta ilə akreditiv açılan zaman hansı hesabda uçota alınır:

• Doğru cavab yoxdur.
• 224-12;
• 224-15;
• 224-14;



√ 224-13;

123. Xarici valyuta ilə kkreditiv açılan zaman uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 224-13   KT 223-11, DT 224-13   KT 223-12
• DT 224-15   KT 223-10;
• DT 224-13   KT 223-12;
• DT 224-13   KT 223-11;
• DT 224-12   KT 223-10;

124. Xarici valyuta ilə ceklərin uçotu  hansı hesabda uçota alınır:

√ 224-15;
• Doğru cavab yoxdur.
• 224-14;
• 224-13;
• 224-12;

125. Milli valyuta ilə çeklərin uçotu hansı hesabda uçota alınır:

• 224-15;
• Doğru cavab yoxdur.
√ 224-14;
• 224-12;
• 224-13;

126. Milli valyuta ilə kkreditiv açılan zaman hansı hesabda uçota alınır:

• 224-15;
• Doğru cavab yoxdur.
√ 224-12;
• 224-13;
• 224-14;

127. Hansı halda akkreditiv kredit  hesabına açıla bilər:

• İdxalatçının xüsusi  vəsaiti  kifayət etmədikdə;
• İxracatçının  tələbi əsasında;
√ İdxalatçının xüsusi  vəsaiti  olmadıqda; İdxalatçının xüsusi  vəsaiti  kifayət etmədikdə;
• Doğru cavab yoxdur.
• İdxalatçının xüsusi  vəsaiti  olmadıqda;

128. XİF-də  tətbiq edilən  ödəmə  formaları nədən asılı olaraq  seçilir:

√ Bağlanılmış  kontraktın şərtindən;
• Doğru  cavab yoxdur;
• Tərəflərin  istəyindən;
• Alıcının  istəyindən;
• Satıcının  istəyindən;

129. Vekselin dövriyyəsi zamanı onun məbləğinə aşağıdakılar daxil edilir:

√ vekselin məbləği və hesablanmış faizin məbləği
• vekselin məbləği;
• Düzgün cavab yoxdur
• vekselin nominal dəyəri;
• veksel üzrə hesablanmış faiz məbləği;

130. Hesablaşma ceki hansı qaydada hesablaşmalar üçün nəzərdə tutulur:



√ nağdsız hesablaşmaların aparılması üçün;
• Düzgün cavab yoxdur.
• yalnız nəqliyyat təşkuilatları qeri-nağd;
• mal və xidmətə görə nağd qaydada;
• mal əməliyyatların nağd ödənilməsi üçün;

131. Çeklərin aşağıdakı növləri vardır.

√ pul və hesablaşma ceki; yol çeki və bank ceki;
• Düzgün cavab yoxdur
• pul və yol çeki;
• yol çeki və bank ceki;
• pul və hesablaşma ceki;

132. Aşağıdakılardan hansı həm hesablaşma forması və həm də hesablaşma mexanizminə aiddir.

• Düzgün cavab yoxdur
• açıq hesab və ceküzrə hesablaşma;
• cek və veksellə hesablaşma;
• qabaqcadan ödəmə;
√ akkreditiv və inkasso;

133. Akkreditivin hansı vəsaitlər hesabına açıla bilər:

√ İdxalatçının vəsaiti, onun olmadığı və ya kifayət etmədiyi hallarda isə müvəkkil bankın krediti;
• İxracatçının hesabına
• Bank krediti;
• İdxalatçının vəsaiti;
• Kontraktda göstərilənə uyğun olaraq idxalatçının vəsaiti və ya kredit hesabına

134. Akkreditiv hesablaşma forması kimin üçün daha sərfəli hesab olunur:

√ İxracatçı üçün, çünki hələlik rəsmiləşdirilməmiş yüklənmiş mal, yerinə yetirilmiş işlərvə göstərilmiş xidmətlər üzrə alıcılara öhdəliyin
şərtsiz ödənilmənə zəmanət verir.

• İdxalatçı üçün, çünki akkreditivin açıldığı tarixdən ixracatçının öz öhdəliyini yerinə yetirəcəyinə tam əmin olur;
• Akkreditivi açan və təsdiqləyən banklar üçün.
• Akkreditiv yalnız bir ixracatçı üçün acıldığına üçün az səmərəli olduğuna görə bu hesablaşma formasından az istifadə olunur;
• Xarici iqtisadi başlaşmanın hər iki iştirakçısı üçün;

135. İxracatçının öz öhdəliyini nəzərdə tutulan müddətdə yerinə yetirmədiyi halda açılmış akkreditiv üzrə məbləğin idxalatçıya
qaytarılmasına zəmanət verilir:

• Mövcud hal mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb;
• heç biri doğru deyil.
√ Bəli;
• Bəli, yalnız fors-major hallarında;
• Xeyr;

136. Çağrılmayan akkreditiv dedikdə  nə başa düşülür:

√ Akkredetivi açan və onu təsdiqləyən  hər iki bank ixracatçı qarşısında onun ödənilməsinə cavabdehlik daşıyır;
• Heç biri doğru deyil.
• Ödənilməsinə cavabdeh olan bank tərəfindən açılmış akkreditiv;
• Pul sənədinin alınmasını təsdiqləyən və ixracatçı qarşısında cavabdehlik daşıyan bank tərəfindən açılmış akrreditiv
• Öhdəliyin idxalatçı tərəfindən girov formasında ödənilməsini nəzərdə tutan akkreditiv;

137. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə ödəmə tapşırığı formasında hesablaşma tətbiq oluna bilər:

√ Bəli;
• Qanunvericilikdə belə hal nəzərdə tutulmayıb.



• Ödəmə tapşırığı formasında hesablaşma cox az tətbiq olunur və yalnız öhdəliklərin ösdınilməsinin dövlətlərarası razılaşmalara əsasən
nəzərdə tutulduğu hallarda istifadə olunur;

• Xeyr, əgər bankın qanunvericili ilə başqası nəzərdə tutulmayıbsa;
• Xeyr;

138. Hesablaşma çekləri ödənilə bilər:

• Qed edilən hesablaşma forması xarici iqtisadi fəaliyyətdə tətbiq olunmur;
• İxracatçının istəyinə əsasən yalnız nağd formada
√ Nağd qaydada və ya çek sahibinin bankda olan hesabına köçürülməklə;
• Nağd qaydada;
• Çek sahibinin bankda olan hesabına köçürülməklə;

139. İdxalatcı tərəfindən qoyulmuş akkreditivi çeri cağırmaq hüququna malikdir:

• Gömrük brokeri
• İxracatçı.
√ İdxalatçı və müvəkkil bank;
• İdxalatçı;
• Müvəkkil bank;

140. Xarici iqtisadi fəaliyyərdə istifadə edilən akkreditin hesablaşma formasının növlərini sadalayın:

• Təsdiq edilən və təsdiq edilməyən, transrentabelli ( köçürülən, bölünən. kəsirli,və s), çağrılan;
• Çağrılan və çağrılmayan, təsdiq edilən və təsdiq edilməyən, transrentabelli
√ Çağrılan və çağrılmayan, təsdiq edilən və təsdiq edilməyən, transrentabelli (köçürülən,bölünən, kəsirli və s.
• Çağrılan və çağrılmayan, təsdiq edilən və təsdiq edilməyən.
• Çağrılan və çağrılmayan;

141. Xarici iqtisadi fəaliyyərdə istifadə edilən hesablaşma formaları aşağıdakılardır:

√ Çek, inkasso; poçt köçürmələri və veksellə; Akkreditiv və SWIFT formasında pul köçürmələri
• Çek və veksellərlə
• Akkreditiv və SWIFT formasında pul köçürmələri;
• poçt köçürmələri və veksellə;
• Çek, inkasso;

142. Xarici iqtisadi fəaliyyərdə istifadə edilən hesablaşma formaları içərisində ən geniş tətbiq onunanı hansıdır:

√ Akkreditiv, kommersiya krediti və inkasso;
• Çek, inkasso;
• Çek və veksellərlə.
• Çek, inkasso, ödəmə tapşırığı və veksellərlə;
• Ödəmə tapşırığı, veksel;

143. Xarici iqtisadi fəaliyətdə ödəmə formaları dedikdə nə başa düşülür:

√ Bu ödəmənin həyata keçirildiyi alətlərdir (hesablaşma sənədləridir);
• Doğru cavab yoxdur;
• Yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı;
• Bu ödəmə mexanizmləridir(üsullarıdır);
• Bu ödəmə və pulun alınması mexanizmləridir( üsullarıdır);

144. Xarici iqtisadi fəaliyətdə ödəmə metodları dedikdə nə başa düşülür:

√ Bu ödəmə və pulun alınması mexanizmləridir( üsullarıdır);
• Doğru cavab yoxdur;
• Yuxarıda qeyd edilənlərin hamısı;
• Bu ödəmə mexanizmləridir( üsullarıdır);
• Bu ödəmənin həyata keçirildiyi alətlərdir( hesablaşma sənədləridir);



145. XİF üzrə hesablar planında kapital bölməsinin tərkibinə hansı hesablar daxildir:

• Dolğun cavab yoxdur.
• Emissiya gəliri və geri alınmış kapital (səhm);
• Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi və ceri alınmış kapital( səhm);
• Nominal (nizamnamə) kapitalı;

√ Kapital ehtiyatları, bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş) zərər, nominal (nizamnamə) kapitalı, emissiya gəliri və ceri alınmış kapital
(səhm);

146. Faiz xərci yaradan öhdəliklər XİF üzrə hesablar planının hansı bölməsinə daxildir:

√ V
• III
• IX
• VII
• II

147. Uzunmüddərli faiz xərci yaradan öhdəliklər XİF üzrə hesablar planının hansı bölməsinə daxildir:

• Qısamüddətli öhdəliklər
• uzunmüddətli kreditor borcları
• düzgün cavab yoxdur
• qısamüddətli faiz xərci yaradır
√ Uzunmüddətli öhdəliklər

148. Qısamüddətli faiz xərci yaradan öhdəliklərXİF üzrə hesablar planının neçənci bölməsinə daxildir:

√ V
• VII
• III
• II
• IX

149. XİF üzrə    hesablar planının  VII    bölməsin  necə adlanır:

• Uzummüddətli öhdəliklər;
• Gəlirlər.
√ Xərclər-XİF;
• Uzunmüddətli aktivlər;
• Uzunmüddətli aktivlər;

150. Kapital ehtiyatlarını  uçota alan hesablar XİF üzrə   hesablar planının  hansı  bölməsinə daxildir:

• Doğru cavab yoxdur
√ Kapital;
• Uzunmüddətli aktivlər;
• Xərclər;
• Gəlirlər;

151. Qeyri-maddi aktivlər  XİF üzrə   hesablar planının  neçənci  bölməsində   öz əksini tapır:

√ I;
• V;
• VI;
• VII
• II;

152. XİF üzrə   hesablar planının  IX     bölməsinə  hansı  hesablar daxildir:



• Ümumi nənfəət və Xarici valyuta ilə cari mənfəət  vergisi üzrə xərclər;
• Doğru cavab yoxdur.
• Ümumi nənfəət və Xarici valyuta ilə təxirə salınmış    mənfəət  vergisi üzrə xərclər;
√ Xarici valyuta ilə cari mənfəət  vergisi üzrə xərclər və Xarici valyuta ilə təxirə salınmış  mənfəət  vergisi üzrə xərclər
• Hesabat dövrünün xalis mənfəəti(zərəri) və ümumi mənfəət;

153. Satışdan gəlirlərin uçota alan hesablar hesablar planının neçənci bölməsində öz əksini tapır:

• IX.
• IV;
√ VI;
• III ;
• VIII;

154. XİF  üzrə    hesablar planında xərcləri uçota alan hesablar  neçənci  bölməyə daxildir:

• V  ;
• VI;
• III;
√ VII ;
• IV ;

155. XİF üzrə gəlirlər  hesablar planında öz əksini hansı bölmədə tapır:

• I və II;
• V və VI;
• I, II VƏ III;
√ VI;
• II və III;

156. Kommersiya  təşkilatlarında  XİF-in  uçotu  hansı  formalarda  təşkil edilə bilər:

• Qeyri- mərkəzləşdirilmiş;
√ Mərkəzləşdirilmiş  və Qeyri- mərkəzləşdirilmiş;
• Mərkəzləşdirilmiş
• Jurnal-order;
• Momerial -order;

157. Müəssisədə uçotun təşkilinə kim cavabdehlik daşıyır:

√ Müəssisənin rəhbəri;
• Baş mühasib;
• Satış üzrə meniceri;
• Düzgün cavab yoxdur,
• maliyyə direktoru;

158. Xərcləri uçota alan hesablarXİF üzrə hesablar planının hansı bölməsinə daxildir:

• III
• IX
• II
√ VII
• V

159. Ehtiyatları uçota alan hesablarXİF üzrə hesablar planının hansı bölməsinə daxildir:

• IX
• V
√ II
• III



• VII

160. XİF üzrə hesablar planının II bölməsi necə adlanır:

• Qisamüddətli öhdəliklər
• Öhdəliklər
• Uzunmüddətli aktivlər
√ Qisamüddətli aktivlər
• Aktivlər

161. XİF üzrə hesablar planının I bölməsi necə adlanır:

• Aktivlər;
• Öhdəliklər
• Qisamüddətli öhdəliklər;
√ Uzunmüddətli aktivlər;
• Qisamüddətli aktivlər;

162. XİF üzrə hesablar planının IX bölməsinə necə hesab daxildir:

√ 2.0
• 9.0
• 8.0
• 5.0
• 3.0

163. XİF üzrə hesablar planının IX bölməsi necə adlanır:

√ Mənfəət vergisi;
• Gəlirlər
• cari mənfəət vergisi üzrə xərclər;
• düzgün cavab yoxdur..
• Xərclər;

164. Qısamüddətli öhdəliklər XİF üzrə hesablar planının neçənci bölməsinə daxil edilmişdir:

√ V
• IV
• VI
• VII
• III

165. Passivləri uçota alan hesablar XİF üzrə hesablar planının hansı bölməsinə daxil edilmişdir:

√ III, IV və V bölməsinə;
• IV və V bölməsinə;
• III və IV bölməsinə;
• IX bölməsinə .
• I bölməsinə;

166. XİF üzrə hesablar planının Mənfəətlər (zərərlər) bölməsinə hansı hesablar daxil edilmişdir:

√ Ümumi mənfəət (zərər) (801) və Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay (811).
• Ümumi mənfəət (zərər) (801) və Hesabat dövrünün xalis mənfəəti(zərəri) (341);
• Elan edilmiş dividendlər (344), Hesabat dövrünün xalis mənfəəti(zərəri) (341) və Ümumi mənfəət (zərər) (801);
• Hesabat dövrünün xalis mənfəəti(zərəri) (341) və Ümumi mənfəət (zərər) (801)
• Ümumi mənfəət (zərər) (801), Maliyyə gəlirləri (631), Sair əməliyyat cəlir(611) və Kommersiya xərcləri(711) ;

167. XİF üzrə hesablar planının Mənfəətlər (zərərlər) bölməsinə neçə hesab daxildir:



√ 2.0
• 5.0
• 7.0
• 9.0
• 3.0

168. XİF üzrə hesablar planında Maliyyə gəlirləri (631) hesabı hansı bölməyə daxildir:

√ VI Gəlirlər;
• V Qısamüddətli öhdəliklər;
• VII Xərclər;
• İX Mənfəət vergisi .
• IV Uzunmüddətli öhdəliklər;

169. XİF üzrə hesablar planının Gəlirlər bölməsinin tərkibinə gəlirləri uçota alan hansı hesablar daxildir:

• Dolğun cavab yoxdur.
• əsas əməliyyat gəlirləriri, sair əməliyyat gəlirləri;
• fəaliyyətin dayandırılmasından məfəət, sair əməliyyat gəlirləri və maliyyə gəlirləri;
• A və B-də göstərilən;
√ əsas və sair əməliyyat, maliyyə, fəaliyyətin dayandırılmasından və fövqəlada gəlirləri;

170. XİF üzrə əldə edilən gəlirlərin uçota alan hesablar hesablar planının neçənci bölməsində öz əksini tapır:

√ VI
• IV
• V
• IX
• III

171. XİF üzrə hesablar planının V bölməsində qısamüddətli öhdəliklər necə qrupda əks etdirilir:

√ 5.0
• 4.0
• 6.0
• 7.0
• 3.0

172. XİF üzrə hesablar planının IV bölməsində uzunmüddətli öhdəliklər necə qrupda əks etdirilir:

√ 5.0
• 4.0
• 6.0
• 7.0
• 3.0

173. XİF üzrə hesablar planının IV bölməsin necə adlanır:

√ Uzummüddətli öhdəliklər;
• Uzunmüddətli aktivlər;
• Kapital ;
• Mənfəət vergisi.
• Uzunmüddətli aktivlər; Kapital ;

174. XİF üzrə hesablar planında xərcləri uçota alan hesablar hansı bölməyə daxildir:

√ VII bölmədə;
• IV bölmədə;
• V və VI bölmədə;
• İX .



• III bölmədə;

175. XİF  üzrə    hesablar planının xərclər bölməsinin  tərkibinə  hansı xərcləri uçota alan hesablar daxildir:

√ Satışın maya dəyəri, maliyə və kommersiya xərclərini; İnzibatı, sair əməliyyat və kommersiya xərclərini;
• İnzibatı, sair əməliyyat və kommersiya xərclərini;
• Maliyə və kommersiya xərclərini;
• Dolğun cavab yoxdur.
• Satışın maya dəyəri, maliyə və kommersiya xərclərini;

176. XİF üzrə gəlirlər hesablar planında öz əksini necə tapır:

√ Əsas, əməliyyat, maliyyə və fəaliyyətin dayandırılmasından gəlirlər;
• Sair əməliyyat gəlirləri və fəaliyyətin dayandırılmasından cəlirlər;
• Maliyyə cəlirləri və fəaliyyətin dayandırılmasından gəlirlər;
• Sair əməliyyat gəlirləri və əaliyyətin dayandırılmasından gəlirlər;
• Əsas və sair əməliyyat gəlirləri;

177. XİF üzrə hesablar planının V bölməsin necə adlanır:

√ Qısamüddətli öhdəliklər;
• Uzunmüddətli aktivlər;
• Kapital ;
• Mənfəət vergisi.
• Uzunmüddətli aktivlər; Kapital ;

178. XİF üzrə hesablar planının III bölməsin necə adlanır:

√ Kapital ;
• Uzunmüddətli aktivlər;
• Xərclər;
• Mənfəət.
• Qısamüddətli aktivlər;

179. Müəssisə aktivlərinin uçotu üçün nəzərdə tutulan hesablar müvafiq hesablar planının hansı bölmələrini əhatə edir:

√ I və II;
• II və III;
• III və IV;
• VIII və IX.
• I və III ;

180. Kommersiya təşkilatları üçün nəzərdə tutulan XİF-in uçotunun hesablar planı neçə bölmədən ibarətdir:

√ 9.0
• 6.0
• 7.0
• 8.0
• 5.0

181. Müəssisədə XİF üzrə uçot hansı formalarda təşkil edilə bilər:

√ mərkəzləşdirilmiş və Qeyri- mərkəzləşdirilmiş;
• mərkəzləşdirilmiş;
• Jurnal-order;
• Qeyri- mərkəzləşdirilmiş;
• Momerial -order;

182. Xarici valyutanın alınması üçün hesablaşma hesabından banka köçürülmüş məbləğ üçün hansı mühasibat yazılışı verilir: ;



• DT 222/10 KT 224-12
• DT 224-13 KT 221-10
• DT 223-11 KT 222/10
• DT 224-10 KT 223-10
√ DT 222/10 KT 223-10

183. Alınmış xarici valyuta bankdakı hesaba daxil olduqda mühasibat yazılışı verin:

• DT 224 KT 223
√ DT 223/11 KT 222/10
• DT 224 KT 221
• DT 223 KT 222/10
• DT 222/10 KT 223

184. Ezamiyyətə gedən şəxsə avans qaydasında nağd kassadan xarici valyuta verildikdə uçotda hansı yazılış tərtib edilir:

• Düzgün cavab yoxdur.
• DT 244-11 KT 223-11
• DT 244-11 KT 221-10
• DT 221-10 KT 223-10
√ DT 244-11 KT 221-11

185. Xaricdə təhsil alan tələbələrə hesablanmış təqaud ölkə daxilindəki xarici valyuta hesabından köçürüldükdə uçotda belə əks etdirilir:

• DT 202-00 KT 533-00;
√ DT 545-11 KT 223-11;
• DT 545-11 KT 223-12
• Düzgün cavab yoxdur.
• DT 341-00 KT 545-11;

186. Mülki məcəlləyə görə rezident səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı hansı hallarda arta bilər:

√ Tədavüldə olan səhmləri nominal dəyəri artırıldıqda və əlavə emisssiya aparıldıqda
• Əlavə emisssiya aparıldıqda
• Buraxılan səhmlərin bir hissəsi geri alındıqda
• A və B-də göstərilən hallarda
• Tədavüldə olan səhmləri nominal dəyəri azalldıqda

187. Mülki məcəlləyə görə rezident səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı hansı hallarda azala bilər:

• Əlavə emisssiya aparıldıqda;
• Tədavüldə olan səhmləri nominal dəyəri artırıldıqda
√ Tədavüldə olan səhmləri nominal dəyəri azaldıqda və buraxılan səhmlərin bir hissəsi geri alındıqda
• Buraxılan səhmlərin bir hissəsi geri alındıqda
• Tədavüldə olan səhmləri nominal dəyəri artırıldıqda

188. Rezident səhmdar cəmiyyəti xarici təşkilataverdiyi borc qaytarılan zaman belə uçota alınır:

√ DT 223-11 KT 182-00;
• DT 182-00 KT 223-10;
• DT 341-00 KT 545-11;
• Düzgün cavab yoxdur
• DT 545-11 KT 223-12

189. Xarici valyuta ilə müvəkkil bankdan alınmış qısamüddətli borcların qaytarılması  zamanı   uçotda  belə əks etdirilir:

√ DT 504-00 KT 223-11;
• DT 223-10 KT 502-00.
• DT 502-00 KT 223-10;
• DT 223-10 KT 501-00;



• DT 501-00 KT 223-11;

190. Xarici valyuta ilə müvəkkil bankdan alınmış qısamüddətli kreditlərin  ödənilməsi  uçotda  belə əks etdirilir:

√ DT 501-00 KT 223-11;
• DT 223-10 KT 502-00.
• DT 504-00 KT 223-10;
• DT 223-10 KT 501-00;
• DT 506-00 KT 223-10;

191. Xarici valyuta ilə müvəkkil bankdan alınmış qısamüddətli borclar uçotda  belə əks    etdirilir:

• DT 182-00   KT 223-10;
• DT 223-10   KT 182-00;
• DT 751-10   KT 504-00
• DT 223-10   KT 504-00;
√ DT 223-11   KT 504-00,

192. Xarici valyuta ilə müvəkkil bankdan alınmış qısamüddətli kreditlər uçotda  belə əks etdirilir:

√ DT 223-11 KT 501-00,
• DT 223-10 KT 501-12.
• DT 223-10 KT 182-00;
• DT 223-10 KT 501-00;
• DT 182-00 KT 223-10;

193. Xarici valyutanın satışıından alınmış gəlir  məbləği  hansı hesabda uçota alınır:

• 721-10
• Düzgün cavab yoxdur.
• 611-92
• 611-80
√ 611-91

194. DT 202-00 KT 533-00 yazılışının iqtisadi mənası nədir:

• Müəssisədə çalışan əcnəbi işçilərin əmək haqqından verginin tutulmasını
√ Müəssisədə çalışan əcnəbi işçilərə əmək haqqı hesablanmışını
• Müəssisədə çalışan əcnəbi işçilərin əmək haqqının ödənilməsini
• Düzgün cavab yoxdur
• Müəssisədə çalışan əcnəbi işçilərin əmək haqqından təqaud fonduna tutulmanı

195. Xaricdə təhsil alan tələbələrə hesablanmış təqaud xaricdəki xarici valyuta hesabından köçürüldükdə uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 545-11 KT 223-12
• Düzgün cavab yoxdur.
• DT 545-11 KT 223-10;
• DT 341-00 KT 545-11;
• DT 202-00 KT 533-00;

196. Xaricdə təhsil alan tələbələrə hesablanmış təqaud ölkə daxilindəki xarici valyuta hesabından köçürüldükdə uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 545-11 KT 223-11;
• DT 545-11 KT 223-11
• Düzgün cavab yoxdur.
• DT 341-00 KT 545-11;
• DT 202-00 KT 533-00;

197. Xaricdə çalışan işçilərə xarici ölkədə olan valyuta hesabından əmək haqqı köçürüldükdə uçotda belə əks etdirilir:



√ DT 533-00 KT 223-12
• D) Düzgün cavab yoxdur
• DT 445-00 KT 223-00;
• DT 545-00 KT 221-10;
• DT 545-00 KT 223-10

198. Qeyri-ticarət xarakterli cari valyuta əməliyyatlarına aşağıdakılar aid edilir:

• Xaricdə icarə haqqlarının ödənilməsi;
• Düzgün cavab yoxdur.

√ Xarici işçilərə əmək haqqının, pensiya, dövlət müavinatları, konpensasiya və alimentlərin ödənilməsi və Xaricdə ezamiyyədə olan
şəxslərə xərclərin və tələbələrə ( xaricdə təhsil alan və ya xarici tələbələrə) təqaudlərin köçürüllməsi;

• Xarici işçilərə əmək haqqının, pensiya, dövlət müavinatları, konpensasiya və alimentlərin ödənilməsi;
• Xaricdə ezamiyyədə olan şəxslərə xərclərin və tələbələrə ( xaricdə təhsil alan və ya xarici tələbələrə) təqaudlərin köçürüllməsi;

199. Təsdiq edilmiş avans hesabatına əsasən ezamiyyə xərcləri inzibatı xərclərə aid edildikdə belə yazılış tərtib edilir:

• DT 221-10 KT 223-10
• Düzgün cavab yoxdur.
√ DT 721-24 KT 244-11
• DT 244-11 KT 221-11
• DT 201-20 KT 244-11

200. Ezamiyyədən qayıdan şəxs avans hesabatı təqdim edərkən ona hansı sənədləri əlavə etməlidir:

• Malın alınmasını təsdiq edən hesab-fakturanı;
• Mədaxil orderini;
√ Pulun xərclənməsini təsdiqləyən bütün bəraətləndirici sənədləri.
• Əmrin surətini;;
• Ezamiyyə vərəqəsni; ;

201. Ezamiyyədən qayıdan şəxs tərəfindən alınmış təhtəl hesab məbləğin xərclənməyən hisəsi müəssisənin kassasına təhvil verilmişdir. Bu
zaman aşağıdakı yazılış tərtib edilir:

√ DT 221-11 KT 244-11
• Düzgün cavab yoxdur.
• DT 221-10 KT 223-10
• DT 201-20 KT 244-11
• DT 244-11 KT 221-11

202. Ezamiyyədən qayıdan şəxs materialın alınması barədə hesabat təqdim etmişdir. Alınmış materiallar anbara təhvil verilmişdir və onun
borcu silinmişdir. Əməliyyatı uçotda əks etdirin:

√ DT 201-20 KT 244-11
• Düzgün cavab yoxdur.
• DT 221-10 KT 223-10
• DT 244-11 KT 221-11
• DT 244-11 KT 221-10

203. Ezamiyyətə gedən şəxsə avans qaydasında nağd kassadan xarici valyuta verildikdə uçotda hansı yazılış tərtib edilir:

• DT 221-10 KT 223-10
• Düzgün cavab yoxdur.
√ DT 244-11 KT 221-11
• DT 244-11 KT 221-11
• DT 244-11 KT 223-11

204. Xarici ezamiyyə xərcləri üzrə hesablaşmaların uçotu hansı hesbda aparılır:

• 245”Xarici valyuta ilə digər qısamüddətli aktivlər”;



• 243-00 “Verilmiş qısamüddətli avanslar;
√ 244-00 ”Təhtəl hesab məbləğlər”;
• 545-11“Xİf üzrə xarici valyuta ilə qısamüddətli öhdəliklər
• 233-11 “Qısamüddətli verilmiş borclar”;

205. Bütün xərcləri dəvət edən tərəf öz üzərinə götürdüyü halda işçiyə ezamiyyə üzrə xərclər hansı həcmdə ödənilir:

• Nəzərdə tutulan ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının 30 faizi həcmində;
• Nəzərdə tutulan ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının 50 faizi həcmində;
• Nəzərdə tutulan ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının 20 faizi həcmində;
• Nəzərdə tutulan ezamiyyə xərclərinin 1 günlük normasının 10 faizi həcmində;
√ Ödənilmir;

206. Xarici ezamiyyəyə göndərilən işçiyə ezamiyyə ilə bağlı hansı xərclər ödənilir:

√ Qeyd edilənlərin hamısı.
• Baqajın aparılması və s. xərclər;
• Xarici pasportun və vizanın alınması üçün;
• Nəqliyyat xərcləri ( getmə və qayıtma üzrə);
• Gündəlik xərc;

207. Xarici ezamiyyə məqsədi ilə xarici valyutanın alınması üçün müəssisə tərəfindən banka verilən elan ( zayavka) neçə nüxsədən ibarət
olur:

• 1.0
• 5.0
• 4.0
√ 2.0
• 3.0

208. Satılmış xarici valyutanın dəyərinin silinməsi zamanı mühasibat yazılışı verin:

√ DT 611/91 KT 222/10
• DT 731/91 KT 222/10
• DT 223 KT 611/91
• DT 611/91 KT 223
• DT 611/91 KT 731/91

209. Xarici valyutanın satılmasından alınmış gəlir məbləği üçün mühasibat yazılışı verin:

• DT 223/10 KT 222/10
• DT 541/10 KT 223
√ DT 223/10 KT 611/91
• DT 224 KT 221
• DT 225 KT 223

210. Alınmış xarici valyuta üzrə yaranan mənfi kurs fərqinə mühasibat yazılışı verin:

• DT 224 KT 223
• DT 222/10 KT 611/80
√ DT 731/80 KT 222/10
• DT 223/10 KT 222/10
• DT 731/91 KT 222/10

211. Daxili bazarda xarici valyutanın alqı-satqısı üzrə əməliyyatlar zamanı hansı müddətə ehtiyatın yaradılması nəzərdə tutulur:

• 60 gün yaxud 120 gün;
• 60 gün yaxud 120 gün;
√ 60 gün yaxud 365 gün;
• 30 gün yaxud 180 gün;



• 60 gün yaxud 180 gün;

212. AR-də milli valyutanın alınması və istifadə qaydası hansi orqan tərəfindən müəyyən edilir:

√ AR-in Mərkəzi Bankı;
• Müvəkkil banklar ;
• AR-in Vergi orqanları Gömrük Komitəsi ilə birlikdə;
• AR-in Vergi orqanları;
• AR höküməti;

213. Xarici ezamiyyətətin müddəti kim tərəfindən müəyyən edilir:

√ Ezamiyyətə göndərən təşkilatın rəhbəri tərəfindən;
• İşçinin ezamiyyətə getdiyi təşkilatın rəhbərliyi;
• Mərkəzi Bank tərəfindən.
• Maliyyə Nazirliyi tərəfindən;
• Xarici pasportu verən orqan tərəfindən;;

214. Təşkilatın işçi heyətinin tərkibinə daxil olmayan şəxs xarici ezamiyyətə göndərilə bilər:

√ Xeyr.;
• Bəli, beynəlxaltq tikinti podratı nın mövcudluğu şəraitində;
• Bəli, əgər yuxarı təşkilatın icazəsi olarsa;
• Bəli, həmin şəxsin razılığına əsasən;
• Bəli;

215. Valyuta qanunvericiliyinə əsasən 180 gündən artıq müddətə maliyyə kreditlərinin verilməsi və alınması hansı növ valyuta
əməliyyatlarına aid edilir:

√ Kapitalın hərəkəti ilə bağlı valyuta əməliyyatlarına ;
• Cavablardan heç biri döğru deyil.
• Xarici valyutanın hərəkəti ilə bağlı valyuta əməliyyatlarına;
• Uçot siyasətindən asılı olaraq cari və ya kapitalın hərəkəti ilə bağlı valyuta əməliyyatlarına;
• Cari valyuta əməliyyatlarına;

216. Qeyri reidentlətlər AR ərazisində nağd və qeyri-nağd qaydada hesablaşmaları hansı valyuta ilə həyata kecirmək hüququna malikdirlər:

√ AR-in valyutası ilə;
• Xarici valyuta ilə.
• AR-in valyutası və yaxud istənilən xarici valyuta ilə;
• Qeyri reidentlətlər fiziki şəxslər AR-in valyutası ilə, hüquqi şəxslər nağd qaydada AR-in
• AR-in valyutası və aparılan əməliyyatdan asılı olaraq konvertasiya olunan xarici valyuta ilə

217. Mövcud qanunvericiliyə görə fiziki şəxsə müvəkkil bank tərəfindən hesab açılarkən onun şəxsi iştirakı vacibdir:

√ Mütləq;
• Xeyr.
• Onun natarial qaydada təsdiq edilmiş səlahiyətli nümayəndəsinin olması kifayətdir;
• Bu prosedura hər bir konkret halda müvəkkil bank tərəfindən həll edilir;
• Mütləq deyil, tələb olunan sənədlərin təsdiq eilmiş qaydada olması kifayətdir;

218. Rezident üçün bir və ya bir neçə müvəkkil bankda açılmış xüsusi hesabın sayına məhduduyyət qoyulur:

√ Xeyr.
• Bəli, beşdən çox ola bilməz bir şərtlə ki, rezident xarici iqtisadi fəaliyyətlə 1 ildən artıqdır ki məşğuldur;
• Bəli, beşdən çox ola bilməz;
• Bəli, uçdən çox ola bilməz, bir şərtlə ki, rezident xarici iqtisadi fəaliyyətlə 1 ildən artıqdır
• Bəli, uçdən çox ola bilməz;

219. Rezidentin bankdakı cari valyuta hesabından xüsusi hesabına xarici valyuta köçürülə bilərmi:



• Xeyr;
• Bəli, əgər müəssisə ilə müvəkkil bank arasında bağlanmış müqavilədə nəzərdə tutulubsa;
• Bəli, əgər hesab sahibi bunu tələb edirsə.
• Bəli, əgər müəssisənin uçot siyasətində nəzərdə tutulmuşsa;
√ Bəli;

220. Xarici valyutaya satışından yaranan müsbət kurs fərqi hansı hesabda uçota alınır:

√ 611”Sair əməliyyat gəlirləri”
• 621 “Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəət”
• 603 “Verilmiş güzəştlər”
• 602 “Satılmış malların qaytarılma və ucuzlaşdırılması”
• 601 ”Satış”

221. Müəssisənin bankdakı hesabından satılmış xarici valyutaya görə komisyon xərci silidikdə belə mühasibat yazılışı verilir:

• DT 611/91 KT 222/10
• DT 731/91 KT 222/10
• DT 223 KT 611/91
• DT 611/91 KT 611/80
√ DT 611/91 KT731-91

222. Satılmış xarici valyutanın dəyərinin silinməsi zamanı hansı mühasibat yazılışı verilir:

• DT 611/91 KT 731/91
• DT 611/91 KT 223
√ DT 611/91 KT 222/10
• DT 731/91 KT 222/10
• DT 223 KT 611/91

223. Alınmış xarici valyuta üzrə yaranan müsbət kurs fərqinə hansı mühasibat yazılışı verilir:

√ DT 222/10 KT 611/80
• DT 223/10 KT 222/10
• DT 224 KT 223
• DT 241/14 KT 222/10
• DT 731/80 KT 222/10

224. Alınmış xarici valyuta üzrə yaranan mənfi kurs fərqinə hansı mühasibat yazılışı verilir:

√ DT 731/80 KT 222/10
• DT 222/10 KT 611/80
• DT 224 KT 223
• DT 731/91 KT 222/10
• DT 223/10 KT 222/10

225. Alınmış xarici valyuta bankdakı hesaba daxil olduqda hansı mühasibat yazılışı verilir:

• DT 224 KT 223
• DT 224 KT 221
√ DT 223/11 KT 222/10
• DT 222/10 KT 223
• DT 223 KT 222/10

226. Xarici valyutanın satışı ilə əlaqədar müvəkkil banka ödənilən komission haqqı vergitutma məqsədləri üçün müəssisənin hansı
xərclərinin tərkibində uçota alınır.

• Əməliyyat xərclərinin;
• Kommersiya xərcləri;



• İnzibatı xərclər.
• Satışdankənar xərclərin;
√ Sair əməliyyat xərcləri

227. Xarici valyutanının alqı-satqısı müvəkkil bankların ıştirakı olmadan həyata keçirilə bilər:

√ Xeyr;
• Bəli;
• Xüsusi hallarda icazə verilir;
• Xeyr, əgər qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa;
• Bəli,əgər qanunvericilikdə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa;

228. Rezidentlər xarici valyutanı AR-in daxili valyuta bazarından aşağıdakıların müəyyən etdiryi məqsədlərə ala bilərlər:

√ AR-in Mərkəzi Bankı;
• AR Gömrük Komitəsi ;
• Müvəkkil banklar ;
• AR-in Maliyyə Nazirliyi;
• AR höküməti;

229. Rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən AR-in gömrük ərazisindən AR-in milli valyutasının və milli valyutada olan qiymətli
kağızların keçirilməsi qaydası kimlər tərəfindən müəyyən edir:

• AR-in Maliyyə Nazirliyi Gömrük Komitəsi və Vergilər Nazirliyi ilə birlikdə;
• Müvəkkil banklar ;
• AR Maliyyə Nazirliyi;
√ AR-in Mərkəzi Bankı Gömrük Komitəsi ilə birlikdə;
• AR-in Maliyyə Nazirliyi Gömrük Komitəsi ilə birlikdə;

230. Daxili bazarda xarici valyutanın alqı-satqısı üzrə əməliyyatlar zamanı hansı müddət daxilində ehtiyatın yaradılması nəzərdə tutulur:

• 60 gün yaxud 180 gün;
√ 60 gün yaxud 365 gün;
• 60 gün yaxud 120 gün;
• 60 gün yaxud 120 gün;
• 30 gün yaxud 180 gün;

231. Rezidentlərin qeyri - rezidentlərdən milli valyuta ilə kredit və borcların alınması üzrə hesablaşma və köçürmələr zamanı hansı müddətə
ehtiyatın yaradılması nəzərdə tutulur:

√ 365 gün.
• 180 gün;
• 120 gün;
• 90 gün;
• 60 gün;

232. Rezidentlərin qeyri - rezidentlərdən milli valyutada kredit və borcların alınması üzrə hesablaşma və köçürmələr zamanı neçə faiz (%)
həcmində ehtiyatın yaradılması nəzərdə tutulur:

√ 20 %;
• 10 %;
• Razılaşma əsasında. .
• 25 %;
• 15 %;

233. AR-də valyuta qanunvericiliyinin pozulmzsına görə hansı məsuliyyət nəzərdə tutulur:

√ Mülki-hüquqi və cinayət; İnzibatı
• Mülki-hüquqi və cinayət;
• İnzibatı və cinayət;



• İnzibatı və mülki-hüquqi.
• İnzibatı;

234. AR-də valyuta qanunvericiliyinin pozulmzsına görə kimlər məsuliyyət daşıyır:

• Fiziki şəxslər;
• Gömrük orqanı işçiləri;
√ Qeyd edilənlərin hamısı;
• Rezident və qeyri-rezident müəssisə və təşkilatlar;
• Müvəkkuil bankların vəzifəli şəxsləri ;

235. AR-də əsas valyuta nəzarəti orqanları kimlərdir:

• Dövlət Gömrük komitəsi;
• Maliyyə Nazirliyi.
√ Mərkəzi Bank və müvafiq icra hakimiyəti orqanı;
• Mərkəzi Bank;
• Mərkəzi Bank və müvəkkuil banklar;:

236. Qeyri-rezidentlər valyuta sərvətlərini almaq və ya satmaq hüququna malikdir:

• İstənilən valyuta ilə almaq və satmaq hüququna malikdir;
• Belə bir hüquqa malik deyil.
√ Manatla almaq və satmaq hüququna malikdir:
• Yalnız satmaq hüququna malikdir:
• Yalnız almaq hüququna malikdir:

237. Qeyri-rezidentlər valyuta sərvətlərini ölkəyə gətirmək və ya ölkədən çıxarmaq hüququna malikdir:

√ Nağd və köçürmə yolu ilə ölkəyə gətirmək və ölkədən çıxarmaq hüququna malikdir:
• Yalnız köçürmə yolu ilə ölkəyə gətirməkvə ölkədən çıxarmaq hüququna malikdir.
• Yalnız köçürmə yolu ilə ölkəyə gətirmək hüququna malikdir:
• Yalnız nağd şəkildə ölkədən çıxarmaq hüququna malikdir:
• Yalnız nağd şəkildə ölkəyə gətirmək hüququna malikdir:

238. Rezidentlər əvvəllər nağd şəkildə ölkəyə gətirilmiş hansı həcmdə olan valyuta sərvətlərini ölkədən çıxarmaq hüququna malikdir:

√ Yalnız 50 (əlli) min ABŞ dolları ekvivalentinədək olan məbləğdə;
• Belə hal qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.
• İstənilən məbləğdə;
• Yalnız 150 ( bir yüzəlli) min ABŞ dolları ekvivalentinədək olan məbləğdə;
• Yalnız 30 (otuz) min ABŞ dolları ekvivalentinədək olan məbləğdə;

239. Rezidentlər valyuta sərvətlərini nağd şəkildə ölkəyə gətirmək və ya ölkədən çıxarmaq hüququna malikdir:

• Heç biri doğru deyil.
• Belə hal qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.
√ Nağd şəkildə ölkəyə gətirmək və nağd şəkildə ölkədən çıxarmaq hüququna malikdir
• Yalnız nağd şəkildə ölkəyə gətirmək hüququna malikdir:
• Yalnız nağd şəkildə ölkədən çıxarmaq hüququna malikdir:

240. Rezidentlər arasında milli valyuta ilə əməliyyatlarının aparılmasına məhdudiyyət qoyulur:

• Bəli, yalnız daşınmaz əmlakın alınması üzrə əməliyyatlar üzrə və yalnız nizamnamə kapitalına rezident tərəfindən payın ödənilməsi ilə
bağlı əməliyyatlar üzrə;

• Bəli, yalnız nizamnamə kapitalına rezident tərəfindən payın ödənilməsi ilə bağlı əməliyyatlar üzrə;
• Bəli, yalnız daşınmaz əmlakın alınması üzrə əməliyyatlar üzrə;
√ Heç bir məhdudiyyət qoyulmur.
• Bəli, bütün növ əməliyyatlar üzrə;



241. Rezidentlər tərəfindən valyuta əməliyyatlarının aparılmasına AR-in Mərkəzi Bankının ərazi orqanlarının icazəsi tələb olunur:

√ Tələb olunmur, əvvəllər verilmiş icazə onun qüvvədə olduşu dövrün sonuna qədər tətbiq edilir
• Bəli, yalnız nizamnamə kapitalına qeyri-rezident tərəfindən payın ödənilməsi ilə bağlı əməliyyatlar üzrə;

• Bəli, yalnız daşınmaz əmlakın alınması üzrə əməliyyatlar üzrə və nizamnamə kapitalına qeyri-rezident tərəfindən payın ödənilməsi ilə
bağlı əməliyyatlar üzrə;

• Bəli, yalnız daşınmaz əmlakın alınması üzrə əməliyyatlar üzrə;
• Bəli, bütün növ əməliyyatlar üzrə;

242. Təsdiqedici sənədlər müvəkil bank tərəfindən əməliyyatın aparılma tarixindən sonra hansı müddətdə saxlanmalıdır:

√ Beş il müddətində.
• Bir il düddətində;
• Dörd il müddətində;
• Üç il müddətində;
• İki il müddətində;

243. Qeyri-rezidentlətlər AR ərazisində müvəkil banklarda bank hesablarını hansı valyutada aça bilərlər:

• Xarici valyuta ilə;
• AR-in valyutası və konvertasiya olunan istənilən xarici valyuta ilə;
√ AR-in valyutası və xarici valyuta ilə;
• AR-in valyutası ilə;
• Konvertasiya olunan istənilən xarici valyuta ilə;

244. “Valyuta tənzimlənməsi haqqında ” AR Qanununa əsasən valyuta əməliyyatları neçə təsnifləşdirilir:

• Kapitalın hərəkəti ilə bağlı əməliyyatlar;
• Valyuta əməliyyatlarının təsnifatı təşkilat tərəfindən onun nizamnamə üzrə fəaliyyətinə
• Xarici və milli valyutanın hərəkəti ilə bağlı əməliyyatlar.
• Cari valyuta əməliyyatları;
√ Cari və kapitalın hərəkəti ilə bağlı valyuta əməliyyatlarına ;

245. Xarici iqtisadi fəaliyyətdə valyuta əməliyyatlarına aid edilir:

√

Valyuta dəyərlilərinə mülkiyyət və digər hüquqlqrın keçməsi ilə əlaqədar əməliyyatlar, o cümlədən ödəmə vasitəsi kimi xarici
valyutadan və xarici valyutada ödəmə sənədlərindən istifadə edilməklə beynəlxalq pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi, AR
valyutasında rezident və qeyri-rezidentlər arasında aparılan hesablaşmalar, valyuta dəyərlilərinin AR-ə gətirilməsi və AR-dən
çıxarılması;

• Nizamnamə kapitalının formalaşması (təsisçilər vəsaiti xarici valyuta ilə köçürdüyü hallarda), beynəlxalq pul köçürmələrinin həyata
keçirilməsi, AR valyutasında rezident və qeyri-rezidentlər arasında aparılan hesablaşmalar ilə əlaqədar əməliyyatlar;

• Beynəlxalq pul köçürmələrinin həyata keçirilməsi, AR valyutasında rezident və qeyri-rezidentlər arasında aparılan hesablaşmalar;

• AR valyutasında rezident və qeyri-rezidentlər arasında aparılan hesablaşmalar, xarici valyuta ilə AR-ə və AR-dən edilən köçürmələr,
valyuta dəyərlilərinin AR-ə gətirilməsi və AR-dən çıxarılması;

• Xarici valyuta ilə AR-ə və AR-dən edilən köçürmələr, valyuta dəyərlilərinin AR-ə gətirilməsi və AR-dən çıxarılması;

246. Azərbaycan Respublikasında xarici valyuta dedikdə nə başa düşülür:

√
Dövriyyədə olan və müvafiq xarici dövlətin qanunu ödəniş vasitəsi sayılan pul nişanları, Xarici dövlətlərin pul vahidində və ya
beynəlxalq pul və ya ödəmə vahidlərində hesablarda olan vəsaitlər,həmçinin dövriyyədən götürülmüş, lakin dəyişdirilməsi nəzərdə
tutulan pul nişanları;

• Konkret xarici dövlətin pul vahidində hesablarda olan vəsaitlər;
• Beynəlxalq pul və ya ödəmə vahidlərində hesablarda olan vəsaitlər.
• Xarici dövlətlərin pul vahidində və ya beynəlxalq pul və ya ödəmə vahidlərində hesablarda olan vəsaitlər,
• Dövriyyədə olan və müvafiq xarici dövlətin qanunu ödəniş vasitəsi sayılan pul nişanları

247. Azərbaycan Respublikasında valyuta əməliyyatlarının aparılmasının əsas prinsiplərini hansı baza sənədi müəyyən edir:

• “Xarici iqtisadi fəalyyətin tənzimlənməsi” haqqında AR qanunu;
• AR Gömrük Məcəlləsi və “Gömrük tarifi haqqında“ AR qanunu;
• AR Gömrük Məcəlləsi;
√ “Valyuta tənzimi haqqında” AR Qanunu:



• “Gömrük tarifi haqqında“ AR qanunu;

248. Azərbaycan müəssisəsi ( rezident) xaricdə yaradılan müəssisəyə iştirak payı metodu ilə investisiya qoyuluşu həyata keçirilir. Rezidentin
xaricdə yaradılan müəssisənin nizamnamə kapitalına olan borcu uçotda belə əks etdirilir:

• DT 183-00 KT 445-00
√ DT 183-00 KT 445-11 və DT 183-00 KT 545-11
• DT 534-11 KT 521-00
• DT 534-11 KT 223-11
• DT 183-00 KT 545-00

249. Rezidentin xaricdə yaradılan müəssisənin nizamnamə kapitalına olan borcu köçürüldükdə belə əks etdirilir:

• DT 445-00 KT 221-10
• DT 534-11 KT 223-11
√ DT 445-11 KT 223-11
• Heç biri doğru deyil.
• DT 534-11 KT 221-00

250. Xarici investor -təsisçiyə nizamnamə kapitalına qoyuluş üzrə hesablanmış dividend ödənildikdə belə əks etdirilir:

√ DT 534-10 KT 223-11
• DT 534-11 KT 221-00
• Heç biri doğru deyil
• DT 223-10 KT 301-00
• DT 534-10 KT 221-00

251. Rezident müəssisə xarici təşkilata borc verdikdə uçotda belə əks etdirilir:

• DT 534-10 KT 223-10
• DT 223-10 KT 301-00
√ DT 182-00 KT 223-11
• Heç biri doğru deyil
• DT 182-10 KT 221-00

252. Xarici təsisçiyə nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə gəlirlər ödənilən zaman mühasibat yazılışı:

• DT 534-11 KT 223-10
• DT 332-10 KT 302-00
• DT 534-11 KT 223-11
• DT 223-10 KT 302-00
√ DT 534-11 KT 223-11 və DT 534-11 KT 223-12

253. Rezident müəssisə xarici təşkilata borc verdikdə muhasibat yazilisi:

• Heç biri doğru deyil
• DT 223-10 KT 301-00
√ DT 182-00 KT 223-11
• DT 182-10 KT 221-00
• DT 534-10 KT 223-10

254. Rezident səhmdar cəmiyyətin nizamnamə kapitalı artan hallarda uçotda muhasibat yazilisi:

• DT 534-11 KT 221-00
• Heç biri doğru deyil.
• DT 221-00 KT 223-00
• DT 301-00 KT 223-11
√ DT 223-11 KT 301-00

255. Xarici təşkilata verilmiş uzunmüddətli borcun qeri qaytarılmısı zamanı aşağıdakı mühasibat yazılışı tərtib edilir:



• DT 223-10 KT 401-13
√ DT 223-11 KT 182-00
• DT 223-10 KT 302-00
• Heç biri doğru deyil
• DT 401-13 KT 223-10

256. Xarici (qeyri-rezident) bankdan uzunmüddətli kredit alınmışdır. Alınmış kredit məbləği bankdakı hesaba daxil olmuşdur:

• DT 223-10 KT 301-00
√ DT 223-11 KT 401-13
• DT 401-13 KT 223-10
• DT 223-10 KT 182-00
• Heç biri doğru deyil

257. Xarici (qeyri-rezident) bankdan alnmış  uzunmüddətli kreditə görə hesablanmış faiz köçürülən zaman yaranan  mənfi  məzənnə fərqi
uçotda əks etdirilir:

• DT 223-10 KT 401-13
• DT 223-10 KT 182-00
√ KT 731-80 KT 401-13
• DT 223-10 KT 301-00
• Heç biri doğru deyil

258. Xarici (qeyri-rezident) bankdan alınmış uzunmüddətli kreditə görə hesablanmış faiz borclu tərəfindən köçürülmüşdür:

• Doğru cavab yoxdur
• KT 401-13 KT 221-10
• DT 223-10 KT 301-00
• DT 751-10 KT 401-13
√ DT 401-13 KT 223-11

259. Rezident müəssisə tərəfindən xarici təşkilata  verilmiş uzunmüdətli  borclar  hansı hesabda uçota alınır:

• 181-00;
• heç birində.
√ 182-00;
• 183-00;
• 184-00;

260. DT 205-00   KT 302-00  mühasibat yazılışı  nəyi ifadə  edir:

• Heç biri doğru deyil.
√ Xarici investor müəssisənin nizamnamə  kapitalına qoyacağı payı mal təqdim   edilməklə  ödənilməsini;
• Xarici investoroun müəssisənin nizamnamə  kapitalına qoyacağı payı torpaq, tikili və avadanlıqlar təqdim etməklə  ödənilməsin;
• Xarici investorun  müəssisənin nizamnamə  kapitalı üzrə qoyacağı payı  müəyyən edildikdə;
• Xarici investorun  müəssisənin nizamnamə  kapitalı üzrə qoyacağı payı  hazır məhsul      təqdim etməklə  ödənilməsini;

261. DT 111-00 KT 302-00 mühasibat yazılışı  nəyi əks  etdirir:

• Xarici investor müəssisənin nizamnamə  kapitalına qoyacağı payı mal təqdim etməklə  ödənilməsini;
• Xarici investorun  müəssisənin nizamnamə  kapitalı üzrə qoyacağı payı  müəyyən edildikdə;
• Heç biri doğru deyil.
• Xarici investorun  müəssisənin nizamnamə  kapitalı üzrə qoyacağı payı  hazır məhsul      təqdim etməklə  ödənilməsini;
√ Xarici investoroun müəssisənin nizamnamə  kapitalına qoyacağı payı torpaq, tikili və avadanlıqlar təqdim etməklə  ödənilməsin;

262. DT 204-00 KT 302-00 mühasibat yazılışı  nə zaman tərtib edilir:

• Heç biri doğru deyil.
• Xarici investoroun müəssisənin nizamnamə  kapitalına qoyacağı payı torpaq, tikili və avadanlıqlar təqdim etməklə  ödənildikdə:



• Xarici investorun  müəssisənin nizamnamə  kapitalı üzrə qoyacağı payı  müəyyən edildikdə;
√ Xarici investorun  müəssisənin nizamnamə  kapitalı üzrə payını  hazır məhsulla    ödəyən zaman
• Xarici investoroun müəssisənin nizamnamə  kapitalına qoyacağı payı material təqdim etməklə ödənildikdə;

263. Xarici (qeyri-rezident) bankdan alınmış sair  valyuta əməliyyatları üzrə  uzunmüddətli bank krediti geri  qaytarılan zaman  yaranmış
müsbət məzənnə fərqi uçotda  belə əks etdirilir:

• DT 223-10 KT 401-13
• Heç biri doğru deyil
• DT 223-10 KT 301-00
√ KT 401-13 KT 631-60.
• DT 401-13 KT 223-10

264. Xarici (qeyri-rezident) bankdan idxal əməliyyatları üzrə alınmış  uzunmüddətli  kredit      xarici valyuta ilə geri  qaytarılan  zaman
uçotda əks etdirilir:

• DT 223-10 KT 222-10
√ DT 401-11 KT 223-11
• DT 223-10 KT 401-11
• Heç biri doğru deyil
• KT 401-12 KT 221-10

265. Xarici (qeyri-rezident) bankdan tikinti müqaviləsi üzrə alınmış uzunmüddətli  kredit üzrə  yaranmış mənfi məzənnə fərqi uçotda əks
etdirilir:

• Heç biri doğru deyil.
√ KT 751-50 KT 401-12
• DT 223-10 KT 182-00
• DT 223-10 KT 301-00
• DT 223-10 KT 401-13

266. Xarici (qeyri-rezident) bankdan tikinti müqaviləsi üzrə alınmış  uzunmüddətli  kredit  məbləği   bankdakı hesaba daxil olan  zaman  belə
uçota alınır:

√ DT 223-11 KT 401-12
• DT 223-10 KT 182-00
• Heç biri doğru deyil
• KT 401-12 KT 223-10
• DT 223-10 KT 301-00

267. Rezident müəssisə tərəfindən xarici təşkilata  verilmiş borclar  hansı hesabda uçota alınır:

• 184-00;
• heç birində.
• 181-00;
√ 182-00;
• 183-00;

268. DT 182-00 KT 223-10  yazılışı  nə zaman tərtib edilir:

• Heç biri doğru deyil
• rezident müəssisə xarici təşkilata (qeyri-rezident) avans  köçürən  zaman;
√ rezident müəssisə tərəfindən xarici təşkilata (qeyri-rezident) borc verilən zaman;
• rezident müəssisə xarici təşkilatdan (qeyri-rezident) borc alan  zaman;
• rezident müəssisə xarici təşkilatdan (qeyri-rezident) kredit   alan   zaman;

269. Nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə xarici təsisçiyə gəlirlər ölkə daxilindəki valyuta hesabından ödənildikdə belə mühasibat yazılışı
tərtib edilir:

√ DT 534-11 KT 223-11
• B və D-də  göstərilən.



• DT 534-11 KT 223-10
• DT 223-10 KT 302-00
• DT 332-10 KT 302-00

270. Xarici investor müəssisənin nizamnamə  kapitalına qoyacağı payı mal təqdim etməklə  ödənilən zanan  uçotda belə  əks etdirilir:

• DT 101-00  KT 302-00
• Heç biri doğru deyil.
• DT 204-00  KT 302-00
• DT 111-00  KT 302-00
√ DT 205-00 KT 302-00

271. Xarici investorun  müəssisənin nizamnamə  kapitalı üzrə payını  hazır məhsulla    ödəyən zaman belə  əks  etdirilir:

• DT 121-00 KT 301-00
• Heç biri doğru deyil.
• DT 111-10KT 302-00
√ DT 204-00 KT 302-00
• DT 205-00 KT 302-00

272. Rezident tərəfindən xaricdə yaradılan birgə müəssisənin nizamnamə kapitamina investisiya qoyuluşu köçürüldükdə belə yazılış verilir:

√ DT 445-00 KT 223-10
• Doğru cavab yoxdur
• DT 182-10 KT 221-00
• DT 152-00 KT 545-00
• DT 182-00 KT 223-10

273. Xarici (qeyri-rezident) bankdan alınmış uzunmüddətli kredit geri qaytarılmdıqda yaranmış müsbət məzənnə fərqi uçotda belə əks
etdirilir:

√ KT 401-13 KT 631-60
• Doğru cavab yoxdur
• DT 223-10 KT 301-00
• DT 401-13 KT 223-10
• DT 223-10 KT 401-13

274. Xarici (qeyri-rezident) bankdan idxal əməliyyatları üzrə alınmış  uzunmüddətli  kredit geri  qaytarılan  zaman  uçotda əks etdirilir:

√ DT 401-11 KT 223-11
• Doğru cavab yoxdur
• KT 401-13 KT 221-10
• DT 223-10 KT 301-00
• DT 223-10 KT 401-13

275. Xarici təsisçiyə hesablanmış gəlirldən mənfəət vergisi hesablanmışdır.Muhasibat yazilisi:

√ DT 534-11 KT 521-00
• Düzgün cavab yoxdur
• DT 534-11 KT 223-11
• DT 223-10 KT 302-00
• DT 521-10 KT 223-10

276. Xarici investor təsisçiyə nizamnamə kapitalına qoyuluş üzrə dividend hesablandıqda:

√ DT 341-00 KT 534-10
• Heç biri doğru deyil.
• DT 223-10 KT 301-00
• DT 534-11 KT 221-00
• DT 534-10 KT 221-00



277. Rezident müəssisə tərəfindən xarici təşkilata verdiyi borca görə faiz hesablanmışdır. Həmin əməliyyatı uçotda əks etdirilin:

• DT 223-10 KT 182-00
• Heç biri doğru deyil
√ DT 182-00 KT 631-10
• DT 182-00 KT 621-10
• DT 182-00 KT 611-80

278. Rezident müəssisə xarici təşkilata borc verdikdə uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 182-00 KT 223-10
• DT 223-10 KT 301-00
• DT 182-10 KT 221-00
• DT 534-10 KT 223-10
• Heç biri doğru deyil

279. Xarici investor təsisçiyə nizamnamə kapitalına qoyuluş üzrə dividend hesablandıqda belə əks etdirilir:

√ DT 341-00 KT 534-10
• DT 534-10 KT 221-00
• Heç biri doğru deyil.
• DT 223-10 KT 301-00
• DT 534-11 KT 221-00

280. Rezident səhmdar cəmiyyətin nizamnamə kapitalı Mülki Məcəlləyə əsasən hansı hallarda arta bilər:

• Qanunvericilikdə belə hal nəzərdə tutulmayıb.;
• Müəssisənin uçot siyasətində nəzərdə tutulan hallarda.
√ Əlavə emissiya aparıldıqda və tədavüldə olan səhmlərin nominal dəyəri artırıldıqda
• Əlavə emissiya aparıldıqda
• Tədavüldə olan səhmlərin nominal dəyəri artirildiqda;

281. Xarici təsisçiyə hesablanmış gəlirldən mənfəət vergisi hesablanmışdır. Bu əməliyyatı uçotda əks etdirin:

• DT 534-11 KT 223-11
• DT 223-10 KT 302-00
• DT 521-10 KT 223-10
√ DT 534-11 KT 521-00
• Düzgün cavab yoxdur

282. Xarici təsisçiyə nizamnamə kapitalına qoyuluşlar üzrə gəlirlər ödənilən zaman belə mühasibat yazılışı tərtib edilir:

√ DT 534-11 KT 223-11 və DT 534-11 KT 223-10
• DT 534-11 KT 223-10
• DT 534-11 KT 223-11
• DT 223-10 KT 302-00
• DT 332-10 KT 302-00

283. Xarici təsisçiyə gəlirlər hesablanan zaman hansı mühasibat yazılışı tərtib edilir:

√ DT 341-00 KT 534-11
• DT 521-00 KT 223-10
• DT 302-00 KT 332-10
• DT 223-10 KT 302-00
• DT 332-10 KT 302-00

284. Xarici investor-təsisçinin müəssisənin nizamnamə kapitalı üzrə borcu xarici valyuta ilə ödənildikdə uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 223-12 KT 302-00 DT 223-11 KT 302-00



• DT 201-00 KT 302-00
• DT 223-11 KT 302-00
• DT 301-00 KT 302-00
• DT 223-10 KT 302-00

285. Xarici investor müəssisənin nizamnamə kapitalına qoyacağı payı material ehtiyatları təqdim etməklə ödədikdə uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 201-00 KT 302-00
• Heç biri doğru deyil.
• DT 121-00 KT 302-00
• DT 111-00 KT 302-00
• DT 101-00 KT 302-00

286. Xarici investor müəssisənin nizamnamə kapitalına qoyacağı payı qeyri-maddi aktivlə ödədikdə hansı yazılış tərtib edilir:

• DT 223-10 KT 302-00
• Heç biri doğru deyil.
√ DT 101-00 KT 302-00
• DT 121-00 KT 302-00
• DT 201-00 KT 302-00

287. Xarici investorun yeni yaradılan müəssisənin nizamnamə kapitalına qoyacağı pay müəyyən edildikdə və nizamnamədə öz əksini
tapmışsa hansı yazılış tərtib edilir:

√ DT 302-00 KT 301-00
• DT 223-11 KT 302-00
• DT 223-10 KT 302-00
• DT 101-00 KT 302-00
• Heç biri doğru deyil.

288. Kurs fərqi dedikdə:

√ Dəyəri xarici valyuta ilə əks etdirilən aktiv və öhdəliklərin Mərkəzi Bankın kursu ilə manatla qiymətləndirilməsindən olan fərqdir.
• Xarici valyutanın birja kursu ilə alış və satış qiyməti arasındakı fərqdir;
• hec bir cavab doğru deyil.

•
Satışdan mədaxil kimi dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan faktki daxil olmuş aktivin uçota qəbul olunduğu tarixdə rəsmi məzənnə ilə
hesablanmış manat ekvivalenti ilə gəlirin uçotda əks etdirildiyi tarixə həmin aktivin rəsmi məzənnə ilə hesablanmış manat ekvivalenti
arasınd fərqdir.

• Aktivlərin alış və satış qiyməti arasındakı fərqdir;

289. Xarici investorun AR-dəkı rezident müəssisənin nizamnam kapitalına qoyduğu payın xarici valyutaya ilə köçürülməsi zamanı hansı
yazılış tərtib edilir:

• DT 224 KT 302
• DT 223/10 KT 222/10
√ DT 223/11 KT 302
• DT 223/10 KT 301
• DT 224 KT 301

290. Dəyəri xarici valyuta ilə əks etdirilən materialların yenidən hesablanması zamanı yaranan mənfəət uçotda belə əks etdirilir :

• DT 201-50 KT 611-30
√ DT 201-50 KT 611-80
• DT 711-10 KT 201-50
• DT 751-10 KT 201-50
• Düzgün cavab yoxdur.

291. Xarici valyuta ilə əks etdirilən debitor borclarının (pul maddəsi) yenidən hesablanması zamanı yaranan müsbət məzənnə fərqi (mənfəət)
uçotda belə əks etdirilir :

• DT 201-50 KT 611-30



√ DT 211-11 KT 611-80
• DT 221-10 KT 601-10
• Düzgün cavab yoxdur
• DT 211-10 KT 601-21

292. Hesabatın tərtibi tarixinə 223/11saylı hesabın qalığı üzrə mübadilə məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində yaranan mənfəət hansı hesabda
əks etdirilir :

√ 611-80
• 611-11
• 601-11
• 611-10
• Düzgün cavab yoxdur

293. Hesabatın tərtibi tarixinə alınmış kredit üzrə mübadilə məzənnəsinin dəyişməsi (artması) nəticəsində yaranan zərər hansı hesabda əks
etdirilir :

• 731-60
• 601-40
• 731-50
• 611-80
√ 751-50.

294. Alınmış kredit üzrə  mübadilə məzənnəsinin dəyişməsi (artması) nəticəsində yaranan   zərər hansı xərclərə  aid edilir :

• əsas  xərclərə;
• kommersiya  xərclərinə;
• inzibatı xərclərə;
• sair əməliyyat xərclərinə
√ maliyyə xərclərinə;

295. Ehtiyatların xarici valyuta ilə dəyərinin  yenidən hesablanması zamanı yarananməzənnə fərqi  üzrə mənfəət və ya zərər   öz əksini
tapmalıdır:

• maliyyə gəlirlərində;
• kapitaldakı dəyişikliklər haqda hesabatda;
• sair əməliyyat gəlirlərində.
√ mənfəət və zərər haqda hesabatda;
• Balans hesabatında;

296. Dəyəri  xarici valyuta ilə əks etdirilən materialların dəyərinin yenidən hesablanması zamanı   yaranan zərər   öz əksini tapır:

• Maliyyə xərcləri hesabında;
• Fəaliyyətin dayandırılmasından zərərlər hesabında;
• Kommersiya xərcləri hesabında
√ Sair əməliyyat xərcləri hesabında;
• İnzibatı xərclər hesabınd .

297. Xarici valyuta ilə əks etdirilən debitor borclarının (pul maddəsi)  yenidən hesablanması zamanı yaranan mənfəət öz əksini hansı hesabda
tapır:

• Doğru cavab yoxdur.
• Fəaliyyətin dayandırılmasından  mənfəət;
√ Sair     əməliyyat  gəlirləri;
• Əsas əməliyyat  gəlirləri;
• Maliyyə gəlirləri;

298. Xarici valyuta ilə ölkə daxilində  verilmiş borcun   yenidən hesablanması zamanı yaranan mənfəət hansı hesabın debetində uçota alınır:

• 235-00
• 231-10



• 232-10
• 234-10
√ 233-10

299. Mal almaq üçün xarici şirkətə küçürülən avans məbləği hansı hesabın kreditində  əks etdirilir :

• 222-11;
• Düzgün cavab yoxdur.
√ 223-11;
• 224-11;
• 243-11;

300. Alınmış kredit üzrə  mübadilə məzənnəsinin dəyişməsi (azalması) nəticəsində yaranan mənfəət hansı hesabda uçota alınır:

• Xarici valyuta ilə faiz gəlirləri;
• Xarici valyuta ilə digər maliyyə  gəlirləri;
• İdxal  əməliyyatları üzrə xarici valyuta ilə faiz gəlirləri;
√ Faiz xərci yaradan xarici öhdəliklər üzrə məzənnə cəlirləri;
• İxrac əməliyyatları üzrə xarici valyuta ilə faiz gəlirləri;

301. Müəssisənin xarici valyuta ilə ölkə daxilində verdiyi borc hansı hesabın debetində  uçota alınır:

• 223-12
• Düzgün cavab yoxdur.
√ 233-10
• Bütün cavablar doğrudur.
• 233-11

302. DT 233-10   KT 631-60   mühasibat yazılışı nə zaman  tərtib edilir:

• Müəssisəyə xarici valyuta ilə borc verilən zaman;
• Müəssisəyə xarici valyuta ilə verilmiş borc qaytarılan zaman;
• Müəssisənin xarici valyuta ilə verdiyi borc üzrə mübadilə məzənnəsinin dəyişməsi  (artması) nəticəsində yaranan zərər uçota alındıqda;
• Düzgün cavab yoxdur.

√ Müəssisənin xarici valyuta ilə verdiyi borc üzrə mübadilə məzənnəsinin dəyişməsi     (artması) nəticəsində yaranan mənfəət uçota
alındıqda;

303. DT 223-11   KT 233-10 mühasibat yazılışı hansı halda  tərtib edilir:

√ Müəssisəyə xarici valyuta ilə verilmiş borc qaytarıldıqda;
• Düzgün cavab yoxdur.
• Müəssisəyə xarici valyuta ilə verilmiş borc qaytarılan zaman;

• Müəssisənin xarici valyuta ilə verdiyi borc üzrə mübadilə məzənnəsinin dəyişməsi   (artması) nəticəsində yaranan zərər uçora əks
etdirildikdə;

• Müəssisəyə xarici valyuta ilə borc verilən zaman;

304. Müəssisənin xarici valyuta ilə ölkə daxilində verdiyi  borc hansı hesabda uçota alınır:

• Digər  qısamüddətli aktivlər- XİF;
• Digər  qısamüddətli debitor borcları - XİF.
√ Qısamüddətli verilmiş borclar-XİF;
• Verilmiş qısamüddətli avanslar-XİF;
• Təhtəl hesab məbləğlər-XİF;

305. Alınmış kredit üzrə  mübadilə məzənnəsinin dəyişməsi (azalması) nəticəsində yaranan mənfəət hansı hesabda uçota alınır:

• İdxal  əməliyyatları üzrə xarici valyuta ilə faiz gəlirləri;
• Xarici valyuta ilə digər maliyyə  gəlirləri;
√ Faiz xərci yaradan xarici öhdəliklər üzrə məzənnə cəlirləri;
• Xarici valyuta ilə faiz gəlirləri;



• İxrac əməliyyatları üzrə xarici valyuta ilə faiz gəlirləri;

306. Xarici səhmdarlara hesblanmış dividendlərin yenidən hesablanması zamanı yaranan  müsbət məzənnə fərqi bu hesabda uçota alınır:

• 631-40;
• 621-10;
• 601-20 ;
√ 611-80 ;
• 631-60.

307. Müəssisənin xarici valyuta ilə verilmiş borc hansı hesabda uçota alınır:

• 231-10
• 234-10
√ 233-10
• Düzgün cavab yoxdur
• 223-11

308. Müəssisənin xarici valyuta ilə verilmiş borc qaytarılan zaman uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 223-11 KT 233-10
• Düzgün cavab yoxdur.
• DT 233-10 KT 223-11
• DT 534-10 KT 223-11
• DT 534-10 KT 223-10

309. Müəssisənin xarici valyuta ilə borc verdikdə belə uçota alınır:

√ DT 233-10 KT 223-11
• DT 534-10 KT 223-10
• Düzgün cavab yoxdur.
• DT 344-10 KT 223-11
• DT 534-10 KT 223-11

310. Xaricdən mal almaq üçün xarici şirkətə avans küçürülən zaman uçotda belə əks etdirilir :

√ DT 243-10 KT 223-11
• Düzgün cavab yoxdur.
• DT 344-10 KT 223-11
• DT 534-10 KT 534-10
• DT 534-10 KT 611-80

311. Xarici səhmdarlara hesblanmış dividendlərin yenidən hesablanması zamanı yaranan müsbət məzənnə fərqi uçotda belə əks etdirilir :

√ DT 534-10 611-80 KT
• Düzgün cavab yoxdur.
• DT 344-10 KT 223-11
• DT 344-10 KT 223-10
• DT 344-10 KT 534-10

312. Xarici səhmdarlara hesblanmış dividendlərin yenidən hesablanması zamanı yaranan mənfi məzənnə fərqi uçotda belə əks etdirilir :

• DT 344-10 KT 534-10
• DT 344-10 KT 223-11
• Düzgün cavab yoxdur.
• DT 344-10 KT 223-10
√ DT 731-80 KT 534-10

313. Xarici valyuta ilə verilmiş borcun yenidən hesablanması zamanı yaranan müsbət məzənnə fərqi (mənfəət) uçotda belə əks etdirilir :



• DT 233-10 KT 601-20
• DT 233-10 KT 611-40
√ DT 233-10 KT 611-80
• Düzgün cavab yoxdur.
• DT 233-10 KT 611-30

314. Dəyəri xarici valyuta ilə əks etdirilən materialların yenidən hesablanması zamanı yaranan zərər öz əksini hansı hesabda tap;r:

√ 731-80;
• Düzgün cavab yoxdur.
• 711-10;
• 751-10;
• 741-10;

315. Qüvvədə olan beynəlxalq və milli standartlara əsasən pul maddələri hansı qaydada yenidən hesablanmalıdır:

√ xarici valyutada olan pul maddələri bağlanma (son) məzənnədən istifadə olunmaqla yenidən hesablanmalıdır;

• xarici valyutada olan pul maddələri ədalətli dəyərin müəyyən olunduğu tarixə qüvvədə olan mübadilə məzənnəsi ilə yenidən
hesablanmalıdır;

• Doğru cavab yoxdur

•
xarici valyutada olan pul maddələri ədalətli dəyərin müəyyən olunduğu tarixə qüvvədə olan mübadilə məzənnəsi ilə yenidən
hesablanmalıdır; xarici valyutada olan pul maddələri əməliyyatın həyata keçirildiyi tarixə qüvvədə olan mübadilə məzənnəsi ilə yenidən
hesablanmalıdır;

• xarici valyutada olan pul maddələri əməliyyatın həyata keçirildiyi tarixə qüvvədə olan mübadilə məzənnəsi ilə yenidən hesablanmalıdır

316. Qeyri-pul maddələrinə nələr aiddir

√ mallarin və xidmətlərin dəyərinin əvvəlcədən ödənilməsivə ehtiyatlar; əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər və işgüzar reputasiya; qeyri-
pul aktivlərinin təqdim edilməsi ilə tənzimlənməli olan qiymətləndirilmiş öhdəliklər;

• öhdəlik kimi tanınan dividendlər;
• qeyri- pul aktivlərinin təqdim edilməsi ilə tənzimlənməli olan qiymətləndirilmiş öhdəliklər;
• əsas vəsaitlər, qeyri-maddi aktivlər və işgüzar reputasiya;
• mallarin və vxidmətlərin dəyərinin əvvəlcədən ödənilməsivə ehtiyatlar;

317. Pul maddələrinə nələr aiddir

• mövcud valuta vahidləri və müəssisənin təsbit edilmiş miqdarda öz xüsusi pay alətlərini yaxud aktivlərin təsbit edilməmiş məbləğinin
alınması üzrə kontrakt.;

• öhdəlik kimi tanınan dividendlər;
• pul formasında ödənilməli olan öhdəliklər;
• nağd pulla ödənilməli olan pensiyam və müvanatlar
√ Bütün cavablar ümumi götürüldükdə

318. Məhsulun ixracı üzrə kommersiya xərclərinin uçotu hansı subhesablarda uçota alınır:

• 701-10
√ 711-11,  711-10
• 711-12
• 711-11
• 701-13

319. İxrac məhsulları(malları) üzrə gömrük rüsumları hesablanan zaman uçotda belə əks

• DT 801-00 KT 711-10
• Heç biri doğru deyil
• DT 801-00 KT 711-11
• DT 711-10 KT 545-10
√ DT 711-10 KT 521-12

320. İxrac məhsulları(malları) üzrə gömrük rüsumları ödənilən zaman uçotda belə əks etdirilir:



• DT 545-10 KT 223-11
• DT 711-10 KT 545-10
• KT 711-11 KT 522-13
• Heç biri doğru deyil
√ DT 521-12 KT 223-10

321. Əldə edilmiş ixrac malları anbara daxil olan zaman uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 205-10 KT 531-11;
• DT 205-12 KT 205-10;
• DT 211-11 KT 601-11;
• DT 205-15 KT 205-14
• DT 205-14 KT 205-13;

322. Birbaşa göndərilən ixrac məhsulları (malı) uçotda hansı yazılışla əks etdirilir;

√ DT 204-11 KT 204-10
• Düzgün cavab yoxdur.
• DT 204-10 KT 202-00
• DT 204-11 KT 202-00
• DT 204-12 KT 204-11

323. Alıcı vıə sifarişçilərə göndərilmiş ixrac məhsulunun(malın) dəyərinin ödənilməsi üçün hesabnamə  təqdim edildikdə uçotda belə əks
etdirilir:

√ DT 211-11  KT 601-11;
• DT 801-11  KT 711-10;
• DT 601-11  KT 801-00
• DT 211-14  KT 601-21;
• DT 801-11  KT 701-11;

324. Satılmış  ixrac mallarının dəyəri ( maya dəyəri ilə) silindikdə   uçotda necə əks etdirilir:

• DT 801-11  KT 711-10;
• DT 801-11  KT 701-11;
√ DT 701-11  KT 205-11;
• DT 701-11  KT 205-10;
• DT 701-11  KT 204-11;

325. İxrac məhsulları üzrə xarici valyuta ilə çəkilmiş kommersiya xərcləri xaricdəki  valyuta hesabından ödənildikdə  aşağıdakı mühasibat
yazılışı tərtib edilir:

• DT 801-00 KT 711-10
√ DT 545-11 KT 223-12
• KT 711-11  KT 522-13
• Heç biri doğru deyil
• DT 711-10 KT 545-10

326. İxrac məhsulları üzrə xarici valyuta ilə çəkilmiş kommersiya xərcləri  ölkə daxilindəki    valyuta hesabından ödənildikdə  aşağıdakı
mühasibat yazılışı tərtib edilir:

√ DT 545-11 KT 223-11
• Heç biri doğru deyil
• KT 711-11  KT 522-13
• DT 711-10 KT 545-10
• DT 801-00 KT 711-10

327. İxrac məhsulları üzrə  xarici valyuta ilə kommersiya xərcləri (gömrük rüsumundanbaşqa) baş erdikdə  aşağıdakı mühasibat yazılışı tərtib
edilir:

√ DT 711-11 KT 545-11



• DT 801-00 KT 711-10
• Heç biri doğru deyil
• KT 711-11  KT 522-13
• DT 801-00 KT 711-11

328. İxrac  malları üzrə xarici  valyuta ilə  hesablanmış gömrük rüsumları ödənildikdə uçotda aşağıdakı  yazılış tərtib edilir:

√ DT 521-13  KT223-11;
• DT 521-12  KT 223-12;
• DT 701-11  KT 205-11;
• DT 711-11   KT 521-13;
• DT 711-11   KT 521-12;

329. İxrac mallarının satılışından əldə edilən gəlir maliyyə nəticələrinə silindikdə  uçotda belə əks etdirilir:

• DT 211-11  KT 611-80;
• DT 601-11  KT 221-11;
√ DT 601-11  KT 801-00;
• DT 211-11  KT 221-11;
• DT 611-11  KT 204-11;

330. İxracatçının hesabına    ixrac mallarının  satılışından vəsait daxil olduqda aşağıdakı   yazılış tərtib edin:

• DT 701-11  KT 205-11;
• DT 223-11  KT 221-11;
√ DT 223-11  KT 211-11;
• DT 211-11  KT 601-11;
• DT 611-11  KT 711-11;

331. Satılmış  ixrac mallarının  maya  dəyəri satışdan gəlirə  silinən  zaman aşağıdakı kimi  uçotda  əks   etdirilir:

• DT 701-11  KT 205-11;
• DT 801-11  KT 701-11;
√ DT 601-11  KT 701-11;
• DT 611-11  KT 711-11;
• DT 801-11  KT 721-10;

332. Alıcı vıə sifarişçilərə lara göndərilmiş ixrac məhsulunun(malın) dəyərinin ödənilməsi üçün hesabnamə  təqdim edildikdə uçotda belə əks
etdirilir:

√ DT 211-11  KT 601-11;
• DT 601-11  KT 801-00
• DT 801-11  KT 701-11;
• DT 801-11  KT 711-10;
• DT 211-14  KT 601-21;

333. İxrac malları üzrə milli valyuta ilə çəkilmiş kommersiya xərcləri üzrə  hesab təqdim edidikdə  aşağıdakı mühasibat yazılışı tərtib edilir:

√ DT 711-10 KT 545-10
• KT 711-11  KT 522-13
• DT 801-00 KT 711-11
• KT 711-11  KT 223-11
• DT 811-00 KT 711-10

334. İxrac məhsullarının istehsal maya dəyəri hansı hesabda formalaşır:

• Mallar ;
• Tikinti müqaviləsi üzrə bitməmiş tikinti işləri.
√ İstehsalat məsrəfləri;
• Material ehtiyatları;



• Hazır məhsul;

335. İxrac məhsullarının istehsalında istifadə olunan aktivlərə hesablanmış amortizasiya xərcləri üçün  belə yazılış tərtib  etdirilir:

• DT 201-20 KT 531-00
√ DT 202-40 KT 102-00, 112-00 və s.
• Doğru cavab yoxdur
• DT 202-30 KT 533-00;
• DT 202-31 KT 522-00

336. İxrac məhsullarının (mallarının) emalı üzrə xərcləri əlavə edilir:

√ ixrac məhsullarının(mallarının) dəyərinə;
• maya dətərinə;
• kommersiya xərclərinə;
• satış xərclərinə ;
• doğru cavab yoxdur.

337. İstehsalatdan buraxilmış ixrac məhsulları birbaşa alıcı və sifarişçilərə göndərildikdə belə yazılış tərtib edilir:

√ DT 204-11 KT 202-00;
• DT 202-31; KT 522-00
• Düzgün cavab yoxdur
• DT 202-10 KT 201-10
• DT 201-20;C) DT 531-00;

338. İstehsalatdan buraxilmış ixrac məhsulları uçotda belə əks etdirilir:

• DT 202-50; KT 223-11;
• DT 204-11 KT 202-00;
√ DT 204-00 KT 202-00;
• DT 202-30; KT 533-00;
• DT 201-00; KT 431-00;

339. İstehsalatdan buraxilmış ixrac məhsulları anbara təhvil verildikdə aşağıdakı mühasibat yazılışı ilə uçotda əks etdirilir:

• DT 201-00 KT 431-00
• DT 202-50; KT 223-10
• DT 204-00 KT 202-00;
• DT 201-00; KT 531-00
√ DT 204-10 KT 202-00;

340. İxrac məhsullarının istehsalına sərf edilmiş daxili materiallar ilə əlaqədar xərclər uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 202-20; KT 201-2
• DT 202-30 KT 533-00;
• DT 202-50; KT 223-00
• DT 202-31; KT 522-00
• DT 202-40 KT 112-00;

341. İxrac məhsullarının istehsalında istifadə olunan qeyri-maddi aktivlərə amortizasiya hesablanan zaman belə yazılış tərtib etdirilir:

√ DT 202-40; KT 102-00
• DT 202-31; KT 522-00
• Doğru cavab yoxdur
• DT 202-30 KT 533-00;
• DT 201-20; KT 531-00

342. İxrac məhsullarının istehsalında çalışan işçilərin sosial sığortasına ayırmalar edildikdə belə yazılış tərtib etdirilir:



• DT 202-30 KT 533-00;
• Doğru cavab yoxdur
• DT 201-20; KT 531-00
√ DT 202-31; KT 522-00
• DT 201-22; KT 431-00

343. İxrac məhsullarının istehsalında çalışan işçilərə əmək haqqı hesablandıqda uçotda belə əks etdirilir:

• DT 201-22; KT 431-00
• DT 201-20; KT 531-00
• DT 202-20; KT 201-20
√ DT 202-30 KT 533-00;
• Doğru cavab yoxdur

344. İxrac məhsullarının istehsalına çəkilən xərclərin uçotu hansı hesabda aparılır:

√ 202-00;
• 211-00;
• 221-00;
• 222-00.
• 201-00;

345. İxrac məhsullarının (mallarının) emalı üzrə xərclərin uçotu hansı hesabda aparılır:

√ 202-00;
• 203-00;
• 204-00;
• 205-00
• 201-00;

346. Kommersiya krediti qaydasında xarici malalanlara satılmış ixrac malları uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 211-23 KT 601-11;
• DT 205-11 KT 205-10;
• DT 701-11 KT 205-11;
• DT 543-10 KT 211-11
• DT 223-11 KT 543-10;

347. Xarici malalanlara birbaşa göndərilən ixrac malları uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 205-11 KT 205-10;
• DT 211-11 KT 601-11;
• DT 701-11 KT 205-11;
• DT 543-10 KT 211-11
• DT 223-11 KT 543-10;

348. İxrac mallarına görə xarici malalanlardan avans daxil olduqda hansı gəlirləri daxil olduqda hanı müxabirıləşmə tərtib etdirilir:

√ DT 223-11 KT 543-10
• DT 204-11 KT 202-00;
• DT 701-11 KT 205-11;
• DT 543-10 KT 211-11
• DT 211-11 KT 601-11;

349. İxrac mallarının satışından pul gəlirləri daxil olmuşdur. Bu əməliyyat uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 223-11 KT 211-11;
• DT 711-11 KT 521-13;
• DT 701-11 KT 205-11;
• DT 801-00 KT 711-11



• DT 211-11 KT 601-11;

350. İxrac malalanlara göndərilmiş malın dəyərinin ödənilməsi üçün hesablaşma sənədləri alıcılara göndərildikdə uçotda belə yazılış tərtib
edilir:

√ DT 211-11 KT 601-11;
• DT 711-11 KT 521-13;
• DT 701-11 KT 205-11;
• DT 801-00 KT 711-11
• DT 711-10 KT 521-13;

351. İxrac malları üzrə milli valyuta ilə gömrük rüsumları uçotda əks etdirilən zaman belə yazılış tərtib edilir:

√ DT 711-10 KT 521-12;
• DT 711-11 KT 521-13;
• DT 701-11 KT 205-11;
• DT 801-00 KT 711-11
• DT 711-11 KT 545-11;

352. İxrac malları üzrə xarici valyuta ilə gömrük rüsumları uçotda əks etdirilən zaman belə yazılış tərtib edilir:

√ DT711-11 KT521-13;
• DT 711-11 KT 545-11;
• DT 701-11 KT 205-11;
• DT 801-00 KT 711-11
• DT 711-10 KT 545-10;

353. İxrac malları üzrə xarici valyuta ilə kommersiya xərcləri baş verdikdə belə mühasibat yazılışı tərtib edilir:

√ DT 711-11 KT 545-11;
• DT 711-11 KT521-13;
• DT 701-11 KT 205-11;
• DT 801-00 KT 711-11
• DT 711-10 KT 545-10;

354. İxrac mallarının hərəkəti barədə məlumatları hansı hesabın vasitəsi ilə əldə etmək olar:

√ 205-00
• 202-00
• 203-00
• 204-00
• 201-00

355. İxrac əhsulunun (malın) analitik uçotu hansı qaydada aparılır:

√ Ölkələr və kontraltlar daxilində dəstlər üzrə
• Kontraktlar üzrə;
• Alıcılar üzrı;
• Düzgün cavab yoxdur;
• Ölkələr üzrə mal dəstləri üzrə;

356. İxracatçı tərəfindən birbaşa məhsul göndərilməsi hansı sənəd əsasında həyata keçirilir:

• Düzgün cavab yoxdur;
• Poçt qəbzləri;
• Cay konosamehti;
• Kontraktlar;
√ Beynəlxalq qaimə;

357. İxrac məhsullarının istehsal maya dəyəri hansı hesabda formalaşır:



√ DT 202-00;
• DT 202-50;
• DT 204-00
• DT 205-00
• DT 201-00;

358. Birbaşa göndərilən ixrac məhsulları (malı) hansı subhesabda uçota alınır;

√ 204-11
• 204-13
• 204-10
• Düzgün cavab yoxdur.
• 204-12

359. Satılmış məhsula (mala) düşən kommersiya xərcləri silinən zaman belə yazılış tərtib edilir:

√ DT 801-00 KT 711-10
• DT 801-00 KT 711-11
• DT 711-10 KT 522-12
• Heç biri doğru deyil
• DT 711-10 KT 545-10

360. İxrac məhsulu limana yaxud sərhədyanı məntəqəyə gətirildikdə aşağıdakı kimi uçota alınır:

√ DT 204-13 KT 204-12
• DT 204-12 KT 204-11
• DT 204-11 KT 202-00
• Düzgün cavab yoxdur.
• DT 204-11 KT 204-10

361. İxrac məhsulunun(malın) satılışından əldə edilən gəlir maliyyə nəticələrinə aid edildikdə uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 611-11 KT 801-00;
• DT 701-11 KT 204-11;
• DT 211-11 KT 611-80;
• DT 223-11 KT 221-11;
• DT 211-11 KT 601-11;

362. İxrac məhsulunun (malın) satılışından vəsait daxil olan zaman yaranan müsbət məzənnə fərqi uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 211-11 KT 611-80;
• DT 611-11 KT 801-00;
• DT 701-11 KT 204-11;
• DT 223-11 KT 221-11;
• DT 211-11 KT 601-11;

363. Satılmış ixrac məhsulunun(malın) maya dəyəri satışdan gəlirə silindikdə belə əks etdirilir:

√ DT 601-11 KT 701-11;
• DT 701-11 KT 204-11;
• DT 801-11 KT 701-11;
• DT 801-11 KT 711-10;
• DT 211-11 KT 601-11;

364. Satılmış ixrac məhsulunun(mallarının) dəyəri (uçot qiyməti və maya dəyəri ilə) silindikdə uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 701-11 KT 204-11;
• DT 204-11 KT 204-10;
• DT 801-11 KT 701-11;



• DT 801-11 KT 711-10;
• DT 211-11 KT 601-11;

365. Sövdələşmə pasportu neçə nüsxədə tərtib edilir:

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

366. Alıcı cə satıcı arasında mal göndərilməsininbazis şərtləri hansı sənəddə öz əksini tapır:

√ Gömrük yük bəyannaməsində.
• Sövdələşmə pasportunda;
• Sertifikartda;
• Hesab-fakturada;
• Konosamentdə;

367. İxrac məhsullarının analitik uçotunun təşkilinin hansı variantları vardır:

√ Kartoçkalı ;Kaptoçkasız;
• Heç bir cavab doğru deyil.
• Kartoçkalı
• Kaptoçkasız;
• Cədvəl;

368. İstehsalatdan buraxilmış ixrac məhsullarının anbara təhvil verilməsi hansı sənədlə rəsmiyyətə salınır:

√ Qaimələr və qəbul aktları
• Qəbul aktları;
• Hesab-faktura
• Spesifikasiyalarla;
• Qaimələr;

369. İdxal mallarının faktiki maya dəyəri hansı xərclərdən ibarətdir:

• malın kontrakt dəyərindən;
• malın kontrakt dəyərinə daxil edilən və alıcılar tərəfindən əlavə ödənilən kommersiya xərclərindən;
• kontrakt dəyəri ilə daşınma xərclərinin cəmindən;
√ malın kontrakt dəyərində və malın kontrakt dəyərinə daxil edilməyən və alıcılar tərəfindən əlavə ödənilən kommersiya xərclərindən.
• kontrakt dəyəri ilə gömrük rüsum və yığımlarının cəmindən;

370. İdxal malları daxil olan zaman bu hesablardan hansında faktiki maya dəyəri ilə uşota alınır:

• 204-10;
√ 205-36.
• 205-10;
• 205-11;
• 205-21;

371. İdxal mallarının gömrük dəyərinə nələr daxil edilir:

• xarici valyuta ilə ödənilmiş kommersiya xərcləri;
• milli valyuta ilə ödənilmiş kommersiya xərcləri;;
• malın kontrakt dəyəri;
√ malın kontrakt dəyəri; xarici valyuta ilə ödənilmiş kommersiya xərcləri;
• yuxarıda göstərilənlərin cəmi.

372. İdxal malları üzrə ƏDV-nin hesablanması zamanı vergitutma bazası kimi aşağıdakıların cəmi  götürülür:



• Duzgun cavab yoxdur
• malın gömrük dəyəri və gömrük rüsumları
• malın kontrakt dəyəri ilə aksiz vergisinin cəmi;.
• malın kontrakt dəyəri;
√ malın gömrük dəyəri, gömrük rüsumları və aksiz vergisi;

373. İdxal malları üzrə milli valyuta ilə  aksiz vergisi hesablanan zaman uçotda belə əks etdirilir:

• DT 205-32 KT 545-11;
√ DT 205-32 KT 521-14;
• doğru cavab yoxdur.
• DT 521-17 KT 223-11;
• DT 205-32 KT 521-17;

374. İdxal malları üzrə xarici valyuta ilə hesablanmış gömrük yığımları uçotda belə əks etdirilir:

• DT 205-32 KT 521-17;
• DT 521-17 KT 223-11;
• DT 205-32 KT 205-31;
• doğru cavab yoxdur.
√ DT 205-32 KT 545-11;

375. İdxal malları üzrə milli valyuta ilə əlavə dəyər vergisi (ƏDV)hesablandıqda uçotda aşağıdakı kimi əks etdirilir:

√ DT 241-11 KT 521-14;
• DT 521-15 KT 223-11;
• DT 205-32 KT 521-17;
• DT 205-32 KT 545-11;
• DT 205-32 KT 521-15;

376. Xarici malsatanın bankında idxal malları üzrə hesablaşmaları həyata keçirmək üçün akkreditiv açıldıqda belə yazılış verilir:

• DT 241-12 KT 521-15;
• DT 205-32 KT 521-17;
• DT 205-32 KT 223-10;
• DT 521-15 KT 223-11;
√ DT 224-13 KT 223-12;

377. İdxal əməliyyatları zamanı qısamüddətli zəmanət öhdəliklərinin uçotu hansı hesabda uçota alınır:

• 412-00;
• 513-00.
• 411-00;
√ 512-00;
• 413-00;

378. İdxal əməliyyatları zamanı uzunmüddətli zəmanət öhdəliklərinin uçotu hansı hesabda uçota alınır:

• 411-00;
• 512-00;
• 513-00.
√ 412-00;
• 413-00;

379. İdxal malları üzrə büdcəyə çatası  ƏDV məbləği köçürülən zaman uçotda belə əks etdirilir:

• DT 521-11  KT 241-11;
√ DT 521-15 KT 223-11 ;
• DT 223-11  KT 601-13;



• DT 241-11  KT 521-11;
• DT 521-17  KT 241-11;

380. Kommersiya krediti şərti ilə alınmış idxal mallarının  dəyərinin ödənilməsi üçün    verilm   veksel  üzrə malsatana olan borc ölkədəki
valyuta hesabından  ödənildikdə  belə  yazılışı    tərtib  edilir:

• DT 205-31 KT 531-12;
• DT 205-31 KT 531-12;
• Doğru cavab yoxdur
• DT 531-11 KT 531-12 ;
√ DT 531-12 KT 223-11;

381. Xarici   malsatanın bankında idxal malları  üzrə hesablaşmaları həyata keçirmək üçün akkreditivin  açılması üçün  ölkədaxilindəki
valyuta hesabından vəsait köçürüldükdə belə yazılış  verilir:

• DT 241-12 KT 521-15;
• DT 521-15 KT 223-11;
√ DT 224-13 KT 223-11;
• DT 205-32 KT 223-10;
• DT 205-32 KT 521-17;

382. İdxal  malları  üzrə hesablanmış  gömrük rüsumları xarici valyuta hesabından   ödənilən  zaman belə yazılış     tərtib  edilir:

• DT 205-32 KT 521-17;
√ DT 521-17 KT 223-12;
• DT 205-33 KT 531-11;
• DT 205-32 KT 205-30;
• DT 205-32 KT 205-31;

383. İdxal  malları  üzrə  vergilər  hansı orqana  ödənilir:

• İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə;
• Maliyyə Nazirliyinə;
• dövlət büdcəsinə;
√ gömrük orqanlarına;
• döğru cavab yoxdur.

384. İdxal  malları  üzrə  vergilər  nə zaman ödənilir:

√ gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı;
• döğru cavab yoxdur.
• idxalatçı ilə müqavilə bağlanan zaman;
• mallar idxalatçının ünvanına yüklənən zaman;
• mallar idxalçının anbarına daxil olan zaman;;

385. İdxal  malları  üzrə  aksiz vergisinin  ödənilməsi  nəzərdə   tutulurmu:

√ yalnız aksizli mallar üzrə nəzərdə  tutulur;
• tutulmur ;
• tutulur;
• sıfır dərəcəsi ilə   tutulurr;
• döğru cavab yoxdur.

386. DT 731-80  KT 531-12    yazılışı hansı halda tərtib edilir:

• Doğru cavab yoxdur
• İdxal  mallarının  dəyərinin ödənilməsi məqsədi ilə  verilmiş  veksel  üzrə malsatana    olan  borc  yarandıqda;

• İdxal  mallarının  dəyərinin ödənilməsi məqsədi ilə  verilmiş  veksel  üzrə malsatana     olan  borc  ödənildikdə yaranan müsbət
məzənnə fərqi   uçotda əks etdirildikdə;

√ İdxal  mallarının  dəyərinin ödənilməsi məqsədi ilə  verilmiş  veksel  üzrə malsatana olan  borc  ödənildikdə yaranan mənfi məzənnə
fərqi   uçotda əks etdirildikdə;



• İdxal  mallarının  dəyərinin ödənilməsi məqsədi ilə  verilmiş  veksel  üzrə malsatana     olan  borc  ödənildikdə;

387. İdxal mallarının  dəyərinin ödənilməsi üçün    verilmiş  veksel  üzrə malsatana olan borc ölkədaxilindəki valyuta hesabından
ödənildikdə  belə  yazılışı tərtib  edilir:

• DT 531-11 KT 531-12 ;
• Doğru cavab yoxdur
√ DT 531-12 KT 223-11;
• DT 205-31 KT 531-12;
• DT 205-31 KT 531-12;

388. İdxal malları almaq üçün  xarici malsatana ölkədaxilindəki valyuta hesabından avans köçürülən zaman  aşağıdakı  yazılış  tərtib  edilir:

• DT 205-36 KT 223-10;
• DT 241-12 KT 521-12;
• DT 223-12 KT 224-13;
√ DT 243-10 KT 223-11;
• DT 205-36 KT 545-10;

389. Aınmış  idxal malı anbara faktiki maya dəyərlə mədaxil edildikdə hansı  hesabın     debetində  əks etdirilir:

√ 205-36 ;
• 521-15;
• 204-15;
• 205-31;
• 205-32;

390. Açılmış  akkreditiv üzrə  qalıq  məbləği ölkədaxilindəki valyuta hesabına    köçürülən  zaman   uçotda aşağıdakı  müxabirələşmə   tərtib
edilir:

• DT 205-32 KT 521-15;
• DT 241-12 KT 521-12;
• DT 531-11 KT 224-13;
√ DT 223-11 KT 224-13;
• DT 221-10 KT 223-10;

391. Alınmış  idxal mallarına görə xarici   malsatalara olan  borc  akkreditivlə     ödənildikdə  hansı hesabın kreditində  əks  etdirilir:

• doğru cavab yoxdur
√ 224-13;
• 223-10;
• 223-12;
• 225-10;

392. İdxal  malları  üzrə hesablanmış ƏDV  bank vasitəsi ilə ölkədaxilindəki  valyuta   hesabindan köçürülən zaman  uçotda   aşağıdakı kimi
əks  etdirilir:

• DT 205-32 KT 521-15;
√ DT 521-15 KT 223-11;
• DT 205-32 KT 545-11;
• DT 205-32 KT 521-17;
• doğru cavab yoxdur.

393. DT 545-11  KT 223-11 mühasibat yazılışı nə  zaman  tərtib edilir:

√ İdxal  mallarına hesablanmış  gömrük yığımları  xarici valyuta ilə  ödənildikdə;
• Doğru cavab yoxdur.
• İdxal  malların üzrə ƏDV ödənildikdə;
• İdxal  mallarına hesablanmış  gömrük rüsumları ödənildikdə;
• İdxal  mallarına hesablanmış  gömrük yığımları hesablandıqda;



394. DT 521-17  KT 223-11 mühasibat yazılışı nə  zaman  tərtib edilir:

• Doğru cavab yoxdur.
√ İdxal  mallarına hesablanmış  gömrük rüsumları xarici valyuta ilə ödənildikdə;
• İdxal  mallarına ƏDV hesablandıqda;
• İdxal  mallarına hesablanmış  gömrük yığımları hesablandıqda;
• İdxal  mallarına hesablanmış  gömrük yığımları ödənildikdə;

395. Birbaşa göndərmə şərtilə idxal malı daxil olan  zaman hansı hesabın debetində uçota alınır:

• Xarici alıcı və sifarişçilərə birbaşa göndərilən ixrac məhsulları;
• Xarici ölkələrin yollarında olan ixrac məhsullarıdxal malları;
• doğru cavab yoxdur.
√ Xaricdən birbaşa göndərilən idxal  malları;
• Xarici ölkələrin yollarında olan idxal malları;

396. İdxal mallarının faktiki maya dəyəri hansı hesabda formalaşır:

• Xaricdən birbaşa göndərilən idxal malları;
• Xarici ölkələrin yollarında olan idxal malları;
√ Müəssisənin anbarında olan idxal malları.
• Ölkədaxili yollarda  olan ixrac məhsulları:
• Malsatanın anbarında olan ixrac məhsulları:

397. Komitent tərəfindən alınmış idxal malı daxil olduqda və mədaxil edildikdə belə yazılış tərtib edilir:

√ DT 205-31 KT 217-13;
• DT 531-12 KT 611-80;
• DT 205-31 KT 531-12 ;
• DT 531-12 KT 223-12;
• DT 217-13 KT 223-11;

398. Kommersiya krediti şərti ilə alınmış idxal mallarının dəyərinin ödənilməsi üçün verilmiş veksel üzrə malsatana olan borc ödənildikdə
belə yazılışı tərtib edilir:

√ DT 531-12 KT 223-12;
• Doğru cavab yoxdur
• DT 531-11 KT 531-12 ;
• DT 205-31 KT 531-12;
• DT 205-31 KT 531-12;

399. Kommersiya krediti şərti ilə alınmış idxal mallarının dəyərinin ödənilməsi üçün verilmiş veksel malalan tərəfindən aksept edildikdə belə
mühasibat yazılışı tərtib edilir:

√ DT 531-11 KT 531-12 ;
• Doğru cavab yoxdur..
• DT 205-31 KT 531-12;
• DT 531-11 KT 223-11;
• DT 205-31 KT 531-11;

400. İdxal əməliyyatları zamanı zəmanət məbləği hansı məqsədlərə sərf edilə bilər:

√ avadanlığın defektinin düzəldilməsinə;
• istənilən məqsədə.
• avadanlığın təmirinə
• malların catdırılmasına;
• avadanlığın alınmasına;

401. İdxal əməliyyatları zamanı zəmanət məbləği idxal malının hansı dəyərindən hesablanır:



• Gömrük dəyərindən ;
• Tam maya dəyərindən.
√ Kontrakt dəyərindən;
• İstehsal maya dəyərindən
• Faktiki maya dəyərindən;

402. Alınmış idxal mallarına görə malsatanla hesablaşma xamanı əvvəlcədən köçürülmüş avans nəzərə alınan zaman uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 531-11 KT 243-10;
• DT 223-12 KT 224-13;
• DT 243-10 KT 223-12;
• DT 731-91 KT 222-10;
• DT 222-10 KT 223-10;

403. Alınmış idxal malı faktiki maya dəyərlə malalanın anbarına mədaxil edildikdə aşağıdakı yazılışla rəsmiyyətə salınır:

√ DT 205-36 KT 205-32;
• DT 205-32 KT 223-10;
• DT 241-12 KT 521-15;
• DT 223-12 KT 224-13;
• DT 531-11 KT 224-13;

404. Açılmış akkreditivin istifadə olunmayan məbləği bankdakı valyuta hesabına köçürülən (qaytarılan) zaman uçotda aşağıdakı
müxabirələşmə tərtib edilir:

• DT 205-32 KT 521-17;
• DT 241-12 KT 521-15;
√ DT 223-12 KT 224-13;
• DT 205-32 KT 223-10;
• DT 531-11 KT 224-13;

405. İdxal malları üzrə hesablanmış gömrük rüsumları ödənilən zaman belə yazılış tərtib edilir:

• DT 205-32 KT 521-17;
• doğru cavab yoxdur.
√ DT 521-17 KT 223-11;
• DT 205-33 KT 531-11;
• DT 205-32 KT 205-31;

406. Xaricdən alnmış idxal malları üzrə gömrük rüsumları hesablandıqda belə yazılış tərtib edilir:

• DT 205-33 KT 531-11;
• DT 205-32 KT 205-31;
• doğru cavab yoxdur.
• DT 205-31 KT 531-11;
√ DT 205-32 KT 521-17;

407. İdxal mallarının faktiki maya dəyəri hansı hesabda formalaşır:

• 205-11;
• 205-21;
• 205-10;
√ 205-36.
• 204-10;

408. Barter sövdələşməsi hansı sənəd əsasında həyata keçirilir:

• Doğru cavab yoxdur.
• Nizamnaməyə əsasən;



• Barter müqaviləsinə əsasən
• Gömrük yük bəyannaməsinə əsasən
√ Sövdələşmə pasportuna əsasən;

409. Barer müqaviləsi əsasınd alınan mallar ( işlər, xidmətlər) üzərində mülkiyyət hüququ tərəflərə nə zaman keçir:

√ Tərəflərdən hər ikisi tərəfindən müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən sonra;
• Qanunvericilikdə belə hal nəzərdə tutulmayıb;;
• Barter müqaviləsi bağlandığı andan;
• Doğru cavab yoxdur
• Tərəflərdən biri tərəfindən öhdəliyin yerinə yetirildiyi andan;

410. Barter müqaviləsi üzrə ölkə müəssisəsinin ixrac üzrə yerinə yetirdiyi işlərin qəbul aktı imzalanmış və sifarişçiyə təqdim edidikdə
aşağıdakı yaılışla uçotda əks etdirilir

• DT 202-00 KT 201-00;
√ DT 215-10 KT 601-31;
• DT 205-31 KT 223-11;
• DT 531-11 KT 211-11;
• Duzgun cavab yoxdur

411. Ölkə müəssisəsinin ixrac üzrə yerinə yetirdiyi işlər üzrə çəkdiyi xərclər silinən zaman uçotda belə əks etdirilir

• DT 205-31 KT 223-11;
• DT 202-00 KT 201-00;
√ DT 701-21 KT 202-00;
• DT 211-00 KT 601-20;
• Doğru cavab yoxdur.

412. Barter müqaviləsinə əsasən xaricdə göstərilmiş xidmətlər üzrə ƏDV hesablandıqda aşağıdakı yazılış tərtib edilir:

• Doğru cavab yoxdur
• DT 601-11 KT 521-11
• DT 801-00 KT 711-11
• DT 211-11 KT 601-11
√ DT 601-21 KT 521-21;

413. Barter müqaviləsi üzrə ölkə müəssisəsinin  ixrac üzrə  iş və xidmətə  çəkdiyi xərc hansı hesabın debetində əks etdirilir:

• 205-00;
• 204-00;
√ 203-00;
• düzgün cavab yoxdur;
• 201-00;

414. DT 601-21  KT 521-21 yazılışı nəyi əks etdirir:  aşağıdakı yazılış tərtib edilir:

• Barter müqaviləsinə əsasən xaricdə  göstərilmiş xidmətlər üzrə ƏDV-nin  ödənilməsini;
• Doğru cavab yoxdur.
√ Barter müqaviləsinə əsasən xaricdə  göstərilmiş xidmətlər üzrə ƏDV-nin  hesablanmasını;
• Barter müqaviləsinə əsasən xaricdə  göstərilmiş xidmətlər üzrə ƏDV-nin   əvəzləşdirilməsin
• Barter müqaviləsinə əsasən xaricdə  göstərilmiş xidmətlər üzrə ƏDV-nin   silinməsini;

415. DT 701-21  KT 203-30  mühasibat yazılışı  nə zaman  tərtib  etdilir:

• Rezident müəssisə tərəfindən xaricdə göstərilən xidmətlər  üzrə gəlir daxil olduqda;
• Doğru cavab yoxdur.
√ Ölkə müəssisəsinin xaricdə göstərilən xidmətlər  üzrə çəkdiyi xərclər silinən zaman;
• Rezident müəssisə tərəfindən xaricdə göstərilən xidmətlər  üzrə gəlir uçota alındıqda;
• Ölkə müəssisəsinin xaricdə göstərilən xidmətlər  üzrə çəkdiyi xərclər uçotda     əks  etdirildikdə;



416. Barter müqaviləsinə əsasən xaricdə göstərilmiş xidmətlərdən olan gəlirlər bu hesabda uçota alınır:

• 211-11
√ 601-21
• 521-11
• Düzgün cavab yoxdur
• 801.0

417. Ölkə müəssisəsinin xaricdə  göstərilən xidmətlər  üzrə çəkdiyi xərclər    silinən zaman   uçotda   belə   əks  etdirilir

√ DT 701-21  KT 203-30;
• DT 205-31  KT 223-11;
• DT 202-00  KT 201-00;
• Doğru cavab yoxdur.
• DT 211-00  KT 601-20;

418. Barter zamanı iddialar təmin edilirmi:

√ edilir;
• doğru cavab yoxdur..
• pul ödəməklə ödənilir
• göndərmənin azaldılması ilə edilir;
• edilmir;

419. Barter müqaviləsinə əsasən xaricdə  göstərilmiş xidmətlərdən daxil olan gəlirlər bu hesabın debetində uçota alınır:

√ 211-15;
• Doğru cavab yoxdur.
• 215- 11;
• 521-11;
• 801-00;

420. Barter müqaviləsinə əsasən  xarici  valyuta ilə məhsulun satışı üzrə xərclər  hansı hesabın debetinə silinir:

• Xaricdə göstərilən xidmətlərin maya dəyəri;
• Doğru cavab yoxdur
√ Xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə ümumi mənfəət( zərər);
• Satılmış ixrac məhsulunun(mallarının) maya dəyəri;
• Satılmış idxal məhsulunun(mallarının) maya dəyəri;

421. Barter müqaviləsinə əsasən  xarici  valyuta ilə məhsulun satışı üzrə xərclər hansı hesabın debetinə silinir:

• İnzibatı xərclər- XİF;
• Doğru cavab yoxdur.
√ Xarici iqtisadi fəaliyyət üzrə ümumi mənfəət(zərər)-XİF;
• Satılmış məhsulların (malların) maya dəyəri-XİF;
• Kommersiya  xərcləri-XİF ;

422. Barter müqaviləsinə əsasən  xarici  valyuta ilə məhsulun satışı üzrə xərclər hansı hesabın   debetində  uçota alınır:

√ 711-11;
• düzgün cavab yoxdur;
• 701-12;
• 701-11;
• 701-10 ;

423. DT 531-11  KT 211-11 mühasibat yazılışı nə zaman tərtib edilir:

√ Barter müqaviləsi iştirakçılarının  öhdəlikləri qarşılıqlı surətdə nəzərə alınan zaman;



• Doğru cavab yoxdur.
• Xarici malsatana olan borc uçota alındıqda;
• Müqavilə üzrə daxil olmuş mal mədaxil olunduqda;
• Malsatana  olan borc hesabdan ödənildikdə;;

424. DT 801-00  KT 711-10  mühasibat yazılışı nə zaman tərtib edilir:

√ Barter müqaviləsinə əsasən  məhsulun satışı üzrə manatla çəkilən xərclər  silinindikdə;
• Doğru cavab yoxdur.
• Məhsulun satışı üzrə kommersiya xərcləri ödənildikdə;
• Barter əməliyyatları üzrə maliyyə nəticələti uçotda əks etdirildikdə;
• Məhsul satışı üzrə kommersiya xərcləri uçotda əks etdirildikdə;

425. DT 701-11  KT 204-11   yazılışı hansı halda tərtib edilir:

• satiş üzrə çəkilmiş xərclər silindikdə;
• doğru cavab yoxdur.
√ barter müqaviləsinə xarici malalana yüklənmiş göndərilmiş  məhsulun  uçot   qiyməti ilə dəyəri   satışın maya dəyərinə  silinən zaman;
• anbardan alıcılara məhsul yüklənib buraxıldıda;
• satilmiş məhsulun maya  dəyəri satışdan gəlirə silindikdə;

426. DT 211-11 KT 601-11 yazılışı nə zaman tərtib edilir:

• alicilara buraxılmış malın dəyəri silindikdə;
• doğru cavab yoxdur.
√ barter müqaviləsinə əsasən xarici malalana yüklənib göndərilmiş mala görə  hesabnamə təqdim edildikdə;
• xarici malalana mal yüklənib göndərildikdə;
• xarici malalana birbaşa mal yüklənib göndərildikdə;

427. Barter zamanı satılmış məhsulun maya dəyəri satışdan gəlirə silindikdə aşağıdakı hesabın kreditində əks etdirilir:

• 202-00
√ 701-11
• 801-00
• 611-11
• Düzgün cavab yoxdur

428. Barter müqaviləsinə əsasən xarici valyuta ilə məhsulun satışı üzrə xərclər hansı hesabın debetinə silinir:

√ DT 801-00
• DT 241-00
• Düzgün cavab yoxdur
• DT 211-11
• DT 701-11

429. Barter zamanı satılmış məhsulun maya dəyəri satışdan gəlirə silindikdə uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 611-11 KT 701-11
• Düzgün cavab yoxdur
• DT 701-20 KT 202-00
• DT 801-00 KT 611-11
• DT 611-11 KT 801-00

430. Barter müqaviləsinə əsasən milli valyuta ilə məhsulun satışı üzrə xərclər hnsı hesabda uçota alınır:

• 701-11
• Doğru cavab yoxdur
√ 711-10
• 701-10
• 711-11



431. Barter müqaviləsinə əsasən xarici valyuta ilə məhsulun satışı üzrə xərclər silinindikdə belə müxabirələşmə tərtib edilir:

√ DT 801-00 KT 711-11
• Doğru cavab yoxdur
• DT 211-11 KT 601-11
• DT 701-11 KT 204-11
• DT 241-00 KT 545-10

432. Barter müqaviləsi üzrə ölkə müəssisəsinin ixrac üzrə iş və xidmətə çəkdiyi xərc hansı hesabda əks etdirilir:

√ A və B-də göstərilən.
• 204-00
• 205-00
• 203.0
• 202-00

433. Barter əməliyyatları zamanı tərəflər bir-birinə hesab (hesab-faktura) təqdim edir:

• Yalnız alıcı təqdim edir
• Alıcı təqdim etmir
• Yanız satıcı təqdim edir
√ Bəli;
• Düzgün cavab yoxdur

434. Barter əməliyyatlarında iddialar hansı formada təmin edilə bilər;

• qarşı tərəfin göndərmənin azaldılması yolu ilə
• doğru cavab yoxdur
√ A,B və C-də göstərilən
• əlavə mal göndərilməklə
• Pul formasında ödənilməklə

435. Barter müqaviləsinin iştirakçısı tərəfindən yerinə yetirilmiş işlər və göstərilmiş xidmətlər akta əsasən qəbul edilmiş və təqdim edilmiş
hesabnamə müqavilə qiyməti ilə aksept edildikdə uçotda necə əks etdirilir:

√ DT 202-00 KT 531-00;
• Doğru cavab yoxdur.
• DT 701-20 KT 202-00;
• DT 205-31 KT 223-11;
• DT 241-00 KT 531-00;

436. Barter müqaviləsi iştirakçılarının öhdəlikləri qarşılıqlı surətdə nəzərə alınan zaman aşağıdakı yazılış tərtib edilir:

√ DT 531-11 KT 211-11;
• Doğru cavab yoxdur.
• DT 205-31 KT 223-11;
• DT 205-36 KT 205-31;
• DT 205-31 KT 531-11;

437. Barter müqaviləsinə əsasən daxil olmuş və anbra mədaxil edilmiş mal uçotda müqavilə qiyməti ilə əks etdirilir:

• DT 211-11 KT 601-11;
• Doğru cavab yoxdur.
√ DT 205-31 KT 531-11;
• DT 205-36 KT 205-31;
• DT 205-31 KT 223-11;

438. Barter müqaviləsinə əsasən məhsulun satışı üzrə xərclər silinindikdə belə müxabirələşmə tərtib edilir:



• DT 241-00 KT 545-10;
• DT 211-11 KT 601-11;
• Doğru cavab yoxdur.
• DT 701-11 KT 204-11;
√ DT 801-00 KT 711-10;

439. Barter müqaviləsinə əsasən qeyri-rezident hüquqi şəxsə (xarici malana) yüklənmiş göndərilmiş mala görə hesab təqdim edildikdə uçotda
belə əks etdirilir:

• DT 701-11 KT 204-11;
• Doğru cavab yoxdur.
√ DT 211-11 KT 601-11;
• DT 241-00 KT 545-10;
• DT 204-11 KT 204-10;

440. Barter müqaviləsinə əsasən məhsul (mal) yüklənib göndərildikdə uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 204-11 KT 204-10; DT 205-11 KT 205-10;
• DT 205-11 KT 205-10;
• DT 701-11 KT 204-11;
• DT 204-11 KT 204-10;
• DT 204-11 KT 204-10;

441. Barer müqaviləsi əsasınd alınan mallar ( işlər, xidmətlər) üzərində mülkiyyət hüququ tərəflərə nə zaman keçir:

√ Tərəflərdən hər ikisi tərəfindən müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən sonar;
• Doğru cavab yoxdur
• Qanunvericilikdə belə hal nəzərdə tutulmayıb;;
• Tərəflərdən biri tərəfindən öhdəliyin yerinə yetirildiyi andan;
• Barter müqaviləsi bağlandığı andan;

442. Barter (dəyişdirmə) əməliyyatının iqtisadi mənası nədir:

• Barter əməliyyatı dedikdə tərəflərdən birinin başqa tərəfin mülkiyyətinə bir əşyanın (malın) müqabilində digər əşyanın verilməsi və ya
pul vəsaitinin ödənilməsi başa düşülür.

• Doğru cavab yoxdur.
• Barter müqaviləyə əssən tərəflər arasında baş verən əməliyyatdır;

√ Barter əməliyyatı dedikdə tərəflərdən birinin başqa tərəfin mülkiyyətinə bir əşyanın (malın) müqabilində digər əşyanın verilməsi başa
düşülür.

• Barter əməliyyatı dedikdə bir müəssisənin digər tərəfdən aldığı əşyanın (malın) müqabilində ona pul vəsaiti verilməsi başa düşülür.

443. Podratc təşkilat tərəfindən xaricdə həyata keçirilən tikinti-quraşdırma işlərinə çəkilən xərclər  uçota alındıqda hansı hesab debetləşdirilir:

• 204-10;
• 201-10;
• 202-10;
√ 203-10;
• 205-10.

444. Xaricdə həyata keçirilən tikinti-quraşdırma işlərinə çəkilən xərclər uçotda belə əks etdirilir:

• DT 204-17 KT 203-10;
• Doğru cavab yoxdur.
• DT 215-10 KT 601-31;
• DT 223-11 KT 215-10;
√ DT 203-10 KT 201-00; 533-00; 522-00; 112-00, 531-11 vəs.

445. Xarici sifarişçi üçün ölkə daxilində yerinə yetirilmişTQİ-nin dəyəri podratçının bankdakı  hesablaşma hesabına
 daxil olduqda   belə yazılış rəsmiyyətə salınır:

√ DT 223-10 KT 215-11;



• DT 215-10 KT 601-31;
• Doğru cavab yoxdur.
• DT 223-11 KT 601-10;
• DT 204-17 KT 203-10;

446. Xaricdə tikinti müqaviləsi üzrə yerinə yetirilmiş  tikinti işlərinin  maya dəyəri satışdan gəlirə silindikdə hansı müxabirələşmə tərtib edilir
:

• DT 204-17 KT 203-10;
• DT 205-10 KT 601-31;
• Doğru cavab yoxdur.
• DT 701-31 KT 204-17
√ DT 601-31 KT 701-31;

447. Xarici təşkilatlar üçün yerinə yetirilmiş tikinti quraşdırma işlərinin dəyərimüəssisənin  valyuta hesabına daxil olduqda belə
müxabirələşmə tərtib edilir :

√ DT 223-12 KT 215-10; vəDT 223-11 KT 215-10;
• DT 223-11 KT 215-10;
• DT 601-31 KT 701-31;
• DT 205-10 KT 601-31;
• DT 223-12 KT 215-10;

448. Xarici sifarişçi üçün ölkə daxilində yerinə yetirilmiş TQİ-nin dəyəri podratçının bankdakı valyuta hesbına daxil olduqda uçotda belə əks
etdirilir:

• DT 223-11 KT 215-10;
• DT 215-11 KT 601-32;
• DT 601-31 KT 701-31;
√ DT 223-11 KT 215-11;
• Duzgun cavab yoxdur

449. Xarici təşkilat tərəfindən ölkə ərazisində göstərdiyi xidmətlərin dəyəri ödənildikdə hansı hesabın debetində  uçota alınır:

• DT 521-21 KT 241-00
√ DT 531-11 KT 223--12;
• DT 202-00 KT 241-00
• DT 202-00, 203-00, 204-00 və s. KT 531-11
• DT 241-00 KT 531-11

450. Xarici təşkilat tərəfindən ölkə ərazisində göstərdiyi xidmətlərin dəyəri ölkə daxilindəki xarici valyuta hesabından ödənildikdə belə uçota
alınır:

• DT 202-00 KT 241-00
• DT 241-00 KT 531-11;
√ DT 531-11 KT 223--12;
• DT 521-21 KT 241-00
• DT 202-00, 203-00, 204-00 və s. KT 531-11

451. Xaricdə həyata keçirilən tikinti-quraşdırma işlərinə podratcı təşkilat tərəfindən  çəkilmiş xərclər hansı hesabın debetində  uçota alınır:

√ 203-10;
• 202-10;
• 206-10.
• 205-10;
• 204-10;

452. Xaricdə göstərilmiş xidmət  üzrə  sifarişçiyə təqdim edilmiş hesabnamə üzrə podratçı üçün mənfi   məzənnə fərqi uçotda belə əks
etdirilir:

• DT 223-12 KT 215-10;



• DT 211-15 KT 611-80;
• DT 215-10 KT 611-80;
• DT 223-11 KT 215-10;
√ DT 731-80 KT 211-15;

453. Xarici sifarişçi təşkilata xaricdə göstərilmiş xidmətin dəyəri xaricdəki valyuta hesabına   daxil olduqda belə müxabirələşmə tərtib
edilir :

• Doğru cavab yoxdur.
• DT 223-10 KT 211-10;
√ DT 223-12 KT 211-15;
• DT 223-11 KT 211-15;
• DT 223-11KT 215-10;

454. Xarici sifarişçi təşkilata xaricdə göstərilmiş xidmətin dəyəri ölkə daxilindəki valyuta        hesabına   daxil olduqda belə müxabirələşmə
tərtib    edilir :

• DT 223-10 KT 211-10;
√ DT 223-11 KT 211-15;
• DT 223-12 KT 211-15;
• Doğru cavab yoxdur.
• DT 223-11 KT 215-10;

455. Xarici sifarişçi üçün ölkə daxilində obyektin tikintisi başa çatdıqdan və akta  əsasən     qəbul  edildikdən sonar faktiki çəkilmiş xərclərin
silinməsi uçotda belə əks etdirilir:

√ DT 204-18 KT 203-11;
• DT 204-17 KT 203-10;
• DT 223-11 KT 215-10;
• Doğru cavab yoxdur.
• DT 215-10 KT 601-31;

456. Ölkə daxilində xarici təşkilat üçün tikinti-quraşdırma işlərinə çəkilən xərclər     uçotda  aşağıdakı yazılışla  əks etdirilir:

• DT 215-10  KT 601-31;
• Doğru cavab yoxdur.
• DT 204-17 KT 203-10;
√ DT 203-11 KT 201-00; 533-00; 522-00; 112-00, 531-11, 536-11 vəs.
• DT 223-11 KT 215-10;

457. Ölkə daxilində   xarici təşkilatlara  göstərilən  xidmətlər üzrə xərclər bu hesabda əks etdirilir:

• Doğru cavab yoxdur.
• Xarici təşkilatlarla balanılmış tikinrti müqavilələri üzrə ölkə daxilində  aparılan tikinti quraşdırma işləri;
√ Ölkə daxilində xarici təşkilatlar üçün göstərilən xidmətlər üzrə xərclər;
• Tikinti müqaviləsi üzrə  xaricdə aparılan tikinti quraşdırma işləri;
• Xarici təşkilatlara göstərilən texniki köməklik;

458. Xarici təşkilatın sifarişinə əsasən  xaricdə yerinə yetirilmiş tikinti quraşdırma işləri üzrə  qısamüddətli debitor borcu hansı  hesabda
uçota alınır :

• Xarici ölkələrdə göstərilən  texniki köməklik üzrə qısamüddətli debitor borcları;
• Doğru cavab yoxdur.
• Tikinti müqavilələri üzrə xaricdə aparılan  tikinti-quraşdırma işləri;
√ Tikinti müqaviləsinə əsasən xaricdə yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işləri  üzrə qısamüddətli debitor borcları;
• Ölkə daxilində xarici sifarişçilər üçün yerinə yetirilən tikinti-quraşdırma işləri üzrə;

459. DT 531-11  KT 223-12 mühasibat yazılışı hansı halada tərtib edilir:

• Ölkə ərazisində xarici təşkilat tərəfindən göstərilən  xidmətlər üzrə təqdim   edilmiş hesabnamə  aksept edilən zaman;
• Doğru cavab yoxdur.



• Xaricdə  akta əsasən  təhvil    verilmiş tikinti obyektə görə xarici   sifarişçiyə   hesab   təqdim edildikdə;
√ Xarici  podratçı təşkilat tərəfindən  ölkə ərazisində  göstərdiyi xidmətlərin dəyəri   ödənildikdə;
• Xarici təşkilatın sifarişinə əsasən  xaricdə yerinə yetirilmiş tikinti quraşdırma    işləri üzrə  qısamüddətli debitor borcu uçota alındıqda;

460. DT  203-00 KT 531-11 yazılışı hansı halda tərtib edilir:

√ Ölkə ərazisində xarici təşkilat tərəfindən göstərilən  xidmətlər üzrə təqdim   edilmiş hesabnamə  aksept edilən zaman;
• Doğru cavab yoxdur.
• Xarici  podratçı təşkilat tərəfindən  ölkə ərazisində  göstərdiyi xidmətlərin dəyəri müqavilə qiyməti ilə ödənildikdə;
• Xarici təşkilatın sifarişinə əsasən  xaricdə yerinə yetirilmiş tikinti quraşdırma    işləri üzrə  qısamüddətli debitor borcu uçota alındıqda;
• Xarici  podratçı təşkilat tərəfindən  ölkə ərazisində  göstərdiyi xidmətlərin dəyəri   müqavilə qiyməti ilə ödənildikdə;

461. DT 601-31 KT 701-31 yazılışı hansı halda tərtib edilir:

√ Xaricdə  tikinti müqaviləsi üzrə yerinə yetirilmiş işlərin maya dəyəri  satışdan   gəlirə silinən zaman;
• Doğru cavab yoxdur.
• Təhvil verilmiş obyektə görə xarici   sifarişçidən  ödəniş daxil olduqda;
• Xaricdə  akta əsasən  təhvil    verilmiş tikinti obyektə görə xarici   sifarişçiyə  hesab   təqdim edildikdə;
• Xaricdə obyektin tikintisi üzrə faktiki çəkilmiş xərclər  satışın maya dəyərinə    silindikdə;

462. DT 215-10  KT 601-31  mühasibat yazılışı nə zaman  tərtib edilir:

√ Xaricdə  akta əsasən  təhvil    verilmiş tikinti obyektə görə xarici   sifarişçiyə    hesab   təqdim edildikdə;
• Doğru cavab yoxdur.
• Təhvil verilmiş obyektə görə xarici   sifarişçidən  ödəniş daxil olduqda;
• Podratcı təşkilat tərəfindən müqavilə əsasında xaricdə  tikinti- quraşdırma işlərinə  çəkilən   xərclər uçotda   əks etdirildikdə:
• Xaricdə tikintisi başa çatmış obyekt təhvil-qəbul aktına əsasən  qəbul    edildikdən    sonra   faktiki çəkilmiş xərclər silindikdə;

463. DT 204-17   KT 203-10  yazılışı nə zaman  tərtib edilir:

• Təhvil verilmiş obyektə görə xarici   sifarişçidən  ödəniş daxil olduqda;
• Doğru cavab yoxdur.
√ Xaricdə tikintisi başa çatmış obyekt təhvil-qəbul aktına əsasən  qəbul     edildikdən  sonra   faktiki çəkilmiş xərclər silindikdə;
• Təhvil-qəbul aktına əsasən  təhvil  verilmiş obyektə görə xarici sifarişçiy  hesab təqdim edildikdə ;
• Podratcı təşkilat tərəfindən müqavilə əsasında xaricdə  tikinti- quraşdırma işlərinə çəkilən   xərclər uçotda   əks etdirildikdə:

464. DT 203-10    KT 201-00; 533-00; 522-00; 112-00, 531-11 və s.  yazılışı nə zaman  tərtib edilir:

• Təhvil verilmiş obyektə görə xarici   sifarişçidən  ödəniş daxil olduqda;
• Doğru cavab yoxdur.
√ Podratcı təşkilat tərəfindən müqavilə əsasında xaricdə  tikinti- quraşdırma  işlərinə  çəkilən   xərclər uçotda   əks etdirildikdə;
• Xaricdə tikintisi başa çatmış obyekt təhvil-qəbul aktına əsasən  qəbul     edildikdən    sonra   faktiki çəkilmiş xərclər silindikdə;
• Təhvil-qəbul aktına əsasən  təhvil    verilmiş obyektə görə xarici   sifarişçiyə        hesab təqdim edildikdə ;

465. Xarici sifarişçi üçün ölkə daxilində yerinə yetirilmiş TQİ-nin dəyəri podratçının xarici valyuta ilə bankdakı hesabına daxil olduqda hansı
hesab debetləşdirilir:

√ 223-11
• 214-20
• 217-10
• 215-10
• 601-31

466. Ölkə daxilində yerinə yetirilmiş obyektin tam kontrakt dəyəri məbləğində sifarişçiyə təhvil verilməsi zamanı hesablanmış ƏDV məbləği
hansı hesabın debetində əks etdirilir :

√ DT 601-32
• Düzgün cavab yoxdur
• DT 521-18
• DT 603-00



• DT 223-12

467. Xarici təşkilat üçün xaricdə yerinə yetirilmiş tikinti quraşdırma işlərinin dəyəri üzrə qısamüddətli debitor borcu hansı hesabında uçota
alınır :

• 223-11
• 202-00
√ 215-10
• 701-31
• 601-31

468. Xarici təşkilat tərəfindən ölkə ərazisində göstərdiyi xidmətlərin dəyəri ölkə daxilindəki xarici valyuta hesabından ödənildikdə belə uçota
alınır:

• DT 521-21 KT 241-00
• DT 202-00 KT 241-00
√ DT 531-11 KT 223--11;
• DT 202-00, 203-00, 204-00 və s. KT 531-11
• DT 241-00 KT 531-11;

469. Xarici təşkilat tərəfindən ölkə ərazisində göstərdiyi xidmətlər üzrə hesablanmış ƏDV uçota alınır:

• DT 521-21 KT 241-00
• DT 531-11 KT 223--12;
• DT 202-00, 203-00, 204-00 və s. KT 531-11
√ DT 241-00 KT 531-11;
• DT 202-00 KT 241-00

470. Ölkə müəssisəsinin xaricdə göstərdiyi xidmətlərin maya dəyəri maliyyə nəticələrinə silinən zaman uçotda əks etdirilir:

• DT 203-30 KT 533-00
√ DT 801-00 KT 701-21;
• DT 223-11 KT 211-15
• DT 701-21 KT 204-17
• DT 204-17 KT 203-00;

471. Ölkə müəssisəsinin xaricdə göstərdiyi xidmətlər üzrə xərclər satışın maya dəyərinə silinən zaman uçotda əks etdirilir:

√ DT 701-21 KT 204-17
• DT 223-11 KT 211-15
• DT 211-15 KT 601-21;
• DT 204-17 KT 203-00;
• DT 203-30 KT 533-00

472. Ölkə müəssisəsinin xaricdə göstərdiyi xidmətlərin dəyərinin ödənilməsi üzrə xarici təşkilata təqdim etdiyi hesabnamə uçotda əks
etdirilir:

√ DT 211-15 KT 601-21;
• DT 203-30 KT 533-00
• doğru cavab yoxdur
• DT 223-11 KT 211-15
• DT 203-20 KT 112-00, 535-21 və s;

473. Ölkə müəssisəsinin xaricdə göstərdiyi xidmətlər üzrə xərclər uçotda əks etdirilir:

√ DT 203-30 KT 533-00, 522-00, 112-00, 535-21, 545-11 və s.
• doğru cavab yoxdur
• DT 223-11 KT211-15
• DT 211-15 KT 601-11;
• DT 203-20 KT KT 533-00, 522-00, 112-00, 535-21 və s



474. AR ərazisində sifarişçi üçün yerinə yetirdiyi TQİ üçün xarici podratçı təşkilatın hesabı xaricdəki xarici valyuta hesabından ödənildikdə
uçotda belə əks etdirilir:

• DT 531-11 KT 223-11;
• doğru cavab yoxdur
√ DT 531-11 KT223-12
• DT 223-10 KT 215-11
• DT 215-11 KT 611-80;

475. Xarici sifarişçi üçün ölkə daxilində yerinə yetirilmiş TQİ-nin dəyəri podratçının xarici valyuta ilə bankdakı hesabına daxil olduqda
uçotda belə əks etdirilir:

• DT 223-10 KT 215-10;
• A və D-də göstərilən
√ DT 223-11 KT 215-11
• DT 601-31 KT 701-31
• DT 215-11 KT 601-32;

476. Xarici təşkilat üçün xaricdə yerinə yetirilmiş tikinti quraşdırma işlərinin dəyəri xarici ölkədə olan valyuta hesabına daxil olduqda belə
müxabirələşmə tərtib edilir :

• DT 223-11 KT 215-10
• düzgün variant yoxdur
√ DT 223-12 KT 215-10;
• DT 601-31 KT 701-31
• DT 205-10 KT 601-31

477. Xarici sifarişçi üçün ölkə daxilində yerinə yetirilmiş TQİ-nin dəyəri podratçının bankdakı valyuta hesbına daxil olduqda uçotda belə əks
etdirilir:

√ DT 223-10 KT 215-11;
• Duzgun cavab yoxdur
• DT 223-11 KT 215-10;
• DT 215-11 KT 601-32;
• DT 601-31 KT 701-31;

478. Obyektin tikintisi üzrə faktiki çəkilmiş xərclər satışın maya dəyərinə silindikdə uçotda belə yazılışla rəsmiyyətə salınır:

√ DT 701-31 KT 204-17;
• Doğru cavab yoxdur.
• DT 205-10 KT 601-31;
• DT 215-10 KT 601-31;
• DT 204-17 KT 203-10;

479. Podratc təşkilat tərəfindən xaricdə həyata keçirilən tikinti-quraşdırma işlərinə çəkilən xərclər hansı hesabda uçota alınır:

• 204-10;
• 205-10.
√ 203-10;
• 201-10;
• 202-10;

480. MHBS-na əsasən XIF üzrə rezident müəssisəyə ölkə daxilində  göstərilmiş xidmətə  görə ixracatçılara  ödənilmiş  pul vəsaitləri   Pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında  hesabatda aşağıdakı kimi təqdim edilir:

• Maliyyə fəaliyyəti;
• Fövqəlada  fəaliyyət.
• Əməliyyat və maliyyə fəaliyyəti;
√ Əməliyyat fəaliyyəti;
• İnvestisiya fəaliyyəti;



481. MHBS-na əsasən XIF üzrə idxal olunmuş əsas vəsaitlərə görə ixracatçılara  ödənilmiş  pul vəsaitləri   Pul vəsaitlərinin hərəkəti
haqqında hesabatda aşağıdakı kimi təqdim edilir:

• Maliyyə fəaliyyəti;
• Fövqəlada  fəaliyyət.
• Əməliyyat və maliyyə fəaliyyəti;
• Əməliyyat fəaliyyəti;
√ İnvestisiya fəaliyyəti;

482. MHBS-na əsasən XIF üzrə idxal olunmuş mala görə ixracatçılara  ödənilmiş  pul vəsaitləri   Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında
hesabatda aşağıdakı kimi təqdim edilir:

• Maliyyə fəaliyyəti;
• Fövqəlada  fəaliyyət.
• Əməliyyat və maliyyə fəaliyyəti;
√ Əməliyyat fəaliyyəti;
• İnvestisiya fəaliyyəti ;

483. MHBS-na əsasən XIF üzrə ixrac üzrə sair  satışdan  pul daxilolmaları  Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda aşağıdakı kimi
təqdim edilir:

• Maliyyə fəaliyyəti;
• Fövqəlada  fəaliyyət.
• Əməliyyat və maliyyə fəaliyyəti;
√ Əməliyyat fəaliyyəti;
• İnvestisiya fəaliyyəti;

484. MHBS-na əsasən XIF üzrə ixrac mallarının satışından  pul daxilolmaları  Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda aşağıdakı kimi
təqdim edilir:

• Əməliyyat və maliyyə fəaliyyəti;
• Fövqəlada  fəaliyyət
• Maliyyə fəaliyyəti;
• İnvestisiya fəaliyyəti;
√ Əməliyyat fəaliyyəti;

485. MHBS-na əsasən XIF üzrə alınmış börclar  üzrə alınmış   pulun daxil olması  Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda aşağıdakı
kimi təqdim edilir:

√ Maliyyə fəaliyyəti;
• Əməliyyat və maliyyə fəaliyyəti;
• Əməliyyat fəaliyyəti;
• İnvestisiya fəaliyyəti;
• Fövqəlada  fəaliyyət.

486. MHBS-na əsasən XIF üzrə renta ödənişləri üzrə  pulun daxil olması  Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda aşağıdakı kimi
təqdim edilir:

• Maliyyə fəaliyyəti;
• İnvestisiya fəaliyyəti ;
• Fövqəlada  fəaliyyət.
• Əməliyyat və maliyyə fəaliyyəti;
√ Əməliyyat fəaliyyəti;

487. MHBS-na əsasən xarici  müştərilərdən pulun daxil olması  Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda aşağıdakı kimi təqdim edilir:

• Əməliyyat və maliyyə fəaliyyəti;
• Fövqəlada  fəaliyyət.
• Maliyyə fəaliyyəti;
• İnvestisiya fəaliyyəti;



√ Əməliyyat fəaliyyəti;

488. Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hsbatın da hesabatın əsas məqsədini təşkil edir:

• Müəssisənin banklarla münasibətləri haqqında informasiya təqdim  etmək;
• Hesabat dövrü ərzində pul ödəmələri haqqında informasiya təqdim  etmək;
√ Hesabat dövrü ərzində pul daxilolmaları və ödəmələri haqqında informasiya təqdim  etmək;
• Müəssisənin  xərclərin gəlirləri üstələməsini;
• Hesabat dövrü ərzində müəssisənin  investisiya və maliyyə fəaliyyəti haqqında informasiya təqdim etmək;

489. XİF subyektinin hesabat dövrünün sonuna  tərtib edilmiş Mənfəət və zərər haqqında hesabatında informasiya əks etdirir:

• Təşkilatın öşçilərinin əmək haqqı və digər mükafatlandırmaları haqqında ;
• Bütün cavablar doğrudur;
• Təşkilatın işgüzar tərəfdaşları ilə münasibətləri;
√ Təşkilatın gəlir və xərclərinin  formalaşması;
• Təşkilatın pul vəsaitlərini.

490. XİF subyektinin hesabat dövrünün sonuna tərtib edilmiş mühasibat balansı əks etdirir:

• Təşkilatın öhdəliklərini;
√ Təşkilatın maliyyə vəziyyətini;
• Təşkilatın pul vəsaitlərini.
• İstehsalat məsrəflərini;
• Cari aktivlərin həcmini;

491. Xif-lə məşğul olan təsərrüfat subyekti rolunda  maliyyə qrupu çıxış etdikdə tərtib edilir:

• Dövrü balans;
• Bütün cavablar doğrudur.
• İcmal balans;
• Sərbəst  balans;
√ Konsolidə edilmiş balans;

492. Xif üzrə  Mənfəət və zərər haqqında  hesabatının əsas  elementləri hansılardır:

• Aktiv, kapital və öhdəliklər;
• Doğru cavab yoxdur.
• Kapital və öhdəlik.
• Aktiv, kapital , öhdəlik,  gəlir və xərc;
√ Gəlir və xərclər;

493. Xif üzrə  balans hesabatının əsas  elementləri hansılardır:

√ Aktiv, kapital və öhdəliklər;
• Doğru cavab yoxdur.
• Kapital və öhdəlik
• Aktiv, kapital , öhdəlik,  gəlir və xərc;
• Gəlir və xərclər;

494. Xif üzrə  maliyyə  hesabatının elementləri hansılardır:

• Kapital və öhdəlik.
• Doğru cavab yoxdur.
• Aktiv, kapital və öhdəliklər;
• Gəlir və xərclər;
√ Aktiv, kapital , öhdəlik,  gəlir və xərc;

495. Hesabat dövründə  xarici valyuta ilə mövcud olan və daxil olması  gözlənilən  pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin
artmasına(azalmasına)  xarici  valyuta  məzənnələrinin dəyişməsinin  təsiri  bu hesabat formasında əksini tapır:



√ Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda;
• İzahlı qeydlərdə
• Mühasibat balansında;
• Mənfəət və zərər haqqında hesabatda;
• Kapitaldakı dəyişikliklər haqqında heabatda;

496. XİF-lə məşğul olan təsərrüfat  subyektlərdə kapitalın mövcudluğu və   hərəkəti haqqında məlumatların açıqlanması hansı  hesabat
formalarında əks etdirilir:

√ Kapitaldakı dəyişikliklər haqqında heabatda;
• Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda;
• Mühasibat balansında;
• İzahlı qeydlərdə
• Mənfəət və zərər haqqında hesabatda;

497. Hesabat dövründə XİF subyektlərinin pul vəsaitlərinin  hərəkəti haqqında məlumatların açıqlanması hansı  hesabat formalarında əks
etdirilir:

• Mühasibat balansında;
• İzahlı qeydlərdə
√ Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda;
• Kapitaldakı dəyişikliklər haqqında heabatda;
• Mənfəət və zərər haqqında hesabatda;

498. XİF üzrə maliyyə hesabatı dedikdə aşağıkılar  haqqında vahid  məlumatlar  sistemi başa düşülür:

√ mühasibat uçotun  məlumatları əsasında müəyyən edilmiş formada tərtib edilən təşkilatın əmlak və maliyyə vəziyyəti və  xarici iqtisadi
fəaliyyətin   nəticələri haqqında;

• mühasibat uçotunun  məlumatları əsasında tərtib edilən  təşkilatın əmlak və  xarici iqtisadi fəaliyyətin   nəticələri haqqında;
• doğru cavab yoxdur

• statistik və operativ operativ   uçotun  məlumatları əsasında müəyyən edilmiş formada tərtib edilən  təşkilatın əmlak və maliyyə
vəziyyəti haqqında;

• operativ   uçotun  məlumatları əsasında müəyyən edilmiş formada tərtib edilən  təşkilatın əmlak və maliyyə vəziyyəti haqqında;

499. Maliyyə hesabatı formalarındakı məlumatların tam  açıqlanması üçün əlavə göstəricilər və  onlar haqqındakı məlumatlar aşağıdakı
hesabat formalarında  öz əksini tapır:

• Mühasibat balansında;
√ İzahlı qeydlərdə
• Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda;
• Kapitaldakı dəyişikliklər haqqında heabatda;
• Mənfəət və zərər haqqında hesabatda;

500. Xarici iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan  subyektlərdə  maliyyə  hesabatları  tərtib olunur:

• Sintetik və analitik uçot məlumatları əsasında;
√ Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən formalar üzrə vahid  metodika ilə;
• Müəssisə daxili  cari nəzarət və idarəetmə üçün;
• C)Vergilər  Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən formalar üzrə vahid  metodika ilə;
• Heç bir cavab doğru deyil.


