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1. Yerli vergilərə daxildir:

• Motorlu nəqliyyat vasitəsinə vergi. 
• ƏDV
√ Əmlak vergisi; 
• Fiziki şəxsdən əmlak vergisi; 
• Mənfəət vergisi; 

2. Büdcə planlaşdırılması prosedurlardan ibarətdir:

• İcazə xərcləri. 
• İcazə verilməsinə nəzarət
√ Büdcəyə baxılması və büdcəsinin təsdiqi; 
• Böyüklüğü və büdcə kəsiri əhatə mənbələrinin yaradılması; 
• Gəlir və müxtəlif səviyyəli büdcələr arasında xərclərin paylanması; 

3. Kommersiya fəaliyyəti üzrə maliyyənin təşkili prinsiplərinə aid deyil:

√ Maliyyə resursları mənbələrinin optimallaşdırılması; 
• İstehsalat və müəssisə mənfəət maximization; 
• Qeyri-əməliyyat gəliri minimuma endirilməsi. 
• Heç biri
• Investisiya cəlbediciliyinin yaradılması; 

4. Dolayı vergilərə aid deyil :

√ Şəxsi gəlir üzrə vergi. 
• Əmlak vergisi; 
• Kommersiya təşkilatları vergisi; 
• ƏDV
• Aksiz; 

5. Dövlət maliyyə tənzimlənməsi obyektlərinə tətbiq edilmir:

√ Cəmiyyətdə siyasi proseslər
• Cəmiyyətdə sosial proseslər; 
• Biznes üçün hökumət dəstək; 
• İqtisadiyyatın sahə strukturu. 
• İqtisadiyyatın ərazi nisbəti; 

6. Dövlət maliyyə resurslarının bölüşdürülməsi qaydası tətbiq olunur:

√ Dövlət mülkiyyətində olan unitar müəssisələr gəlir; 
• Vergilər; 
• Dövlət kreditlər. 
• Gömrük rüsumları
• Mənfəət və qiymətli kağızların buraxılması ilə gəlir; 

7. Dövlət maliyyə resurslarının mənbələrinə daxil deyil: 

√ Təsərrüfat subyektlərinin bölüşdürülməmiş mənfəəti; 
• Büdcədənkənar fonda ayırmalar; 
• Beynəlxalq Valyuta Fondundan kreditlər. 
• Gömrük rüsumları
• Vergilər; 

8. Müəssisənin fondları üzrə gəlirlərə aiddir:



• Öz səhmlərinin buraxılması ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin; 
• Amortizasiya. 
• Yığım
√ Sabit öhdəlikləri; 
• Əməliyyatların gəlir; 

9. Maliyyə alətlərinə daxildir:

√ Növləri və dərəcələri. 
• Dividendlər; 
• Amortizasiyası; 
• Heç biri
• Faiz dərəcələri; 

10. Dövlət maliyyə resurslarının səfərbər edilməsi aiddir: 

√ Mənfəət və qiymətli kağızların buraxılması üzrə gəlir; 
• Dövlət mülkiyyətində olan unitar müəssisələr gəlir; 
• Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən gəlir. 
• Heç biri
• Vergilər; 

11. Maliyyə siyasətinin alətlərinə aid edilmir:

√ İnflyasiya; 
• Büdcə ayırmaları; 
• Dövlət krediti. 
• Qiymətli kağızlar
• Vergilər; 

12. Dövlət maliyyə nəzarəti sahəsində Federal Vergi Xidmətinin vəzifələri ... 

√ Büdcə gəlirlərinin vaxtında və tam büdcəyə gəlməsinin təmin edilməsi; 
• Təşkilatın yerdə mühasibat və vergi ödəyicilərinin nəzarətin təşkili; 
• Federal büdcəsinin hərəkət qanunçuluq və vaxtında nəzarət. 
• Bankda uçot faizlərinin artırılmasına nəzarət
• Federal büdcəsinin gəlir maddələrinin qüvvədə qiymətləndirilməsi; 

13. Maliyyə nəzarəti metodlarına aid edilir: 

• Heç biri
• Normalaşdırma; 
• Yoxlama; 
• Modelləşdirmə. 
√ Balans hesabatı; 

14. Dövlət kreditinin əsas funksiyaları:

√ Stimullaşdırıcı; 
• Tənzimləyici; 
• Bölüşdürücü. 
• Fiskal
• Təşkilati; 

15. Maliyyə fəaliyyətinin müəyyən növü (bank işi, sığorta, lisenziya) üçün lisenziya almış mövzular üzərində  yoxlama:

√ Nəzarət; 
• Sorğu; 
• Təhlili. 
• Təftiş



• Audit; 

16. Ölkə və davam edən social- iqtisadi siyasət siyasi sisteminin müstəqil dövlət standartları funksiyaları aşağıdakılardan hansıdır:

√ Makroiqtisadi sabitliyin dəstəklənməsi; 
• Xarici təhlükəsizlik təmin edilməsi; 
• Səhiyyə saxlanılması və inkişafı. 
• Heç biri
• Tərəqqi və təhsilin inkişaf etdirilməsi; 

17. Dövlət maliyyəsinin yaranmasının ilkin şərti:

√ Xəzinədarlıq və fondlar ümummilli fondunun yaranması Prezidentinin Ward. 
• Xüsusi əmtəə kimi qızıl bərpası; 
• Maliyyə bazarlarının yaranması; 
• ) Heç biri
• Kredit münasibətlərin yaranması; 

18. Dövlət maliyyə siyasətinin strateji istiqamətləri:

√ Iqtisadiyyatda investisiya həvəsləndirilməsinin stimullaşdırılması; 
• Bank likvidliyinin azaldılması; 
• Ictimai borcun artırırılması. 
• Bank likvidliyinin artırılmasına qarşı çıxmaq
• Vergi sisteminin islahatları; 

19. Regional pul vəsaitindən istifadəyə nəzarət edilir:

√ Maliyyə Monitorinqi Federal Xidməti tərəfindən
• Rayon Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
• Rusiya Federasiyasının hökuməti tərəfindən
• Mərkəzi Bank tərəfindən
• Auditor Palatası tərəfindən

20. Valyuta sisteminin elementləri aiddir. 

√ Milli valyuta, milli valyuta dönərliliyinin rejimi, idarəetmə mexanizmi və valyuta bazarı rejimi
• Əmtəə bazarları; 
• Makroiqtisadi göstəricilərin artımı; 
• Fyuçers bazarı
• Valyuta bazarının rejimi, kapitalın beynəlxalq dövriyyəsi; 

21. Büdcə sisteminin üçüncü səviyyəsi:

√ Şəhər və kənd büdcələri; 
• Kənd yerlərində rayon büdcələri; 
• Moskva və Sankt-Peterburqda şəhər  büdcələri. 
• Moskva və Kallininqrad şəhər büdcələri
• Rusiya Federasiyasında respublika büdcəsi; 

22. Müəssisənin maliyyə vəsaitlərinin mənbələri cəlb edilməsi asılıdır:

√ Kreditor borcu. 
• Əlavə kapital; 
• Amortizasiyası; 
• Debitor borcu
• Büdcə kreditləri; 

23. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə daxil deyil: 



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

24. Müəssisənin əsas və dövriyyə kapitalı, eləcə də kreditorların maraqlarının təminatçısı mənbəyidir ... 

√ Nizamnamə kapitalı; 
• Əlavə kapital; 
• Kapital qorunur.
• Əsas kapital 
• Bölüşdürülməmiş mənfəət; 

25. Kommersiya təşkilatının yaradılması üçün maliyyə mənbəyidir ... 

√ Nizamnamə kapitalı; 
• Qeyri-əməliyyat gəlir; 
• Məhsulun satışından gəlir. 
• Beynəlxalq kredit
• Əmlakın satışından əldə edilən gəlir; 

26. Dövlət büdcədənkənar fondların bu xərclər maliyyələşdirilmir... 

√ Yerli hakimiyyət. 
• Pensiya Fondu; 
• Məcburi Səhiyyə Sığortalanması Fondu; 
• Yol fondu
• RF Sosial Sığorta Fondu; 

27. Dövlət innovasiya fəaliyyəti.......... xərcləri ilə maliyyələşdirilir. 

√ Əməliyyat; 
• Cari; 
• Qeyri-əməliyyat
• Sosial
• Kapital; 

28. Maliyyə termininin anlayışı nəzərdə tutmur ... 

√ Maliyyə şirkətləri; 
• Dövlət maliyyəsi; 
• Beynəlxalq maliyyə. 
• Müəssisə maliyyəsi
• Ev təsərrüfatlarının maliyyəsi; 

29. Təşkilat və büdcələrarası əlaqələrin təşkili üçün büdcənin ______ funksiyası cavabdehdir: 

√ Bölüşdürücü; 
• Nəzarət; 
• Daxili 
• Təhlil
• Tənzimləyici; 

30. Hələ təsərrüfat fəaliyyətində istifadə olunmayan və amortizasiya hesablanmayan natamam tikililərə qoyulan və tədaüldə olan pul
vəsaitləri: 

√ Natamam uzunmüddətli investisiyalar. 
• Uzunmüddətli maliyyə qoyuluşları; 
• Qeyri-maddi aktivlər; 



• Əsas vəsaitlər
• Qısamüddətli maliyyə qoyuluşları; 

31. Maliyyələşdirilməsi icbari tibbi sığorta fondu tərəfindən həyata keçirilir:

√ Tibbi yardım üzrə məqsədli proqramlar; 
• İşçilər və onların ailələri üçün kurort müalicəsi dəyəri; 
• Hamiləlik və podam üçün faydaları. 
• Heç biri
• 1,5 yaşına qədər uşaq üçün müavinət; 

32. Dövlətin  Deflasiya   siyasəti nəzərdə tutur ... 

√ Hesablar və digər faiz dərəcələrinin artırılması; 
• Dövlət xərclərinin artırılması; 
• Iqtisadiyyat üzrə vergi yükünü artırır. 
• İnflasiya səviyyəsini gücləndirir
• Dövlət borclarının artırılması; 

33. Kommersiya təşkilatının pul gəlirinə aiddir. Səhv cavabı göstərin

√ Maliyyə bazarlarındakı vəsaitlərdən gələn gəlir; 
• Qeyri-satış əməliyyatlardan gəlir; 
• Məhsulun satışından gəlir. 
• Heç biri
• Ehtiyatlar əmlakın satışından əldə olunan gəlir; 

34. Pul gəliri, əmanət və təsərrüfat subyektlərinin mülkiyyətindən gələn gəlirlər məcmusu -  ... 

√ Maliyyə resursları. 
• Maliyyə sistemi; 
• Maliyyə nəzarəti; 
• Maliyyə planı
• Maliyyə; 

35. Büdcə gəlirləri bölünür ... 

√ Vergi və qeyri-vergi; 
• Əməliyyat və kapital; 
• Funksional, iqtisadi və institusional. 
• Xüsusi və ümumi
• Büdcə və büdcədənkənar; 

36. Dövlət kredit əlaqələri əks etdirir ... 

√ Qaytarılmaq əsasında mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti ehtiyatlarının toplanması; 
• Müəssisələrin maliyyələşdirilməsi; 
• Ödəniş və qaytarılmaq əsasında büdcə vəsaiti təmin edilməsi 
• Qaytarılmamaq şərtini
• Dövlət fəaliyyətinin əsas istiqamətləri maliyyələşdirilməsi; 

37. Büdcə layihəsini həyata keçirmək üçün əsas makroiqtisadi göstəricilər aiddir ... 

√ Ümumi daxili məhsul və inflyasiya; 
• Qiymət artımı və kommersiya banklarının kredit dərəcəsi, o cümlədən inflyasiya; 
• Xarici ölkələrdə sənaye istehsalı həcmi. 
• Xarici ölkələrdə kənd təsərrüfatı istehsalı həcmi
• Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının yenidən maliyyələşdirilməsi üzrə stavka dərəcələri; 

38. Ev təsərrüfatının ümumi gəlirlərinə  daxil deyil: 



• Nağd pul gəlir; 
• Sosial köçürmələr; 
• Bank depozitləri
√ Müəssisə tərəfindən verilən hədiyyələr. 
• Yığılmış əmanət; 

39. Dövlət büdcəsi xərcləri məqsədi nə uyğun olaraq bölünür ... 

√ Cari və əsaslı; 
• Federal hökumət xərcləri, Rusiya Federasiyası xərclənməsi büdcələri, yerli büdcələrə; 
• Milli iqtisadiyyatın xərcləri və iqtisadiyyatın dəstək, sosial və mədəni ehtiyaclarını, hərbi xərclər, idarəetmə xərcləri üzrə məsrəflər. 
• Cari və perspektiv
• Şəxsi və tənzimləyici; 

40. Hökumətin sosial və büdcədənkənar fondlar hesabına maliyyələşdirdiyi əhali üçün ödənişlər 

√ Sosial müavinətlər. 
• Sığorta məbləği; 
• Subsidiya ödəmələri; 
• Sığorta ödənişi
• Sosial köçürmələr; 

41. Dövlət borcunun yaradılması və ödənilməsi qaydasından asılı olaraq dövlət borcu…. 

√ Regional; 
• Bələdiyyə qurumlarına; 
• Daxili. 
• Xarici
• Yüksək gəlirli; 

42. Maliyyə nəzarəti formaları: vaxtdan asılı olaraq  ... 

√ Qabaqcadan nəzarət; 
• Audit; 
• Cari nəzarət. 
• Yoxlama
• Sorğu; 

43. Müəssisənin pul kapitalının strukturunu müəyyən edən xarici amil ... 

√ Müəssisə rəhbəri və menecerlər arasında əlaqələr. 
• Müəssisə fəaliyyətinin rentabelliyi; 
• Müəssisənin informasiya şəffaflığı; 
• Müəssisədə ümumi mənfəət norması
• Rusiya və xarici bazarlarda vəziyyət; 

44. Maliyyə məsələləri üzrə qanunvericiliyin dəqiq yoxlanılması, maliyyə öhdəliklərinin vaxtında və tamlığı maliyyənin hansı funksiyasının
xüsusiyyətidir: 

√ Nəzarət; 
• Koordinasiya
• Tənzimlənməsi. 
• İdarəetmə; 
• Bölüşdürücü; 

45. Bu altsistemə - təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi  daxildir :

√ Dövlət müəssisələrinin maliyyə; 
• Bələdiyyə maliyyəsi; 



• Dövlət kredit. 
• Beynəlxalq kredit
• Büdcədənkənar dövlət fondları; 

46. Müəssisə tərəfindən həyata keçirilən və maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməyi nəzərdə tutan məcmu pul vəsaitləri - bu ... 

√ Maliyyə vəsaiti; 
• Maliyyə münasibətləri; 
• Maliyyə tənzimlənməsi. 
• Maliyyə planlaşdırılması
• Əmtəə ehtiyatları; 

47. Mərkəzləşdirilmiş nəzarət iqtisadiyyatlı  ölkələrdə yüksək xüsusi çəkiyə malikdir.

√ Dövlət və bələdiyyələrin maliyyə vəsaiti; 
• Qeyri-kommersiya müəssisələrinə maliyyə vəsaiti; 
• Biznes maliyyə resursları. 
• Korporativ maliyyə resursları
• Ictimai təşkilatların maliyyə vəsaiti; 

48. Pensiya Fondunun məqsədləri ödəmələrinə daxil deyil ... 

√ Hamiləlik və qadınlar üçün doğum məzuniyyətinə görə verilən müavinətlər. 
• Əlillik pensiyaları; 
• Yaşlı və əlillər üçün maddi yardım; 
• Heç biri
• 1,5 - 6 yaşlı uşaqlar üçün müavinətlər; 

49. Bazarın bəzi seqmentlərində maliyyə resurslarının konsentrasiyası vasitəsilə sosial sabitliyin qorunması və digər artım məhdudlaşdırmaq
mövcud ziddiyyətlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə sosial-iqtisadi proseslərə təsir -  ... 

√ Büdcə; 
• Maliyyə nəzarəti; 
• Maliyyə planlaşdırılması. 
• Maliyyə proqnozlaşdırılması
• Gəlir və xərclərin smetası; 

50. Büdcə təsnifatına daxildir .. 

√ Büdcə gəlirlərinin bölüşdürücü təsnifatı 
• Büdcə gəlirlərinin funksional təsnifatı 
• Büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatı 
• Büdcə defisiti
• Büdcə gəlirlərinin təsnifatı 

51. Maliyyə resurslarının əsas mənbəyi nədir 

• Dövlət büdcəsi; 
• Bələdiyyə büdcələri
√ müəssisələrin və təsərrüfat subyektlərinin yaratdığı yeni dəyər ; 
• Dövlət kreditlər; 
• Sığorta fondları. 

52. Tədiyyə balansına  nə daxildir?

√ ölkənin digər ölkələrlə pul ödəmələti və bütün ixracÖlkənin gəlirliÖlkənin xərcləridan daxil olmalar
• Ölkənin xərcləri
• Ixrac-idxal əməliyyatları və onların nətiXidmətlər balansıcələri
• Xidmətlər balansı
• Ölkənin gəlirli



53. İqtisadi təhlükəsizlik nədir?

√ Milli maraqların qorunması əsasında iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi və qorunmasına dair kompleks tədbirlərin həyata keçilməsidir
• Ölkələrin ərzaq məhsulları ilə təmin edilməsi
• Milli təhlükəsizliyin tərkib hissəsidir
• Strateji inkişaf  proqramıdır
• Sürətli iqtisadiyyatın inkişafı

54. Xarici ticarət əlagələrində iqtisadi inkişaf nazirliyinin rolu nədən ibarətdir?

√ Sahibkarlara təminat verilməsi
• Dövlət mənafeinin qorunması
• Investisiyanı cəlb etmək
• Iqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək
• Layihələri araşdırıb ən  lazımlısını gəbul etmək

55. Büdcə xərclərinin əsas bölmələrinə aiddir: 

√ Ümumi dövlət xərcləri. 
• Əhaliyə ünvanlı subsidiyalar; 
• Sosial siyasət; 
• Vergilər
• Müəssisələrin maliyyə yardımı; 

56. Onun mahiyyətini xarakterizə edən dövlət maliyyə nəzarətinin əsas aspektləri:

√ Maliyyə əməliyyatlarının səmərəliliyini təmin etmək üçün makro səviyyədə pul vəsaitlərinin hərəkətinin  təmin edilməsi 
• Iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsi və istifadəsinin maliyyə sahəsində fəaliyyət toplusu 
• Xüsusi forma və təşkilat üsullarından istifadə üzrə səlahiyyətli orqanların fəaliyyətini tənzimləyən təsərrüfat fəaliyyəti
• Heç biri
• Müəssisələrin maliyyə idarəetmə mərhələlərindən biri 

57. Milli miqyasda yaradılan ÜDM-in bölüşdürülməsi aləti:

√ Dövlət büdcəsi. 
• Regional büdcəsi; 
• Bələdiyyə büdcəsi; 
• Yerli büdcələr
• Ərazi büdcəsi; 

58. Əsas məqsədi mənfəət əldə etmək olmayan müəssisələr: 

√ Büdcə; 
• Bələdiyyə; 
• Qeyri-kommersiya(vasitəçi). 
• Şirkət
• Kommersiya; 

59. Büdcə prosesinin məqsədlərindən biri:

√ Büdcə gəlirlərinin hesablanması üçün minimum reallığa yaxınlıq; 
• Iqtisadi proqramın həyata keçirilməsinə nəzarət; 
• Büdcənin minimum xərclərinin tam hesablanması. 
• Heç biri
• Maddi və dövlət maliyyə ehtiyatları müəyyən edilməsi; 

60. Dövlət pul fondlarının əsas növü:

√ Büdcədənkənar dövlət fondları; 



• Büdcə; 
• İstehlak fondları. 
• Yığım fondları
• Dövlət krediti; 

61. Dövlət maliyyəsi və təsərrüfat subyektlərin maliyyəsi arasındakı əsas fərqlər :

√ Iqtisadiyyatın prioritet ehtiyaclarının ödənilməsi imkanı
• Bütün pul vəsaitlərinin bir ciddi tənzimlənir xapaktere fəaliyyət göstərən; 
• Vəsaitin ayrılması üçün rəqabət yanaşma olaraq; 
• Fərq yoxdur
• Onların sonrakı yığılması və artan üçün ehtiyatlarının formalaşmasında; 

62. Dövlət kreditinin əsas forması:

√ istiqrazlar;
• Kreditlər; 
• Büdcə kəsiri
• Büdcə dotasiyaları
• Vergilər; 

63. Dövlət maliyyə siyasətinin həyata keçirilməsi üçün əsas alət:

√ Ölkənin büdcə sistemi; 
• Ev təsərrüfatı maliyyəsi; 
• Dövlət büdcədənkənar fondlar sistemi. 
• Qiymətli kağızlar
• Müəssisələrin pul fondu sistemi; 

64. Mövcud olan müəssisələrin əsas maliyyələşmə mənbəyi:

• Kreditor borcları. 
√ satışdan əldə edilən gəlir; 
• Debitor borcları; 
• Əlavə kapital; 
• Nizamnamə kapitalı

65. Müəssisələrdə maliyyənin nəzarət funksiyasının əsas aləti sayılır:

√ Maliyyə hesabatları. 
• Müqavilə münasibətləri; 
• Sığorta; 
• qiymətli kağızlar
• Kapital qoyuluşları; 

66. Büdcə siyasətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır:

√ Sosial təminat yaratmaq və əhalinin real gəlirlərinin artırılması
• Vergi ödəyicilərinin siyahıya alınmasına nəzarət; 
• Inhisar malların və xidmətlərin qiymətlərinin tənzimlənməsi; 
• Federal hökumət və regional hakimiyyət orqanları arasında optimal münasibətlərin yaradılması. 
• Büdcə kəsiri maliyyə mənbələri müəyyən edilməsi; 

67. Bank krediti ilə dövlət krediti arasındakı fərq:

√ Ictimai vəsaitlərin istifadəsi üçün marağın daha yüksək səviyyəsi; 
• Qeyri-kommersiya xarakterli maliyyə vəsaiti ayrılmış; 
• İqtisadiyyatın prioritet maliyyələşdirilməsi lazımdır. 
• Fərq yoxdur
• Tədbirə üçün kreditlərin mənfəət hesabına ödənilməsi; 



68. Büdcənin əsasını təşkil edir: 

√ Maliyyə planı; 
• Təhsil və xərclərin pul forması; 
• Maliyyə münasibətləri; 
• Maliyyə proqnozu
• Gəlir; 

69. Xərclər və balans hesabatı alətləri əsasında iqtisadi fəaliyyətinə xüsusi məsələlər üzrə həyata keçirilir:

√ Təftiş
• Sorğu; 
• Nəzarət; 
• Audit. 
• Yoxlama; 

70. Maliyyə məsələləri üzrə qanunvericiliyin dəqiq yoxlanmasını təmin edən funksiya:

√ Nəzarət. 
• Bölüşdürücü; 
• Tənzimləyici; 
• Fiskal
• Stimullaşdırılması; 

71. Maliyyə resurslarının formalaşması mənbəyi bölünür :

√ Kapital və borc öhdəlikləri. 
• Əsas və əlavə; 
• Istehsal və qeyri-istehsal; 
• Pul və valyuta
• Pul və əmtəə; 

72. Ötən dövr ərzində təşkilatın fəaliyyəti haqqında müəyyən formada məlumat təqdim edilməsi: 

√ Hesabat. 
• Plan; 
• Hesablanma; 
• Rəy
• Proqnoz; 

73. Müəssisənin sərəncamında qalan mənfəət adlanır:

√ Xalis mənfəət; 
• Istehlak fondu; 
• Ehtiyat fondu. 
• Amortizasiya fondu
• Öhdəliklər və ödənişlər üzrə ehtiyatlar; 

74. Gəlir və büdcə sisteminin xərcləri səviyyəsi arasında fərq prinsipinə daxildir:

√ Xərclənməsi istiqamətində müəyyən etmək üçün dövlət və yerli özünüidarəetmə hüququ; 
• Büdcə xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün vahid proseduru; 
• Gəlir növlərinin konsolidasiya. 
• Heç biri
• Rusiya Federasiyası dövlət orqanlarının xərcləri üçün orqanının konsolidasiyası; 

75. Yerli maliyyənin formalaşması üçün əsas şərtdir:

√ Qeyri-mərkəzləşdirilmiş büdcə xidmətləri.



• İnzibati məsuliyyət konsentrasiyası; 
• Dövlət xidmətlərinin göstərilməsi artırılması rəqabət; 
• Heç biri
• İctimai birbaşa yerli xidmət göstərən dəyərin artırılması; 

76. Dövlət sektorunun maliyyə fəaliyyətinin prinsipləri :

√ Büdcə vəsaiti rəqabət ayrılması prinsipi; 
• Pul vəsaitlərin xərclənməsi ictimai xarakteri; 
• Yenidənbölgünün formalaşması. 
• Bölüşdürülməsnin formalaşması
• Onların sonrakı yığılması və artan üçün ehtiyatlarının formalaşdırılması; 

77. Maliyyə nəzarətində hüquqi bazanın birlik təklifi prinsipi adlanan xüsusi tədbirlərin həyata keçirilməsinə dövriliyin yaradılması prinsipi:

• Aşkarlıq prinsipi
• Hakimiyyətin bölüşdürülməsi prinsipi; 
• Məsuliyyət prinsipi. 
• Şəffaflıq prinsipi. 
√ Sistemlilik prinsipi; 

78. Maliyyə sisteminin əsas ünsürü:

√ Müəssisələri maliyyəsi; 
• Bələdiyyə maliyyə; 
• Dövlət büdcəsi. 
• Beynəlxalq maliyyə
• Qlobal maliyyə; 

79. Müəssisənin büdcəsi ilə dövlət büdcəsi arasındakı fərqlərdə, dövlət büdcəsi:

√ Maliyyə aktını qanunvericiliklə maliyyə alətinin forması edir; 
• Xüsusi qanunlarla tənzimlənir; 
• Kommersiya təşkilatlarının sahibkarlıq fəaliyyəti zamanı formalaşır. 
• Sərbəst fəaliyyət göstərir
• Maliyyə ilinin eyni bir dövrünü təşkil edir; 

80. Dövlətinin kredit əsas xüsusiyyəti ; 

√ Dövlət məcburi hissəsi; 
• Qeyri-məhsuldar istifadə etmək; 
• Bu büdcə kəsiri əhatə lazımdır. 
• Qaytarılanlıq prinsipi yoxdur
• Əvvəlcədən müəyyən edilən müddət; 

81. Dövlət büdcəsi ilə büdcədənkənar fondların fərqi:

√ Fondlarının məqsədi ilə ciddi olaraq əməliyyat muxtariyyət əsasında keçirilir; 
• Məcburi şəkildə təşkil olunur; 
• Qanun şəklində təsdiq edilmişdir. 
• Fərq toxdur
• Büdcəyə daxil olmayan müəyyən sosial ehtiyacların ödənməsi üçün yaradılmışdır; 

82. Milli problemlərin həlli üçün vəsaitin bölüşdürülməsi həyata keçirmək üçün dövlət rüsumu maliyyənin _________ funksiyası zamanı
həyata keçirilir. 

√ Bölüşdürücü; 
• Tənzimlənməsi; 
• Nəzarət . 
• Fiskal



• Stimullaşdırıcı; 

83. Aşağıdakılardan hansı qanunvericiliklə təsdiq tələb etmir, lakin büdcə layihəsi ilə eyni zamanda icra edilir

√ Maliyyə resurslarının balansı; 
• Dövlət və ya bələdiyyə sektorun iqtisadi inkişafı üçün planı; 
• Ərazinin sosial-iqtisadi inkişaf proqnozu. 
• Heç biri
• Perspektiv maliyyə planı; 

84. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi üçün aşağıdakılardan hansı ilə şərtlənir:

√ Istehsalçıları arasında rəqabət mexanizminin yaradılması; 
• Istehsal və mal və xidmətlərin bütün icma üçün tələb paylanması; 
• Sosial qruplar gəlir bölüşdürülməsi fayda. 
• Heç biri ilə
• Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların ölkələrinin iştirakı; 

85. Aşağıdakılardan hansı səhvdir: Dövlət büdcəsi ... :

√ Orqanları hakimiyyəti imkanı verir; 
• Dövlətin əsas maliyyə planıdır; 
• Vergi siyasətinin müəyyən edir. 
• Maliyyə planıdır
• Iqtisadiyyatın səmərəli tənzimləyicisi deyil; 

86. Maliyyə Nazirliyinin aşağıdakı funksiyanı yerinə yetirir :

√ Vahid pul siyasətinin hazırlanması və həyata keçirilməsi; 
• Büdcə gəlirlərinin yığımı və vergi, rüsumların axınına nəzarət; 
• Büdcəyə daxilolmaların idarəedilməsi və istifadəsi
• Güzəştli şərtlərlə kredit verilməsini təmin edir
• Federal büdcənin hazırlanması və icrası; 

87. Büdcə gəlirlərinin maddi mənbəyidir:

√ Milli gəlir; 
• Ölkə ərazisi; 
• Milli sərvətidir. 
• ÜDM
• Ölkə əhalisi; 

88. Dövlət vəsaitlərinin formalaşması üsulu:

√ Vergitutma; 
• Ev təsərrüfatından gəlir alındıqda; 
• Maliyyə bazarında Borclar. 
• Qiymətli kağızlar bazarında veksellər şəklində borclar
• Təsərrüfat subyektlərinin gəlirləri; 

89. Maliyyə planının ekstrapolyasiya metodu :

√ Hədəf, sektor və ərazi cəhətdən səmərəli, sosial və iqtisadi inkişaf üstünlük embodiments qiymətləndirmək və seçmək üçün istifadə
olnur; 

• Inkişaf stabil dinamikası yaradılması ilə maliyyə göstəriciləri müəyyən etmək üçün istifadə olunur; 
• Müəyyən edilmiş standartlara və fiskal qaydalar əsasında hədəflərə hesablanması edir. 
• Heç biri
• Planlaşdırılmış maliyyə nəticələrinin hesablanması müxtəlif göstəricilərinin geniş istifadəni təklif edir; 

90. Büdcə sisteminin birinci səviyyəsinə aiddir;



• Rusiya Pensiya Fondunun büdcəsi; 
• Rayon büdcələri
√ Federal büdcəsi; 
• Şəhər büdcələri; 
• Rusiya Federasiyasının respublika büdcəsinin. 

91. Maliyyə mexanizminin əsas elementləriə daxil edilmir:

• Maliyyə metodu; 
• Maliyyə alətləri. 
• Maliyyə resursları
• Hüquqi dəstək; 
√ Müəssisələrin ixtisaslaşması; 

92. Dövlət maliyyə siyasətinin istiqamətlərinə daxildir:

• Maliyyə xidmətləri bazarında rəqabətin təmin olunması. 
• Yerli büdcələrə güzəştli kreditlər verilməsi
• Kredit təşkilatlarının gəlirlilik təmin edilməsi; 
√ Dövlət iqtisadi və sosial inkişafının prioritet uyğun olaraq səmərəli paylanması və maliyyə resurslarından istifadə edilməsi; 
• Pul sistemi və milli valyutanın ödəmə qabiliyyəti balansı; 

93. Maliyyə böhranının törədicisi kimdir?

• Tədavülə təminatsız pul buraxılması
• ABŞ və Yaponiya
√ Kapitalist quruluşun özü
• Təminatsız kreditlər
• Banklar

94. Dünya maliyyə böhranın   səbəbləri

√ Geniş təkrar istehsal prossesinin həm global həm də ayrı ayrı “həlledici səsə malik” ölkə və reginlarda sistemliyi,tamlığı və
bütövlüyünün pozulıması

• kredit sistemlərin nöqsanları
• Iqtisadi sistemin noeliberal model çərçivəsində fəaliyyəti
• Törəmə maliyyə bazarlarının serətli inkişafı
• Maliyyə sferasının əlahiddələşdirilməsi

95. İqtisadi İnkişaf və əməkdaşlıq fondu hansı məqsədlə  yaradılmışdır

√ 2-ci dünya müharibəbəsində zərər çəkən ölkələrə öz təsərrüfatlarını bərpa etmək üçün maddi yardım göstərmək
• Pul qazanmaq məqsədilə
• SSRİ-yə qarşı əks tədbir görmək
• Avropada hekemon təşkilat olmaq
• Plkələrin iqtisadiyyatına müdaxillə etmək

96. Beynəlxalg maliyyə münasibətlərini Azərbaycanda hansı organ idarə edir

√ Maliyyə Nazirliyi
• Nazirlər Kabineti
• Mərkəzi Bank
• İqtisadi inkişaf Nazirliyi
• Vergilər Nazirliyi

97. Azərbaycanda orta gömrük rüsumu nə gədərdir

√ 7.6%-dır
• Hər il dəyişir



• Tailanddan 3-dəfə aşağıdır
• Hindistan və Braziliya gədər
• Meksikadakı gədərdir

98. Xarici aləmə açıqlıq dərəcəsini xarakterizə edən göstəricilər

• Bank sisteminin ümumi kapitalında xarici kapitalın xüsusi çəkisi
• Ölkə iqtisadiyyatının beynəlxalq iqtisadiyyatda tutduğu yer
• Siyasi və hərbi potensial
• Büdcə kəsirinin maliyyələşdirilmısində xarici mənbələrin xüsusi çəkisi
√ Tədiyyə balansının aktivliyi

99. Ölkənin qızıl-valyuta ehtiyatları hansı məqsəd üçün lazımdır?

• Məzənnə siyasətini həyata küçirmək üçün
• Mənfəət qətirmək
√ cari əməliyyatlar kəsirinin məliyyələşdirilməsi
• Xarici borcun ödənilməsi
• Beynəlxalq hesablaşmalar üçün

100. Gömrük rüsumları hansı əlamətlərə görə təsnifatlandırır?

√ istiqamətə,təsir müddətnə, mənşəyi xarakterinə ,hesablanma metoduna
• Heç birinə görə
• istiqamətə,təsir müddətnə, mənşəyi xarakterinə
• təsir müddətnə, mənşəyi xarakterinə ,hesablanma metoduna
• mənşəyi xarakterinə ,hesablanma metoduna

101. Üzərinə vergi qyulmuş obyektə görə vergilər bölünür .....

√ əmlak,resurs,dövriyyədən tutulan,istehlak vergilər,gəlirə və kapitala qoyulan vergilər
• resurs,dövriyyədən tutulan,istehlak vergilər,gəlirə və kapitala qoyulan vergilər
• resurs,dövriyyədən tutulan,istehlak vergilər
• dövriyyədən tutulan,istehlak vergilər,gəlirə və kapitala qoyulan vergilər
• əmlak,resurs,dövriyyədən tutulan,istehlak vergilər

102. Dövlət büdcəsi hansı əsas funksiyaları yerinə yetirir?

√ milli gəlirin yenidən bölüşdürülməsi, sosial siyasətin maliyyə təminatı, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və stimullaşdırılması, pul
vəsaitlərinin mərkəzləşdirilmiş fondunun yaradılmasına və istifadəsinə nəzarət

• Heç biri
• milli gəlirin yenidən bölüşdürülməsi, sosial siyasətin maliyyə təminatı, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və stimullaşdırılması

• iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və stimullaşdırılması, pul vəsaitlərinin mərkəzləşdirilmiş fondunun yaradılmasına və istifadəsinə
nəzarət

• sosial siyasətin maliyyə təminatı, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi və stimullaşdırılması, pul vəsaitlərinin mərkəzləşdirilmiş
fondunun yaradılmasına və istifadəsinə nəzarət

103. Xarici ölkələrin büdcə sistemində ümumi əsas prinsiplər hansılardır?

• büdcənin tamlığı vahidliyi,doğruluğu və əyaniliyi, illik təsdiqi,tarazlığı, kütləvi xərclərin priorietliyi
• Heç biri
• kütləvi xərclərin priorietliyi, büdcənin hakimiyyətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən qəbul edilən akt şəklində rəsmiləşdirilməsi

• büdcənin hakimiyyətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən qəbul edilən akt şəklində rəsmiləşdirilməsi ,büdcənin tamlığı vahidliyi,doğruluğu
və əyaniliyi, illik təsdiqi,tarazlığı

√ büdcənin hakimiyyətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən qəbul edilən akt şəklində rəsmiləşdirilməsi ,büdcənin tamlığı vahidliyi,doğruluğu
və əyaniliyi, illik təsdiqi,tarazlığı, kütləvi xərclərin priorietliyi

104. Vergi sistemləri hansı prinsiplər əsasında qurulur?

• Heç biri
• anlaşıqlılıq, optimallıq  



• effektivlik, anlaşıqlılıq, optimallıq  
• neytrallıq,effektivlik, anlaşıqlılıq, optimallıq
√ ədalətlilik,neytrallıq,effektivlik, anlaşıqlılıq, optimallıq

105. Valyuta nəzarətinin və valyuta məhdudiyyətlərinin əsas məqsədləri kimi hansıları göstərmək olar?

√ İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi, xarici iqtisadi əlaqələrdə inkişafın stimullaşdırılması, ölkələlərin valyuta ehtiyatlarının
formalaşdırılması,ölkənin beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi

• təhlükəsizliyin təmin edilməsi, xarici iqtisadi əlaqələrdə inkişafın stimullaşdırılması игтисади
• ölkələlərin valyuta ehtiyatlarının formalaşdırılması,ölkənin beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi

• iqtisadi əlaqələrdə inkişafın stimullaşdırılması, ölkələlərin valyuta ehtiyatlarının formalaşdırılması,ölkənin beynəlxalq öhdəliklərinin
yerinə yetirilməsi

• İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi ölkənin beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi

106. Bir neçə əsas valyuta kursunu fərqləndirirlər:

√ Qeyd olunmuş, aralıq, üzən, stabil
• aralıq, üzən, stabil
• Qeyd olunmuş, aralıq, üzən
• üzən, stabil
• Qeyd olunmuş, aralıq

107. Bir neçə əsas valyuta kursunu fərqləndirirlər:

• 3
• 5
√ 4
• 1
• 2

108. Konversiya edilmə əlamətinə görə aşağıdakılar fərqləndirilirlər ....

√ Sərbəst konvensiya edilən valyuta, qismən konvensiya edilən valyuta, qapalı valyutalar
• Heç biri
• Sərbəst konvensiya edilən valyuta , qapalı valyutalar
• Sərbəst konvensiya edilən valyuta, qismən konvensiya edilən valyuta
• qismən konvensiya edilən valyuta, qapalı valyutalar

109. Valyuta əməliyyatlarının növləri hansılardır?

√ Müqavilə qiymətinin valyutası,ödəniş valyutası,kredit valyutası,klirinq valyutası,veksel valyutası
• Heç biri
• klirinq valyutası,veksel valyutası
• kredit valyutası,klirinq valyutası,veksel valyutası
• ödəniş valyutası,kredit valyutası,klirinq valyutası,veksel valyutası

110. Valyuta əməliyyatlərının neçə növü var?

• 2
• 1
√ 5
• 4
• 3

111. Pul sisteminin təşkilat prinsiplərinin sayı .....

• qanunvericiliyə görə müəyyənləşir
• Heç birinə görə
√ ölkə inkişafının xüsusiyyətləri ilə müəyyənləşir
• lokal yerləşməsinə görə müəyyənləşir



• Müqavilələrin sayına görə müəyyənləşir

112. Xarici ölkələrin müasir nəzəriyyə və təcrübəsində pul sisteminin bir sıra təşkilat prinsiplərindən istifadə olunur:

• pul dövriyyəsinin planlaşdırma və proqnozlaşdırılması ilə bağlı mexanizmlər,elastiklik prinsipi
• elastiklik prinsipi,mərkəzi bank ölkə parlamentinə hesabat verir və formal olaraq hökumətə tabe olmur

√ dövlət tərəfindən mərkəzləşdirilmiş tənzimləmə prinsipi,pul dövriyyəsinin planlaşdırma və proqnozlaşdırılması ilə bağlı
mexanizmlər,elastiklik prinsipi,mərkəzi bank ölkə parlamentinə hesabat verir və formal olaraq hökumətə tabe olmur

• Heç biri
• dövlət tərəfindən mərkəzləşdirilmiş tənzimləmə prinsipi,pul dövriyyəsinin planlaşdırma və proqnozlaşdırılması ilə bağlı mexanizmlər

113. Pulun funksiyaları hansılardır?

√ Dəyər ölçüsü, yığım vasitəsi,dövriyyə vasitəsi, ödəniş vasitəsi,beynəlxalq pullar
• Heç biri
• ödəniş vasitəsi,beynəlxalq pullar
• dövriyyə vasitəsi, ödəniş vasitəsi,beynəlxalq pullar
• yığım vasitəsi,dövriyyə vasitəsi, ödəniş vasitəsi,beynəlxalq pullar

114. Pulun neçə funksiyası var?

√ 5
• 1
• 4
• 3
• 2

115. Kredit sistemi hansı səviyyələrdən ibarətdir?

√ Mərkəzi bank,kommersya bankları,xüsusiləşmiş maliyyə-kredit bankları
• Heç biri
• Mərkəzi bank xüsusiləşmiş maliyyə-kredit bankları
• kommersya bankları,xüsusiləşmiş maliyyə-kredit bankları
• Mərkəzi bank,kommersya bankları

116. Kredit sistemi neçə səviyyədən ibarətdir?

√ 3
• 5
• 4
• 2
• 1

117. Mühüm əhəmiyyət kəsb edən xüsusi kredit müəssisələrindən biridə sığorta şirkətləridir.Onların xarakterik xüsusiyyəti vəsaitlərin cəlb
edilməsinin xüsusi forması-

• Təkrar sığortanın olmasıdır
• Heç biridir
√ sığorta polisi satışıdır
• səhmlərin satışıdır
• Qiymətli kağızların satışıdır

118. Əmanət müəssisələri də kredit sistemində mühüm yer tutur onların növlərini seçin?

√
müddətli kiçik əmanətlər qəbul edən qarşılıqlı-əmanət bankları.Cəlb edilmiş vəsaitlər müxtəlif öhdəliklərə və qiymətli kağızlara, pay
əsasında təşkil olunmuş borc əmanət assosasiyaları,kredit ittifaqları peşəkar və ya dini əlamətlərə görə birləşən insan qruplarının təşkil
etdiyi kooperativlərdir.

• Cəlb edilmiş vəsaitlər müxtəlif öhdəliklərə və qiymətli kağızlara
• pay əsasında təşkil olunmuş borc əmanət assosasiyaları
• kredit ittifaqları peşəkar və ya dini əlamətlərə görə birləşən insan qruplarının təşkil etdiyi kooperativlərdir.
• müddətli kiçik əmanətlər qəbul edən qarşılıqlı-əmanət bankları



119. Əmanət müəssisələri də kredit sistemində mühüm yer tutur.Onlar neçə növə bölünürlər?

√ 3
• 1
• 2
• 5
• 4

120. Kommersiya banklarının əsas xüsusiyyətləri

√
banklar mal və xidmətlərin kommersiya dövriyyəsində əsas rolu oynayırlar, banklar iqtisadiyyatda “əmanət investisiyalar” prosesini
təmin edən maliyyə vasitələridir, onlar iqtisadiyyatın likvidlik mənbəyi olub banklar mal və ya xidmətlərin kommersiya dövriyyəsində
əas rol oynayır,

• mal və ya xidmətlərin kommersiya dövriyyəsində əas rol oynayır
• banklar mal və xidmətlərin kommersiya dövriyyəsində əsas rolu oynayırla
• Heç biri
• banklar iqtisadiyyatda “əmanət investisiyalar” prosesini təmin edən maliyyə vasitələridir

121. Hansı ölkələrdə dövlət sektoru səhmdar şirkətlər şəklində mövcud olur və bir çox hallarda onların fəaliyyətində şəxsi kapital da iştirak
edir?

√ AFR və İtaliya
• Yaponiya və Almaniya
• Fransa və İngiltərə
• İtaliya və Abş
• ABŞ və Böyük Britaniya

122. Xüsusi fondlar aşağıdakılar üçün nəzərdə tutulmuşdur:

√ yerli müəssisələrin maliyyələşdirilməsi, onlara maddi yardımın verilməsi, kreditləşdirilməsi üçün, ekologiya tədbirlərinin
maliyyələşdirilməsi

• yardımların təqaüdlərin ödənilməsi,Bütövlükdə infrostrukturun maliyyələşdirilməsi və yardımların verilməsi
• xarici dövlətlərdə daxil olmaqla xarici portnyorların kreditləşdirilməsi.
• yerli müəssisələrin maliyyələşdirilməsi, onlara maddi yardımın verilməsi, kreditləşdirilməsi üçün

• xüsusi olaraq müəyyənləşdirilmiş mənbələr hesabına və ətraf mühitin çirkləndirilməsinə görə alınan cərimələr hesabına təbiəti müdafiə
tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi

123. Xüsusi fondlar hansı üsulla yaranır?

√ xüsusi əhəmiyyət kəsb edən müəyyən xərclərin büdcədən ayrilması ilə və qanun vericiliyi orqanının xüsusi qərarı ilə
• qanun vericiliyi orqanının xüsusi qərarı ilə
• xərclərin büdcədən ayrılması ilə
• Heç biri ilə
• xüsusi əhəmiyyət kəsb edən müəyyən xərclərin büdcədən ayrilması ilə

124. Xüsusi fondlar özlərinin istifadə istiqamətlərinə görə aşağıdaı qruplara bölünür:

√ Sosial,iqtisadi,elmi tətqiqat, kredit, şəxsi və əmlak sığortası fondları ,hərbi -siyasi,dövlətlərarası
• elmi tətqiqat, kredit, şəxsi və əmlak sığortası fondları ,hərbi -siyasi,dövlətlərarası
• kredit, şəxsi və əmlak sığortası fondları ,hərbi -siyasi,dövlətlərarası
• şəxsi və əmlak sığortası fondları ,hərbi -siyasi,dövlətlərarası
• iqtisadi,elmi tətqiqat, kredit, şəxsi və əmlak sığortası fondları ,hərbi -siyasi,dövlətlərarası

125. Maliyyə yardımı ola bilər:

√ texniki, humanitar, hərbi
• kredit şəklində, qrant və borclar
• texniki, təmənnasız və hərbi
• humanitar, hərbi və təmənnasız
• məxfi, hərbi, təmənnasız



126. Maliyyə yardımı hansı formada göstərilir:

√ güzəştli şərtlərlə borc verilməsi
• borclar verilməsi
• vergitutma bazasının azaldılması
• mükafatlar verilməsi
• uzunmüddətli kredit         

127. Törəmə maliyyə alətlərinə daxil edilir:

√ səhm, istiqraz, valyuta, svop, fyuçers
• öküz, ayı, kapital və qiymətli kağızlar bazarı
• qiymətli kağızlar bazarı, pul və valyuta bazarı
• divident, qiymətli kağızlar və birja
• pul köçürmələri, səhm, istiqraz, akkreditiv

128. Qızıl valyuta ehtiyatlarına daxildir:

√ özəl qızıl valyuta ehtiyatı, rəsmiləşdirilmiş qızıl valyuta ehtiyatı
• rəsmiləşdirilməmiş qızıl valyuta ehtiyatı, korporativ qızıl valyuta ehtiyatı
• Avropa Şurasının qızıl valyuta ehtiyatı, korporativ qızıl valyuta ehtiyatı
• yerli idarəetmə orqanlarının qızıl valyuta ehtiyatı, özəl qızıl valyuta ehtiyatı
• korporativ qızıl valyuta ehtiyatı, özəl qızıl valyuta ehtiyatı

129. Dünya maliyyə bazarının təsnifləşdirici əlamətləri hansılardır:

√ əməliyyatda iştirak edən subyektlərin xarakterinə görə, bu iştirakın səbəb və məqsədlərinə görə, elementlərin tipi və xarakterinə görə,
subyektin yerləşdiyi ölkələr üzrə, investor və borcluların tipinə görə

• əməliyyatlardakı iştirakçıların vəzifələrinə görə, vasitəçilərin səbəb və məqsədlərinə görə, elementlərin tipi və xarakterinə görə

• əməliyyatda iştirak edən müəssisələrin xarakterinə görə, iştirakın məqsədinə görə, elementlərin tipi və keyfiyyətinə görə, müqavilə
bağlayan ölkələrə görə

• əməliyyatda iştirak edən subyektlərin təsnifləşdirilməsinə görə, iştirakın səbəb və məqsədlərinə görə, elementlərin tipi və
təsnifləşdirilməsinə görə

• əməliyyatda iştirak edənlərin xidmətinin zəruriliyinə görə, bu xidmətlərin vəzifələrinə görə, elementlərin tipivə xarakterinə görə,
kreditor və debitorların tipinə görə

130. Maliyyə yardımına daxil edilir:

• dövlətlərarası təşkilatların qrant və kreditləri, regional qrant və kreditlər
√ dövlətlərarası kreditlər və qrantlar, beynəlxalq kreditlər və qrantlar
• dövlətlərarası dotasiya və subvensiyalar, habelə dövlətlərarası təşkilatların qrantları
• regional qrantlar və kreditlər, habelə qrantlar və kreditlər
•  regional qrantlar, kommersiya banklarının kreditləri, dövlətlərarası dotasiya və subvensiyalar

131. İctimai maliyyənin subyektlərinə aiddir:  

√ regional təşkilatlar, suveren dövlət, müstəqil şəhərlər
• suveren dövlət, müstəqil şəhərlər, dövlətlərarası təşkilatlar
• fiziki və hüquqi şəxslər, mərkəzləşdirilmiş dövlətin yaradılması uğrunda mübarizə aparan xalq və millət
• dövlətlərarası təşkilat, müstəqil şəhərlər, regional mərkəzlər
• müstəqil, regional təşkilatlar, müstəqil şəhərlər

132. Özəl maliyyənin subyektlərinə aiddir:

√ dövlətdəki milli və xarici olan fiziki və hüquqi şəxsləri və fiziki və hüquqi şəxslərin yaradığı dövlət
• azad xalq və millət
• dövlətlərarası təşkilatlar və fiziki şəxslər
• yaradılmış suveren dövlət və muxtar vilayətləri
• müstəqil dövlətin yaradılması üzrə mübarizə aparan millət və xalq



133. Beynəlxalq maliyyənin tərkibinə daxildir:

√ ictimai maliyyə və özəl maliyyə
• ictimai və borclar maliyyəsi
• özəl və borc maliyyəsi
• beynəlxalq və özəl maliyyə
• koomersiya və özəl maliyyə

134. Dünya maliyyəsinin strukturunu təşkil edir:

√ maliyyə yardımı və dünya maliyyə bazarı
• maliyyə yardımı və azad kapital
• dünya maliyyə bazarı, borclar bazarı, qiymətli kağızlar bazarı
• borclar bazarı, qiymətli kağızlar bazarı və azad kapital
• azad kapital və kommersiya krediti

135. Dünya maliyyəsi özündə birləşdirir:

√   ölkənin maliyyə təşkilatlarını və maıiyyə resurslarını
• valyuta bazarı və onun strukturunu
• kapital bazarı və ictimai maliyyəni
• dövlətlərarası kreditlər və qrantlar
• ictimai maliyyə və onların mənbələrini

136.  Büdcənin icrasına nəzarət və vəsaitlərin dondurulması haqqında  ABŞ qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir:

√   1974
• 1984
• 1972                     
• 1977                     
• 1976   

137.  Büdcə və hesabatlar haqqında  ümümamerika qanunu neçənci ildə qəbul edilmişdir:  1921

√ 1945                   
• 1918               
• 1920                
• 1925

138. Büdcə quruluşu nədən asılıdır:

√ dövlət quruluşundan
• prezidentin istəyindən                   
• qanunvericilikdən
• dövlətin inkişaf etməsinə bağlı istəyindən                                             
• maliyyə vəziyyəti                    

139. Büdcə quruluşu:

√ büdcə sisteminin qurulması və təşkil edilməsi prinsipləridir
• cəmiyyətdə sərbəst fəaliyyət göstərən bir insanın rəyidir
• büdcə xərclərinin maliyyələşdirilməssi üçün yeni mənbələrin tapılmasıdır
• yeni bedcələrin təsdiqidir
• müəssisə büdcələrinin yaxşılaşdırma işləridir

140. Xarici ölkələrin büdcə sistemin əsas prinsipləri aşağıdakılardan hansıdır:

√   büdcə aktının rəsmiləşdirilməsi, büdcənin tamlığı, ictimai xərclərin vahidliyi və prioritetliyi, xərclərin aşkarlığı və etibarlığının
təsdiqlənməsi

• monetar prinsipi, demokratiklik prinsipi, balanslaşdırma, aşkarlıq, prioritetlik



• kəsirsizlik prinsipi, demokratiklik, gizlilik, prioritetlik
• normativlik prinsipi, demokratiklik, təxirə salınmazlıq, gizlilik, etibarlılıq, prioritetlik
• gəlirlilik, demokratiklik, aşkarlıq və büdcə xərclərinin prioritetliyi

141. Dövlətin büdcə sistemi:

√   bütün səviyyəli büdcələrin məcmusu
• cari və kapital məsrəflərinin inteqrasiyası
• vergi və təsərrüfat ödənişlərin məcmusu
• gəlir və xərclərin məcmusu
• maliyyə münasibəti həlqələrinin məcmusu

142. Xarici ölkələrin büdcədənkənar fondlarının əsas vəzifələri aşağıdakılardan hansıdır:

√ maliyyə sisteminin dayanıqlı və çevik olması üçün istifadə edilir
• əsas kapitalın investisiya qoyuluşu üçün istifadə edilir
• sığorta fondu kimi istifadə edilir
• kreditləşmə aləti kimi istifadə edilir
• iş planının yüksəlməsi üçün istifadə edilir

143. Xarici ölkələrin xüsusi büdcədənkənar fondlarının strukturu:

• ehtiyat fondu, məqsədli fondlar, pensiya fondu
√ sosial sığorta fondu, ehtiyat fondu, istehlak fondu
• sosial sığorta fondu, amortizasiya fondu və digər məqsədli fondlar
• pensiya fondu, istehlak və yığım fondu
• nizamnamə fondu, ehtiyat fondu, istehlak fondu

144. Xarici ölkələrin dövlət büdcəsinin əsas mənbələri:

√ vergilər
• gömrük rüsumları        
• kreditlər
• təqaüdlər  
• transfert ödənişləri         

145. Xarici ölkələrin maliyyə sistemi aşağıdakılardan hansından ibarətdir:

√ dövlət büdcəsi, büdcədənkənar fondlar, yerli maliyyə və dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
• büdcə, büdcədənkənar fondlar və vergi sistemi
• kommersiya müəssisələrinin maliyyəsi, sığorta, büdcədənkənar fondlar
• büdcədənkənar fondlar, sığorta fondları, vergi sistemi
• bank, vergi, pul və büdcə sistemi

146. Maliyyə münasibətlərinin əsas sferaları aşağıdakılardan hansılardır:

√ mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş
• mərkəzləşdirilmiş və dolayı
• qeyri-mərkəzləşdirilmiş və kommersiya
• məntiqi və qeyri-məntiqi
• birbaşa və dolayı

147. Maliyyə sistemi:

√ maliyyə münasibətlərinin xüsusi və qarşılıqlı əlaqəli sfera və həlqələrinin məcmusudur
• pul və valyuta sistemidir
• xarici sektora inteqrasiya olunan maliyyə sistemidir
• ziyanla işləyən müəssisələrə əsaslı kömək göstərilməsi sistemi
• istehsal və tədavül sferası məcmusudur



148. Milli maliyyə sisteminin funksional struktur göstəriciləri hansı yerlərə bölünür:

√ bank və qeyri-bank
• bank və sığorta           
• büdcə və sığorta                   
• qeyri-bank və sığorta
• büdcə və kommersiya          

149. Milli maliyyə sisteminin funksional struktur göstəriciləri neçə sistemə bölünür:

√ 2 sistemə
• 5 sistemə               
• 3 sistemə             
• 6 sistemə
• 4 sistemə               

150. Maliyyə sistemi ölkələr üzrə necə təsnifləşdirilir:

√     inkişaf etmiş olkələrin, inkişaf etməkdə olan ölkələrin və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin maliyyə sistemi
• Afrika, Avropa, Amerika və digər qitələrin maliyyə sistemi
• kapitalist ölkələrin maliyyə sistemi
• varlı ölkələrin maliyyə sistemi
• kasıb ölkələrin maliyyə sistemi

151. Beynəlxalq maliyyə sisteminin formalaşdırılması prosesinin asimmetrik xarakteri aşağıdakılardan hansı ilə bağlıdır:

√  ayrı-ayrı dövlətlərin iqtisadiyyatının və maliyyə siyasətinin inkişaf səviyyəsi, milli maliyyə sistemlərinin yetkinləşməsi ilə
• beynəlxalq maliyyə sisteminə üzvlüyə görə yüksək ödənişlər
• beynəlxalq maliyyə sisteminin nizamnaməsindəki müddəaların ayrı-ayrı dövlətlərdə razılığının olmaması
• öz maliyyə sisteminin müxtəlif arzuolunmayan iqtisadi fəaliyyətindən sığortalanması
• arzuolunmaz beynəlxalq maliyyə sisteminin öz sırasını genişləndirməsi ilə

152. Beynəlxalq maliyyə sisteminin nəticəsidir:

√  milli maliyyə sisteminin xarici sektora inteqrasiyasının
• maliyyə-iqtisadi münasibətlərinin qloballaşmasının
• milli maliyyə sistemlərinin xarici sektora koopersiyalaşmasının
• maliyyə sisteminin daxili sektora inteqrasiyasının
• uzunmüddətli maliyyə münasibətlərinin

153. Beynəlxalq hesablaşmalar sistemi:

√ bu hesablaşmaların həyata keçirilməsinin metod və alətlərinin məcmusu
•  inkişaf etmiş ölkələrin bank hesablaşmaları
• bank sistemi xidmətləri
• səhmdar cəmiyyəti xidmətləri
• inkişaf etmiş ölkələrin qarşılıqlı maliyyə münasibətləri

154. Maliyyə resurslarının sərhədlərarası hərəkəti sistemini göstərin:

√ beynəlxalq hesablaşmalar
• akkreditiv     
• regional hesablaşmalar    
• daxili hesablaşmalar
• bank                                

155. Beynəlxalq maliyyə sistemi:

√ maliyyə resurslarının sərhədlərarası hərəkəti, habelə bu resursları qoyan və onu geri alan subyektlər sferası
• milli maliyyə sisteminin xarici sektorlara inteqrasiyası



• milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı elementlərinin məcmusu
• inkişafda olan ölkələrə kömək göstərilməsi sistemi
• beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin metod və formalarının məcmusu

156. Xarici ölkələrin büdcə sistemin əsas prinsipləri aşağıdakılardan hansıdır:

• normativlik prinsipi, demokratiklik, təxirə salınmazlıq, gizlilik, etibarlılıq, prioritetlik
• gəlirlilik, demokratiklik, aşkarlıq və büdcə xərclərinin prioritetliyi
• monetar prinsipi, demokratiklik prinsipi, balanslaşdırma, aşkarlıq, prioritetlik
• kəsirsizlik prinsipi, demokratiklik, gizlilik, prioritetlik

√ büdcə aktının rəsmiləşdirilməsi, büdcənin tamlığı, ictimai xərclərin vahidliyi və prioritetliyi, xərclərin aşkarlığı və etibarlığının
təsdiqlənməsi

157. Xarici ölkələrin büdcədənkənar fondlarının əsas vəzifələri aşağıdakılardan hansıdır:

√ maliyyə sisteminin dayanıqlı və çevik olması üçün istifadə edilir
• əsas kapitalın investisiya qoyuluşu üçün istifadə edilir
• sığorta fondu kimi istifadə edilir
• kreditləşmə aləti kimi istifadə edilir
• iş planının yüksəlməsi üçün istifadə edilir

158. Xarici ölkələrin xüsusi büdcədənkənar fondlarının strukturu:

√ sosial sığorta fondu, ehtiyat fondu, istehlak fondu
• pensiya fondu, istehlak və yığım fondu
• ehtiyat fondu, məqsədli fondlar, pensiya fondu
• nizamnamə fondu, ehtiyat fondu, istehlak fondu
• sosial sığorta fondu, amortizasiya fondu və digər məqsədli fondlar

159. Xarici ölkələrin dövlət büdcəsinin əsas mənbələri:

√ vergilər
• gömrük rüsumları       
• kreditlər        
• təqaüdlər 
• transfert ödənişləri        

160. Xarici ölkələrin maliyyə sistemi aşağıdakılardan hansından ibarətdir:

√ dövlət büdcəsi, büdcədənkənar fondlar, yerli maliyyə və dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
• büdcə, büdcədənkənar fondlar və vergi sistemi
•   kommersiya müəssisələrinin maliyyəsi, sığorta, büdcədənkənar fondlar
• büdcədənkənar fondlar, sığorta fondları, vergi sistemi
• bank, vergi, pul və büdcə sistemi

161. Maliyyə münasibətlərinin əsas sferaları aşağıdakılardan hansılardır:

√ mərkəzləşdirilmiş və qeyri-mərkəzləşdirilmiş
• mərkəzləşdirilmiş və dolayı
• qeyri-mərkəzləşdirilmiş və kommersiya
• məntiqi və qeyri-məntiqi
• birbaşa və dolayı

162. Maliyyə sistemi:

√  maliyyə münasibətlərinin xüsusi və qarşılıqlı əlaqəli sfera və həlqələrinin məcmusudur
• pul və valyuta sistemidir
• xarici sektora inteqrasiya olunan maliyyə sistemidir
• ziyanla işləyən müəssisələrə əsaslı kömək göstərilməsi sistemi
• istehsal və tədavül sferası məcmusudur



163. Milli maliyyə sisteminin funksional struktur göstəriciləri hansı yerlərə bölünür:

√ bank və qeyri-bank
• bank və sığorta          
• büdcə və sığorta                   
• qeyri-bank və sığorta
• büdcə və kommersiya         

164. Milli maliyyə sisteminin funksional struktur göstəriciləri neçə sistemə bölünür:

√ 2 sistemə
• 5 sistemə              
• 3 sistemə            
• 6 sistemə
• 4 sistemə              

165. Maliyyə sistemi ölkələr üzrə necə təsnifləşdirilir:

√ inkişaf etmiş olkələrin, inkişaf etməkdə olan ölkələrin və keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin maliyyə sistemi
• Afrika, Avropa, Amerika və digər qitələrin maliyyə sistemi
• kapitalist ölkələrin maliyyə sistemi
• varlı ölkələrin maliyyə sistemi
• kasıb ölkələrin maliyyə sistemi

166. Beynəlxalq maliyyə sisteminin formalaşdırılması prosesinin asimmetrik xarakteri aşağıdakılardan hansı ilə bağlıdır:

√ ayrı-ayrı dövlətlərin iqtisadiyyatının və maliyyə siyasətinin inkişaf səviyyəsi, milli maliyyə sistemlərinin yetkinləşməsi ilə
• beynəlxalq maliyyə sisteminə üzvlüyə görə yüksək ödənişlər
• beynəlxalq maliyyə sisteminin nizamnaməsindəki müddəaların ayrı-ayrı dövlətlərdə razılığının olmaması
• öz maliyyə sisteminin müxtəlif arzuolunmayan iqtisadi fəaliyyətindən sığortalanması
• arzuolunmaz beynəlxalq maliyyə sisteminin öz sırasını genişləndirməsi ilə

167. Beynəlxalq maliyyə sisteminin nəticəsidir:

√ milli maliyyə sisteminin xarici sektora inteqrasiyasının
• maliyyə-iqtisadi münasibətlərinin qloballaşmasının
• milli maliyyə sistemlərinin xarici sektora koopersiyalaşmasının
• maliyyə sisteminin daxili sektora inteqrasiyasının
• uzunmüddətli maliyyə münasibətlərinin

168. korporasiyanın balansı hansı quruluşa malikdir?

√ gəlir və xərclər, həmcinin büdcə ilə qarşılıqlı əlagələr bölməsindən
• biznes planına uygun
• gəlir və xərclərdən ibarətdir
• xərclər smetasından
• maliyyə planı quruluşuna

169. Bölüşdürülmüş və regionlarda yenidən bölüşdürülmüş gəlir zamanı yaranan qtisadi münasibətləri sistemi aşağıdakılardan hansıdır:

√ Yerli maliyyə; 
• Heç biri
• Müəssisə maliyyəsi. 
• Dövlət maliyyəsi; 
• Ev təsərrüfatı maliyyəsi; 

170. Beynəlxalq hesablaşmalar sistemi:

√  bu hesablaşmaların həyata keçirilməsinin metod və alətlərinin məcmusu



• inkişaf etmiş ölkələrin bank hesablaşmaları
• bank sistemi xidmətləri
• səhmdar cəmiyyəti xidmətləri
• inkişaf etmiş ölkələrin qarşılıqlı maliyyə münasibətləri

171. Maliyyə resurslarının sərhədlərarası hərəkəti sistemini göstərin:

√ beynəlxalq hesablaşmalar
• akkreditiv    
• regional hesablaşmalar   
• daxili hesablaşmalar
• bank

172. Beynəlxalq maliyyə sistemi:

√ maliyyə resurslarının sərhədlərarası hərəkəti, habelə bu resursları qoyan və onu geri alan subyektlər sferası
• milli maliyyə sisteminin xarici sektorlara inteqrasiyası
• milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı elementlərinin məcmusu
• inkişafda olan ölkələrə kömək göstərilməsi sistemi
• beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin metod və formalarının məcmusu

173. Dövlət kreditinin əsas forması hansıdır?

√ Əmanətlər və istiqrazlar
• Kreditlər
• İstiqrazlar
• Büdcə kəsiri
• Vergilər

174. Dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi zəruriliyi nə ilə şərtlənir?

√ İstehsalçılar arasında rəqabət mexanizminin yaradılması
• Bütün cəmiyyət üçün istehsal və xidmət işinin təşkili
• Bütün cəmiyyətdə əmtəə bölgüsünün təşkili
• Gəlirlərin sosial qrupların xeyrinə yenidən bölüşdürülməsi
• Ölkənin beynəlxalq iqtisadi təşkilatların fəaliyyətində iştirakı

175. Tədiyyə balansı nədir?

√ Ölkənin xarici iqtisadi fəaliyyəti haqqında statistik məlumatdır
• Bir ölkənin digərinə ödəmələridir
• Statistik məlumatlar cədvəlidir
• Süni surətdə tərtib olunmuş balans məlumatlarıdır
• Ölkələr arası hesablaşma balansıdır

176. Dövlət büdcəsi nədir?

√ Maliyyə planıdır
• direktivdir
• Qeyri-mərkəzləşdirilmiş  gəlirdir
• Dövlət gəlirləridir
• Proqnozdur

177. xüsusi fondların yaranma mənbəsi

√ büdcə vəsaiti və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş ayırmalar
• sponsrluq yolu ilə daxil olan vəsaitlər
• qanunvericiliklə müəyyən edilmiş mənbələrdən
• müəssisələrin mənfəeindən ayırmalar
• büdcə vəsaiti



178. Balanslaşdırılmış büdcə prinsipi hansıdır:

√ Xərclər gəlirlər baxımından uyğun olmalıdır; 
• Kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlıq; 
• Gəlir əlavə azad etməyə yol verilməməsi qəbul etmişdir. 
• Heç biri
• Büdcə etibarlılığının təminatlar; 

179. Dövlətin əsas qanunların müddəaları əsasında xüsusi orqanları və idarəetmə iqtisadi və hüquqi hərəkətlərə yoxlama sistemi ________
yoxlaması adlandırıb. 

√ Dövlət maliyyə; 
• Büdcə; 
• Vergi. 
• Qeyri-vergi
• Qeyri-dövlət maliyyəsi; 

180. Dövlət formaları, növləri, maliyyə münasibətlərinin təşkili metodları yaratdığı sistem adlanır:

√ Maliyyə mexanizmi; 
• Maliyyə siyasəti; 
• Maliyyə bazarı. 
• Maliyyə planı
• Maliyyə etalonu; 

181. Dövlət büdcəsinin bölüşüdürücü funksiyası ilə mümkündür: 

√ Milli gəlir və ÜDM bölüşdürülməsi 
• Hökumətin xarici kreditlər proqramı təsdiq edilməsi 
• Əsas maliyyə planı dövlət tərəfindən təsdiq olunması 
• Heç biri
• Mərkəzi Bank əməkdaşlarının hərəkətləri nəzarət etmək

182. Təşkilatların və bazar iqtisadiyyatının iştirakçılarının  vasitəçilik və maliyyə münasibətlərini tənzimləyən bir sıra elementlərin məcmusu:

√ Maliyyə sistemi; 
• Maliyyə; 
• Maliyyə resursları. 
• Maliyyə münasibətləri
• Maliyyə hüququ; 

183. Maliyyə münasibəti iştirakçıları qismində çıxış edə bilər: 

√ Dövlət, müəssisələr, əhali. 
• Mülkiyyət formaları üzrə təsərrüfat subyektləri; 
• Yalnız ev təsərrüfatlarının; 
• Pul, valyuta, qiymətli kağızlar
• Yalnız dövlət və təsərrüfat subyekti; 

184. Kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları, maliyyə sahibkarlar öz tərkib elementləri olan maliyyə sistemi: 

√ Təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi; 
• Dövlət maliyyəsi; 
• Büdcədənkənar dövlət fondları. 
• Heç biri
• Bələdiyyə maliyyəsi; 

185. Onun həyata keçirilməsi şərtlərinin müəyyən bir sahədə müəyyən nəzarət etmək üçün vaxtaşırı nəzarət funksiyaları sistemi -



√ Sorğu; 
• İqtisadi təhlil; 
• Audit. 
• Təftiş
• Nəzarət; 

186. Ən uyğun seçim meyarları seçmək üçün bir neçə planlaşdırılır hesablamalar inkişafına cəlb maliyyə planlaşdırma metodu adlanır ... 

√ Analitik; 
• Planlaşdırma üzrə optimal qərarlar; 
• Balanslaşdırma. 
• Proqnozlaşdırma
• Tənzimləyici; 

187. Büdcənin tam və ya qismən öz-üzünə ödənən gəliri:

√ Məqsədli; 
• Birbaşa; 
• Dolayı. 
• Heç biri
• Özəl; 

188. Təhsilin inkişafı üçün ayrılmış proqram hədəf planlaşdırma büdcə və əlavə büdcə vəsaiti genişləndirilməsi də fiskal siyasətin tərkib
hissəsi olan siyasət:

• Nəqliyyat sektorunda. 
• Səhiyyə; 
• Təhsil; 
√ Investisiya sahəsi; 
• Tikinti sektorunda

189. Dövlət büdcəsinin xərcləri öz-özlüyündə əks etdirir: 

√ Dövlət hakimiyyəti orqanı verilmiş səviyyədə yerinə yetirilməsi ilə bağlı maliyyə öhdəlikləri üçün maliyyə il üçün nəzərdə tutulmuş
büdcə vəsaitlərinin həcmi məhdudlaşdırılması. 

• Dövlət maliyyə resurslarının toplanması üzrə iqtisadi münasibətlər; 
• Dövlətin mərkəzləşdirilmiş pul vəsaiti fondunun yaradılması və istifadəsi üzrə iqtisadi münasibətlər; 
• Heç biri
• ÜDM-nin bölüşdürülməsi üzrə iqtisadi münasibətlər; 

190. Fransanın vergi xidmətinin struturu necədi?

• Maliyyə nazirliyi,baş vergi direksiyası
√ Maliyyə nazirliyi,baş vergi direksiyası, yerli vergi mərkəzləri
• baş vergi direksiyası, yerli vergi mərkəzləri
• hec biri
• Maliyyə nazirliyi yerli vergi mərkəzləri

191. Fransa qanunvericiliyinə görə,verginin müəyyən hissəsini müəssisə hansı üsulla kompensasiya edə bilər?

√ verginin azldılması ilə və ya bütöv vergini ödəməklə
• verginin azldılması
• Hec biri ilə
• Vergini qanunvericilikdən çıxarmaqla
• bütöv vergini ödəməklə

192. Fransa qanunvericiliyinə görə,verginin müəyyən hissəsini müəssisə neçə üsulla kompensasiya ede bilər?

• 4
• 5



√ 2
• 1
• 3

193. Fransada vergilər hansılardır?

• Hec biri
• Gəlir,istehlak
√ Gəlir,istehlak və kapital
• istehlak və kapital
• Gəlir və kapital

194. Fransada vergilər neçə qrupa bölünür?

√ 3
• 4
• 2
• 5
• 1

195. Fransada mərkəzi büdcənin xərcləri hansılardır?

√ Cari və kapital xərcləri
• üfiqi və şaquli
• hec biri
• Cari və dolayı
• Birbaşa və dolayı

196. Mərkəzi büdcənin xərcləri neçə yerə bölünür?(Fransada)

• 3
• 5
√ 2
• 1

197. Fransız mərkəzi büdcəsi hansı hissələrdən ibarətdir?

• Şaquli və üfiqi
√ Qəti və müvəqqəti
• heç biri
• qəti və dolayı
• Birbaşa və dolayı

198. Fransız mərkəzi büdcəsi nəçə yerə bolunür?

• 5
• 4
√ 2
• 1
• 3

199. Fransada neçə ixtisaslaşmış kredit institutu mövcuddur?

√ 28
• 0
• 20
• 5
• 30

200. Fransada investisiya bankları hansı kateqoriyalara bölünürlər?



√ Maliyyə məsləhətləri verən və sənaye bankları
• hec biri
• kommersiya bankları
• sənaye bankları
• Maliyyə məsləhətləri

201. Fransada İnvestisiya bankları kateqoriyası neçe yere bölünür?

• 4
• 1
√ 2
• 3
• 5

202. Fransız banklarında xüsusi kapitala nə aiddir?

• baza
• şaquli və üfiqi
• hec biri
• əlavə
√ Baza və əlavə vəsaitlərdən

203. Fransız banklarında xüsusi kapital neçə hissədən ibarət olur?

• 4
√ 2
• 5
• 1
• 3

204. Fransada kommersiya banklarının hansı funksiyaları var?

• ödəniş vəsaitlərinin idarə edilməsi, banklar arası əməliyyatların yerinə yetirilməsi, maliyyə və digər xidmətlərin göstərilməsi

√ ehtiyatların formalaşdırılması, xüsusi aktivlərin idarə edilməsi, ödəniş vəsaitlərinin idarə edilməsi, banklar arası əməliyyatların yerinə
yetirilməsi, maliyyə və digər xidmətlərin göstərilməsi

• xüsusi aktivlərin idarə edilməsi, ödəniş vəsaitlərinin idarə edilməsi, banklar arası əməliyyatların yerinə yetirilməsi, maliyyə və digər
xidmətlərin göstərilməsi

• heç biri
• banklar arası əməliyyatların yerinə yetirilməsi, maliyyə və digər xidmətlərin göstərilməsi

205. Fransada kommersiya banklarının neçə funksiyası var?

• 2
• 1
√ 5
• 3
• 4

206. ABŞ büdcə prosesini ümumilikdə neçə mərhələyə bölmək olar?

• 4
√ 3
• 1
• 5
• 2

207. Amerika federasiyasının büdcə quruluşunu........... ilə nizamlayır

• Parlament



• Senatorlar
√ ABŞ konstitusiyası
• Nazirlər kabineti
• Milli məclis

208. Müasir ABŞ ərazisində pul-kredit sisteminin formalaşması?

√ 1690-cı ildə Massaçuseç körfəzinin koloniyası ilk dəfə qısa müddətli kağız öhdəlikləri
• heç biri
• Kennedinin ölümündən sonra
• Müstəqilliyin əldə edilməsi ilə
• Federal ehtiyat sisteminin yaranması ilə

209. Əvəzləşdirilmiş daxilolmalara aiddir:

√ mənfi büdcə hüquqları və xərcləri üzrə hesablanan müxtəlif növ yığımlar
• müsbət büdcə gəlirləri üzrə hesablanan dövlət vergiləri və transfertləri
• büdcənin gəlirlər hissəsində yerləşən planlaşdırılmış daxilolmalar
• büdcə yığımları və xərcləri üzrə hesablanan məqsədli daxilolmalar
• müsbət büdcə hüquqları və xərcləri üzrə hesablanan müxtəlif növ vergilər

210. ABŞ-ın büdcəsinin federal xərclərinə daxil edilir:

• cari xərclər, sosial xərclər, kredit layihəsi xərcləri
• investisiya xərcləri, sosial xərclər, diskret xərclər
√ diskret xərclər, əvəzləşdirilmiş daxilolmalar, təmiz layihələr
• cari xərclər, kapital xərcləri, investisiya xərcləri
• kapital xərcləri, əvəzləşdirilmiş daxilolmalar, investisiya xərclər

211. ABŞ-ın büdcə prosesinin mərhələləri hansılardır:

√  büdcənin prezident tərəfindən təsdiq olunması, konqres tərəfindən qəbulu, büdcənin icrası
• konqres tərəfindən büdcənin prezident tərəfindən təsdiq olunması, büdcə layihəsinin prezident tərəfindən təsdiqi və büdcənin icrası

• büdcə layihəsinin konqres tərəfindən işlənməsi, büdcə proqnozunun prezident tərəfindən təsdiq olunması, büdcənin vitse-prezident
tərəfindən təhlil edilməsi

• büdcə layihəsinin hazırlanması, konqres tərəfindən qəbulu və büdcənin icrası

212. ABŞ-ın büdcə prosesi neçə səviyyəlidir:

• 1 səviyyəli
• 5 səviyyəli
√ 3 səviyyəli
• 2 səviyyəli                 
• 4 səviyyəli               

213. ABŞ-ın etibarlı tədavül fondlarının rolu:

√ müəssisə fəaliyyəti zamanı bağlanan müqaviləni icra edir
• konqresin xərclərini maliyyələşdirir
• federasiya subyektlərinin proqramlarını maliyyələşdirir
• dövlət fəaliyyəti zamanı bağlanan müqaviləni icra edir
• dövlətin fermer təsərrüfatına etibarlı kredit verilməsinə şərait yaradır

214. ABŞ-ın federal fonduna daxildir:

√ xüsusi fondlar, adi fondlar, tədavül fondları, dövlətdaxili fondları
• əsas fondlar, tədavül fondları, tədavüldənkənar fondlar, sığorta fondları, dövlətdaxili fondlar
• tədavül fondları, tədavüldənkənar fondlar, dövlətdaxili fondlar, adi fondlar
• adi fondlar, əsas fondlar, amortizasiya fondları, sığorta fondları
• əsas fondlar, ehtiyat fondlar, adi fondlar, tədavül fondları



215. İnkişaf etmiş ölkələrdə maliyyə sistemi hansı iki əsas tipə ayrılır:

• asan, çətin
• Avropa, Asiya
• ictimai, bank
√ bank, pul
• ixtisaslaşdırılmış, universal

216. Kanadanın büdcələrarası transferlərin əsas sistemləri:

√ dotasiya şərtləri və mübadilə sistemi
• beynəlxalq kredit və transfertlər
• subvensiya və dotasiya şərtləri                                                          
• dotasiya və maliyyə yardımı            
• subsidiya və dotasiya         

217. Kanadanın tələbat səviyyəsinin əsas kriteriyalarına aiddir:

√ büdcə ilə təminat səviyyəsi
• xəsislik səviyyəsi                
• sosial təminat səviyyəsi         
• məşğulluq səviyyəsi                          
• yoxsulluq səviyyəsi                           

218. Kanadanın federal büdcəsinin xərclər hissəsinin əsas xərcləri nə ilə bağlıdır:

√ dövlət borcu
• təhsil  
• beynəlxalq fəaliyyət    
• sosial siyasət
• sağlamlığın mühafizəsi        

219. Kanadanın büdcəsində əsas tənzimləyici yeri hansı gəlirlər tutur:

• beynəlxalq kredit        
• qeyri-vergilər
√ vergilər
• transfertlər  
• qrantlar   

220. Kanadanın maliyyə ili ibarətdir:

√ 1 apreldən  31 martadək
• 1 sentyabrdan  30 avqustadək
• 1 fevraldan  31 yanvaradək
• 1 yanvardan  31 dekabradək
• 1 oktyabrdan   31 sentyabradək

221. Kanadanın büdcə sistemi neçə səviyyəlidir:

√ 3 səviyyəli  
• 4 səviyyəli           
• 0 səviyyəli            
• 5 səviyyəli  
• 2 səviyyəli         

222. ABŞ-ın büdcə prosesi neçə mərhələyə bölünür:

√ 3 mərhələyə



• 4 mərhələyə            
• 5 mərhələyə           
• 6 mərhələyə   
• 2 mərhələyə             

223. ABŞ-da hansı xüsusi büdcədənkənar fondlar fəaliyyət göstərir:

√ ekoloji, elmi-tədqiqat, hərbi-siyasi və digər fondlar
• tibbi, hərbi-siyasi, yol və sosial
• tibbi-hüquqi, hərbi-siyasi, ekoloji və digər fondlar
• nəqliyyat, elmi-tədqiqat və hərbi-siyasi
• yol, sosial, elmi-tədqiqat və digər fondlar

224. ABŞ-ın büdcə sistemi:

√  federal
• feodal             
• kapitalist                
• planlaşdırılmış
• unitar                 

225. ABŞ-ın sosial proqramı hansı funksiyaları yerinə yetirir:

√ insan kapitalına investisiyanı təmin edir və cəmiyyətin sosial sabitliyinə zəmanət verir
• əhalinin əmttə tələbatı səviyyəsinin yüksəlməsini təmin edir
•  ipoteka kreditlərinin əldə olunması şərtlərini formalaşdırır
• bölgü, yenidənbölgü və nəzarət
• əhalini yüksək əmək haqqı səviyyəsi ilə təmin edir

226. ABŞ-ın büdcəsinin əsas gəlir mənbələrinə aşağıdakılardan hansı daxildir:

√ vergilər
• qrantlar        
• siyahıdakı hər şey      
• gömrük rüsumları   
• transfertlər       

227. ABŞ-ın büdcəsi necə tənzimlənir:

√ dotasiya və köçürmələr vasitəsilə
• transfert və dotasiyalar vasitəsilə
• dotasiya və subvensiya vasitəsilə
• transfert və qratlar vasitəsilə
• transfert və subsidiyalar vasitəsilə   

228. ABŞ-ın büdcə sistemi səviyyəlidir:

√ 3
• 2
• 5
• 1
• 4

229. Neçənci ildə büdcələr  ağıllı və məsuliyyətli  adlandırlırdı:

√ 2002
• 2005              
• 1998             
• 2008
• 2000               



230. ABŞ-ın büdcə ili hansı dövrü əhatə edir:

√ 1 oktyabrdan  30 sentyabradək olan müddəti
• 1 iyuldan  30 iyunadək olan müddəti
• 1 apreldən  31 martadək olan müddəti
• 1 fevraldan  1 yanvaradək olan müddəti
• 1 yanvardan  31 dekabradək olan müddəti

231. ABŞ-ın büdcə quruluşu hansı hüquqi sənədlərlə tənzimlənir:

√ ABŞ-ın Konstitusiyası
• hesabat balansı                  
• maliyyə qanunvericiliyi
• “büdcə quruluşu” haqqında qanun      
• vergi bəyənnaməsi                             

232. Fransada maliyyə planlaşdırılması qaydaları?

√ Normativ metodu
• Hesablaşma – təhlil
• Ümumiləşdirmsə metodu
• Balans metodu
• Təhlil metodu

233. Dövlət tərəfindən beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin təşkili metodları hansılardır?

√ Qlobal maliyyə alətlərindən istifadənin məcmu
• maliyyə siyasəti
• maliyyə mexanizmi
• maliyyə bazarı
• maliyyə etalonu

234. Tam şəkildə hər hansı büdcə həlqəsinə daxil olan gəlirlər necə adlanır?

√ Məqsədli
• Xüsusi
• Təhkim olunmuş
• Birbaşa və ya doluyı
• Ümumi gəlirlər

235. Likvidlik konsepsiyası nə vaxt və harada yaradılıb?

√ ABŞ-da 1958-ci ildə
• Rusiyada 1930-cu ildə
• İtaliyada 1944-cü ildə
• İngiltərədə 1960-cı ildə
• Almaniyada 1945-ci ildə

236. Tədiyyə balansı üzrə bazis hesablamaları harda yaranıb?

√ ABŞ-da
• Yaponiyada
• İngiltərədə
• Rusiyada
• Türkiyədə

237. ABŞ-ın Ştatlarının büdcəsində hansı vergilərin xüsusi çəkisi yüksəkdir?

• yol vergisi



• Əlavə dəyər vergisi
√ gəlir vergisi və sosial sığorta fonduna məcburi haqlar
• Federal büdcədən ayırmalar
• gəlir vergisi

238. hansı ölkədə xüsusi fondların vəsaiti dövlət büdcəsinin vəsaitinə bərabərdir

√ fransada
• yaponiyada
• ABŞ-da
• finlandiyada
• Russiyada

239. ABŞ-ın büdcə quruculuğu

√ 2 həlgədən ibarətdir
• federativ dövlətlərdəki bedcə quruculuğu kimidir
• hesabatların və bələdiyyələrin büdcələrindən ibarətdir
• federal büdcədən ibarətdir
• ştatların büdcəsindən ibarətdir

240. ABŞ-da vergi komitəsi  nə vaxt yaranıb

√ 1854-cü ildə
• 1865-ci ildə vətəndaş müharibəsi  bitəndə
• 2010-cı ildə
• 1984-cü ildə
• 1861-ci ildə

241. ABŞ-ın  büdcə prssesinin inkişafı neçə mərhələyə bölünür

√ 1921-ci ilə gədər, 1921-ci ildən 1976-cı ilə dək və 1976-cı ildən indiyənə gədər
• 1999-cu ildən başlayır
• 2 mərhələyə
• 6 mərhələyə
• 3 mərhələyə

242. ABŞ-ın dövlət büdcəsininəsas vəzifəsi nədir

√ Dövlət aparatının saxlanması
• sosial  tədbirlərin maliyyələşdirilməsi
• iqtisadi artımın təmin edilməsi
• sahibkarlığın inkişafına köməkdarlıq göstərilməsi
• qərqinlik acaqlarının azaldılması

243. ABŞ-ın büdcə quruculuğu neçə həlqədən ibarətdir

√ federal büdcə , ştatların büdcəsi, yerli büdcələr
• federal dövlətin büdcəsində
• bələdiyyələrin və xüsusi okruqların büdcələrindən
• 12.7 min inzibati, sahibkarlıq təsərrüfatı, mədəni maarif, və digər yerli büdcələr

244. ABŞ-da ilk bank nə vaxt yaranıb

√ 1775-1773-cü ildə konqressin qərarı ilə
• 1792 federal dövlətin qərarı ilə
• 1881-ci ildə korporasiv bank şəkilində
• 1811-ci ildə  xüsusi banklar haqqında qanunla
• 1812-ci ildə federal ehtiyyat sisteminin qərarı ilə



245. ABŞ-ın hansı ştatı ilk qısa müddəttli kağıza  borc öhdəliyi buraxıb

• meksika
• kolumbiya
√ MASSACUSI
• Nyu cersi
• Vaşınqton

246. Federasiya subyektlərinin qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan əlavə vergilər verməsini tələb etmək : 

√ Hüququ yoxdur; 
• Müstəsna hallarda. 
• Yalnız səhmdarlar yığıncağı tərərəfindən
• Rəhbərliyin qərarına əsasən olar; 
• Hüququ var; 

247. Dövlətlərarası əlaqələrin bütün səviyyələrdə uyğunluq və büdcələrə icrası yoxlanılması üzrə büdcənin bir funksiyası var: 

√ Nəzarət; 
• Fiskal
• Bölüşdürücü. 
• Tənzimlənmə
• Toplayıcı; 

248. Federal büdcəyə daxil olan xərclərə aiddir:

• Məsuliyyət sığortası ilə bağlı xərclər; 
• Tibbi sığorta xərcləri
√ Dövlət idarəetmə və dövlət aparatının saxlanması xərcləri. 
• Vətəndaşların sığorta məsuliyyəti, özünün əmək fəaliyyəti ilə bağlı xərclər; 
• Sığorta ilə bağlı xərclər, öz-özünü məşğul; 

249. Xarici  ölkələrdə büdcə quruculuğu nədən asılıdır

√ Ölkənin dövlət quruculuğundan
• Sair siyasi amillərdən
• Büdcə həlgələrindənə
• Dövlətin hansı ictimai quruluşa aid olmağından
• Büdcə  sistemi haqqında qanundan

250. Hansı xərc maddələri ABŞ və İnqiltərə büdcəsindən başqa heç bir ölkədə nəzərdə tutulmur?

• Nəqliyyat xərcləri
√ inkişaf etməkdə olan ölkələrə maddi-köməkdarlıq göstərilməsi xərcləri
• Sosial xərclər
• Idarəetmə xərcləri
• Hərbi xərclər

251. Fransanın vergi sistemində aparıcı vergi növü hansıdır?

• gömrük haqları
• Sahibkarlardan tutulan mənfəət vergisi
√ əlavə dəyər vergisi
• əhalidən qəlir vergsi
• .                  rüsumlar

252. Beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin əsas inkişaf tendesiyaları  hansılardır?

• Vahid pul vahidinə keçilməsi
• Monetar siyasətin uyğunlaşdırılması



• Vahid maliyyə siyasətinin həyata keçilməsi
• Maliyyə sistemlərinin bir-birinə uyğunlaşdırılması
√ UDM-un davamlı inkişafın  təmin etmək

253. Federal ehtiyat sisteminin hansı funksiyalrı var?

• Kredit sisteminə nəzarət etmək
• pul və kredit dövriyyəsinə təsir göstərmək yolu ilə
• Tam məşğulluğu təmin etmək
√ Pul dövrüyyəsinə təsir etmək
• Qiymət stabilliyin əldə edilməsi

254. federal ehtiyat sisteminin hansı məqsədləri var?

• dövlətin pul kəsilməsi haqqında sərəncamının yerinə yetirilməsi
• tədavülə pul buraxılması
√ pul tədəvülünün  nizamlandırılması
• xarici ölkələrə dollar göndərilməsi
• ehtiyat valyuta yaradılması

255. ABŞ-i dövlət maliyyə sisteminin tərkibi

• Büdcə sistemi
• Vergi orqanları
• Vergi maliyyə
√ dövlət büdcəsi, büdcədənkənar, dövlət krediti,koorparasiyaların maliyyəsi, yerli maliyyə
• Kredit sistemi

256. ABŞ-ın büdcə  sisteminin tərkibinə daxildir:

• bələdiyyələrin büdcəsi
• ştatların büdcəsi
√ fedorasiya büdcəsi, ştatların büdcəsi, dövlət korparasiyalarının büdcəsi
• yerli bedcələr
• ittifaq büdcəsi

257. ABŞ-da büdcə prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?

• Gəlirlərin tplanmasından
√ Büdcənin tərkibi, müzakirəsi, təsdiqi və icrası prsesindən
• 3 mərhələdən
• 2 mərhələdən
• Icra prosesindən

258. ABŞ-ın xüsusi fondlarına hansılar aiddir?

√ sosial sığorta fondları, iqtisadi fondlar,elmi tətqiqat fondları,hərbi siyasi fondlar,
• sosial sığorta fondları, iqtisadi fondlar,elmi tətqiqat fondları
• iqtisadi fondlar,elmi tətqiqat fondları,hərbi siyasi fondlar
• Heç biri
• sosial sığorta fondları, iqtisadi fondlar

259. ABŞ-ın büdcə quruluşu neçə səviyyədən ibarətdir?

√ 3
• 5
• 4
• 2
• 1



260. ABŞ-ın büdcə quruluşu neçə səviyyədən ibarətdir?

√ Federal, 50 ştatın büdcəsi,inzibati və ya yerli büdcələr
• Federal və yerli büdcələr
• 50ştatın və yerli büdcələr
• heç biri
• Federal, 50 ştatın büdcəsi

261. ABŞ büdcəsi hansı funksiyaları yerınə yetirir?

•
əlverişli sosial mühitin saxlanması və mümkün gərginlik mənbələrinin aradan qaldırılması məqsədilə əhlinin müxtəlif sosial qrupları və
əraziləri arasında gəlirlərin bölüşdürülməsi, büdcədən iqtisadi artımın stimullaşdırılma aləti kimi ,sahibkarlığın inkişaf şərtlərinin
müdafiəsi

√
dövlət maşınının saxlanılması, əlverişli sosial mühitin saxlanması və mümkün gərginlik mənbələrinin aradan qaldırılması məqsədilə
əhlinin müxtəlif sosial qrupları və əraziləri arasında gəlirlərin bölüşdürülməsi, büdcədən iqtisadi artımın stimullaşdırılma aləti kimi
,sahibkarlığın inkişaf şərtlərinin müdafiəsi

• Heç biri
• dövlət maşınının saxlanılması büdcədən iqtisadi artımın stimullaşdırılma aləti kimi ,sahibkarlığın inkişaf şərtlərinin müdafiəsi

• dövlət maşınının saxlanılması, əlverişli sosial mühitin saxlanması və mümkün gərginlik mənbələrinin aradan qaldırılması məqsədilə
əhlinin müxtəlif sosial qrupları və əraziləri arasında gəlirlərin bölüşdürülməsi

262. Almaniyanın federal budcəsinə bu vergi daxil olmaları gəlir: gəlir vergisi yığımları, korparasiya vergisi, dövriyyədən vergi, peşə vergi
yığımı Bunlaradn hansı faiz hesabı ilə daha böyükdür?

√ Dövriyyədən vergi
• peşə vergi yığımı
• Korporasiya vergisi
• gəlir vergisi
• Heç biri

263. Federal büdcəyə hansı daxil olmalar yönəldilir?

√ gəlir vergisi yığımları, korparasiya vergisi, dövriyyədən vergi, peşə vergi yığımı
• korparasiya vergisi, dövriyyədən vergi, peşə vergi yığımı
• hec biri
• gəlir vergisi yığımları, korparasiya vergisi
• dövriyyədən vergi, peşə vergi yığımı

264. Federal büdcəyə hansı vergi yığımları daxil edilir?

• veksel vergisi, AB çərçivəsində vergi, aksizlər
• AB çərçivəsində vergi, aksizlər
√ Gömrük, kapital hərəkətinə görə qoyulan vergilər,sığorta vergisi, veksel vergisi, AB çərçivəsində vergi, aksizlər
• kapital hərəkətinə görə qoyulan vergilər,sığorta vergisi, veksel vergisi, AB çərçivəsində vergi, aksizlər
• sığorta vergisi, veksel vergisi, AB çərçivəsində vergi, aksizlər

265. Almaniyada vergilər neçə yerə bölünür?

√ Federal,torpaq,icma bələdiyyəsi,birgə,kilsə,
• heç biri
• birgə,kilsə
• icma bələdiyyəsi,birgə,kilsə,
• torpaq,icma bələdiyyəsi,birgə,kilsə,

266. Almaniyada maliyyə tarazlığının növləri hansılardır?

√ Şaquli və üfüqi
• Heç biri
• Üfüqi və birbaşa
• Şaquli və dolayı
• Birbaşa dolayı



267. Almaniyada maliyyə tarazlaşmasının neçə növü var?

• 4
• 5
√ 2
• 1
• 3

268. Almaniyanın büdcə prosesinə hansı mərhələlər daxildir?

• icra etmək
• icraya nəzarət
√ Hamısı
• tərtib etmək
• təstiq etmək

269. Almaniyada büdcə prosesi neçə mərhələdən ibarətdi?

• 2
• 3
√ 4
• 5
• 1

270. Alman Federal bankının əsas xüsusiyyetleri hansılardır?

√ Emissiya inhisarı, banklar bankı, dövlət bankı, valyuta ehtiyatlarının idarə edilmesi,ölkənin hesablaşma mərkəzi
• Heç biri
• valyuta ehtiyatlarının idarə edilmesi,ölkənin hesablaşma mərkəzi
• dövlət bankı, valyuta ehtiyatlarının idarə edilmesi,ölkənin hesablaşma mərkəzi
• banklar bankı, dövlət bankı, valyuta ehtiyatlarının idarə edilmesi,ölkənin hesablaşma mərkəzi

271. Almaniyada avtomobilə vergi katalizatoru olan avtomobillərə nisbətən neçə dəfə yuxarıdır?

√ 3 dəfə
• 5 dəfə
• Silindrindən asılıdır
• eynidir
• 8 dəfə

272. Almaniyada bərk spirtli içkilərə federal aksiz nə qədərdir?

√ 100 litrə – 80 evro
• yoxdur
• 100 litrə – 150 evro
• 100 litrə – 160 evro
• 100 litrə – 10 evro

273. Almaniyada kofeyə görə vergi hansı tariflə tutulur?

√ 0,3%-lə
• tutulmur
• 5%-lə
• 4%-lə
• 2,5%-lə

274. Almaniyada avtomobil vergisi neçə faiz tariflə tutulur?

• 5%-lə



• 3%-lə
• 1%-lə
• 12%-lə
√ 1,7%-lə

275. Almaniyada federal büdcəyə hansı vergilər tutulur?

√ aksizlər, rüsumlar, yük avtomobillərindən vergi
• Torpaq vergisi
• Nəqliyyat vasitəsi sahiblərindən vergi
• Əlavə dəyər vergisi
• Əmlak vergisi, nibədən vergi

276. Almaniyada federal büdcəyə hansı vergilər tutulur?

√ aksizlər, rüsumlar, yük avtomobillərindən vergi
• Torpaq vergisi
• Əlavə dəyər vergisi
• Nəqliyyat vasitəsi sahiblərindən vergi
• Əmlak vergisi, nibədən vergi

277. almaniyanın dövlət bedcəsinin əsas qəliri hansıdır?

• ƏDV
• Turizimdən  qəlirlər
• Rüsumlar
• Müəssilərin mənfələrindən daxil olmalar
√ əhalidən alınanqəlir vergisi

278. Almaniyada müəssisələrdə dövrüyyə kapitalı hənsı mənvbı hesanıba maliyyələşdirilir?

√ xüsusi vəsait və kredit hesabına
• Cəlb olunmuş maliyyə hesabına
• Maliyyələşdirilmir
• Sponsorların vəsaiti hesabına
• xüusi vəsait  hesabına

279. Almanıyada yerli büdcələr necə adlanır?

• Ştatların büdcəsi
• Kənd büdcələri
• Rayonların büdcəsi
• Dövlət büdcəsi
√ torpağların büdcəsi

280. Yaponiyada dövlət maliyyəsinin təşkili metodları hansılardır?

• Dövlət büdcədənkənar fondlarının vəsaiti
• Maliyyə bazarlarından borc alınması
√ Vergitutma
• Təsərrüfat subyektlərinin mənfəətinin götürülməsi
• Ev təsərrüfatının gəlirlərinin bir hissəsi

281. Büdcədənkənar fondların Yaponiyada təşkili mənbələri hansılardır?

• Könüllü ödəmələr
• Müxtəlif səviyyəli büdcələrdən ayırmalar
√ Xüsusi vergilər və rüsumlar
• Əhalidən tutulan vergilər
• Borc vəsaitləri



282. Rusiyada hansı büdcədənkənar fond yoxdur?

• Sosial sığorta fondu
• Ekologiya fondu
√ Büdcədən kənar tikinti fondu
• Pensiya fondu
• Məcburi tibbi sığorta

283. Rusiya Federasiyasında büdcəsinin icrası prosesini həyata keçirir: 

• İqtisadi İnkişaf və Ticarət Nazirliyi. 
• Ədliyyə Nazirliyi
√ Xəzinədarlıq; 
• Prezident aparatı; 
• Rusiya Mərkəzi Bankı; 

284. Rusiya dövlət Dumasının dövlət büdcəsinin ikinci oxunuşunda müzakirə olunan məsələlər:

• Dövlət müdafiə sifarişi əsas göstəriciləri; 
√ Rusiya Federasiyası Federal Maliyyə Dəstəyi Fondunun məbləği; 
• Sosial yardımların göstərilməsi yolları
• Rusiya Federasiyası hökumətinin zəmanət təmin etmək proqramı. 
• Funksional təsnifat kateqoriyası üzrə Federal hökumətin xərcləri; 

285. Rusiyanın büdcə prosesinin ilkin mərhələsidir :

√ Büdcə hazırlanması. 
• Büdcə həyata keçirilməsi; 
• Büdcə icrası və hesabatın təsdiq edilməsi barədə hesabat hazırlanması; 
• Büdcənin proqnozlaşdırılması
• Dövlət büdcəsinin layihəsi və büdcə təsdiq nəzərə alınması; 

286. Federal gəlirlərinin ən böyük payı məxsusdur:

√ Vergi gəlirlər; 
• Pullu xidmətlərin agentlikləri və dövlət müəssisələrində gəlir; 
• Gəlir büdcə vəsaiti ediləcək. 
• Müəssisədən pay şəklidə gəlirlər
• Dövlət əmlakının əldə edilən gəlir; 

287. RF subyektlərinin vergilərindən büdcəyə gəlirlərə aiddir:

√ Rusiya Federasiyası tərəfindən əmlakının istifadəsindən gəlir; 
• Federal, dövlət və yerli vergi və haqları; 
• Regional büdcə kreditinə qeyri-maddi aktivlərin satışından daxilolmalar. 
• Beynəlxalq hesablaşmalar sayəsində gələn gəlir
• Rusiya Federasiyasının icra hakimiyyəti orqanı olan təşkilatların fəaliyyəti gəlir; 

288. Rusiya Federasiyasının büdcəsinin vergidən gəlirlərində isnisna mənbəyidir ... 

√ Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi; 
• Torpaq vergisi; 
• Şəxsi gəlir üzrə vergi. 
• Mənfəət vergisi
• Qumar iş üzrə vergi; 

289. Rusiya Federasiyasının subyektinin icmal büdcəsi:

√ Subyektin şəxsi büdcəsi; 



• Federal büdcə; 
• u subyektin və subyekt bələdiyyələrin yerli büdcəsi. 
• Bələdiyyə büdcəsi
• Subyekt bələdiyyələrinin yerli büdcələri; 

290. Rusiya Federasiyasında dövlət büdcəsinin maliyyə resurslarının əsas mənbəyidir 

√ Federasiya höküməti orqanının subyekti . 
• Vətəndaşların; 
• Ev təsərrüfatı; 
• Müəssisə 
• Federal hökumət; 

291. Rusiya Federasiyasının dövlət büdcədənkənar vəsaitlərin büdcədə vergi ödəyiciləri tərəfindən ödənilir ... 

√ Büdcədənkənar fondlarının rəhbərinin  qərarına əsasən; 
• Müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən; 
• Məcburi əsasda. 
• Heç biri
• Könüllülük əsasında; 

292. Rusiya Federasiyasında federal büdcəyə vergidən gələn gəlirlərin tərkibi aşağıdakı mənbələrdən daxil olur ... 

√ Müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi; 
• Torpaq vergisi; 
• Mədən vergisi. 
• ƏDV
• Fiziki şəxsdən gəlir vergisi; 

293. Rusiya Federasiyasında fəaliyyət göstərmir:

√ Büdcədənkənar fondun qurulması. 
• Məcburi Səhiyyə Sığortalanması Fondu; 
• Sosial sığorta Fondu; 
• Heç biri
• Pensiya Fondu; 

294. Rusiya federal büdcə xərclərinin strukturunda dəyəri ən böyük paya malikdir ... 

√ Əsas tədqiqat və elmi-texnoloji tərəqqi təşviq etmək; 
• Mülki müdafiə; 
• Məhkəmə. 
• Səhiyyə və tibbi yardımlar
• Mədəniyyət, incəsənət və kino; 

295. Rusiya Federasiyası büdcəsinin quruluşu -  ... 

√ Ümumdövlət maliyyəsi və RF subyektlərinin maliyyəsi 
• Büdcə sisteminin təşkili, onun təşkilolunma prinsipləri nə
• Rusiya Federasiyasının ümumi büdcəsi  
• Bələdiyyə büdcəsi
• Dövlət büdcəsinə 

296. Rusiya Federasiyasının büdcə təsnifatı … təsnifatına daxildir .

√ Rusiya Federasiyasının subyektləri; 
• Rusiya Federasiyası büdcəsinin xərcləri; 
• Bələdiyyə mülkiyyəti. 
• Xüsusi mülkiyyət
• Rusiya Federasiyası büdcəsinin gəlirlər; 



297. Rusiya Federasiyasının büdcə prosesi … mərhələlidir.

√ Üç.
• İki; 
• Dörd; 
• Beş
• Bir; 

298. Russiyanın büdcədənkənar xüsusi dövlət fondları hansılardır?

√ bu fondların hamısı
• Sosial sığorta fondu
• Yol fondu
• Tibbi sığorta fondu
• Stabilləşmə fondu

299. Rusiyanın dövlət büdcəsi neçə həlqədən ibarətdir?

√ Federal büdcədən, federasiya subyektlərinin büdcəsindən və yerli büdcədən
• Federal və yerli büdcələrindən
• Bələdiyyələrin büdcəsi və yerli büdcələrdəndə
• Təsərrüfat subyektlərinin büdcəsindən
• Vergi büdcələr və bələdiyyələrin büdcəsi

300. Maliyyə sisteminin ilk dəfə harada yaranıb ?

√ Böyük Britaniyada
• hec birində
• Fransada
• Almaniyada
• İtaliyada

301. İngiltərənin dövlət büdcəsi hansı hissələrdən ibarətdi?

√ Cari və milli borclar fondu
• heş biri
• şaquli və üfiqi
• BİRBAŞA VƏ DOLAYI
• ƏVVƏLKİ VƏ SONRAKI

302. İngiltərənin dövlət büdcəsi neçə hissədən ibarətdi?

√ 2
• 5
• 4
• 3
• 1

303. Böyük Britaniyanın vergi sistemi neçə səviyyəlidir:

√ 2
• 0
• 4
• 1
• 3

304. Böyük Britaniyanın daxili və xüsusi fondlarına aiddir:

• istehlak fondu, milli sığorta fondu, amortizasiya fondu



• pensiya fondu, amortizasiya fondu, inkişaf fondu, milli sığorta fondu
√ milli sığorta fondu, pensiya fondu, bərabərləşdirici valyuta fondu, ixrac kreditlərinin zəmanət fondları
• milli sığorta fondu, pensiya fondu, tibbi sığorta fondu, yol fondu
• inkişaf fondu, yığım fondu, tibbi sığorta fondu, yol fondu

305. Böyük Britaniyadakı xüsusi fondların sayı:

√ 80
• 40
• 20
• 10
• 60

306. İngiltərə yerli idarəetmə orqanları sisteminin sayı:

√ 2
• 3
• 5
• 4
• 1

307. Böyük Britaniyanın büdcə icrasına nəzarəti həyata keçirir:

• xəzinədarlıq
• Böyük Britaniya kraliçası
√ maliyyə nazirliyi
• Böyük Britaniya bankı           
• lordlar palatası         

308. Böyük Britaniyanın büdcəsinin kassa icrasını həyata keçirir:

• prezident aparatı
• nazirlər kabineti       
• xəzinədarlıq  
√ İngiltərə bankı
• maliyyə nazirliyi

309. Böyük Britaniyanın büdcəsi kim tərəfindən qəbul edildikdən sonra qanuni qüvvəyə minmiş hesab olunur:

√ İngiltərə kralı
• ümumi palata     
• lordlar palatası        
• ədliyyə naziri            
• prezident    

310. Böyük Britaniyanın büdcə layihəsi hansı sənəd əsasında hazırlanır:

√ sifarişlər əsasında
• “hesabat balansı” əsasında              
• prezidentin sərəncamı əsasında
• proqnoz əsasında                             
• “biznes planı” əsasında         

311. Böyük Britaniyanın büdcələrarası tənzimləmə sistemin tərkibi:

• blok-qrant və dotasiya
• subvensiya və xüsusi məqsədlər üçün qrant  
√ blok-qrant və xüsusi məqsədlər üçün qrant 
• dotasiya və subvensiya        
• dotasiya və subsidiya      



312. Böyük Britaniyanın büdcə ili hansı dövrü əhatə edir:

• 1 yanvardan  31 dekabradək olan müddət
• 1 fevraldan  1 yanvaradək olan  müddət
• 1 oktyabrdan  30 sentyabradək olan dövr        
• 1 iyuldan  30 iyunadək olan müddət
√ 1 apreldən  31 martadək olan müddət

313. Böyük Britaniyanın dövlət büdcəsi nədən ibarətdir:

√ birləşmiş fond, milli borclar fondu
• birləşmiş büdcələr, milli borclar fondu
• dövlət büdcəsi və yerli büdcələr
• dövlət büdcəsi, yerli idarəetmə orqanlarının büdcəsi, federal büdcə, bələdiyyə büdcəsi
• birləşmiş fond, milli borclar fondu, milli qiymətli kağızlar fondu

314. Böyük Britaniyanın büdcə quruluşu neçə səviyyəlidir:

√ 2
• 1
• 5
• 4
• 3

315. Böyük Britaniyanın maliyyə sisteminin əsas həlqələri hansılardır:

• büdcə sistemi, bank krediti, sığorta fondu və dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
• sosial sığorta, dövlət krediti, büdcə sistemi, dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
• büdcə sistemi. sosial sığorta, bank krediti və dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
√    büdcə sistemi, büdcədənkənar fondlar, dövlət krediti və təsərrüfat subyektinin maliyyəsi
• ev təsərrüfatı maliyyəsi, büdcə sistemi, dövlət müəssisələrinin maliyyəsi

316. Mərkəzi bankların Avropa sistemi necə idarə olunur:

√ idarəedici şura, Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların idarə heyəti, ümumi şura

• Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların direktorlar şurası, Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların idarə
heyəti, ümumi şura

• .                 Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların sədrləri, Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların
idarə heyəti, ümumi şura

• ümumi şura, Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların rəhbərlik heyəti və müşahidəçi-dispeçerləri

• .                Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların sədrləri, Avropa sistemi ilə fəaliyyət göstərən mərkəzi bankların
rəhbərlik heyəti, ümumi şura

317. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının vəzifələri hansılardır:

√ korporativ maliyyənin, daxili istehsalat münasibətlərinin ictimai-iqtisadi cəhətdən inkişafına təşəbbüs göstərir
• beynəlxalq krediti bazar münasibətləri şərtləri ilə inkişaf etdirir
• korporativ maliyyənin bazar mexanizminin şərtlərinin iqtisadi inkişafına şərait yaradır
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə özəl kredit investorları tərəfindən güzəştli şərtlərlə kredit verilməsinə şərait yaradır
• inkişaf etməkdə olan ölkələrə maliyyə institutları tərəfindən güzəştli şərtlərlə kredit verilməsinə şərait yaradır
• dövlətin iqtisadi inkişafına təsir göstərir

318. Hansı təşkilatlar Ümümdünya bankı qrupuna daxil edilir:

√ beynəlxalq yenidənqurma və inkişaf bankı, beynəlxalq inkişaf assosiasiyası, beynəlxalq maliyyə korporasiyası
• beynəlxalq valyuta bankı, beynəlxalq inkişaf assosiasiyası, beynəlxalq inkişaf mərkəzləri
• beynəlxalq modernləşdirmə bankı, beynəlxalq valyuta bankı, beynəlxalq inkişaf mərkəzləri
• beynəlxalq yenidənqurma və inkişaf bankı, transmilli şirkətlər və beynəlxalq inkişaf mərkəzləri
• beynəlxalq modernləşdirmə və genişləndirmə bankı, transmilli şirkətlər, beynəlxalq inkişaf mərkəzləri



319. Beynəlxalq Valyuta Fondunun siyasəti və vəzifələri hansı sənəddə qeyd olunmuşdur:

√ “razılıq müddəaları” adlı xartiyada
• bunların  heç birində
• beynəlxalq valyuta fondunun fəaliyyətinin vəziyyətində
• beynəlxalq valyuta fondunun nizamnaməsində
• dövlətlərarasındakı “dünya və birlik haqqında” imzalanan sazişdə

320. Beynəlxalq iqtisadi inkişaf bankı nə vaxt yaradılıb?

√ 1949-cu ildə
• 1997-ci ildə
• 1993-cü ildə
• 1974-cü ildə
• 1933-cü ildə

321. Beynəlxalq hesablaşmalar bankı harda yerləşir?

√ Bazeldə
• Nuy-Yorkda
• Marseldə
• Londonda
• Parisdə

322. Beynəlxalq hesablaşmalar bankı nə vaxt yaranıb?

• 1985-ci ildə
√ 1930-cu ildə
• 1944-cü ildə
• 1994-cü ildə
• 1977-ci ildə

323. BVF-nun Ali rəhbər orqanı hansıdır?

√ Müdirlər Şurası
• Nazirlər konfransı
• Müşavirlər
• Kamissiyalar
• İdarəedicilər Şurası

324. BMT-nin iqtisadi Şurası neçə regional komissiya yaratmışdır?

• Avropa, Rusiya, Çin
• Afrika, Asiya, ABŞ
√ Avropa, Afrika, Asiya, Latın Amerikası
• Avropa, Uzaq Şərq
• Avropa, Asiya

325. BMT-nin sessiyaları arasındakı dövrdə maliyyə məsələlərini kim həll edir?

√ icraçı direktor
• Yunksko
• İnkişaf üzrə Şura
• Konfrans
• ticarət komitəsi

326. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları hansı quruluşa malikdir?

• Səhmdar cəmiyyət



• İctimai təşkilat
• Kooperativ təşkilat
√ İnstitut quruluşuna

327. Azərbaycan İslam inkişaf bankına nə vaxt üzv olmuşuq

• 1983- ci ildən
• 1988- ci ildən
• 2010-cu ildən
√ 1992- ci ildən
• 1951- ci ildən

328. BMT-inkişaf proqramı Azərbaycanda nə vaxtan təmsil olunur

• 1944 ci ildən
• 1941-ci ildən
√ 1993- ci ildən
• 2010- ci ildən
• 1985- ci ildən

329. beynəlxalq inkişaf assosiyası nə vaxt yaranıb

√ ABŞ-ın köməyi ilə 1960-cı ildə
• 1953-cü ildə
• 1999-cü ildə
• 2010-cu ildə
• beynəlxalq inkişaf və yenidən qurma bankı tərəfindən 1973-cü ildə

330. beynəlxalq maliyyələşmə mənbələri hansılardır

√ beynəlxalq istiqraz vərəgələri
• beynəlxalq maliyə institutlarının mənfəəti
• Avropa birliyinin vəsaiti
• beynəlxalg bank kreditləri
• transmilli korparasiyaları gəlirləri

331. maliyyə bazarının hansı növü var?

√ regional milli və dünya maliyyə bazarı
• dünya maliyyə bazarı
• milli maliyyə bazarı
• regional maliyyə bazarı
• vahid maliyyə bazarı var

332. Azərbaycan Beynəlxalq inkişaf  assosisiyasının nə vaxt üzvü olmuşdur

√ 1995-ci ildə
• 1981-ci ildə
• 1999-cu ildə
• 2005-ci ildə
• 1992-ci ildə

333. Milli valyuta sisteminin xüsusiyyətləri … tərəfindən müəyyən edilir :

√ Dövlət iqtisadi inkişaf səviyyəsi, xarici iqtisadi əlaqələrin inkişaf dərəcəsi; 
• Beynəlxalq Valyuta Fondu; 
• Ümumdünya Ticarət Təşkilatı. 
• Dünya bankı
• Beynəlxalq Valyuta sistemi; 



334. Azərbaycana valyuta nəzarəti orqanları hansılardır?

√ valyuta nəzarəti orqanları
• Maliyyə  aqentləri
• Milli bank qarşısında hesab verən bütün müvəkkil banklar
• Dövlət gömrük kömitəsi
• Milli bank

335. Beynəlxalq sığorta təşkilatlarının maliyyə mexanizminə təsiri

√ bankların və sığorta təşkilatlarının inkişaf sığortalanmasını təmin etməklə ehtiyat maliyyə təminatı verilməsi
• Sığorta təşkilatları üçün metdiki baza yaratmaq
• Müəssisə və təşkilatların  əmlakını sığortalamaz
• Maliyyə vəsaitlərinin xarclənməsi riskini azaltmaq
• Ölkəni lazımı pul vəsaiti ilətəmin etmək

336. Beynəlxalq amortizasiya siyasəti nədir?

√ köhnəlmə dəyərini artırıb azaltmağa əsas vasitələrin vaxtında dəyişdirilmək üçünehtiyat vəsait toplamaq
• Mənəvi köhnəlməni təmin etmək
• Kapital və avadanlıq aximını tənzimlimək
• əsas vəsaitlərin fiziki və mənəvi köhnəlməsiarasındakı nisbəti müəyyən etmək
• Dünya miqyasında əsas vasitələrinin bərpası təmin etmək

337. Azərbaycan Beynəlxaq hesablamaları  hansı bankdan həyata keçirir?

√ Azərbaycan Beynəlxalq bankı vasitəsilə
• Mərkəzi bankdan
• Səhimdar kommersiya bankları vasitəsilə
• Şəxsi banklardan
• Dünya bankı vasitəsilə

338. Azərbaycan 1944-cü ildə BVF-ə niyə üz olmadı?

√ SSRİ-nin tərkbində olduğu halda və odaora daxil olmadığı üçün
• ABŞ orada hekemon olduğu üçün
• Vəsaiti olmadığından
• Beynəlxalg valyuta fondu onu üzvlüyə qəbul etmədiyi üçün
• Quruluşun müxtəlifliyi üzündən

339. Beynəlxalg hesablaşmalarda m 60x hansı hesablaşma növündən istifadə olunur?

√ akkreditiv hesablaşma formasından
• Veksellerdən
• Çeklərdən
• Inkasso formasından (aksept)
• Açıq hesab üzrə hesablaşmalardan

340. Hansı maliyyə təşkilatında saxlanılır?

√ beynəlxalq valyuta  fndunda
• Iqtisadi əməkdaşlıq fondunda
• ümumdünya bankında
• Bendestang bankında
• Beynəlxalq hesablaşmalar bankında

341. Beynəlxalg valyuta fondunun Azərbaycana iqtisadiyyatdastruktur islahatların geniş maliyyələşdirilməsi mexanizmi  kimi verdiyi kredit
necə  adlanır

√ CAF



• Stend buy
• ECAF
• Adi dövlət borcu
• CTOP

342. Valyuta məzənəsi nədir?

√ valyutaların bir-birinə dəyişdirilmə nisbət
• Valyutaların bazar kursu
• Valyutanın üzərində yazılan  qiymət
• BVF-nın müəyyən etdiyi qiymət
• Ayrı-ayrı ölkələrin pul vahidlərinin qızıl məzmunlarının nisbəti

343. Beynəlxalq  valyutalara hansı pul vahidləri aiddir?

√ SDR, Avro və dollar
• Dollar
• Azərbycan manatı
• Rus rublu
• Avro

344. Beynəlxalq Valyuta fondunda nə vaxdan fəaliyyətə başlanmışdır?

√ 1 yanvar 1947-ci ildən
• 1968-ci ildə
• 1977-ci ildə
• 1984-cü ildə
• 1949-cu ildən

345. Beynəlxalq valyuta fondu nə vaxt yaranmışdır?

√ 1944-cü ildə Brutten Vud konfrasında
• 1954-ci ildə
• 1961-ciildə Bonnda
• Dünya birliyinin sərəncamı ilə
• 1947-ci ildə

346. Azərbaycanın Ümumdünya ticarət təşkilatına daxil ola bilinməsinə səbəb nədir?

√ idxal gömrük rüsumlarının sıfıra endirilməsi tələbi
• Kənd təsərrüfatına dolayı investisiyaların qyulması təklifi
• Ticarətin liberallaşması
• Inhisarçılığın ləğv edilməsi
• Hazırlıq işlərinin bitməsi

347. Dünya bankı hansı məqsədlər üçün kredit verir?

√ təhsilin yenidən qurulması üçün istehsalatlar  keçirilməsinə
• Iqtisadi islahatlar aparılmasına
• Səhiyyənin inkişafına
• Sair tədbirlərə
• Sosial tədbirlərə

348. Azərbaycan Beynəlxalq valyuta fondu ilə əlagəsi nə vaxtdan yaranıb?

• 1995-ci ildə
• Sovetlər dövründə
√ 1992-ci ildə
• əlagə yoxdur
• 2001-ci ildə



349. Avropa Mərkəzi Bankının nizamnamə kapitalı nə qədərdir:

• 10 mlrd. Avro          
• 4 mlrd. Avro  
√ mlrd. Avro
• 9 mlrd. Avro           
• 8 mlrd. Avro           

350. Avropa Yenidənqurma və İnkişaf bankının nizamnaməsində nəzərdə tutulmuşdur:

• .                kommersiya müəssisələri ilə bərabər dövlət müəssisələrinə də resurs köçürnmələri ilə dəstək olmaq, pul institutlarının
konsentrasiyası, infrastrukturların inkişafı, korporativ müəssisələrə kömək göstərmək

• .                 dövlət mülkiyyətinin antiinhisarçılıq və qeyri-mərkəzləşdirmə üçün depozitlərin köçürülməsi, dövlət sektorundakı maliyyə
infrastrukturunun inkişafı, maliyyə altsistemlərinin və hüquq sisteminin möhkəmləndirilməsinə səy göstərmək

• .                dövlət müəssisələrinin fəaliyyətinə aktivlərin yönəldilməsi şəklində dəstək göstərilməsi, maliyyə institutları və hüquq
sisteminin gücləndirilməsi, infrastrukturların inkişafı, dövlət sektorunun ehtiyaclarının ödənməsinə kömək göstərilməsi

√ qeyri-dövlət kommersiya strukturlarının fəaliyyətinə maliyyə resursu köçürnmələri ilə dəstək olmaq, maliyyə institutu və hüququ
sisteminin möhkəmləndirilməsi, infrastrukturların inkişafı, özəl sektora kömək göstərmək

• qiymətli kağızlar bazarına maliyyə resursu köçürmək, pul institutlarının konsentrasiyası, infrastrukturların inkişafı, transmilli şirkətlərin
saxlanmasına kömək göstərmək


