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1. Şirkətin kapital qoyuluşunun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar çəkdiyi xərclər:

√ uzunmüddətli xərclərdir
• xüsusi xərclərdir
• dolayı xərclər
• cari əsas xərclər
• cari xərclərdir

2. Satışdan əldə edilən gəlirin hesablanmasının birbaşa metodunda hansı göstəricilərdən istifadə edilir?

√ satışın həcmi, qiymət
• malın miqdarı
• əmtəəlik məhsulun həcmi, qiymət
• maya dəyəri, qiymət, keçici əmtəə qalıqlarının həcmi
• qiymət,maya dəyəri, qalıqlar

3. Sair satışışdan gəlirin tərkibinə nə daxildir?

√ nəqliyyat təsərrüfatından, əsaslı təmir təsərrüfatından gəlirlər
• fövqəladə gəlirlər
• satışdankənar əməliyyatlardan gəlirlər
• amortizasiya ayırmaları
• sənaye xarakterli məhsul satışından gəlirlər

4. Özünümaliyyələşmə hansı maddəyə aiddir?

√ maliyyənin təşkili prinsipləri
• maliyyə resursları
• maliyyə uçotu
• maliyyə nəzarəti
• maliyyə təhlili

5. Özəlləşdirilmiş müəssisələr öz xüsusi dövriyyə kapitalını başqa müəssisələrə sata bilərmi?

√ sata, bağışlaya və verə bilər
• sata bilməz
• bağışlaya balməz
• sata və ya bağışlaya bilməz
• sata bilər, sata bilməz

6. Operativ maliyyə planlaşdırılması zamanı tərtib olunan plan

√ ödəmə təqvimi
• biznes-plan
• «pul vəsaitinin hərəkəti» proqnozu
• balansın proqnozu
• uzunmüddətli kredit planı

7. Nağdsız hesablamaların hansı forması maliyyə sanksiyası formasında çıxış edir?

√ akkreditiv
• ödəmə tələbnaməsi
• inkasso
• inkasso tapşırığı
• hesablaşma çeki

8. Müyəssisədə plan ilinin sonuuna hazır məhsul qalıqlarına daxil olan element



√ alıcılara yola salınan, lakin ödənilmə vaxtı çatmayan mallar (plan)
• alıcılar tərəfindən vaxtında ödənilməyən mallar
• hazır məhsulun faktiki qalığı
• quraşdırılmayan avadanlıqlar
• alıcılarda məhsul mühafizədə olan mallar

9. Müqavilə şərtlərinin pozulmasına görə tətbiq olunan maliyyə sanksiyaları ilə əlaqədar cərimələr müəssisədə hansı xərc qrupuna daxil
edilir? (Sürət 23.04.2015 11:52:55)

• fövqəladə xərclər
√ satışdankənar əməliyyatlarla əlaqədar xərclər
• istehsaldankənar xərclər
• əsas iş fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclər
• ümumzavod xərcləri

10. Müəssisənin maliyyə resurslarında xüsusi vəsaiti göstər

√ elmi-tədqiqat işlərindən əldə edilən mənfəət
• maliyyə bazarında səfərbərliyə alınan vəsait
• baş idarənin vəsaiti
• kredit
• sığorta ödənişləri

11. Müəssisənin xüsusi vəsaitinin rentabelliyinin hesablanması qaydası:

√ xalis mənfəətin xüsusi vəsaitə nisbəti kimi
• xüsusi vəsaitin balans mənfəətinə nisbəti kimi
• xüsusi vəsaitin xalis mənfəətə nisbəti kimi
• xüsusi vəsaitin bölüşdürülməyən mənfəətə nisbəti kimi
• balans mənfəətinin xüsusi vəsaitə kimi

12. Müəssisənin fəaliyyətinin adi növlərindən gəlirlərinə aid olmayanı göstər

√ sair satışından gəlir
• amortizasiya ayırmaları
• DSMF götürmələr
• satıcılara olan borcun ödənilməsi
• əsas iş fəaliyyətindən gəlir

13. Müəssisənin cari dövriyyəsinə daxil olan borc kapitalına nə daxildir?

• qısa və uzunmüddətli kreditlər
• kreditor borcları
• möhkəm passivlər
√ qısamüddətli kreditlər
• uzunmüddətli kreditlər

14. Müəssisənin «sifariş portfelinə» nə daxildir?

√ müqavilələr, istehsal planı, dövlət sifarişi
• maliyyə planı
• gəlirlər və xərclər balansı
• hesabat balansı
• istehsal xərcləri smetası

15. Müəssisələrdə maksimum səviyyədə qiymət nəyə əsasən müəyyən edilə bilər?

√ tələb əsasında
• gəlirin artması üçün
• xərclərə qənaət üçün



• maya dəyərinin aşağı salınması üçün
• mənfəətin artması üçün

16. Müəssisələrdə gəlirin idarəolunması prosesi hansı mərhələləri əhatə edir?

√ planlaşma, operativ idarə olunma, nəzarət
• məhsul istehsalı
• dövlət büdcəsinə vergilərin götürülməsi
• inzibati idarə heyətinin əməkhaqqının hesablanması
• bank tərəfindən kreditin verilməsi

17. Müəssisələrdə adi fəaliyyət növləri üzrə xərclər hansı mənbədən maliyyələşdirilir?

√ məhsul satışında gəlir
• baş idarənin vəsaiti
• mənfəət
• yenidən bölüşdürülmə yolu ilə daxil olan vəsaitlər
• uzunmüddətli kreditlər

18. Müəssisədə zərərsiz nöqtədə xərclərin maliyyə təminatı necə adlanır?

√ özxərcini ödəmə
• özünümaliyyələşmə
• büdcə təminatı
• kredit təminatı
• sığortalanma

19. Müəssisədə yığım fondundan maliyyələşən xərc hansıdır?

√ istehsalın genişləndirilməsi, yeni texnikanın alınması
• reklam xərdləri
• mükafatların ödənilməsi
• idarəetmə xərcləri
• məhsul istehsalı xərcləri

20. Müəssisədə valyuta vurslarındakı fərqlər hansı istiqamətdə olan gəlirə daxil deyildir?

√ satışdankənar əməliyyatlardan gəlirlər
• sair satışdan gəlir
• fövqəladə gəlir
• investisiya fəaliyyətindən gəlir
• əsas fəaliyyətdən olan gəlir

21. Müəssisədə vəsaitlərin bir dövriyyəsinin tam başa çatması nə zaman baş verir?

√ satılmış məhsul üçün pul vəsaiti hesablanma hesabına daxil olduqda
• satış başa çatdıqda
• materiallar istehsala verildikdə
• alıcılar tərəfindən mal-material qiymətlərinin dəyəri vaxtında ödənilmədikdə
• istehsal başa çatdıqda

22. Müəssisədə normalaşdırılan dövriyyə kapitalının ümumi məbləği hansı vəsaitlərin həcmini müəyyən edir?

√ xüsusi dövriyyə aktivlərin
• qeyri-material aktivlərin
• ancaq istehsal dövriyyə fondlarının
• ancaq tədavül dövriyyə fondlarının
• dövriyyədənkənar vəsaitlərin

23. Müəssisədə material aktivlərinə daxil olmayan element



√ torpaq hüququ
• istehsal ehtiyatları
• bitməmiş istehsal
• avadanlıq
• əsas material və xammal

24. Müəssisədə maliyyənin idarə olunması subyektini göstər

√ menecment
• mühasibatlıq
• vergi xidməti
• ığorta şirkəti
• auditor təşkilatı

25. Müəssisədə mənfəətin alınması ilə əlaqədar xərclər hansı xərc qrupuna daxildir?

√ fəaliyyətin adi növü ilə əlaqədar xərclər
• sosial xərclər
• fövqaladə xərclər
• geniş təkrar istehsalla əlaqədar xərclər
• məcburi xərclər

26. Müəssisədə qeyri-material aktivlərə aid olan elementi göstər:

√ torpaq hüquqi, ixtira hüquqi
• dövriyyə aktivləri
• dövriyyədənkənar aktivlər
• maliyyə aktivləri
• əsas fondlar
• dövriyyə aktivləri

27. Müəssisədə istehsal sferasında satışdan əldə edilən gəlirin səviyyəsinə hansı amil təsir göstərir?

√ məhsulun çeşidi, keyfiyyəti təchizat şərtlərinin pozulması
• hesablaşma formaları
• müqavilə qiymətləri
• kommersiya xərcləri
• hesablaşma sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi vaxtı

28. Müəssisədə ilin əvvəlində hazır məhsul qalıqlarına daxil olmayan element

√ ambarda hazır məhsul qalıqlarının plan həcmi
• alıcılara yola salınan, lakin ödəmə vaxtı çatmayan mallar
• alıcılara yola salınan və vaxtında ödənilməyən mallar
• alıcılarda məsul mühafizədə olan mallar
• ambarda olan hazır məhsul qalığı (faktiki)

29. Müəssisədə ilin əvvəlində hazır məhsul qalıqlarına daxil olmayan element

√ ambarda hazır məhsul qalıqlarının plan həcmi
• alıcılara yola salınan, lakin ödəmə vaxtı çatmayan mallar
• alıcılara yola salınan və vaxtında ödənilməyən mallar
• alıcılarda məsul mühafizədə olan mallar
• ambarda olan hazır məhsul qalığı (faktiki)

30. Müəssisədə dəyər ölçüsündə buraxılan məhsulun həcmini xarakterizə edən göstərici hansıdır?

√ satılmış məhsul
• alıcıda məhsul mühafizədə olan mallar



• əsas fondlar
• bitməmiş istehsal
• materiallar

31. Müəssisədə dəyər ölçüsündə buraxılan məhsulun həcmini xarakterizə edən göstərici hansıdır?

√ satılmış məhsul
• alıcıda məhsul mühafizədə olan mallar
• əsas fondlar
• bitməmiş istehsal
• materiallar

32. Müəssisədə birbaşa xərclər hansı xərclərə daxil edilir?

√ istehsal maya dəyərinə
• kommersiya xərclərinə
• sex xərclərinə
• ümumi zavod xərclərinə
• maliyyə fəaliyyəti ilə əlaqədar xərclərə

33. Müəssisədə birbaşa xərclər hansı xərclərə aid edilir?

√ istehsal maya dəyəri
• kommersiya xərcləri
• idarəetmə xərcləri
• ümumzavod xərcləri
• sex xərcləri

34. Müəssisədə əsas və dövriyyə kapitalının geniş təkrar istehsalının maliyyələşməsi üçün təşkil olunan pul fondu

√ yığım fondu
• valyuta fondu
• amortizasiya fondu
• ehtiyat fondu
• istehlak fondu

35. Müəssisə nə zaman iflas olunmuş hesab edilir?

√ məhkəmənin qərarı ilə
• Nazirliyin razılığı ilə.
• baş idarənin qərarı ilə
• müəssisə rəhbərinin razılığı ilə
• kreditorların şifahi razılığı ilə

36. Müəssisə maliyyə sanksiyasına görə cəriməni hansı vəsaitdən ödəyir?

√ xalis mənfəət
• satışdan gəlir
• sair satışdan gəlir
• balans mənfəəti
• ümumi gəlir

37. Müəssisə maliyyə sanksiyalarına görə ödənişləri hansı mənbədən ödəyir?

√ bölüşdürülməyən mənfəət
• balans mənfəəti
• sair satışdan gəlir
• investisiya fəaliyyətindən gəlir
• satışdan əldə edilən gəlir



38. Müəssisə kapital qoyuluşunu birinci növbədə hansı mənbədən maliyyələşdirilməlidir?

√ yığım fondu
• ehtiyat fondu
• qısamüddətli kredit
• uzunmüddətli kredit
• büdcə vəsaiti

39. Müəssisə hansı pul fonduna sosial sığorta üçün vəsait köçürür?

√ dövlət sosial müdafiə fondu
• dövlət büdcəsi
• ehtiyat fondu
• yigim fondu
• ssuda fondu

40. Müəssisə hansı mərkəzləşdirilmiş pul fonduna sosial vergilər ödəyir?

√ DSMF
• ssuda fonduna
• istehlak fonduna
• ehtiyat fonduna
• dövlət büdcəsinə

41. Müəsisənin maliyyə vəzyyətinin sabitliyi nədən aslıdır?

• büdcəyə vergilərin köçürülməsindən
• istehsal planının yerinə yetirilməsindən
• malların alıcıları yola salmasından
• banklarla hesablaşmalardan
√ satışdan gəlirin daxil olmasından

42. Maliyyə sağlamlaşdırılmasının «hücum» taktikasının mahiyyətini göstər:

√ xaricdən investisiya axınının artırılması
• büdcədən vəsaitin alınması
• qiymətli kağızların satılması
• büdcəyə vergilərin ödənilməsi.
• mənfəətin həcminin azaldılması

43. Maliyyə sağlamlaşdırılması taktikasının növlərini göstər:

√ müdafiə, hücum
• qorunmaq, müdafiə olunmaq
• Müdafiə Nazirliyi
• böhran vəziyyəti.
• təhlükəsizlik, qoruyucu, inflyasiya

44. Maliyyə planlaşdırılması təcrübəsində tətbiq edilən metod

√ normativ metod
• nəzarət metodu
• norma metodu
• əmsal metodu
• birbaşa metod

45. Maliyyə kateqoriyalarından ibarət olan maliyyə alətlərinə daxil olmayan element

√ maliyyələşmə,planlaşma
• dividend



• vergi
• amortizasiya
• mənfəət

46. Mənfəətin hesablanmasının birbaşa üsulunun hesablama üsulundan fərqini göstər

√ birbaşa üsulda ilin əvvəlinə və axırına hazır məhsul qalıqlarında mənfəət göstərilmir
• birbaşa üsulda ilin sonuna qalıqlar göstərilmir
• birbaşa üsulda çeşidlərin dəyişilməsi nəzərə alınmır
• birbaşa üsulda keyfiyyətin dəyişilməsi nəzərə alınmır
• birbaşa üsulda ilin əvvəlinə qalıqlarda mənfəət göstərilmir

47. Mənfəət vergisinin stavkasını göstər

√ 0.2
• 0.18
• 0.15
• 0.1
• 0.25

48. Məhsulun topdan satış qiymətlərinin tərkibi hansı elementlər hesabına formalaşır?

√ plan tam maya dəyəri, tam mənfəəti
• tam maya dəyəri, əlavə dəyər vergisi
• istehsal maya dəyəri, ƏDV, ticarət güzəştləri
• tam maya dəyəri, ticarət güzəşti, ticarət əlavəsi
• maya dəyəri, mənfəət, aksizlər

49. Məhsul satışından əldə edilən gəlir neçə üsul ilə planlaşdırılır?

√ 2.0
• 4.0
• 1.0
• 5.0
• 3.0

50. Məhsul istehsalı və satışı ilə əlaqədar xərclər hansı mənbədən maliyyələşdirilir?

√ fəaliyyətin adi növündən əldə edilən gəlirlər
• sənaye xarakterli olmayan məhsul (iş, xidmət) satışından gəlir
• investisiya fəaliyyətindən əldə edilən gəlir
• satışdankənar əməliyyatlardan gəlir
• balans mənfəəti

51. İllik amortizasiya məbləği hansı göstəricilərə görə hesablanır

√ əsas fondların orta illik dəyəri, amortizasiya norması
• istehsal fodlarının dəyəri, amortizasiya norması
• amortizasiya məbləgi, amortizasiya norması
• amortizasiya məbləgi, amortizasiya fondu
• amortizasiya norması, amortizasiya fondu

52. İllik amortizasiya məbləği hansı göstəricilərə görə hesablanır

√ əsas fondların orta illik dəyəri, amortizasiya norması
• istehsal fodlarının dəyəri, amortizasiya norması
• amortizasiya məbləgi, amortizasiya norması
• amortizasiya məbləgi, amortizasiya fondu
• amortizasiya norması, amortizasiya fondu



53. Xüsusi dövriyyə vəsaiti necə müəyyən edilir?

√ cari aktivlərdən cari passivləri çıxmaqla
• cari aktivlərin cari passivlərə vurmaqla
• cari öhdəliklrdən cari aktivləri çıxmaqla
• təmiz dövriyyə kapitalını cari passivlərə bölməklə
• cari aktivlərin cari passivlərə nisbəti kimi

54. Hesablama metodu ilə satışdan gəliri planlaşdırmaq üçün hansı göstəricilərdən istifadə edilir?

√ ilin axırına və əvvəlinə qalıqlar, əmtəəlik məhsul
• keçici əmtəə qalıqları, qiymət, maya dəyəri
• ilin əvvəlinə hazır məhsul qalıqları, əmtəəlik məhsul
• satılacaq məhsul, ilin sonuna hazır məhsul qalıqları
• əmtəəlik məhsul, satılacaq məhsul, qiymətlər

55. Hansı pul fondu müəssisədə mənfəət hesabına təşkil olunur?

√ istehlak fondu
• valyuta fondu
• sığorta fondu
• əməkhaqqı fondu
• ssuda fondu
• amortizasiya fondu

56. Fəaliyyətinin adi növündən gəlirlər niyə müəssisənin ümumi gəlirlərində böyük xüsusi çəkiyə malikdir?

√ müəssisənin əsas iş fəaliyyəti ilə əlaqədardır
• nizamnamə kapitalının təşkilində iştirak edir
• müəssisənin bütün investisiya xərcləri maliyyələşdirilmir
• ancaq materialların dəyərinin ödənilməsində iştirak edir
• çünki, müəssisənin genişləndirilməsi ilə əlaqədar xərclərdən ibarətdir

57. Dövriyyə vəsaitinin dövr surətini müəyyən edən göstərici:

√ dövretmə əmsalı
• dövriyyənin müddəti
• fondverimi
• fond tutumu
• dövriyyənin yüklənməsi

58. Dövriyyə kapitalından səmərəli istifadəni hansı göstəricilər xarakterizə edir?

√ dövretmə əmsalı,dövriyyənin müddəti
• qiymət,dövriyyə aktivləri
• gəlirlər,xərclər
• rehtabellik, maya dəyəri
• maya dəyəri

59. Cari aktivlərə investisiya olunan vəsaitlər necə adlanır?

√ dövriyyə kapitalı
• qeyri-material aktivlər
• əsas kapital
• uzunmüddətli investisiyalar
• dövriyyədənkənar kapital

60. Amortizasiya ayırmaları investisiyanın maliyyələşmə mənbələrində hansı qrupa daxildir?

√ investorun xüsusi vəsaiti



• investorun cəlb olunmuş vəsaiti
• sahə idarələrindən daxil olan vəsait
• maliyyə bazarında səfərbərliyə alınan vəsait
• investorun borc alınmış vəsaiti

61. Riskin növlərinə görə sığorta müqaviləsi hansı müddətə bağlanır.

• 5 ilə 4 ildən 5 ilə qədər.
√ 1 il 1 ildən çox olmayaraq.
• 3 ilə 1ildən 2 ilə qədər.
• 2 ilə 2 ildən 3 ilə qədər.
• 6 ay 9 aydan 4 ilə qədər.

62. Sekvestr nəyə görə tətbiq edilir?

• büdcə maddələrini şərh etmək üçün;
• büdcəyə nəzarət etmək üçün;
• büdcə layihəsinin tərtibi üçün;
• büdcələrarası tənzimləmə üçün
√ büdcənin icrası prosesində xərclərin artmaması üçün;

63. Sığorta təşkilatları hansı vəzifələri yerinə yetirməlidirlər?

• vergi
• borc.
√ əmlak.
• sığorta və qeyri sığorta.
• kredit.

64. Sığortanın formalarını göstərin.

√ könüllü və icbari;
• könüllü və qeyri kommersiya;
• kommersiya və icbari;
• kollektiv və fərdi;
• kommersiya və qeyri kommersiya;

65. Şəxsi sığorta əmlak sığortasından nə ilə fərqlənir?

√ sığorta obyekti ilə;
• sığorta ödənişlərinin ölçüsü ilə;
• sığorta mükafatlarının ölçüsü ilə;
• ikisi də eynidir;
• ödəmələrin dövriliyi ilə;

66. Şəxsi sığortanın hansı novü icbari sayılır?

√ hərbiçilərin sığortası;
• bədbəxt hadisələrdən sığorta;
• həyat sığortası;
• ölüm və əmək qabiliyyətinin itirilməsi ilə bağlı sığorta;
• uşaqların sığortası;

67. Təkraristehsal prossesinin maliyyə təminatı bu:

√ dövlətin və təsərrüfat subyektlərinin topladiqları maliyyə resursları vasitəsi ilə təkraristehsal məsrəflərinin ödənilməsidir;
• ÜDM-nin elementlərinin dəyərinin məcmusudur;
• xarici iqtisadi fəaliyyətdən gələn gəlir, mənfəətdir;
• nizamnamə kapitalı, kredit resurslarıdır;
• xalis gəlir kimi milli ğəlirin bir hissəsidir;



68. Təsərrüfat hesabı metodu hansı təsərrüfatlarda tətbiq edilir:

√ səhiyyə idarələrində;
• hüquq mühavizə idarələrində ;
• müdafiə idarələrində;
• kənd təsərrüfatı müəssisələrində
• idarəetmə müəssisələrində;

69. Təyinatına və məqsədinə görə büdcədənkənar fondlar formalaşa bilər:

√ sahəvi büdcədənkənar fondlar;
• sığorta haqları sayəsində yaradılan fondlar;
• vergilər əsasinda yaradılan fondlar;
• büdcə vəsaitləri əsasinda yaradılan fondlar;
• strateji büdcədənkənar fondlar;

70. Ümümdövlət maliyyəsinə aid olanları seçib göstərin.

√ dövlət krediti, büdcədənkənar dövlət pul fondu ;
• sosial sığorta fondu, müəssisələrin maliyyəsi;
• sığorta, dövlət müəssisələrinin maliyyəsi
• qeyri istehsal sahələrinin maliyəsi;
• müəssisələrin maliyyəsi, büdcədənkənar dövlət pul fondu;

71. Vergilərin ödənilməsi mərhləsində hansı növ nəzarət həyata keçirilir?

√ cari;
• sonrakı;
• qabaqcadan və cari;
• qabaqcadan və sonrakı;
• qabaqcadan;

72. Yenidən bölgü uyğun olaraq dövlət maliyyə resurslarına aiddir

√ Vergilər
• Dövlət müəssələrinin fəaliyyətindən gəlir
• Dövlət krediti
• Müəssənin mənfəəti
• Qiymətli kağızların emissiyasından daxil olan gəlirlər

73. Aşağıdakılardan hansı vergilərin funksiyasına aid deyil?

√ Risk funksiya
• Fiskal funksiya
• Nəzarət funksiya
• Bölüşdürücü funksiya
• Tənzimləyici funksiya

74. Aşağıdakı vergilərin hansıları dolayı vergilərdir.

√ ƏDV; aksizlər;
• aksizlər; müəssələrin əmlak vergisi;
• gəlir vergisi; mənfəət vergisi; aksizlər;
• əmlak vergisi, gəlir vergisi;
• müəssələrin əmlak vergisi; ƏDV;

75. Aşağıdakı hallardan hansı büdcə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyini (faydalılığını)artıra bilər? (Sürət 06.04.2015 16:35:58) (Sürət
23.04.2015 11:23:37)



√ Büdcə vəsaitinin istifadəsində hesabatlığın, şəffaflığın və vətəndaş nəzarətinin gücləndirilməsi
• Büdcə prosesinin qapalılığın artırılması
• Büdcə prosesi müddətinin azaldılması
• Variantların hamısı düzdür
• Büdcə gəlirlərinin sürətlə artırılması, sosial xərclərin çoxaldılması

76. Aşağıda sadalananların hansını düzgün hesab edirsiniz?

√ dövlət xərcləri > dövlət büdcəsinin xərcləri;
• dövlət xərcləri < dövlət büdcəsinin xərcləri;
• dövlət xərcləri ≤ dövlət büdcəsinin xərcləri;
• dövlət xərcləri ≥ dövlət büdcəsinin xərcləri;
• dövlət xərcləri = dövlət büdcəsinin xərcləri;

77. Aşağıda sadalananların hansını düzgün hesab edirsiniz?

√ dövlət xərcləri > dövlət büdcəsinin xərcləri;
• dövlət xərcləri < dövlət büdcəsinin xərcləri;
• dövlət xərcləri ≤ dövlət büdcəsinin xərcləri;
• dövlət xərcləri ≥ dövlət büdcəsinin xərcləri;
• dövlət xərcləri = dövlət büdcəsinin xərcləri;

78. Aşağıda qeyd olunan hansı sənəd büdcənin icrasında əsas operativ sənəd sayılır?

√ büdcənini gəlirlər və xərclər cədvəli.
• təsdiq edilmiş büdcə layihəsi.
• büdcənin gəlirlər və xərclər balansı.
• büdcə müəssisələrinin sifarişi.
• büdcənin smeta xərcləri

79. Advolor gömrük rüsumu nədir?

√ əmtəənin gömrük dəyərinə görə müəyyən olunmuş faiz.
• faktik qiymətlərdən ödəmələr.
• protksionist.
• vergi növüdür
• mövcud güzəşt rejimi.

80. 2010-cu ilin dövlət büdcəsində əsas hansı sahələrə diqqət yetirilmışdir? 1. Sosial sahələrə 2. İqtisadi sahələrə 3. Mudafiə sahəsinə 4.
Biznes sahəsinə 5. İdarəetməyə

√ (1; 2;)
• (1; 3;)
• (1; 5;)
• (3; 5;)
• (3; 4;)

81. 2010-cu ilin dövlət büdcəsi hansı yönümlüdür?

√ Sosial və investisiya yönümlü
• İnvestisiya yönümlü
• Biznes yönümlü
• Hamısı düzdür
• Sosial yönümlü

82. Öz sahibinə muəssisənin mənfəətinin bir hissəsini əldə etmək, onun əmlakının bir hissəsinə sahib olmaq, habelə müəssisənin idarə
edilməsində iştirak etmək huququnu verən qiymətli kağız novu:

√ Səhm
• İstiqraz



• Dövlət xəzinədarlıq banknotları (öhdəlikləri)
• Qisa müddətli istiqrazlar
• Veksel;

83. Öz funksiya və vəzifələrini yerinə yetirmək üçün maliyyənin təşkili və istifadəsi ilə bağlı dövlətin tədbirlər planının məcmusu nə
adlanır?

√ maliyyə siyasəti
• maliyyə mexanizmi
• maliyyənin idarə edilməsi
• maliyyə nəzarəti
• maliyyə

84. Ölkəmizin dövlət büdcəsi əsasən nədən formalaşır?

√ Fiziki və hüquqi şəxslərdən gəlir vergiləri, rüsumlar və Neft Fondundan ayırmalar
• Dövlət müəssisələrinin gəlirlərindən
• Fiziki və hüquqi şəxslərdən gəlir vergiləri, rüsumlar, iyanələr və Neft fondundan ayırmalar
• Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
• Neftin və qazın satışı

85. Ölkəmizin dövlət büdcəsi əsasən nədən formalaşır?

√ Fiziki və hüquqi şəxslərdən gəlir vergiləri, rüsumlar və Neft Fondundan ayırmalar
• Dövlət müəssisələrinin gəlirlərindən
• Fiziki və hüquqi şəxslərdən gəlir vergiləri, rüsumlar, iyanələr və Neft fondundan ayırmalar
• Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
• Neftin və qazın satışı

86. Ölkəmizin dövlət büdcəsi əsasən nədən formalaşır?

√ Fiziki və hüquqi şəxslərdən gəlir vergiləri, rüsumlar və Neft Fondundan ayırmalar
• Dövlət müəssisələrinin gəlirlərindən
• Fiziki və hüquqi şəxslərdən gəlir vergiləri, rüsumlar, iyanələr və Neft fondundan ayırmalar
• Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
• Neftin və qazın satışı

87. Opsion dedikdə nə başa düşülür?

√ əvvəlcədən razılaşdırılmış qiymətlərlə müəyyən dövr üçün alıcı ilə satıcı arasında aktivlərin satışı ilə bağlı ikitərəfli bağlanmış saziş;
• guzəştli kredit növü;
• əvvəlcədən nominal dəyəri müəyyənləşdirilmiş istiqraz vərəqi;
• gələcək dövr üçün müəyyən əmtəənin alqı-satqisı ilə əlaqədar müqavilə;
• alıcı ilə satıcı arasında maliyyə hesablaşmaları forması;

88. Nəyə görə təsərrüfat subyektlərinin maliyyəsi maliyyə sisteminin əsasını təşkil edir?

√ çünki burada dəyər yaradılır;
• çünki maliyyə münasibətlərinin mərkəzləşmə dərəcəsi bu sahədə daha çoxdur;
• çünki dövlət maliyyəsinin yaranmasında yaxından iştirak edir;
• çünki burada məqsədli fondlar yaradılır;
• çünki burada maliyyə münasibətləri daha çox inkişaf etmişdir;

89. Müdafiə olunan xərc maddələri nəyə deyilir?

√ Qanunvericiliyə uyğun olaraq sekvestr tətbiq olunmayan xərc maddələridir.
• Qanunvericiliyə uyğun olaraq sekvestr tətbiq olunmayan gəlir maddələridir
• Qanunvericiliyə uyğun olaraq sekvestr tətbiq olunan gəlir maddələridir
• Büdcə kəsiri
• Qanunvericiliyə uyğun olaraq sekvestr tətbiq olunan xərc maddələridir



90. Müdafiə olunan xərc maddələri aid edilir? 1. Əmək haqları, 2. İnvestisiya xərcləri 3. Müavinətlər, 4. Müdafiə xərcləri 5. İqtisadi xərclər

√ (1; 3;)
• (3; 5;)
• (1; 5;)
• (4; 5;)
• (1; 4;)

91. Müdafiə olunan xərc maddələri aid edilir? 1. Əmək haqları, 2. İnvestisiya xərcləri 3. Müavinətlər, 4. Müdafiə xərcləri 5. İqtisadi xərclər

√ (1; 3;)
• (3; 5;)
• (1; 5;)
• (4; 5;)
• (1; 4;)

92. Müəssisənin maliyyə resurslarında xüsusi vəsaitə bərabər tutulan vəsaitlər necə adlanır?

√ möhkəm pasiivlər
• dotasiya
• amortizasiya
• xalis mənfəət
• mənfəət

93. Müəssisədə əsas fondların hissə-hissə bərpası hansı pul fondundan maliyyələşir?

√ təmir fondu
• yığım fondu
• istehlak fondu
• ehtiyat fondu
• amortizasiya fondu

94. Maliyyyə nəzarətinin növlərinin göstərin

√ idarədaxili; dövlət; auditor;
• təftiş; yoxlama; auditor; ictimai;
• ilkin, cari, sənədlərin oxunması,
• təftiş; auditor; təsərrüfatdaxili.
• dövlət; auditor; yoxlama; təftiş;

95. Maliyyyə nəzarətinin növlərini seçib göstərin: 1. dövlət; 2. auditor; 3. təftiş; 4. ilkin, 5. cari

√ (1; 2;)
• (3; 4;)
• (3; 5;)
• (4; 5;)
• (2; 3;)

96. Maliyyəyə aid olan spesifik cəhəti seçib göstərin:

√ dəyərin birtərəfli və əvəzsiz hərəkətidir;
• dəyərin pulla ifadəsiniun hərəkətidir;
• sadəcə dəyərin hərəkətidir;
• pul vəsaitlərinin hərəkətidir;
• dəyərin qarşılıqlı hərəkətidir;

97. Maliyyənin nəzarət funksiyasının obyektivliyi nədən asılıdır?

√ dəqiq maliyyə məlumatlarından;



• qanunvericilikdən;
• parlamentdən;
• maliyyə mexanizmdən;
• nəzarət orqanlarının fəaliyyətindən;

98. Maliyyənin funksiyalarını göstərin:

√ nəzarət və bölgü;
• təkraristehsal və sosial;
• sosial və sabitləşdirici;
• stimullaşdırıcı və sabitləşdirici;
• tənzimləmə və beynəlxalq;

99. Maliyyənin planlalaşdırma metodları hansılardır?

• iqtisadi tənzimləmə metodu;
• iqtisadi tənzimləmə metodu; iqtisadi tarazılıq metodu;
• iqtisadi tarazılıq metodu; müqaisəli təhlil metodu; iqtisadi tənzimləmə metodu;
• müqaisəli təhlil metodu;
√ iqtisadi təhlil metodu; normativlər metodu; iqtisadi tarazılıq metodu;

100. Maliyyə sisteminin maddi bazasını təşkil edən həlqə:

√ Kommersiya fəaliyyəti göstərən müəssisənin maliyyəsi
• Sığorta
• Dövlət krediti
• DSMF
• Dövlət büdjəsi

101. Maliyyə sisteminin həlqələri əsasən hansı bloklar altında quruplaşdırılır?

• müəssələrin maliyyəsi və dövlət maliyyəsi;
• dövlət və ev təsərrüfatı səviyyəsində yaradılan pul fondları;
• dövlət və qeyri dövlət pul fondları;
• meqa və mezo səviyyələrdə yaradılan pul fondları;
√ mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş pul fondları;

102. Maliyyə Nazirliyinin vəzifələrini göstərin.

• vergilərin və gömrük rüsumlarının düzgün ödənilməsinə nəzarət.
• Pul-kredit siyasətinə nəzarət.
√ Büdcə planın hazırlanması; büdcə vəsaitlərinin məqsədyönlü xərclənməsinin təmin etmək;
• büdcə vəsaitlərinin məqsədyönlü xərclənməsinin təmin etmək; vergilərin düzgün ödənilməsini təmin etmək;

• vergilərin düzgün ödənilməsini təmin etmək; fond birjasının fəaliyyətinə nəzarət; Pul-kredit siyasətinin həyata keçirmək; Büdcə planın
hazırlanması;

103. Maliyyə nəzarətinin metodlarını göstərin:

√ yoxlama;
• universallıq;
• preventivlilik;
• anketləşdirmə;
• sənəd uçotu;

104. Maliyyə nəzarətinin formaları hansılardır?

√ cari; qabaqcadan; sonrakı
• təftiş; yoxlama;
• dövlət; auditor; təsərrüfatdaxili
• sonrakı; təhlil; cari;



• təhlil; qabaqcadan; sonrakı.

105. Maliyyə nədir?

• dövlətin və müəssisələrin pul fondlarının məcmusudur;

√ mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fodlarının formalaşdırılması, bölgüsü və istifadəsi ilə bağlı iqtisadi
münasibətlərdir;

• pul fondlarının məcmusu;
• dövlətin pul vəsaitləridir;
• dövlətin pul vəsaitlərinin formalaşması ilə bağlı iqtisadi münasibətlərdir;

106. Maliyyə metodu vasitəsi ilə bölgü hansı saviyyələri əhatə edir?

• növbəti bölgünü;
√ sahələrarası bölgünü;
• sonrakı bolgünü
• yenidənbölgünü;
• ilkin bölgünü;

107. Maliyyə mexanizminin tərkibinə daxil deyil:

• Maliyyə planlaşdırılması;
• Maliyyə göstəriciləri; norma və normativləri.
• Maliyyə qanunvericiliyi;
• Maliyyə vasitəli və stimulları;
√ Maliyyə strategiyası və taktikası;

108. Maliyyə bazarının strukturuna aid deyil:

• kredit bazarı;
• fond bazarı;
√ əmtəə və xidmətlər bazarı;
• borc kapitalı bazarı;
• sığorta bazarı;

109. Maiyyə siyasətinin tərkibinə aid edilmir:

• Fiskal siyasəti.
• büdcə siyasəti;
√ Pul Siyasəti;
• İnvestisiya siyasəti;
• Vergi siyasəti;

110. Mərkəzləşdirilmiş pul fondların əmələ gəlməsi və istifadəsinin forma və metodlarının məcmusu dedikdə nə başa düşülür?

• Büdcə prosesi;
• Büdcə münasibətləri;
√ Büdcə mexanizmi;
• Büdcə;
• Büdcə planlaşdırılması;

111. Mənfəətdən vergi hansı dərəcə ilə tutulur?

• 0.24
• 0.27
• 0.18
• 0.22
√ 0.2

112. Mənfəətdən vergi hansı dərəcə ilə tutulur?



√ 0.2
• 0.27
• 0.18
• 0.22
• 0.24

113. Mənfəətdən vergi hansı dərəcə ilə tutulur?

• 0.24
√ 0.2
• 0.18
• 0.22
• 0.27

114. Mənfəət vergisi ödənildikdən sonra qalan mənfəət necə adlanır?

• Balans mənfəəti;
√ Xalis mənfəət;
• Baza mənfəəti.
• Ümumi mənfəət;
• Qalıq mənfəəti;

115. Listinq xidməti nədir:

√ Firmanın qiymətli kağızlarının Fond bazaında alqı-satqısına icazə verilməsi
• Maliyyə risklərinin sığortalanması
• Qiymətli kağızların minumal səviyyədə emissiyası
• Qiymətli kağızların ilkin bazarda emisyası
• Qiymətli kağızalrın alıcı və satıcı arasındakı maliyyə hesablaşma forması

116. Listinq xidməti nədir:

√ Firmanın qiymətli kağızlarının Fond bazaında alqı-satqısına icazə verilməsi
• Maliyyə risklərinin sığortalanması
• Qiymətli kağızların minumal səviyyədə emissiyası
• Qiymətli kağızların ilkin bazarda emisyası
• Qiymətli kağızalrın alıcı və satıcı arasındakı maliyyə hesablaşma forması

117. Qeyrikommersiya təşkilatları sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlərmi?

√ ola bilərlər;
• istisna hallarda ola bilərlər;
• sualın qoyuluşu yalnaşdır;
• dövlət orqanlarının icazəsi olarsa ola bilərlər;
• ola bilməzlər;

118. Qanunvericiliklə nəzərdə tutulan tələbatı ödəmək üçün büdcədən ayrılan vəsait necə adlanır?

√ Büdcə xərcləri;
• Büdcə ssudası;
• Subsidiya;
• subvensiya.
• Dotasiya;

119. İlkin qiymətli kağizlar bazarı bu:

• qiymətli kağızların alınması məqsədi ilə investorların axtarışıdir;
• məhdud nominalli qiymətli kağızların müəyyən miqdarda emissiyasıdir;
• ilkin bazarda satılmış qiymətli kağızların dövr etdiyi bazarıdir;



• qiymətli kağızların mübadilə sferasıdir;
√ investorlar arasında qiymətli kağızların ilkin yerləşdirilməsidir;

120. İdarədaxili maliyyə nəzarətini hansı orqan həyata keçirir?

√ sahə nazirliklərinin təftiş apparatı;
• mühasibatlıq;
• vergilər nazirliyi;
• müəssisələrin maliyyə şöbələri;
• auditor firması;

121. İctimai birliklərin maliyyə planlarının xərclər hissəsinə aid deyildir:

√ büdcə qarşısında maliyyə öhdəlikləri;
• aparatın saxlanılması ilə bağlı məsrəflər;
• inzibati-beynəlxalq əlaqələrlə bağlı məsrəflər;
• beynəlxalq əlaqələrlə bağlı məsrəflər;
• əsas fəaliyyətlə bağlı məsrəflər;

122. İctimai birliklərə misal göstərmək olar:

√ həmikarlar ittifaqı;
• kooperativlər;
• səhmdar cəmiyyətlər;
• MMC-lər
• xüsusi müəssisələr;

123. Xəzinədarlıq hansı orqanın tabeçiliyindədir?

√ Maliyyə nazirliyinin;
• Parlamentin;
• Prezident aparatının;
• Milli bankın;
• Hökumətin;

124. Hesablama palatası kimə tabedir?

√ Milli Məclisə;
• İqtisadi inkişaf Nazirliyinə;
• Nazirlər Kabinetinə;
• Prezidentə
• Maliyyə Nazirliyinə;

125. Hansı vergi yerli vergiyə aid deyildir?

√ hüquqi şəxslərin torpaq vergisi
• fiziki şəxslərin əmlak vergisi
• yerli əhəmiyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi
• bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi
• fiziki şəxslərin torpaq vergisi

126. Hansı obyektin bölgüsü maliyyə vasitəsi ilə həyata keçirilir?

√ ÜDM dəyərinin;
• əhalinin gəlirlərinin;
• istehsal və qeyri istehsal fondlarının;
• kredit fondlarının;
• istehsal fondlarının;

127. Hansı xidmət maliyyə xidmətinə aid deyildir?



√ inkasasiya xidməti
• səhmlərin tədavülü
• investisiya fondlarının idarə edilməsi
• borç öhdəlikləri vasitələri ilə bağlı əməliyyatlar
• sığorta əməliyyatları

128. Hansı funksiya sığortanın funksiyası deyildir?

√ fiskal;
• nəzarət;
• yığım;
• yenidənbölgü;
• qarşısı alınma;

129. Hal-hazırda Azərbaycanda hansı istiqamətdə dövlət büdcədənkənar fondları fəaliyyət göstərir: 1. sosial istiqamətdə; 2. sahə
istiqamətində; 3. ekoloji istiqamətdə; 4. inovasiya istiqamətdə; 5. elmi istiqamətdə;

√ (1; 2)
• (2; 4)
• (1; 4)
• (4; 5)
• (1; 3)

130. Fyuçers dedikdə nə başa düşülür?

√ gələcək dövr üçün müəyyən əmtəənin alqı-satqisı ilə əlaqədar bağlanmış müqavilə;
• guzəştli kredit növü;
• əvvəlcədən nominal dəyəri müəyyənləşdirilmiş istiqraz vərəqi;
• əvvəlcədən razılaşdırılmış qiymətlərlə müəyyən dövr ərzində alıcı ilə satıcı arasında aktivlərin satışı ilə bağlı ikitərəfli müqavilə;
• alıcı ilə satıcı arasında maliyyə hesablaşmaları forması;

131. Franşiza nədir?

√ sığorta şirkətinin ödəmədiyi ziyanın miqdarı;
• bağlanan sığorta müqaviləsinin miqdarı;
• sığorta ziyanının ödənilməsi;
• sığorta müqaviləsindəki pozuntulara tətbiq edilən sanksiya;
• sığorta növü;

132. Fiskal inhisar vergiləri nədir?

√ dolayı vergi növü.
• rüsum.
• gəlir vergisi.
• korporativ vergisi.
• birbaşa vergi növü.

133. Düzgün ifadəni seçib göstərin

√ istənilən maliyyə münasibətləri pul münasibətləridir
• istənilən pul münasibətləri maliyyə münasibətləridir
• istənilən kredit münasibətləri maliyyə münasibətləridir
• istənilən iqtisadi münasibətlər maliyyə münasibətləridir
• iqtisadi münasibətlər ancaq pul və ya maliyyə münasibətləridir

134. Dünya təcrübəsində büdcə kəsirinin qəbul edilən həddi:

√ ÜDM-un 2-3%-i həcmində;
• ÜDM-un 50%-i həcmində;



• İnflyasiyanın mövcud səviyyəsi.
• ÜDM-un 30%-i həcmində
• ÜDM-un 10-15%-i həcmində;

135. Dövlət Sosial Sığorta ödənişləri hansı göstəriciyə görə faiz nisbətində ödəniş həyata keçirilir?

√ Müəssisənin əmək haqqı fonduna nisbətən;
• Müəssisənin xalis gəlirinə nisbətən;
• Müəssisənin amortizasiya fonduna nisbətən;
• Cavabların heç biri düzgün deyil.
• Müəssisənin ümumi gəlirlərinə nisbətən;

136. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sosial sığorta xərclərinə aid edilir: 1) müvəqqəti iş qabiliyyətinin itirilməsi üçün verilən müavinat; 2)
hamiləlik və doğuşla bağlı verilən müavinat; 3) işsizliklə bağlı müavinat; 4) əlillərə maddi kömək; 5) sosial pensiya;

√ (1; 2;)
• (2; 4;)
• (4; 5;)
• (3; 5;)
• (3; 4;)

137. Dövlət sosial müdafiə fonduna ödəmələr hansı mənbəədən faizlə tutulur?

√ əmək haqqı fondundan;
• mənfəətdən;
• ehtiyat fondundan;
• yığım fondundan;
• məhsulun satışı ilə bağlı mədaxildən;

138. Dövlət Neft Fondunun gəlirlərinə aid deyil:

√ Əlavə dəyər vergisi;
• AR payına düşən xam neftin satıçından əldə edilən gəlir (xərclər çıxılmaqla);
• Fondun vəsaitinin yerləşdirilməsindən əldə edilən gəlir;
• Göstərilənlərin hamısı fondun gəlirlərinə aiddir.
• Akrhesabı ödənişlər;

139. Dövlət maliyyəsinin yaranmasının ilkin şərtləri:

√ Dövlət pul fondlarının yaranması
• Qızılın xüsüsi əmtəə kimi ayrılması
• Maliyyə bazarlarının yaranması
• Qızıl sikkələrin dövrüyyə buraxılması ilə
• Kredit münasibətlərinin yaranması

140. Dövlət maliyyəsinin formalaşması metodudur:

√ Vergi qoyma
• Ev təsərufatının gəlirinin bir hissəsi
• Maliyyə bazarlarında borclanma ( borc almaq)
• Ev təsərüfatının gəlirlə işləməsi
• Təsərüfat subyektlərinin mənfəəti

141. Dövlət maliyyə siyasətinin əsas istiqamətlərinə aiddir:

√ Dövlətin iqtisadi və sosial inkişaf prioritetlərinə uyğun olaraq rasional bölgünün müəyyən edilməsi və malyyə resurslarının istifadəsi
• Pul-kredit sisteminin balanslaşdırılması və milli pul vahidinin ödəniş qabiliyyətliliyinin təminatı
• Maliyyə bazarında rəqabətin təminatı
• Kommersiya banklarının inkişaf strategiyasının hazırlanması
• Kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin gəlirliliyinin təmin edilməsi



142. Dövlət maliyyə sisteminə aid deyildlr

√ Kommersiya bankları
• Dövlət krediti
• Büdcədən kənar fondlar
• Bələdiyyələrin maliyyəsi
• Dövlət və yerli büdcələr

143. Dövlət gəlirlərinin mobilizə metodlarını qeyd edin:

√ borclar
• subvensiyalar
• dotasiyalar
• subsidiyalar
• transfertlər

144. Dövlət gəlirlərinin formalaşmasında nələr iştirak edir:

• dolayı vergilər; borclar; dotasiya;
√ vergilər; qeyri vergi daxilolmaları;
• emissiya; subsidiya; dotasiya.
• subvensiya; subsidiya; dotasiya.
• subvensiya; borclar; dolayı vergilər; dotasiya

145. Dövlət büdcəsinin vəsaitləri hansı valyuta növü üzrə xərclənir?

√ Milli valyuta
• Avro
• ABŞ dolları və manat
• Türk lirəsi
• ABŞ dolları

146. Dövlət büdcəsinin layihəsi qəbul olunduqdan sonra onu hansı səlahiyyətli şəxs təsdiqləyir?

√ Prezident
• Maliyyə naziri
• Milli bankın sədri
• Vergilər naziri
• Baş nazir

147. Dövlət büdcəsinin icrası ilə əsasən hansı hökumət qurumu məşğul olur?

√ Maliyyə Nazirliyi
• Prezidentin İcra Aparatı
• Nazirlər Kabineti
• Vergilər Nazirliyi
• Milli Bank

148. Dövlət büdcəsinin icrası ilə əsasən hansı hökumət qurumu məşğul olur?

√ Maliyyə Nazirliyi
• Prezidentin İcra Aparatı
• Nazirlər Kabineti
• Vergilər Nazirliyi
• Milli Bank

149. Dövlət büdcəsinin gəlirlərinə nə aiddir.?

√ dolayı vergilər



• MG
• istehlak fondu
• milli varidat
• mənfəət

150. Dövlət büdcəsinin əsaslı xərclərinə aşağıdakılardan ibarətdir:

√ Əsas fondlara əsaslı vəsait qoyuluşu (əsas vəsaitlərin alınması, əsaslı tikinti, əsaslı təmir), dövlət ehtiyatlarının yaradılması, torpaq və
qeyri-maddi aktivlərin alınması, əsaslı ödənişlər;

• Əsas fondlara əsaslı vəsait qoyuluşu (əsas vəsaitlərin alınması, əsaslı tikinti, əsaslı təmir), uzunmüddətli kreditlər.
• Mal və xidmətlərin haqqının ödənilməsi, dotasiya;
• Əsas vəsaitlərin alınması, əsaslı tikinti, əsaslı təmir, əməyin ödənilməs, uzunmüddətli kreditlər, kommunal xərclər, sair investisiyalar.
• İnvestisiyalar, əsaslı tikinti, təmir, uzunmüddətli kreditlər, subsidiyalar;

151. Dövlət büdcəsinin əsas gəlirləri hansıdır?

√ Vergi və rüsumlar
• Kreditlərdən daxilolmalar
• Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar
• Yalnız vergilərdən
• Qrantlar

152. Dövlət büdcədənkənar fondlarının vəsaitlərindən istifadə tənzimlənir:

√ icraedici orqan tərəfindən;
• büdcədənkənar fondların özləri tərəfindən;
• Mərkəzi bank tərəfindən;
• Hesablama palatası tərəfindən;
• qanunverici orqan tərəfindən;

153. Dövlət büdcədənkənar fondların fomalaşması mənbələri ola bilməz:

√ səhmlərin yerləşdirilməsi ilə əlaqədar emissiyon gəlir;
• sığorta haqqı;
• büdcə vəsaitləri;
• borc vəsaitləri;
• xüsusi vergilər;

154. Dövlət büdcədənkənar fondları bu:

√ konkret ictimai tələbatın maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edilən və mərkəzləşdirilmiş səviyyədə formalaşdırılan pul fondlarıdır;
• müəssısələrin büdcələrindən əlavə olaraq, müəssisələrdə yaradılan və istifadə olunan pul fondlarıdır;
• istənilən təsərrüfat subyektinin yarada biləcəyi pul fondlarıdır;
• büdcə sisteminin maliyyə resurslarının baza mənbəyidir;
• bütün maliyyə sistemi üçün maliyyə resurslarının baza mənbəyidir;

155. Büdçə profisiti nədir?

• xərclərin gəlirləri üstələməsi
• gəlirlərin xərclərdən kicik və bərabər olması.
√ gəlirlərin xərcləri üstələməsi
• gəlirlərin xərclərə bərabarliyi
• gəlirlərin xərclərdən üstün və ya bərabər olması.

156. Büdcənin inkişaf proqnozu nədir?

• Yalnız büdcə gəlirlərinin artımının qiymətləndirilməsidir.
• Büdcə sisteminin qurulması prinsipidir
• Büdcənin xüsusi gəlirlərinin planlaşdırılmasıdır
• Büdcə prosesinin son mərhələsidir



√ Büdcənin gəlir və xərc hissələrinin inkişaf yollarının və ehtimal olunan hədlərinin qiymətləndirilməsidir

157. Büdcənin icrası nəyi əhatə edir:

√ Büdcə vəsaitlərinin yığılması və istifadəsi proseslərini əhatə edir;
• Büdcənin icrası haqqında hesabatın hazırlanmasıdır;
• Büdcəyə nəzarətdir.
• Variantların heç biri düz deyil
• Büdcə layihəsinin tərtibidir;

158. Büdcədənkənar fondlar bu əlamətə görə təsnifləşdirilə bilməz:

• fəaliyyət dövrünə görə;
√ dəyər əlamətinə ğörə;
• statusa görə;
• məqsədinə görə;
• əhatə dairəsinə görə;

159. Büdcədən birbaşa yararlanan insanlar hansılardır 1.Hərbiçilər 2. Uşaqlar 3. İş adamları 4. Diplomatlar

√ 38018.0
• 38048.0
• 1,2,3,4
• 38047.0
• 37653.0

160. Büdcə təşkilatlarında vəzifə maaşları necə müəyyən edilir?

√ ştat cədvəli üzrə.
• əmək kollektivinin qərarı ilə
• yuxarı təşkilatın qərarı ilə
• vahid tarif cədvəli ilə.
• təşkilatın rəhbərliyinin qərarı ilə.

161. Büdcə təhlili həyata keçirilən zaman hansı üsullardan istifadə edilir?

√ Müqayisə və qruplaşdırma
• Qruplaşdırma və nəzarət
• Nəzarət və müqayisə
• Variantların hamısı düzdür
• Balanslaşdırma və qruplaşdırma

162. Büdcə ssudaları nəyə deyilir?

√ Büdcə ssudaları-dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə, eyni zamanda yerli büdcələrdən bələdiyyə təşkilatlarına qaytarılmaq şərtilə il
ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə vəsaitidir.

• Büdcə ssudaları-dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə qaytarılmaq şərtilə il ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə vəsaitidir.
• Büdcə ssudaları-dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə qaytarılmamaq şərtilə il ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə vəsaitidir.
• Büdcə sekvestri

• Büdcə ssudaları-dövlət büdcəsindən yerli büdcələrə, eyni zamanda yerli büdcələrdən bələdiyyə təşkilatlarına qaytarılmamaq şərti il
ərzində müəyyən müddətə verilən maliyyə vəsaitidir.

163. Büdcə prosesinin əsas mərhələləri hansılardır?

√ Büdcə layihəsinin tərtibi, müzakirəsi və təsdiqi, büdcənin icrası və icrasına dair hesabatın hazırlanması;
• Büdcə layihəsinin icrası;
• Büdcəyə nəzarət
• Büdcənin müzakirəsi
• Büdcə layihəsinin tərtibi və icrası;



164. Büdcə profisiti:

√ Mədaxil məxaricindən çoxdur
• Mədaxil və məxaric bərabərdir
• Hamısı düzdür
• Variantlar düz deyil
• Mədaxil məxaricindən azdır

165. Büdcə layihəsi müzakirə olunarkən onu hansı səlahiyyətli şəxs təqdim edir?

√ Prezident
• Baş Nazir
• İqtisadi inkişaf naziri
• Vergi Naziri
• Milli Bankın Sədri

166. Büdcə xərcləri əsasən hansı sahələrə yönəlir?

√ Bütün Dövlət xərclərinə
• Pensiyaların ödənməsinə
• Təhsil və səhiyyəyə
• Maddi sahələrin inkişafına
• Dövlət müəssisələrinə, orduya və polisin saxlanmasına

167. Büdcə gəlirlərinin təsnifatı hansı bölmələri əhatə edir:

√ vergili gəlirlər, qeyri-vergili gəlirlər, əsaslı gəlirlər və rəsmi qaydada alınan vəsaitlər;
• Dövlət mülkiyyətinin, dövlət torpaqlarının və əsaslı vəsaitlərinin özəlləşdirilməsindən, satışdan və icarəsindən daxilolmalar;
• Xarici dövlətlərdən və digər səviyyəli büdcələrdən alınan vəsaitlər.
• Aşağı səviyyəli büdcələrdən alınan vəsaitdir.
• Mülkiyyətdən və sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər, inzibati tədiyyələr və rüsumlar;

168. Bunlardan hansı büdcənin qeyri-istehsal sahələrinin xərclərinə aid deyil?

√ Sənaye və tikinti xərcləri
• Səhiyyə xərcləri
• Qeyri-maddi istehsal sahələri
• Mənzil – kommunal təsərrüfatı xərcləri
• Elm və təhsil xərcləri

169. Bir vergitutma obyektindən eyni növ vergi neçə dəfə tutula bilər?

√ bir dəfə
• istənilən qədər.
• üç dəfə
• beş dəfə
• iki dəfə

170. Bakı şəhərində sadələşdirilmiş verginin dərəçəsi neçədir?

√ 0.04
• 0.03
• 0.18
• 0.14
• 0.2

171. Azərbaycanda hansı büdcədənkənar fondlar mövcuddur?

• Yol fondu;
√ Neft fondu;



• Sosial sığorta fondu;
• Heydər Əliyev fondu;
• Prezidentin ehtiyyat fondu

172. Azərbaycanda büdcənin icrası sistemi hansıdır?

√ xəzinədarlıq;
• qarışıq;
• dövlət;
• smeta;
• Bank;

173. Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti iş qabiliyyətinin itirilməsi ilə əlaqədar müavinat hansı mənbədən ödənilir?

√ Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan;
• Pensiya fondundan;
• İcbari tibbi sığorta fondundan;
• işçinin işlədiyi müəssisə və təşkilatdan;
• Sosial sığorta fondu;

174. Aşağıdakılardan hansı vergilərin funksiyasına aid deyil?

√ Risk funksiya
• Fiskal funksiya
• Nəzarət funksiya
• Bölüşdürücü funksiya
• Tənzimləyici funksiya

175. Aşağıdakı vergilərin hansıları dolayı vergilərdir.

√ ƏDV; aksizlər;
• aksizlər; müəssələrin əmlak vergisi;
• gəlir vergisi; mənfəət vergisi; aksizlər;
• əmlak vergisi, gəlir vergisi;
• müəssələrin əmlak vergisi; ƏDV;

176. Aşağıdakı hallardan hansı büdcə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyini (faydalılığını)artıra bilər?

√ Büdcə vəsaitinin istifadəsində hesabatlığın, şəffaflığın və vətəndaş nəzarətinin gücləndirilməsi
• Büdcə prosesinin qapalılığın artırılması
• Büdcə prosesi müddətinin azaldılması
• Variantların hamısı düzdür
• Büdcə gəlirlərinin sürətlə artırılması, sosial xərclərin çoxaldılması

177. Aşağıda sadalananların hansını düzgün hesab edirsiniz?

√ dövlət xərcləri > dövlət büdcəsinin xərcləri;
• dövlət xərcləri < dövlət büdcəsinin xərcləri;
• dövlət xərcləri ≤ dövlət büdcəsinin xərcləri;
• dövlət xərcləri ≥ dövlət büdcəsinin xərcləri;
• dövlət xərcləri = dövlət büdcəsinin xərcləri;

178. Aşağıda qeyd olunan hansı sənəd büdcənin icrasında əsas operativ sənəd sayılır?

√ büdcənini gəlirlər və xərclər cədvəli.
• təsdiq edilmiş büdcə layihəsi.
• büdcənin gəlirlər və xərclər balansı.
• büdcə müəssisələrinin sifarişi.
• büdcənin smeta xərcləri



179. Advolor gömrük rüsumu nədir?

√ əmtəənin gömrük dəyərinə görə müəyyən olunmuş faiz.
• faktik qiymətlərdən ödəmələr.
• protksionist.
• vergi növüdür
• mövcud güzəşt rejimi.

180. 2010-cu ilin dövlət büdcəsində əsas hansı sahələrə diqqət yetirilmışdir? 1. Sosial sahələrə 2. İqtisadi sahələrə 3. Mudafiə sahəsinə 4.
Biznes sahəsinə 5. İdarəetməyə

• (3; 4;)
√ (1; 2;)
• (3; 5;)
• (1; 5;)
• (1; 3;)

181. Nağdsız pullar dövriyyəyə buraxılır:

√ Kommersiya bankları tərəfindən müştərilərinə ssudaların verilməsi yolu
• Kommersiya banklarında hesabları olan müəssisələr tərəfindən
• Müəssisələrə ərazi idarələri tərəfindən ssudalvrın verilməsi yolu ilə
• Mərkəzi Bank tərəfindən şirkətlərə ssudaların verilməsi yolu ilə
• Ərazi idarələrinə Mərkəzi Bank tərəfindən ssudaların verilməsi yolu ilə

182. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində … … pulun emissiyası ilkin sayılır:

√ Nağdsız
• Nağd
• Kağız
• Metal

183. Pul siyasəti alətinə daxildir:

√ Faiz dərəcələrinin müəyyənləşdirilməsi
• Maliyyə bazarında sabtlik
• Məşğulluğun təminatı
• İqtisadi artım
• Manatın sabitliyi

184. … … pul nəzəriyyəsi üçün pulun qızıl və gümüşlə eyniləşdirilməsi xarakterikdir:

√ Metallist
• Keynsian
• Monetarist
• Rasionalist
• Nominalist

185. Pulun monetarist nəzəriyyəsi tərəfdarları tərəfindən təklif olunan tədbirlər … … yönəldilmişdir:

√ Əmtəələrin təklifi ilə müqayisədə tələbin məhdudlaşdırılmasını stimullaş¬dırılmasına
• Tələbin stimullaşdırılmasnıda pulun rolunun gücləndirilməsinə
• Təklifin stimullaşdırılmasında pulun rolunu gücləndirilməsinə
• İqtisadiyyatda faizin rolunun azaldılmasına
• Pul yığımını stimullaşdırılmasına

186. Pulun əmtəə məzmununa etinasızlıq, əsas funksiyalarından imtina, ideal pul vahidi kimi pulun qiymətlər miqyası ilə eyniləşdirilməsi …
… pul nəzəriyyəsinin xarakterik nöqsanıdır:

√ Nominalist



• Keynsian
• Monetarist
• Rasionalist
• Metallist

187. Pulun dövlət hakimiyyətinin simvolarından biri kimi eyniləşdirilməsi … … pul nəzəriyyəsinin xaarkterik cəhətidir:

√ Nominalist
• Keynsian
• Monetarist
• Rasionalist
• Metallist

188. Pulun Keynsian nəzəriyyəsinin tətəfdarları tərəfindən təklif edilən tədbirlər yönəldilir:

√ Tələbin stimullaşdırılmasında pulun rolunu gücləndirilməsinə
• təklifin stimullaşdırılmasında pulun rolunu gücləndirilməsinə
• Pulun yığımını stimullaşdırılmasına
• Pulun yığımını zəiflədilməsinə
• Əmtəələrin təklifi ilə müqayisədə tələbin məhdudlaşdırılmasını stimullaşdırılmasına

189. Pulun monetarist nəzəriyyəsinə görə tədavüldə olan pul kütləsinin miqdarı:

√ Özünü tənzimləməyə məruz qalır, lakin dövlət pul kütləsinin artımına imkan vermir
• Kortəbii olaraq müəyyən edilmir, dövlətin iqtisadi ehtyiatlarından asılı olaraq formalaşır
• Milli iqtisadiyyatın beynəlmiləlləşməsi səviyyəsindən asılıdır
• Dövlətin maliyyə siyasəti və büdcənin həcmindən asılı olaraq formalaşır
• Ölkənin qızıl valyuta ehtyiatlarının həcmindən asılıdır

190. Pulun miqdar nəzəriyyəsinin tərffdarları hesab edirlər ki:

√ Məşğulluğun və əmək haqqının artımı qiymətlərin artımı ilə müşayiət olunur, əmək haqqının azalması isə qiymətlərin azalmasına səbəb
olur

• Məşğulluğun artması əmək haqqının və qiymətlərin artımı ilə müşayiət olunmur
• Məşğulluğun artması əmək haqqının artmasına təsir etsə də, qiymətlərin artımı ilə müşayiət olunmur
• Məşğulluğun səviyyəsi əmək haqqının həcminə həlledici təsir göstərmir
• Əmək haqqının həcmi məşğulluğun səviyyəsinə həlledici təsir göstərir

191. Pulun Keynsian nəzəriyyəsi … … nəzərdə tutur:

√ Pul kütləsinin tənzimlənməsində dövlətin aktiv iştirakı və məşğulluğun və işgüzar aktivliyin stimullaşdırılmasında pul kütləsinin
artırılması imkanlarını

• Pulun miqdarının ölkənin qızıl valyuta ehtyiatlarından asılı olaraq müəyyənləşdirilməsi
• Hökumətin sərt pul kredit siyasəti nəticəsində pul kütləsinin artımına yol verməməyi
• Hökumətin geniş monetar siyasəti nəticəsində pul kütləsinin artımına yol açmaq
• Qiymətqoyma proseslərinin kortəbiiliyini və dövlətin qiymətlərin müəyyən olunması prosesinə tam müdaxiləsizliyi

192. Fillips nəzəriyyəsinə görə qiymətlər səviyyəsi dəyişir:

√ [Əhalinin məşğulluq və əmək haqqı səviyyəsindən asılı olaraq
• Tələb və təklifin sərbəst təsiri altında kortəbii
• Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatlarının dəyişməsindən asılı olaraq
• Tədiyyə balansı səviyyəsindən asılı olaraq
• Tədavüldə pul kütləsinin dəyişməsinə münasib olaraq

193. Pulun miqdar nəzəriyyəsi qiymətlər səviyyəsindən asılı olaraq müəyyən edilməsini nəzərdə tutur:

√ Tədavüldə olan pul kütləsi ilə
• Əhalinin məşğulluq və ona müvafiq əmək haqqı fondunun ümumi səviyyəsi ilə
• Tələb və təklifin təsiri ilə kortəbii qaydada



• Ölkənin maliyyə potensialının dəyişməsindən asılıdır
• Ölkənin qızıl valyuta ehtiyatlarının dəyişməsindən asılıdır

194. Pul nəzəriyyəsinin inkişafı aşağıdakılarla əlaqədardır:

√ Tam dəyərli olmayan pul nişanlarının meydana gəlməsi və pul kütləsinin qiymətlərin səviyyəsinə təsirinin təhlili zərurirəti ilə
• Tam dəyərli puldan dəyər nişanlarına keçidin səbəblərinin tədqiqi zərurətindən
• Təkrar istehsal prosesinin geniş inkişafı və pulun rolunun bu prosesdə tədqiq olunması zərurəti ilə
• Təkrar istehsal prosesinin zəif inkişafı və pulun rolunun bu prosesdə tədqiq olunması zərurəti ilə
• Xarici iqtisadi əlaqələrin geniş inkişafı və rulun pulun bu əlaqələrdə tədqiq olunması zərurəti ilə

195. Müasir pul nəzəriyyələri üçün ümumi qəbul edilən cəhət bunlardır:

√ İqtisadiyyatın inkişafında pulun rolu və tədavüldə pulun miqdarının tənzimlənməsi zəruriliyi
• Pulun yaranmasının qeyri əmtəə xarakteri
• Əmtəələrin qiymətləndirilməsi və mübadiləsi üçün istifadə imkanları
• Faiz dərəcələrinin müəyyən etmə zəruriliyi
• Tədavüldə olan pulun miqdarının özünü tənzimləmə imkanları

196. Planlı iqtisadiyyatda pula əsasən … … yanaşılırdı:

√ İqtisadiyyatın idarə olunması üzrə mərkəzi və digər orqanlar tərəfindən uçot və nəzarət aləti kimi
• Kapital və ya öz-özünə artan dəyər kimi
• Yığım vasitəsi və sərvətin artırılması kimi
• Sadəcə mübadilə vasitəsi kimi
• İqtisadi proseslərin bütün sferalarına aktiv təsir aləti və istehsalın effektivliyinin stimullaşdırılmasının real vasitəsi kimi

197. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal olunan və reallaşdırılan məhsulun həcmi və çeşidi formalaşır:

√ Tədiyə qabiliyyəti və istehsal fəaliyyətinin faydalılığı nəzərə alınmaqla
• Hökümətin qərarı ilə
• Dəyişməyən və ciddi müəyyənləşdirilmiş istehlak rasionu üzrə
• Kortəbii
• Mərkəzləşdirilmiş qaydada

198. Ödəmə böhranı şəraitində malların dəyərinin əvvəlcədən ödənilməsi tələbi onunla əlaqədardır ki:

√ Alıcının məhsulun keyfiyyətinə nəzarət imkanında və onun vaxtlı-vaxtında göndərilməsində pulun rolu zəifləyir
• Pulun rolunun genişlənməsi, məhsulun keyfiyyətinə alıcının nəzarət imkanları və vaxtlı vaxtında göndərilməsini
• Böhrandan əvvəlki dövrlə müqayisədə pulun rolunun faktiki dəyişməzliyində
• Pulun rolu azalır, kredit münasibətləri isə inkişaf edir
• Pulun rolu genişlənir, kredit münasibətləri inkişaf edir

199. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçiddə pulun tətbiq sferası:

√ Genişlənir
• ancaq xidmət sferasında zəifləyir
• Ancaq istehsal sferasında genişlənir
• Dəyişməz qalır
• İxtisar olunur

200. Ölkələrarası qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrdə pulun rolu onunla ifadə olunur ki, ondan … istifadə olunur:

√ Milli valyutanın devalvasiya və revalvasiya faizinin müəyyənləşdiril¬məsində
• Ölkənin qızıl valyuta ehtyiatlarının həcminin hesablanmasında
• İdxal ixrac əməliyyatlarının faydalılığının qiymətləndirilməsi və hesablanmasında
• Ölkənin investisiya potensialının hesablanmasında
• Müxtəlif ölkələrin rezidentləri arasında icra olunan sövdələşmələrdə

201. Planlı iqtisadiyyatda pulun məhdud rolu müəyyən edilir:



√ Dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş sabit, dəyişməz qiymətlərlə
• İstehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətlə
• Kortəbii qiymət qoyma ilə
• vergi bəyannaməsi üzərindən dövlət nəzarəti
• Mal istehsalçıları arasında rəqabətdə

202. İnflyasiya prosesləri:

√ Pulun rolunun zəifləməsinə və onun tətbiq sferasının daralmasına gətirib çıxarır
• Pulun tətbiq sferasının əhəmiyyətli surətdə genişlənməsini zəifləndirir
• Yalnız xarici-iqtisadi əlaqələrin inkişafına neqativ təsir göstərir
• Pulun rolunun güclənməsinə və onun tətbiq sferasının genişlənməsinə gətirib çıxarır
• Pulun roluna və onun tətbiq sferasına hər hansı bir təsir göstərmir

203. İqtisadiyyatın bazar modelində malların alınması imkanının müəyyənləş¬dirilməsində başlıca əhəmiyyət kəsb edirlər:

√ Pul
• Kartoçka və mal talonları
• Mal buraxılışının müəyyən olunan normaları
• vergi dərəcəsi
• Barter sövdələşmələri:

204. Geniş təkrar prosesində pulun rolu ilk növbədə onda təzahür edir ki, onun köməyi ilə:

√ İstehsal olunan məhsulun maya dəyəri müəyyənləşdirilir və qiyməti formalaşır
• Pulun yığımı baş verir və yığım fondu formalaşır
• Təsərrüfat subyektləri tərəfindən kommersiya banklarından götürülmüş kreditlər üzrə faiz dərəcəsi müəyyənləşdirilir
• investisiya layihələrini hazırlamaq mümkün olur
• Təsərrüfat subyektlərinin vergi öhdəliklərinin icrası təmin edilir

205. Pulun rolu:

√ Müxtəlif fəaliyyət tərəflərinə və cəmiyyətin inkişafına pulun tətbiqinin nəticəsi və təsiridir
• İqtisadi kateqoriya kimi pulun xarakteristikasıdır
• Pulun tədavül və tədiyə vasitələri funksiyaları ilə müəyyənləşdirilən tətbiq sferasıdır
• real sektorun inkişafına pulun tətbiqinin nəticəsi və təsiridir
• Dəyərin ümumi ekvivalenti kimi onun mahiyyətinin konkret xarici ifadəsidir

206. Mərkəzi Bankın kommersiya banklarına verdiyi kreditə görə alacağı faiz dərəcəsi …… adlanır:

√ Uçot
• Netto
• İnhisarçı
• marja
• Lombard

207. Mal kütləsi ilə pul arasındakı uyğunluq, pulun qəbulu və istifadəsindəki rahatlıq, tədiyə qabiliyyətli tələbin; malların təklifinə uyğunluq
pulun hansı funksiyasında öz əksini tapır:

• Yığım vasitəsi
√ Tədavül vasitəsi
• Tədiyə vasitəsi
• Dəyər ölçüsü
• Yığım vasitəsi və dünya pul fünksiyası

208. Pul hansı funksiyanı yerinə yetirərkən borc öhdəliklərinin ödənilməsi vasitəsi kimi çıxış edir:

√ Tədiyə vasitəsi
• Tədavül vasitəsi



• Dəyər ölçüsü
• Tədavül vasitəsi və Yığım vasitəsi
• Yığım vasitəsi

209. Pul hansı funksiyanı yerinə yetirərkən əmtəələrin və pulun qarşı-qarşıya hərəkəti baş verir:

√ Tədavül vasitəsi
• Tədiyə vasitəsi
• Yığım vasitəsi
• Dəyər ölçüsü və yığım vasitəsi
• Dəyər ölçüsü

210. Pullun xəyalən, ideal istifadəsi pulun hansı funksiyası üçün xarakterikdir:

√ Dəyər ölçüsü
• Tədiyə vasitəsi
• Yığım vasitəsi
• Dünya pul funksiyası
• Tədavül vasitəsi

211. Pulun hansı funksiyası mal və xidmətlərin kreditlə satılması forması ilə əlaqədardır:

√ Tədiyə vasitəsi
• Tədavül vasitəsi
• Dəyər ölçüsü
• Tədavül və yığım vasitəsi
• Yığım vasitəsi

212. Əmtəə və xidmətlərin dəyərinin ani ödənilməsi – pulun hansı funksiyasının xarakterik xüsusiyyətidir:

√ Tədavül vasitəsi
• Tədiyə vasitəsi
• Yığım vasitəsi
• Tədiyə və yığım vasitəsi
• Dəyər ölçüsü

213. Əmtəə mübadiləsində pulun hansı funksiyası vasitəçi rolunu oynayır.

√ Tədavül vasitəsi
• Tədiyə vasitəsi
• Yığım vasitəsi
• yalnız tədiyə və yığım vasitəsi
• Dəyər ölçüsü

214. Əmtəə dünyasına vahid dəyər etalonunun təqdim edilməsi pulun hansı funksiyasının əsas təyinatıdır:

√ Dəyər ölçüsü
• Tədiyə vasitəsi
• Yığım vasitəsi
• stimullaşdırıcı vasitə
• Tədavül vasitəsi

215. Ölkədə bazar iqtisadiyyatının və rəqabətin inkişafı mübadilənin ekvivalentliliyinin təmin olunması qiymətin əmələ gəlməsinin vahid
sisteminin mövcudluğu pulun hansı funksiyasının düzgün reallaş¬masına şərait yaradır:

√ Dəyər ölçüsü
• Yığım vasitəsi
• Tədiyə vasitəsi
• mübadilə vasitəsi
• Tədavül vasitəsi



216. Pulun hansı funksiyasını ancaq həqiqi pullar yerinə yetirir:

√ Dəyər ölçüsü
• Tədiyə vasitəsi
• Tədavül vasitəsi
• dünya pul funksiyası
• Yığım vasitəsi

217. Pul hansı funksiyanı yerinə yetirərkən mal və xidmətlərin dəyərinin ümumi ekvivalenti kimi çıxış edir:

√ Dəyər ölçüsü
• Tədiyyə vasitəsi
• Yığım vasitəsi
• Barter
• Tədavül vasitəsi

218. Pul hansı halda tədiyə vasitəsi funksiyasını yerinə yetirir:

√ Əmtəə tədavülü sferası və qeyri əmtəə ödənişlərində
• Yalnız qeyri-əmtəə ödənişləri sferasında
• Yalnız maliyyə əməliyyatları zamanı
• Yalnız valyuta əməliyyatları zamanı
• Yalnız əmtəə tədavülü sferasında

219. Pulun tədavül vasitəsi funksiyasını yerinə yetirdiyi zaman hansı hallarda iqtisadi böhran yaranmasına formal imkan yaranır

√ Lazımi anda əmtəə almaq üçün alıcının pulu çatmadıqda
• Kreditorlar kifayət qədər kredit resurslarına malik olmadıqda
• Kreditorlardan kredit almaq şərtləri borc alanı qane etmədikdə
• Kreditorlar tərəfindən kreditə görə sabit faiz qoyulduqda
• Kreditorlar tərəfindən kreditə görə yüksək faiz qoyulduqda

220. Pulun tədiyə vasitəsi funksiyasını yerinə yetirməsində xarakterik formula hansıdır:

√ Əmtəə-borc öhdəliyi – pul
• Pul-əmtəə-pul
• Əmtəə-pul-borc öhdəliyi
• Pul-pul
• Əmtəə-pul- əmtəə

221. Pul tədiyə vasitəsi funksiyasını yerinə yetirərkən pul və əmtəənin qarşılaşması:

√ Baş vermir
• Dövri olaraq baş verir
• Yalnız nağd hesablaşmalarda baş verir
• bəzi hallarda baş verir
• Daima baş verir

222. Dəfinə yığımdan fərqli olaraq:

√ Məqsədli təyinata malik deyil, sərvətin saxlanılması funksiyasını yerinə yetirir və yalnız natural formada saxlanılır
• Məqsədli təyinata malikdir, tədiyə vasitəsi funksiyasını yerinə yetirir və yalnız natural formada saxlanılır.
• Məqsədli təyinata malik deyil, sərvətin saxlanılması funksiyasını yerinə yetirir yalnız nağdsız formada saxlanılır.
• Məqsədli təyinata malikdir, mübadilə funksiyasını yerinə yetirir və yalnız natural formada saxlanılır
• Məqsədli təyinata malikdir, dəyər ölçüsü funksiyasını yerinə yetirir və yalnız natural formada saxlanılır

223. Pul yığımı ola bilir:

√ Nağd və nağdsız formalarda



• Yalnız nağdsız formada
• Yalnız dövlətin qiymətli kağızlarına investisiya yolu ilə
• Yalnız valyuta formasında
• Yalnız nağd formada

224. Pul tədavül vasitəsi funksiyasını yerinə yetirərkən pul və əmtəənin qarşılıqlı hərəkəti:

√ Daima baş verir
• Heç vaxt baş vermir
• Yalnız nağdsız formada
• bəzi hallarda baş verə bilər
• Yalnız veksellərin tətbiqi zamanı baş verir

225. Dünya təcrübəsində pulun tədiyə vasitəsi kimi istifadə olunma sferası:

√ Genişlənir
• Daralır
• Sabit qalır
• qeyri- müəyyən olaraq qalır
• Çox məhduddur

226. Pul tədiyə vasitəsi funksiyasını nə vaxt düzgün yerinə yetirər:

√ Borc öhdəlikləri üzrə faktiki ödəniş müqaviləsində nəzərdə tutulana uyğun olduqda
• Malların pula və əksinə tədavülü prosesi maneəsiz başa çatdıqda
• Pul yığımlarının real maddi ehtiyatların yaradılmasına uyğunluğu müşahidə edildikdə
• tədiyyə balansının tarazlığı dönəmində
• Borc öhdəlikləri üzrə faktiki ödənişlər müqavilədə nəzərdə tutulduğundan az olduqda

227. Dünyanın iqtisad dövriyyəsinə xidmət göstərən pullar … … funksiyanı yerinə yetirirlər:

√ Dünya pulu
• Tədiyə vasitəsi
• Dəyər ölçüsü
• mübadilə vasitəsi
• Dəfinə

228. Pullar nə vaxt tədavül vasitəsi funksiyasını düzgün yerinə yetirir:

√ Malların pula və əksinə tədavülü prosesinin maneəsiz başa çatmasında
• Borc öhdəlikləri üzrə faktiki ödəniş müqaviləsində nəzərda tutulduğundan az olduqda
• Nağd dövriyyə nağdsız dövriyyəyə uyğun olduqda
• maliyyə bazarında
• [Pul yığımları ilə real maddi ehtiyatların yaradılması arasında uyğunluq təmin edildikdə

229. Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı mübadilə münasibətləri … müəyyənləşir:

√ Əmtəələrin dəyərinin qızıla bərabərləşdirilməsi yolu ilə
• Sövdələşən tərəflər tərəfindən
• Hər bir mal qrupu üzrə mərkəzdləşdirilmiş qaydada
• fond birjasında
• Dövlət tərəfindən

230. Dünya təcrübəsində puldan tədavül vasitəsi kimi istifadə:

√ Azalır
• Çox genişdir və pulun digər funksiyalarda istifadəsini üstələyir
• Dəyişilməz qalır
• qeyri – müəyyən olaraq qalır
• Genişlənir



231. Dəyər nişanələrinin tədavülündə qiymət miqyası:

√ Ölkədə formalaşan müəyyən qiymət səviyyəsi nəticəsində kortəbii yaranan pul vahidinin səciyyəsidir
• Müəyyən olunmur
• Pul vahidinin metal çəkisinə uyğun gəlir
• Pul vahidinin bazar dəyərinə uyğun gəlir
• Yalnız milli və xarici valyutaların dəyərlərinin nisbəti əsasında müəyyən olunur

232. Pulun dəyər ölçüsü funksiyasının başlıca təyinatı özünü nədə göstərir:

√ Əmtəə dünyasına vahid dəyər etalonunun təqdim olunmasında
• Pul yığımlarının yaradılması imkanının təmin olunmasında
• Borc öhdəliklərinin emissiyası imkanının təmin olunmasında
• Dövlətin xəzinə kağızlarının emissiyasının təmin olunmasında
• Dövlətin qiymətli kağızlarının emissiyasının təmin olunmasında

233. Pul yığımları … … mövcud olur:

√ Maddi istehsal sferası və fərdi şəxslərdə
• Yalnız ayrı-ayrı şəxslərdə
• Yalnız maddi istehsal sferasında
• Yalnız qeyri maddi istehsal sferasında
• Yalnız fərdi sahibkarlıq sferasında

234. Hansı pul vahidləri beynəlxalq vahilddir:

• Ekü və dollar
• Isveçrə frankı
√ SDR və Ekü
• SDR, ekü və avro
• SDR və avro

235. Əhalinin pul yığımları ölkədə hansı münasibətlərin inkişafının nəticəsidir:

√ Kredit
• Forfeytinq
• İcarə
• lizinq
• Faktorinq

236. Tam dəyərli pulların tədavülü zamanı qiymət miqyası:

√ Pul vahidində əks olunan metal pulun çəkisinə uyğun gəlirdi
• Pul vahidinin istehlak dəyəri kimi çıxış edirdi
• Ölkədə müəyyən qiymət səviyyəsinin formalaşması nəticəsində kortəbii formalaşan pul vahidinin səviyyəsi idi
• Pul vahidinin investisiya dəyəri kimi çıxış edirdi
• Müəyyən edilmirdi

237. Hal-hazırda dünya pulu funksiyasını əsasən … valyutalar yerinə yetirir:

√ Sərbəst dönərli
• Qismən dönərli
• Tədavül olunmayan
• tənzimlənən
• Dönərli olmayan

238. Banklar tərəfindən beynəlxalq bank krediti verilir:

√ İxrac və idxal edənlərə



• Yalnız alıcı dövlətin hökumətinə
• Yalnız idxalçılara
• Yalnız banklara
• Yalnız ixrac edənlərə

239. Dünya pulu funksiyası hansı qarşılıqlı münasibətdə təzahür olunur:

√ Ölkə daxilindəki fiziki və hüquqi şəxslər arasındakı
• Ölkələr arası və ya müxtəlif ölkələrdəki fiziki və hüquqi şəxslər arasındakı
• Yalnız valyuta maliyyə təşkilatları və ölkələrin hökumətləri arasındakı
• valyuta birjasında
• Yalnız müxtəlif ölkələrin kommersiya bankları arasındakı

240. Pulun tədavül vasitəsi funksiyasını yerinə yetirməsi üçün hansı düstur xarakterikdir:

√ Əmtəə-pul-əmtəə
• Əmtəə-borc öhdəliyi-pul
• İstehsal – bölgü- mübadilə – istehlak
• Əmtəə- əmtəə
• Pul-əmtəə-pul

241. Yığım vasitəsi funksiyasını … pullar yerinə yetirir.

√ Yalnız real pullar
• İdeal və real pullar
• Yalnız nağdsız pullar
• plastic kartlar
• İdeal pullar

242. Pulun yığım vasitəsi funksiyası özünü … göstərir

√ Yığım vasitəsi və pul artımında
• Borc öhdəliklərinin ödənilmə vasitəsində
• Digər əmtəələrin dəyər ölçüsü, ümumi ekvivalent olmasında
• yastıq altında
• Əmtəələrin mübadiləsində vasitəçilikdə

243. Tədavül vasitəsi … yerinə yetirir

√ Tamdəyərli pullar və dəyər nişanələri
• Yalnız dəyər nişanələri
• Yalnız nağdsız pullar
• plastic kartlar
• Yalnız tam dəyərli pullar

244. Pul tədavül vasitəsi funksiyasını yerinə yetirərkən ödəmə qabiliyyətli tələbin həcmi:

√ Əmtəələrin təklifinə uyğun olmalıdır
• Əmtəə təklifindən xeyli aşağı olmalıdır
• Vaxt keçdikgə azalsın
• investisiya həcminə uyğun olmalıdır
• Əmtəə təklifini xeyli qabaqlamalıdır

245. Tədavül vasitəsi funksiyasını … pullar yerinə yetirir.

√ Ancaq real
• Ancaq nağdsız
• İdeal və real
• plastik kartlı
• İdeal, xəyal edlilən



246. Pulun tədavül vasitəsi funksiyasının mahiyyəti özünü … kimi çıxış etməsində göstərir:

√ Əmtəələrin mübadiləsində vasitəsi
• Yığım və əmanət vasitəsi
• Digər əmtəələrin dəyər ölçüsü, ümumi ekvivalent
• investisiya dəyər ölçüsü
• Borc öhdəliklərinin ödənilməsində vasitəçi

247. Pulun hansı funksiyası onun digər funksiyalarının reallaşmasının təminatçısıdır:

√ Dəyər ölçüsü
• Tədiyə vasitəsi
• Tədavül vasitəsi
• mübadilə vasitəsi
• Dünya pulu

248. Pulun dəyər ölçüsü funksiyasının mahiyyəti özünü … … kimi çıxış etməsində göstərir:

√ Ümumi dəyər etalonu
• Borc öhdəliklərinin ödəmə vasitəsi
• Yığım və əmanət vasitəsi
• mübadilə vasitəsi
• Əmtəə mübadiləsində vasitəçi

249. Dəyər ölçüsü funksiyasını … … pullar yerinə yetirir:

√ Yalnız tam dəyərli
• Tam və natamam dəyərli
• Kağız və kredit
• xarici
• Yalnız natamam dəyərli

250. Pulun funksiyaları … … deməkdir:

√ Onların mahiyyətinin dəyərin ümumi ekvivalenti kimi xarici təzahürü
• Pulun düzgün fəaliyyəti üçün zəruri şərait
• Kreditə verilmiş pulun qiyməti
• Onların mahiyyətinin dəyərin ümumi ekvivalenti kimi daxili təzahürü
• Cəmiyyətin fəaliyyəti və inkişafının müxtəlif sahələrinə pulun tətbiqi və təsirinin nəticəsi

251. … … mövcud olduqca pul mövcud olacaqdır:

√ Əmtəə istehsalı
• Fond bazarı
• Veksel mübadiləsi
• iqtisadi sabitlik
• Valyuta bazarı

252. Qızılın pul funksiyasını itirməsi … … adlanır:

√ Demonetizasiya
• Differensiasiya
• Disfunksiya
• inflasiya
• Destafasiya

253. Müasir pullar:

• xarici banklarda qızıla dəyişdirilir



• AR Maliyyə Nazirliyində qızıla dəyişdirilir
• AR Mərkəzi bankında qızıla dəyişdirilir
• Dövlət nişanı fabrikində qızıla dəyişdirilir
√ Qızıla dəyişdirilmir

254. Hansı düstur pulun kapital kimi fəaliyyətini xarakterizə edir:

√ Pul-əmtəə-pul
• Əmtəə-əmtəə- pul
• Pul – borc öhdəliyi- əmtəə
• Pul -pul
• Əmtəə-pul-əmtəə

255. Əmtəənin dəyərinin pul ilə ifadəsi kimi … … çıxış edir:

√ Qiymət
• Mənfəət
• Rentabellik
• vergi
• Gəlir

256. M2 + SDV depozitlər pul kütləsinin hansı aqreqatına aid edilir:

√ M3
• M1
• M2
• L
• M0

257. Əmtəələrin … … onun istehsalına sərf olunan əmək məsrəfləri əsasında müəyyən olunur:

√ Dəyəri
• Valyuta kursu
• Mənfəəti
• İstehsal dəyəri
• İstehlak dəyəri

258. Dəyər nişanlarına aiddir:

√ Kağız pullar, metal pullar və kredit pullar, sürtülmüş metal pullar
• Qızıl pullar
• Yalnız kredit pullar
• plastik kartlar
• Nominal dəyəri real dəyərinə müvafiq olan

259. Nisbətən likvidli bir əmtəənin yerli bazarda ümumi ekvivalent rolunu oynaması hansı dəyər forması üçün xarakterikdir:

√ Ümumi
• Tam
• Sadə
• Mürəkkəb
• Pul

260. Pul … … dəyərinin müstəqil formasıdır.

√ Mübadilə
• Əmtəə
• Maliyyə
• invesisiya
• İstehlak



261. Dövriyədə olan nəğd pul + tələb olunanadək depozitlər+müddətli depozitlər. pul kütləsinin hansı aqreqatına aid edilir:

√ M2
• M1
• M3
• L
• M0

262. Hansı konsenpsiyaya görə pul insanlar arasındakı xüsusi razılaşma nəticəsində meydana gəlmişdir:

√ Təkamül
• Rasionalist
• Psixoloji
• insitutsional
• Monetarist

263. Nominal dəyəri … … dəyər nişanələri puldur:

√ Real dəyərdən yuxarı olan
• Real dəyərə müvafiq olan
• Real dəyərindən aşağı olan
• müəyyən olunan
• Müəyyən olunmayan

264. Pul ilə ödənilməyən mala mülkiyyət hüququ verən mal mübadiləsi sövdələşməsi necə adlanır?

√ Barter
• Dempinq
• Faktorinq
• Lizinq
• Forfeytinq

265. Bir əmtəənin dəyərinin digər əmtəədə əks olunması hansı dəyər forması üçün xarakterikdir:

√ Sadə
• Ümumi
• Pul
• Barter
• Tam

266. Nominal dəyərləri …… pullar tam dəyərlidir.

√ Real dəyərə müvafiq olan
• Real dəyərindən aşağı olan
• Real dəyərindən aşağı olan
• dövlət tərəfindən müəyyən olunan
• Bazarda kortəbii müəyyən olunan

267. Hansı dəyər forması bir əmtəənin dəyərini bir neçə ekvivalent əmtəədə əks etdirir.

√ Tam
• Ümumi
• Sadə
• mürəkkəb
• Pul

268. Pul … ümumi ekvivalentidir.

√ Mal və xidmətlərin dəyəri



• İstehlak dəyərinin
• Tam dəyərli pulların çəkisinin
• Yığım dəyərinin
• Mübadilə dəyərinin

269. Pulun meydana gəlməsinin ilkin şərti

• Qızıl ehtiyatlarının kəşfi və ərzaq malları bazarının meydana gəlməsi
• İstehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyətin mövcudluğu və iri topdan bazarların meydana çıxması
• dövlət maliyyə sisteminin varlığı
√ Natural təsərrüfatdan əmtəələrin istehsalı və mübadiləçinə keçid
• Mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin meydana gəlməsi və qızıl yataqlarının kəşfi

270. Pulun mövcudluğunun zəruri əsası

√ Mərkəzi və kommersiya banklarının tələbatı
• Xarici iqtisadi əlaqələr
• Əmtəə istehsalı və əmtəə tədavülü
• Şirkətlərin tələbatı
• Dövlətin maliyyə ehtiyacları

271. Müştərinin sərəncamı və müqaviləsinə əsasən onun əmlakının bankın öz adından idarə edilməsi əməliyyatıdır:

√ trast
• forfeytinq
• lizinq
• ipoteka
• faktorinq

272. İstehsal vasitələrinin orta və uzun müddətə icarəyə verilməsi necə adlanır?

√ lizinq
• forfeytinq
• trast
• klirinq
• faktorinq

273. Banklar vasitəçilik əməliyyatlarından hansı formada gəlir əldə edirlər:

√ komission
• marja
• dividend
• arenda
• faiz

274. Borc qiymətli kağızların alınmasında məqsəd

√ faiz gəliri
• ilkin bazarda qiymətli kağızların alqı-satqısı
• müştərilərin tapşırığı ilə təkrar bazarda qiymətli kağızların alqı- satqısı
• riskdən qorunmaq
• Mərkəzi Bankın tapşırığı ilə təkrar bazarda qiymətli kağızlarla alqı- satqı əməliyyatları

275. Maliyyə hesabatlarında qiymətli kağızların təsnifatı

√ Borc qiymətli kağızları, dilinq əməliyyatları üçün qiymətli kağızlar və investisiya üçün qiymətli kağızlar
• yalnız dilinq əməliyyatları üçün qiymətli kağızlar
• yalnız investisiya üçün qiymətli kağızlar
• istiqraz və səhmlər
• yalnız borc qiymətli kağızları



276. Maliyyə investisiyası dedikdə ......... vəsait qoyuluşu başa düşülür.

√ Maliyyə aktivlərinə
• müəssisələrin nizamnamə kapitallarına
• qeyri maddi aktivlərə
• yalnız bank qiymətli kağızlarına
• investisiya obyektlərinin bazar dəyərinin artmasına

277. Real investisiya dedikdə vəsait qoyuluşu başa düşülür:

√ maddi resurslara qoyuluş
• müəssisələrin nizamnamə kapitalına qoyuluş
• investisiya obyektlərinin bazar qiymətlərinin artımına qoyuluş
• valyuta ehtiyatlarına qoyuluş
• müxtəlif maliyyə aktivlərinə qoyuluş

278. Müxtəlif emitentlərin qiymətli kağızlarının buraxılması və yerləşdirilməsi üzrə bank xidməti adlanır.

√ anderraytinq
• superraytinq
• raytinq
• broker

279. Daşınmaz əmlakın girov olduğu kredit adlanır

√ İpoteka
• Dövlət
• Blank
• istehlak
• Qısamüddətli

280. Bank tərəfindən müştərinin hesabındakı vəsait qalığından artıq vəsait silinməsi yolu ilə aparılan kreditləşmə formasıdır

√ Overdraft
• Akseptli kredit
• Kredit xətti
• lombard
• Faktorinq

281. Kreditin real dəyəri hesablanır

√ Kredit üzrə nominal faiz dərəcəsindən inflyasiya səviyyəsi çıxılmaqla
• Kredit üzrə faiz dərəcəsi ilə inflyasiya səviyyəsinin cəmi kimi
• Kreditin məbləği ilə faizli pul məbləğinin cəmi kimi
• Faizli pulların məbləğindən inflyasiya səviyyəsi çıxılmaqla

282. Bank kreditinin ilkin ödəniş mənbəyidir

√ Məhsul satışından (iş və xidmətdən)gələn gəlir
• Maliyyə bazarından cəlb olunan pul vəsaiti
• Əmlakın satışından gəlir
• Qiymətli kağız bazarından cəlb olunan pul vəsaiti
• Girov qoyulmuş əmlak

283. Kredit verilən zamanı girov qoyulmuş əmlakın dəyəri

√ Verilmiş kreditin məbləğindən yüksək olmalıdır
• Borcalan müəssisənin nizamnamə kapitalına müvafiq olmalıdır
• Kredit məbləğinə bərabər olmalıdır



• Kredit məbləğindən aşağı olmalıdır
• Kreditin məbləğindən aşağı olmamalıdır.

284. Bankın nisbətən yüksək likvidli aktivlərinə aiddir

• Kredit qoyuluşu
• Bankın ehtiyatında olan kapital
• Bankın əsas vəsaitə qoyulşu
• Bankın əmanətçilər qarşısındakı öhdəliklər
√ Kassa aktivləri, Mərkəzi Bankda olan məcburi ehtiyatlar fondundakı vəsait

285. Kredit riskinin minimumlaşdırılması üsuludur

√ Kreditin qaytarılmasının etibarlı formaları tətbiq edilməsi
• Kredit xəttindən geniş istifadə
• Kreditləşmənin ayrı subyektlərdə mərkəzləşdirilməsi
• Kredit üzrə faiz dərəcələrinin azalması
• Kredit üzrə faiz dərəcələrinin artırılması

286. Bank lisenziyalarının verilməsində və ləğv edilməsini hansı orqan həyata keçirir

√ Mərkəzi Bank
• maliyyə nazirliyi
• nazirlər kabineti
• prezident administrasiyası
• ədliyyə nazirliyi

287. Kontokorrent hesab

√ Hesablaşma hesabı və ssuda hesabının birləşməsidir
• Kredit almaq hüququ verən hesablaşma hesabıdır
• Kredit kartoçkası sahibinə açılan hesabdır
• Əmanət hesabı
• Cari hesabın bir növüdür

288. Overdraft

√ Müştərinin hesablaşma hesabı üzrə debet qalığının örtülməsinə verilən ssudadır
• Çeklərin ödənilməsinə verilən ssudadır
• Xüsusi ssuda hesabından verilən kreditdir
• Əmanət qoyuluşu
• İstənilən ssuda verilişidir

289. Kredit portfelinin ssudaların müddətlərinə görə quruluşunu müəyyən edən amildir

√ Bankın kredit siyasəti
• Bankın müxbir hesabının vəziyyəti
• Ssuda borcunun vəziyyəti
• faiz dərəcələri
• Kreditlər üzrə yetərli təminat

290. Bankın kredit portfelidir

√ Müxtəlif əlamətlərə görə struklaşdırılmış bankın kredit qoyuluşu
• Müxtəlif əlamətlərə görə struklaşdırılmış bank passivləri
• Bankın kredit potensialı
• Müxtəlif əlamətlərə görə struklaşdırılmış bank kapitalı
• Müxtəlif əlamətlərə görə struklaşdırılmış bank aktivləri

291. Yüksək likvidli aktivlərə aiddir



√ Kassa və ona bərabər tutulan vəsaitlər
• Mərkəzi Bankdakı məcburi ehtiyyatlarhesabı
• Uzun müddətli kreditlər
• səhm və istiqraz
• Əsas vəsaitlər

292. Gəlirsiz aktivlərə daxildir

√ Mərkəzi Bankdakı müxbir hesab
• Müəssisə və təşkilatların nizamnamə kapitalına köçürülən vəsaitlər
• Dövlətin borc öhdəliklərinə qoyuluş
• Xəzinə bonosu
• Ödəniş vaxtı keçmiş kreditlər

293. Bankın potensialının artırılması yolları

√ Cəlb olunmuş vəsaitlərin həcminin artırılması
• Tələblərin minimal ehtiyyatlarının artırılması
• Kreditləşmənin təşkilinin təkmilləşdirilməsi
• marketinq siyasətində dəyişiklik
• Kredit qoyuluşunun artırılması

294. Bankın cari fəaliyyəti zamanı meydana çıxan itkilər………hesabına ödənilir

• Yığım fondu
√ Ehtiyyat fondu
• Sığorta fondu
• İctimai təminatlı fond
• sosial müdafiə fondu

295. Kommersiya bankının cəlb etdiyi vəsaitdir

√ Banklararası kredit
• Bölüşdürülməmiş mənfəət
• Nizamnamə kapitalı
• əlavə kapital
• Bankın emissiya gəliri

296. Kommersiya bankının resurslarına daxildir

√ Xüsusi kapital və cəlb olunmuş vəsait
• Yalnız fiziki və hüquqi şəxslərin qaytarılmaq şərti ilə cəlb olunduğu pul vəsaitləri
• Yalnız nizamnamə kapitalı
• Yalnız cəlb olunmuş vəsait
• Yalnız xüsusi kapital

297. Banklararası kredit bazarının subyektləridir

√ Kommersiya bankları və Mərkəzi Bank
• Mərkəzi Bank və fiziki şəxslər
• Mərkəzi Bank və ərazi idarələri
• kommersiya təşkilatları
• Fiziki və hüquqi şəxslər

298. Kommersiya bankları …………sertifikatlarını buraxa bilər

√ Depozit və əmanət
• Yalnız əmanət
• Yalnız dövr etməyən



• yalnız kredit
• Yalnız depozit

299. Kommersiya banklarına səhm və istiqrazların eyni vaxtda buraxılmasına

√ İcazə verilmir
• Beşillik fəaliyyətdən sonra icazə verilir
• Yalnız birillik fəaliyyətdən sonra icazə verilir
• iki illik fəaliyyətdən sonra icazə verilir
• Yalnız Mərkəzi Bankın icazəsi ilə

300. Xüsusi kapitalın……………. funksiyası kommersiya bankının ləğvi zamanı kreditorlara itkilərin bərpasına zəmanət verir

• Nizamlaşdırma
• Audit
√ Müdafiə
• Əməli
• Nəzarət

301. Kommersiya bankları üçün nizamnamə kapitalının minimum məbləği….tərəfindən müəyyən edilir

• Nazirlər Kabineti
• Kommersiya Bankının idarə heyəti
• Ədliyyə nazirliyi
√ Mərkəzi Bank
• Maliyyə Nazirliyi

302. Ehtiyyat fondu ………………….məqsədilə yaradılır

√ Cari fəaliyyət zamanı yaranan zərər və itkilərin örtülməsi
• Yeni avadanlığın alınması
• Əmanətçilərin mənafeyinin müdafiə edilməsi
• Bankın cari fəaliyyətinin təminatı üçün
• Bankın istehsal inkişafının təmin olunması

303. Bankın resurslarına daxildir

√ Cəlb olunmuş vəsaitlər
• Yayındırılmış vəsaitlər
• Hesablaşmalarda olan vəsaitlər
• investisiya resursları
• Hesablaşmalar

304. Depozit dedikdə…………..başa düşülür

√ Fiziki və hüquqi şəxslərin əmanətləri
• Hüquqi şəxslərin pul vəsaitləri
• Əmanət sertifikatları, veksellər, istiqrazlar
• istiqraz və veksel
• Fiziki şəxslərin pul vəsaiti

305. Passiv əməliyyatlar nəticəsində

√ Resurslar formalaşır
• Kassada nəğd pul artır
• Hesablaşmalar sürətlənir
• Kassada nəğd pul azalır
• Kreditlər verilir

306. Kommersiya bankının passiv əməliyyatı dedikdə…………….başa düşülür



√ Resursların formalaşması ilə əlaqədar əməliyyatlar
• Hesablaşma əməliyyatları
• Kassa hesablaşma əməliyyatları
• lizinq əməliyyatları
• Kreditləşmə əməliyyatları

307. Passiv əməliyyatlar banka……………gətirir

√ Xərc
• Banka təsir etmir
• Pulu qiymətdən salır
• Mənfəət
• Gəlir

308. Akkreditiv hesablaşma forması zamanı məhsulun dəyəri ödənilir:

√ onun yüklənib yola salınmasından sonra
• onu alıcı alandan sonra
• avans ödənişində
• kredit ödənişində
• onun yüklənib yola salınmasından sonra

309. İqtisadiyyatın bazar modelində nağdsız pulun emissiyası … tərəfindən həyata keçirilir:

√ kommersiya bankları
• təsərrüfat subyektləri
• hesablaşma-kassa mərkəzləri
• siğorta təşkilatları
• dövlət bankları

310. Hesablaşma xidməti üçün banklar ilə müştəri arasında bağlanılır:

√ bank hesabı müqasiləsi
• pul vəsaitinin qəbulu haqqında müqavilə
• trast müqaviləsi
• deposit müqaviləsi
• kredit müqaviləsi

311. Banklarda müxbir hesablar açılır:

√ banklararası razılaşma əsasında
• bələdiyyənin göstərişi üzrə
• AR Maliyyə Nzarliyinin göstərişi üzrə
• AR Mərkəzi Bankının maliyyə monitorinq xidmətinin göstərişi üzrə
• AR Mərkəzi Bankının göstərişi üzrə

312. Xalq təsərrüfatında iqtisadi proseslər əsasən … dövriyyədə aparılır:

√ nağdsız
• mövsümi
• valyuta
• kredit kartları
• nağd

313. Banklar və başqa kredit təşkilatları ölkə daxilində hesablaşma aparmaq üçün bir-birlərində … hesab açırlar:

√ müxbir
• nostro
• büdcə



• kommersiya
• loro

314. Ödəniş dövriyyəsi həyata keçirilir:

√ nağd və nağdsız qaydada
• yalnız nağdsız qaydada
• AR Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi nağd forma qaydasında
• plastik kartlarla
• yalnız nağd qaydada

315. Hüquqi və fiziki şəxslər arasında nağdsız hesablaşmalar aparır:

√ kommersiya bankları
• region depozitariləri
• küçə bankomatları
• sığorta təşkilatları
• hesablaşma-kassa mərkəzləri

316. Kommersiya bankları ……… üzrə əməliyyatları yerinə yetirirlər

√ Fiziki, hüquqi şəxslərin pul vəsaitlərinin əmanətə cəlb edilməsi
• Pul vahidinin alıcılıq qabiliyyətinin stabilliyinin təmin edilməsi
• Ölkənin bank sisteminin likvidliyinin təmin edilməsi
• Qiymətlərin sabitliyi
• Banknotların buraxılması

317. Mülkiyyət formalarına görə banklar bölünürlər:

√ Dövlət, özəl və xarici
• Regional, regionlararası, milli
• Kiçik, orta, iri, banklararası, birlik
• beynəlxalq və səhmdar
• Universal və ixtisaslaşmış

318. Sərmayə həcminə görə kommersiya bankları bölünürlər:

√ Xırda, orta, iri bank
• Filialsız və çoxfiliallı
• Regional, regionlararası, milli veynəlxalq
• Beynəlxalq, milli bank
• Universal və ixtisaslaşmış

319. Kommersiya banklarının kredit əməliyyatlarının inkişafının strateji vəzifələrini müəyyən edir:

√ Bankın müşahidə şurası
• Bankın idarə heyəti
• Kredit komitəsi
• Audit komitəsi
• Təftiş şöbəsi

320. Kredit təşkilatlarının ittifaqları və assosasiyaları

√ Bank əməliyyatlarını yerinə yetirə bilməzlər
• Yalnız depozit və ssuda əməliyyatlarını apara bilərlər
• Yalnız hesablaşma əməliyyatlarını apara bilərlər
• Yalnız kassa əməliyyatlarını apara bilərlər
• İstənilən bank əməliyyatlarını yeriən yetirə bilərlər

321. Müasir kommersiya bankları xidmət göstərirlər:



√ Təşkilatlara və əhaliyə
• Yalnız təşkilatlara
• Mərkəzi banka
• sadəcə banklara
• Yalnız əhaliyə

322. Kommersiya bankının funksiyasıdır

√ Müştərilərə hesablaşma-kassa xidməti göstərmək
• Mərkəzi bankın kreditləşdirilməsi
• Kredit təşkilatlarının fəaliyyətinə nəzarət
• bank fəaliyyətinə nəzarət
• Banklar emissiyası

323. Kommersiya banklarının fəaliyyəti nizamlaşdırılır:

√ İqtisadi və inzibati metodlarla
• İqtisadi metodlarla
• İnzibati metodlarla
• investorların qərarı ilə
• Qeyri mərkəzləşdirilmiş qaydada

324. Kommersiya bankı ___funksiyanı yerinə yetirir

√ Vəsaitlərin depozitə cəlb edilməsi
• Banklar bankı
• Hökümətin bankları
• kommersiya təşkilatlarının emissiya mərkəzi
• Dövlətin emissiya mərkəzi

325. Bankın təşkilati strukturu haqqında məlumat hansı orqana təqdim edilir

√ Mərkəzi Banka
• vergiler nazirliyi
• ədliyyə nazirliyi
• maliyyə nazirliyi
• dövlət statistika komitəsi

326. bankın təşkilati strukturunu hansı orqan təsdiq edir:

• bankın nəzarət- təftiş kimissiyası
• audit komitəsi
• mərkəzi bank
√ bankın müşahidə şurası
• bankın idarə heyəti

327. Kommersiya bankları fəaliyyət prinsiplərindən biri

• Hesablaşmalar sisteminin qeyri mərkəzləşdirilməsi
• Əmanət resursları çərçivəsində fəaliyyət göstərmək
• Kreditləşmə zamanı differensial münasibət
√ Real mövcud resurslar çərçivəsində fəaliyyət göstərmək
• Fəaliyyətin kortəbii nizamlaşdırılması

328. Kommersiya banklarının vacib funksiyalarından biridir

• Müştərilərə hesablar açmaq
√ Kredit üzrə vasitəçi
• Əmanətçilərin mənafelərini güdmək



• Maliyyə resurslarının yaradılması
• əmanətlərin müdafiəsi fondu

329. Bankın inzibatçı tərkibi ibarətdir

√ Bankın Müşahidə Şurası, Audit Komitəsi, Idarə heyəti
• Daxili audit (DA)
• Baş mühasib (BM)
• Idarə heyəti (ID)
• Bankın Müşahidə Şurası (BMŞ)

330. Əmanət qəbul etmə hüquqi olan təşkilat

• İnkişaf bankları
• sığorta şirkətləri
√ Kommersiya bankları
• Maliyyə şirkətləri
• İnvestisiya bankları

331. Bank sistemində maliyyə sağlamlaşdırılması sa¬hə¬sin¬də tədbirlər planını hansı orqan hazırlayır:

• Nazirlər kabineti
• Maliyyə nazirliyi
• əmək və sosial müdafiə nazirliyi
√ Mərkəzi Bank
• İqtisadi inkişaf nazirliyi

332. Azərbaycan bank sistemində kapital adekvatlığının minimum həddi

• 14%.
√ 0.12
• 0.08
• 0.06
• 10 %.

333. Azərbaycan Bank sisteminə daxildir:

• kredit təşkilatları, onların birlikləri və sığorta şirkətləri
• Mərkəzi bank və kommersiya bankları
√ Mərkəzi bank və kredit təşkilatları
• mərkəzi bank, kredit təşkilatları, birja və investisiya fondları
• Mərkəzi bank, kredit təşkilatları, onların birlikləri və sığorta şirkətləri

334. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı … hesabat verir:

• Nazirlər kabinetinə
√ AR prezidentinə
• Milli Məclisə
• Azərbaycan hökumətinə
• Maliyyə Nazirliyinə

335. Xarici ticarət və qızılvalyuta ehtiyatlarına nəzarət etmək üçün MB … tərtib edir:

• investisiya potensialını
• ölkənin tədiyyə balansını
• ölkənin valyuta balansını
• kommersiya banklarının mənfəət və itkiləri hesabatını
√ kassa dövriyyələri proqnozunu

336. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi bankı vahid dövlət pul kredit siyasətini … qarşılıqlı fəaliyyətdə həyata keçirir:



• iqtisadi inkişaf nazirliyi
• Maliyyə Nazirliyi ilə
√ AR hökuməti ilə
• Milli Məclislə
• Xəzinədarlıq ilə

337. Mərkəzi Bankın iqtisadiyyatdakı rolu … müəyyən edilir:

√ manatın möhkəmliyinin təmin edilməsi ilə
• qiymətli kagız bazarının işi ilə
• vergi işinin təşkili ilə
• sığorta işinin təşkili ilə
• dövlət büdcəsinin nizamlaşdırılması ilə

338. Göstərilənlərdən hansı Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının əsas məqsədi deyildir:

• kredit təşkilatlarıın stabil fəaliyyətini təmin etmək
• stabil hesablaşma sistemini təmin etmək
• bankların stabil fəaliyyətini təmin etmək
• qiymətlərin sabitliyini təmin etmək
√ mənfəət əldə etmək

339. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının əsas məqsədi nədir?

√ manatın möhkəmliyini təmin etmək
• mənfəət əldə etmək
• stabil hesablaşma sistemini təmin etmək
• qiymətli kağız bazarının sabitliyini təmin etmək
• qiymətlərin sabitliyini təmin etmək

340. Azərbaycan Respublikası Milli Bankı Mərkəzi Bankı adlanır:

√ 2009-cu ildən
• 2011-ci ildən
• 2008-ci ildən
• 2012 ci ildən
• 2007-ci ildən

341. Öz statusuna görə Mərkəzi bank:

√ hüquqi şəxs
• kommersiya təşkilatı
• şəxsi təşkilat
• şirkət
• qeyri-kommersiya tərəfdaşı

342. Göstərilənlərdən hansı Mərkəzi bankın funksiyasıdır:

√ dövlətin xəzinədarı
• trast əməliyyatlarını aparmaq
• təşkilatların kreditoru
• ölkənin klirinq mərkəzi
• ölkənin lizinq mərkəzi

343. Büdcənin kassa icraçısı kimi Mərkzi bank hansı funksiyanı yerinə yetirdikdə çıxış edir:

√ hökumətin maliyyə agenti
• valyuta nizamlaşdırılması
• pul-kredit siyasətini həyata keçirmək



• maliyyə siyasətini həyata keçirmək
• hesablaşmaların təşkilatçısı

344. Bir qayda olaraq … Mərkəzi bankın müştəriləri hesab olunurlar:

√ yalnız kredit təşkilatları
• fiziki şəxslər
• bütün hüquqi şəxslər
• maliyyə- sığorta təşkilatları
• İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin təşkilatları

345. Azərbaycan Respublikasının Milli Bankı nə vaxtdan fəaliyyət göstərir?

√ 11 fevral 1992
• 10 sentyabr 1994
• 10 dekabr 1993
• 12 noyabr 1994
• 7 avqust 1992

346. Bankın aktiv əməliyyatıdır:

• kapitalın formalaşması
• qiymətli kağız buraxılışı
• ehtiyyat fondunun formalaşması
√ ssuda verilməsi
• depozitlərin qəbulu

347. Aktivlərin keyfiyyəti müəyyən olunur:

√ risk dərəcəsinə görə
• gəlirlilik səviyyəsinə görə
• müddətliliyinə görə
• hamısına görə
• likvidlik dərəcəsinə görə

348. Müxbir münasibətləri quran bank öz tərəfdaşına ………. hesab açır:

√ müxbir hesab
• cari hesab
• kontokorrent hesab
• «loro» hesabı
• hesablaşma hesabı

349. Cəlb olunan vəsaitlərin depozit mənbəsinə daxildir:

√ əhalinin əmanətləri
• depozit sertifikatlarının satışı
• istiqraz buraxılışı
• müəssisələrin cari hesabları
• Mərkəzi Bankın kreditləri

350. Bankın passividir:

√ buraxılmış depozit sertivikatları
• nağdıyyat
• digər banklara verilən ssudalar
• əldə olunan qiymətli kağızlra
• Mərkəzi Bankda yerləşdirilən ehtiyyatlar

351. Bank nizamnamə kapitalını artıra bilər:



√ yalnız Mərkəzi Bankın razılığı ilə
• bankın fəaliyyətə başlamasından bir il keçdikdən sonra
• bankın fəaliyyətə başlamasından iki il keçdikdən sonra
• yalnız təsisçilərin ümumi yığıncağının qərarı ilə
• təsisçilərin qərarı ilə istənilən vaxt

352. Bankın ehtiyat fondunun vəsaitləri istifadə olunmalıdır:

√ hesabat ilinin itgilərin ödənilməsinə
• əmanətlərə görə hesablanmış faizlərin ödənilməsinə
• nizamnamə kapitalının artırılmasına
• əməkdaşların maddi həvəsləndirilməsinə
• bankın səhmlərinə görə dividentlərin veriləmsinə

353. Mərkəzi Bankın “uçot dərəcəsi”……………….deməkdir

• qiymətli kağızların girovu zamanı diskont dərəcəsi
• kommersiya banklarının ssuda faizinin məhdudlaşdırılması
• kommersiya banklarına verilən əmanətə görə faiz dərəcəsi
√ kommersiya banklarına verilən kreditə görə faiz dərəcəsi
• kommersiya banklarının veksellərinin satın alınması zamanı diskont dərəcəsi

354. Pul-kredit siyasəti aləti kimi məcburi ehtiyyatlardan Mərkəzi Bank istifadə edir

√ bankın likvidliyinin nizamlaşdırılmasında
• bankın ləğvi xərclərinin ödəniləmsində
• əmanətçilərin itkilərdən sığortalanmasına
• öz itkilərinin ödənilməsində
• tədavüldəki pul kütləsinin nizamlaşdrılmasında

355. Son kreditor mərhələsi qismində Mərkəzi Bank:

√ banklararası bazarda vəsait cəlb edə bilməyən kommersiya banklarına kredit verir
• vətəndaşlara istehlak kreditləri verir
• mürəkkəb vəziyyətlərdə hökümətə kreditlər verir
• maliyyə çətinliyi çəkən milli müəssisələr kreditləşdirir
• şirkətlərə investisiya kreditləri verir.

356. Mərkəzi Bankın funksiyasıdır:

√ pul kütləsinə nəzarət
• kreditləşmənin sonuncu mərhələsi
• iqtisadiyyatın real sektorunun kreditləşdirilməsi
• bank risklərnin qarşısını almaq
• əhalidən əmanətlərin qəbulu

357. Azərbaycanda müasir bank sistemi:

• pillələrin sayı maliyyə sisteminin inkişaf səviyyəsindən asılıdır
• iki pilləlidir (nizamlaşdırma və nəzarət funksiyalarını yerinə yetirən və təsərrüfat subyektlərinə xidmət göstərən banklar
√ iki pilləlidir (emissiya və kommersiya bankları)
• iki pilləlidir (kredit təşkilatları və qeyri bank kredit təşkiltları)
• üç pilləlidir (banklar, qeyri bank maliyyə institutları və müxtəlif kam¬pa¬ni¬yaları)

358. Azərbaycanda hal-hazırda kommersiya banklarının sayı:

• 40-a qədərdir
• 10-a qədərdir
√ 50-yə qədərdir



• 100-dən çoxdur
• 50-dən çoxdur

359. Universal bank:

√ bütün bank əməliyyatlarını həyata keçirir
• hüquqi şəxslərə xidmət edir
• qiymətli kağızlar bazarında peşəkar fəaliyyətə əlavə lisenziyaya malikdir
• manat və valyuta lisenziyasına malikdir
• fiziki və hüquqi şəxslərə xidmət edir

360. Bankın mahiyyəti ondadır ki, o:

√ maliyyə vasitəçiliyi üzrə ixtisaslaşır
• pul nişanələrinin emissiyasını həyata keçirir
• nağdsız dövriyyəni təşkil etməklə tədavüldəki pul kütləsini azaldır
• əmanətlərin qəbulu ilə məşğul olur
• nağdsız dövriyyənin təşkili etməklə tədavüldəki pul kütləsini artırır

361. İllik amortizasiya norması müəssisənin balansında olan torpaqlara görə neçə faizdir?

√ amortizasiya olunmur
• 20 faizədək
• 25 faizədək
• 8 faizədək
• 7 faizədək

362. Fiziki şəxslərin əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən vergi güzəştləri hüququ nə vaxtdan yaranır?

√ müvafiq icra hakimiyyəti orqanı [Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti] tərəfindən müəyyənləşdirilmiş sənədlərin təqdim
edildiyi andan

• fiziki şəxsin işə başladığı gündən
• bu vaxt işəgötürən tərəfindən müəyyənləşdirilir
• güzəşt almaq üçün vergi ödəyicisi tərəfindən ərizənin verildiyi andan sonrakı ayın 10-dan
• güzəşt almaq üçün vergi ödəyicisi tərəfindən ərizənin verildiyi andan

363. Gəlir vergisinə yarışlarda, müsabiqələrdə əşya şəklində alınan mükafatların hansı dəyəri cəlb olunur?

√ əşya şəklində olan mükafatın tam dəyəri vergiyə cəlb olunmur
• əşya şəklində olan mükafatın 300 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
• əşya şəklində olan mükafatın 200 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
• əşya şəklində olan mükafatın 500 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
• mükafatın 50 faizi vergiyə cəlb olunur

364. Gəlir vergisinə fiziki şəxslərin xalq musiqi alətlərinin istehsalından əldə etdikləri gəlirləri necə cəlb olunur?

√ vergi tutulmur
• tam məbləğdən vergi tutulur
• 30 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
• 50 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur
• gəlirin 50 faizi vergiyə cəlb olunur

365. Həyatın yığım sığortası və pensiya sığortası üzrə 3 ildən az olmayan müddətə bağlanan müqavilənin qüvvəyə mindiyi andan etibarən 3
illik müddət keçdikdən sonra sığortalıya ödənilən hər hansı məbləğlərin hansı hissəsi vergiyə cəlb olunur?

√ vergidən azaddır
• 3000 manatdan artıq olan hissəsi
• 2000 manatdan artıq olan hissəsi
• 4000 manatdan artıq olan hissəsi
• 1000 manatdan artıq olan hissəsi



366. Gəlir vergisi miras vergi ödəyicisinin ailə üzvündən alındığı halda mirasın hansı məbləğindən tutulur?

√ vergi tutulmur
• 1000 manatdan çox olan hissəsindən
• 20000 manatdan çox olan hissəsindən
• miras məbləğinin 40 faizindən
• miras məbləğinin 50 faizindən

367. Gəlir vergisi mirasların dəyərinin hansı məbləğindən tutulur?

√ 20000 manatdan çox olan hissəsindən
• 200 manatdan çox olan hissəsindən
• şərti maliyyə vahidinin 1000 mislindən çox olan hissəsindən
• 5000 manatdan çox olan hissəsindən
• 2000 manatdan çox olan hissəsindən

368. Fiziki şəxsə xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün verilən maddi yardımın dəyərinin hansı məbləğindən vergi tutulur?

√ 2000 manatdan çox olan hissəsindən
• maddi yardım məbləğinin 50 faizindən
• şərti maliyyə vahidinin 50 mislindən çox olan hissəsindən
• 4000 manatdan çox olan hissəsindən
• maddi yardımın tam məbləğindən

369. Fiziki şəxsin qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirinin məbləği 30000 manatdan artıq olduqda gəlir vergisinin hesablanması zamanı
hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur?

√ 25 faiz
• 35 faiz
• 45 faiz
• 40 faiz
• 30 faiz

370. Fiziki şəxsin aylıq gəliri 2500 manatadək olduqda gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?

√ 14 faiz
• 140 manat + 1000 manatdan çox olan məbləğin 30 faizi
• 140 manat + 12000 manatdan çox olan məbləğin 35 faizi
• 18 faiz
• 35 faiz

371. Fiziki şəxsin aylıq gəliri 2500 manatdan artıq olduqda gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur?

√ 25 faiz
• 20 faiz
• 35 faiz
• 30 faiz
• 14 faiz

372. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə hansı gəlir aid deyildir?

√ sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq verilməsinə görə alınan gəlir
• əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir
• həyatın yığım sığortası üzrə sığorta olunanın ödədiyi və ya onun xeyrinə ödənilən sığorta haqları ilə sığorta ödənişləri arasındakı fərq
• royalti
• sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir

373. İşəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları hansı gəlirə aiddir?



√ muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirə
• sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə
• qeyri- sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə
• muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirə
• gəlirə aid deyildir

374. İşəgötürən tərəfindən fiziki şəxsə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsindən aşağı faiz dərəcəsi ilə ssuda verildiyi halda hansı
məbləğ muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirdir?

√ bu tipli ssudalar üzrə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsinə uyğun faizlə ödənməli olan məbləğlə aşağı faiz dərəcəsinə
uyğun ödənməli olan məbləğ arasındakı fərq

• bu halda muzdlu işlə əlaqədar gəlir yaranmır

• bu tipli ssudalar üzrə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsinə uyğun faizlə ödənməli olan məbləğlə aşağı faiz dərəcəsinə
uyğun ödənməli olan məbləğin cəmi

• bu tipli ssudalar üzrə banklararası kredit hərracında olan faiz dərəcəsinə uyğun faizlə ödənməli olan məbləğlə aşağı faiz dərəcəsinə
uyğun ödənməli olan məbləğin 5%-i

• ssudanın tam məbləği

375. Fiziki şəxs qeyri-rezident olduqda ödəmə mənbəyində vergiyə cəlb edilməsi nəzərdə tutulan ümumi gəliri hansı qaydada vergitutma
obyektidir?

√ gəlirdən çıxılan məbləğ nəzərə alınmadan ödəniş yerində vergitutma obyektidir
• gəlirdən çıxılan məbləğ nəzərə alınmaqla ödəniş yerində vergitutma obyektidir

• əgər fiziki şəxsin vergiyə cəlb edilməsi ödəmə mənbəyində nəzərdə tutulan ümumi gəliri, yalnız sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə
edilmişdirsə, vergitutma obyektidir

• gəlirdən çıxılan məbləğin 30 %-i nəzərə alınmadan ödəniş yerində vergitutma obyektidir
• vergitutma obyekti deyil

376. Daimi nümayəndəlik vasitəsilə fəaliyyət göstərən qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olan gəlirindən
Azərbaycan Respublikasında vergi necə tutulur?

√ gəlirdən gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər çıxılmaqla
• ödəmə mənbəyində gəlirdən xərclər çıxılmaqla
• gəlirdən Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda çəkilən xərclər çıxılmaqla
• gəlirdən gəlirin 30%-i çıxılmaqla
• ödəmə mənbəyində gəlirdən xərclər çıxılmamaqla

377. Rezident fiziki şəxslərin gəlirləri üzrə vergitutma obyekti nədir?

√ vergi ili üçün rezidentlərin bütün gəliri ilə həmin dövr üçün Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı
fərqdən ibarət olan vergiyə cəlb edilən gəlirdir

• vergi ili üçün rezidentlərin bütün gəliri ilə həmin dövr üçün Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ nəzərə
alınmadan vergiyə cəlb edilən gəlirdir

• Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilən dövr üçün rezidentlərin bütün gəliri ilə həmin dövrdə Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdən ibarət olan vergiyə cəlb edilən gəlirdir

• Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilən dövr üçün qeyri-rezidentlərin bütün gəliri ilə həmin dövrdə Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyənləşdirilən gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdən ibarət olan vergiyə cəlb edilən gəlirdir

• vergi ili üçün rezidentlərin yalnız Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi gəliri ilə həmin dövr üçün Vergi Məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən
gəlirdən çıxılan məbləğ arasındakı fərqdən ibarət olan vergiyə cəlb edilən gəlirdir.

378. Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən faiz vergi ödənişlərinə münasibətdə vergi və ya cari vergi ödəməsi müəyyən edilmiş müddətdə
ödənilmədikdə, hansı dövrə tətbiq edilir?

√ bütün ötmüş müddətə, ancaq bir ildən çox olmamaq şərti
• bütün ötmüş müddətə, ancaq üç ildən çox olmamaq şərti ilə
• bütün ötmüş müddətə
• bütün ötmüş müddətə, ancaq 10 ildən çox olmamaq şərti ilə
• cari vergi ödənişlərinə faiz hesablanmır

379.
Vergi orqanının bilavasitə səyyar vergi yoxlamasını keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxslərinə vergi ödəyicisinin sahibkarlıq
fəaliyyətini həyata keçirmək üçün istifadə etdiyi ərazilərə və ya binalara [yaşayış binaları [sahələri] istisna olmaqla] daxil olmağa icazə
verilmədikdə, yoxlamanı keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən tərtib edilən akta əsasən hansı hüquqları vardır?

√ ödənilməli olan vergi məbləğlərini Vergi Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada müəyyən etmək



• vergi ödəyicisini inzibati məsuliyyətə cəlb etmək
• vergi ödəyicisini cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək
• vergi ödəyicisinin qanuni maraqları haqqında məlumat vermək
• heç bir hüququ yoxdur

380.
Aşağıdakı məlumatlardan hansılar səyyar vergi yoxlaması aktında göstərilməlidir? 1. aşkar olunmuş vergi qanunvericiliyinin pozulması
halları 2. pozuntulara görə məsuliyyəti nəzərdə tutan qanunların konkret maddələri 3. yoxlama zamanı aşkar olunmayan halların olma
ehtimalı 4. vergi ödəyicisi tərəfindən qanunların mənimsənilmə dərəcəsi 5. qanunvericiliyin pozulması hallarının olmaması

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

381.
Vergi ödəyicisinə növbəti səyyar vergi yoxlaması keçirilərkən göndərilən bildirişdə nələr göstərilməlidir? 1. vergi ödəyicisinin hüquq və
vəzifələri 2. vergi orqanının hüquq və vəzifələri 3. vergi ödəyicisinin hüquqi ünvanı və təsisçiləri 4. vergi yoxlamasının əsası və tarixi 5.
vergi ödəyicisinin obyektlərinin sayı və hansı növ vergilərin ödəyicisi olması

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

382. Vergi orqanı tərəfindən növbədənkənar səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə, vergi ödəyicisinə vergi yoxlamasının başlanmasından azı
neçə gün əvvəl yazılı bildiriş göndərilir?

√ bildiriş göndərilmir
• 15 gün
• 5 gün
• 20 gün
• 10 gün

383. Vergi orqanı kameral yoxlama aparmaq üçün zəruri olan vergi bəyannaməsi üzürlü əsas olmadan vergi qanunvericiliyi ilə müəyyən
olunmuş müddətdə təqdim edilmədikdə hansı tədbirləri görür?

• vergi ödəyicisinin banklarda və digər kredit təşkilatlarında olan hesablarına sərəncam verir
• vergi ödəyicisi barədə əlaqəli məlumatlar əsasında 50 % vergi hesablayır
√ vergi ödəyicisi barədə əlaqəli məlumatlar əsasında vergi hesablayır
• heç bir tədbir görmədən vergi bəyannaməsinin təqdim olunmasını gözləyir
• vergi ödəyicisinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldırır

384.
Vergi bəyannaməsində kameral vergi yoxlaması zamanı vergilərin düzgün hesablanmaması [vergi məbləğinin az və ya artıq
göstərilməsi] aşkar edildikdə, vergi ödəyicisinə neçə gün müddətində müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi formada
vergilərin hesablanmasına dair bildiriş göndərilir?

• 15 gün
• 10 gün
√ 5 gün
• 11 ğün
• 7 gün

385. Hansı halda bank hesabının açılması məqsədi ilə vergi ödəyicisinə müəyyən edilmiş müddətdə şəhadətnamə-dublikat verilmir?

√ vergi ödəyicisinin büdcəyə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olduqda
• vergi ödəyicisi sənədləri təqdim etmədikdə
• vergi ödəyicisi nəzarət-kassa aparatını qeydiyyatdan keçirmədikdə
• vergi ödəyicisi nəzarət-kassa aparatını qeydiyyatdan keçirdikdən 5 gün sonra
• vergi orqanının istəyi olduqda

386. Hansı dövlət orqanı tərəfindən iri vergi ödəyicilərinin və xüsusi vergi rejimli müəssisələrin müəyyən edilməsi meyarları təsdiq edilir?



√ Nazirlər Kabineti
• Vergilər Nazirliyi
• İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
• Maliyyə Nazirliyi
• Milli Məclis

387. Hansı qaydada daimi nümayəndəliyin vergi orqanlarında uçota alınması həyata keçirilir?

• Azərbaycan Respublikasının və qeyri-rezidentin rezidenti olduğu dövlətin qanunlarına uyğun qaydada həyata keçirilir
√ Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri üçün müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir
• daimi nümayəndəlik yaradan qeyri-rezidentin rezidenti olduğu dövlətin qanunlarına uyğun qaydada həyata keçirilir
• vergi orqanı özü müəyyənləşdirdiyi qaydada həyata keçirir
• Azərbaycan Respublikasının fiziki şəxsləri və xeyriyyə təşkilatları üçün müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir

388. Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi kommersiya hüquqi şəxslərinə, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və
filiallarına nə zaman verilir?

√ vergi orqanlarında qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı zaman
• vergi öhdəliyi yarandığı zaman
• həmin şəxslərinə istədiyi vaxt
• vergi orqanlarında qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı zamandan 40 gün sonra
• ədliyyə orqanlarında qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı zaman

389. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər vergi nəzarətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə harada uçota alınırlar?

√ olduqları yer [dövlət qeydiyyatı haqqında sənədlərdə qeyd olunmuş hüquqi ünvan]üzrə
• vergi ödəyicisinin istədiyi yer üzrə
• vergi orqanının müəyyən etdiyi yer üzrə
• yalnız vergi ödəyicisinin yaşadığı yer üzrə
• vergi ödəyicisinin faktiki fəaliyyət yeri üzrə

390.

Vergi orqanlarının vəzifələrinə aşağıdakılardan hansılar aiddir? 1. vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə
nəzarət etmək; vergi qanunvericiliyinə tam və dəqiq riayət etmək 2. dövlət maliyyə orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək 3.
vergi ödəyicilərinin, onların filiallarının, nümayəndəliklərinin və ya digər bölmələrinin [obyektlərinin], habelə nəzarət-kassa
aparatlarının uçotunu aparmaq 4. fiziki şəxslərin yaşayış sahələrinə daxil olmaq və əmlakın inventarizasiyasını aparmaq 5. vergi
ödəyicilərinin hüquqlarını və qanuni mənafelərini gözləmək və müdafiə etmək

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

391.

Vergi orqanlarının hüquqlarına aşağıda göstərilənlərdən hansılar aiddir? 1. məhkəmənin qərarı ilə müsadirə edilmiş aksiz markası
olmayan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmış malların satışını qanunvericiliyə uyğun olaraq təşkil etmək 2. Vergi Məcəlləsi ilə
müəyyən edilmiş qaydada mütəxəssisləri, ekspertləri, tərcüməçiləri, müşahidəçiləri cəlb etmək 3. vergi ödəyicisinin audit
yoxlamasından keçməsini tələb etmək 4. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada
təhqiqat aparmaq 5. hüquqi şəxslərin yaşayış sahələrindəki əmlakının inventarizasiyasını aparmaq

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

392. Yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarına münasibətdə vergi orqanları öz fəaliyyətlərini hansı formada həyata keçirirlər?

√ öz fəaliyyətlərini onlardan asılı olmayaraq müstəqil həyata keçirirlər
• bütün hallarda öz fəaliyyətlərini onlarla razılaşdırırlar
• öz fəaliyyətlərini onlardan asılı olaraq həyata keçirirlər
• öz fəaliyyətlərini onlarla birgə olaraq həyata keçirirlər



• bəzi hallarda öz fəaliyyətlərini onlarla razılaşdırırlar

393. Vergi orqanları Azərbaycan Respublikasında öz səlahiyyətləri çərçivəsində hansı orqanların səlahiyyətlərini həyata keçirirlər?

√ hüquq mühafizə orqanlarının
• maliyyə institutlarının
• auditorların
• yerli icra strukturlarının
• icra hakimiyyəti orqanlarının

394.
İstənilən 12 ay ərzində üst-üstə 90 gündən az müddətdə vergitutma məqsədləri üçün qeyri-rezident müəssisəsinin və ya qeyri-rezident
fiziki şəxsin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərdiyi hər hansı yer daimi nümayəndəlik sayılmadıqda, bu halda Azərbaycan
mənbəyindən əldə olunan gəlirdən hansı qaydada vergi tutulur?

√ Vergi Məcəlləsinə əsasən ödəniş mənbəyində vergiyə cəlb edilir
• Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq bəyannamə üzrə vergiyə cəlb olunur
• Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müstəsna hallarda bu gəlirlər vergiyə cəlb olunur
• Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq müstəsna hallarda bu gəlirlər 5% vergiyə cəlb olunur
• bu gəlirlərdən vergi tutulmur

395. Aşağıdakılardan hansıları Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezident hüquqi şəxsin və qeyri-rezident fiziki şəxsin daimi
nümayəndəliyini əhatə edir?

√ müxtəlif məsləhət xidməti üzrə yerləri
• qeyri-rezident müəssisəsinin özü üçün hər hansı hazırlıq və ya yardımçı xarakterli fəaliyyət göstərməsini

• qeyri-rezident müəssisəsinin özünə məxsus olan malların və məmulatların ehtiyatlarının digər şəxs tərəfindən emal və sonradan
Azərbaycan Respublikasından ixrac edilməsi məqsədi ilə saxlanmasını

• qeyri-rezident müəssisəsinin özü üçün yalnız hazırlıq ı xarakterli fəaliyyət göstərməsini
• qeyri-rezident müəssisəsinin özünə məxsus malların və məmulatların müstəsna olaraq saxlanması və ya nümayiş etdirilməsini

396.

Aşağıdakı hansı şəxslər vergitutma məqsədləri üçün qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər sayılırlar? 1. bir şəxs digər şəxsin əmlakında
bilavasitə və dolayısı ilə iştirak edirsə və onun iştirak payı və ya səs hüququ azı 20 faizdirsə 2. bir şəxs özünün xidməti vəziyyətinə görə
digər şəxsə tabedir və ya bir şəxs digər şəxsin bilavasitə və ya dolayısı ilə nəzarətindədir 3. şəxslər üçüncü şəxsin birbaşa və ya dolayısı
ilə nəzarətindədirlər 4. bir şəxs digər şəxsin əmlakında bilavasitə və dolayısı ilə iştirak edirsə və onun iştirak payı və ya səs hüququ azı
15 faizdirsə 5. bir şəxs digər şəxsin əmlakında bilavasitə və dolayısı ilə iştirak edirsə və onun iştirak payı və ya səs hüququ azı 55
faizdirsə

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

397.

Vergi agenti aşağıdakı hansı vəzifələri yerinə yetirməyə borcludur? 1. müvafiq vergiləri düzgün və vaxtında hesablamağa, onları vergi
ödəyicisindən tutmağa və təyinatı üzrə köçürməyə 2. vergilərin hesablanmasının, tutulmasının və ödənilməsinin düzgünlüyünə nəzarət
etmək üçün zəruri sənədləri dövlət vergi orqanlarına verməyə 3. vergi ödəyicilərindən sahibkarlıq fəaliyyətinə xitam verməyi tələb
etməyə 4. vergi ödəyicilərinə ödənilən gəlirlərin, onlardan tutulan və təyinatı üzrə köçürülən vergilərin, o cümlədən, hər vergi ödəyicisi
üzrə ayrıca uçotunu aparmağa

√ 1, 2, 4
• 2, 3, 4
• 1, 3, 4
• 1.3
• 1, 2, 3

398. Hansı şəxslər vergi agenti ola bilərlər?

√ həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər
• yalnız fiziki şəxslər
• yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan və yaşı 18-dən yuxarı olan istənilən şəxs
• yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan və yaşı 28-dən yuxarı olan istənilən şəxs
• yalnız hüquqi şəxslər



399. Vergi ilində vergi ödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər vergi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, vergi orqanına
göndərilən müvafiq arayış nə vaxtdan qüvvəsini itirir?

√ vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandığı gündən
• vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandıqdan 3 gün sonra
• arayışın təqdim edildiyi gündən
• vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik yarandıqdan 5 gün sonra
• vergi hesabatlarının verilməsi üzrə öhdəlik başa çatdığı gündən

400. Vergi Məcəlləsinə müvafiq olaraq hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı üçün vergi
hesabatı əvəzinə arayış təqdim edən vergi ödəyicilərinin əmlakı və [və ya] torpağı olduqda

√ əmlak və ya torpaq vergisinin hesabatları Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada və müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir
• əmlak və [və ya] torpaq vergisinin hesabatları əvəzinə də arayış təqdim edilir
• yalnız əmlak vergisinin hesabatı Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir
• mənfəət vergisinin hesabatı Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş müddətlərdə vergi orqanına təqdim edilir
• yalnız torpaq vergisinin hesabatı Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş qaydada vergi orqanına təqdim edilir

401. Vergi ödəyicisinin hesabat dövründə sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əməliyyatı olmadığı halda o, vergi orqanına nə
təqdim etməlidir?

√ Vergi hesabatının əvəzinə, hesabatın təqdim edilməsi üçün müəyyən edilmiş müddətdən gec olmayaraq arayış təqdim edir
• Vergi hesabatını təqdim etmir
• Fəaliyyətinin dayandırıldığı gündən gec olmayaraq vergi orqanına müvafiq arayış təqdim edir
• Fəaliyyətinin dayandırıldığı gündən gec olmayaraq vergi orqanına müvafiq sənəd təqdim edir
• Vergi hesabatını boş göstərməklə təqdim edir

402. Vergi ödəyicisi istismar zamanı nəzarət-kassa aparatının plombu pozulduqda və ya başqa nasazlıqlar yarandıqda hansı tədbiri
görməlidir?

√ Nəzarət-kassa aparatından istifadəni müvəqqəti dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal vergi orqanına məlumat verilməlidir

•
Nəzarət-kassa aparatından istifadəni dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal Servis-texniki xidmət mərkəzlərinə məlumat
verilməlidir

•
Nəzarət-kassa aparatından istifadəni dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal Nəzarət-kassa aparatları üzrə sahələrarası
ekspert komissiyasına məlumat verilməlidir

• Nəzarət-kassa aparatından istifadəni müvəqqəti dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq
icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal məhkəməyə məlumat verilməlidir

•
Nəzarət-kassa aparatından istifadəni dayandırmaqla və həmin müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada aparılmasını təmin etməklə dərhal Nəzarət-kassa aparatlarının satıcılarına
məlumat verilməlidir

403.

Nağd pul hesablaşmalarının aparılması aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə həyata
keçirilməyə bilər? 1. Dağ rayonlarında baytarlıq apteklərində dərman satışı 2. Qocalar və kimsəsizlər evlərinin ərazisində ticarət
fəaliyyəti 3. Qiymətli kağızların satışı 4. Sərnişin və yük daşıma [dəmir yolu, hava, su və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə] fəaliyyəti
[oturacaq yerlərinin sayı 6-dan az olan qanunvericiliyə uyğun olaraq taksometr tətbiq edilməli taksilərdən başqa] 5. Kənd təsərrüfatı
məhsullarının bazarlarda, yarmarkalarda və səyyar qaydada satışı

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

404.

Nağd pul hesablaşmalarının aparılması nəzarət-kassa aparatları vasitəsilə aşağıda göstərilən hansı fəaliyyət növləri üzrə həyata
keçirilməyə bilər? 1. Şüşə qablar və dəmir tullantılarının qəbul məntəqələrinin fəaliyyəti 2. İxtisaslaşdırılmış mağazalarda bitki
toxumlarının satışı 3. Qiymətli kağızların satışı 4. Sərnişin və yük daşıma [dəmir yolu, hava, su və avtomobil nəqliyyatı vasitəsilə]
fəaliyyəti [oturacaq yerlərinin sayı 6-dan az olan qanunvericiliyə uyğun olaraq taksometr tətbiq edilməli taksilərdən başqa] 5. Müəssisə
və təşkilatlarda ictimai-iaşə fəaliyyəti

√ 1, 3, 4
• 3, 4, 5
• 1, 2, 5



• 1,2,3
• 1, 2, 4

405. Vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aşağıda göstərilənlərdən hansı aid edilmir?

• vergi orqanlarından vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini (VÖEN) almaq
√ vergilərə dair normativ aktları almaq
• qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəmək
• qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin [xərclərinin] və vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq
• vergi orqanlarına və onların vəzifəli şəxslərinə zəruri olan məlumatları və sənədləri təqdim etmək

406. Vergi ödəyicisinin xronometraj metodu ilə aparılan sonuncu müşahidədən sonra istehsal həcminin və ya satış dövriyyəsinin dəyişməsi
ilə əlaqədar hansı hüququ vardır?

• xronometraj metodu ilə özü tərəfindən yeni müşahidə aparmaq və nəticəsi barədə vergi orqanına məlumat vermək
√ xronometraj metodu ilə yeni müşahidənin aparılmasını vergi orqanından tələb etmək
• bu barədə vergi orqanına məlumat vermək
• xronometraj metodu ilə yeni müşahidənin aparılmasını vergi orqanından xahiş etmək
• bu barədə əmək müfəttişliyinə xahiş etmək

407. Vergi ödəyicisinə vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi ödəyicisinə münasibətdə qanunvericiliyə əməl etmədikdə, hansı
hüquq verilir?

√ vergi orqanlarından və onların vəzifəli şəxslərindən vergi ödəyicisinə münasibətdə vergilər haqqında qanunvericiliyə riayət olunmasını
tələb etmək

• kömrük orqanlarına şikayət etmək
• vergilər haqqında qanunvericiliyə riayət olunmasını hüquq-mühafizə orqanlarından tələb etmək
• vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərini vergi ödəyicisinin obyektinə daxil olmağa icazə verməmək
• daxili işlər orqanlarına şikayət etmək

408.

Hansı məlumatlardan malın [işin, xidmətin] bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən və təsbit olunarkən istifadə edilir? 1. malın [işin,
xidmətin] bazar qiymətləri və birja kotirovkaları haqqında rəsmi məlumat mənbələrindən 2. dövlət və yerli hakimiyyət orqanlarının
məlumat bazalarından yaxud reklam mənbələrinin məlumatından və digər müvafiq məlumatlardan 3. malın ixrac olunduğu ölkədəki
bazar qiymətləri haqqında məlumat mənbələrindən 4. vergi ödəyicilərinin dövlət vergi orqanlarına verdikləri məlumatdan

√ 1, 2, 4
• 1.3
• 2, 3, 4
• 1, 3, 4
• 1, 2, 3

409.

Alış qiyməti alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətindən 30 faizdən çox yuxarıdırsa və onların dəyəri gəlirdən çıxılan
xərclərə aid edilibsə, aşağıdakı hansı hallarda həmin malların [işlərin, xidmətlərin] dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə bazar qiymətləri ilə
aid edilir və vergilər yenidən hesablanır? 1. alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] faktiki alış dəyərinin əsaslı olaraq artırılması aşkar
edildiyi halda 2. alınmış malların [işlərin, xidmətlərin] faktiki alış dəyərinin əsassız artırılması aşkar edildiyi halda 3. malgöndərəni [iş
görəni, xidmət göstərəni] müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda 4. malgöndərəni [iş görəni, xidmət göstərəni] müəyyənləşdirmək
mümkün olduqda

• 1.2
• 2, 4
√ 2, 3
• 1, 3
• 3, 4

410. Müəyyənləşdirilmiş bazar qiymətlərindən ancaq vergitutma məqsədləri üçün istifadə edilir və

• mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada faktiki satış qiymətinin 50 faizi ilə uçota alınır
√ mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada faktiki satış qiyməti ilə uçota alınır
• mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada alış qiyməti ilə uçota alınır
• mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada bazar qiyməti ilə uçota alınır
• mallar [işlər, xidmətlər] qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada orta statistik qiymətlə uçota alınır

411. Müqavilə əsasında cəlb edilmiş ekspert tərəfindən hansı halda bazar qiymətləri müəyyənləşdirilir?



√ malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini sonrakı [təkrar] satış qiyməti və dəyərin toplanması üsullarından biri ilə
müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda

• malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini sonrakı [təkrar] satış qiyməti və dəyərin toplanması üsullarından biri ilə
müəyyənləşdirmək mümkün olduqda

• heç bir halda
• malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini yalnız sonrakı [təkrar] satış qiyməti ilə müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda
• malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətlərini yalnız dəyərin toplanması üsulu ilə müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda

412.

Müəssisə dedikdə Vergi Məcəlləsinin məqsədləri üçün nə nəzərdə tutulur? 1. sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və bu cür fəaliyyət
üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq yaradılmış hüquqi şəxslər 2. sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan
fiziki şəxslər 3. sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və bu cür fəaliyyət üçün xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq
yaradılmış hüquqi şəxslər [korporasiyalar, şirkətlər, firmalar və digər analoji qurumlar], habelə onların filialları və ya daimi
nümayəndəlikləri 4. sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və bu cür fəaliyyət üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə
müvafiq olaraq yaradılmış hüquqi şəxslərin sərbəst balansa, cari və ya digər hesablara malik olan filialları, struktur bölmələri və ya digər
ayrıca bölmələri

• 1.2
√ 1, 3, 4
• 1, 2, 3
• 2, 3, 4
• 1, 2, 4

413. Sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas məqsədi nədir?

• şəxsin vətənə xidmət göstərməsi ilə əlaqədar olan fəaliyyətidir

√ şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim edilməsindən, işlər görülməsindən və ya
xidmətlər göstərilməsindən mənfəət götürülməsi olan fəaliyyətidir

• məşğulluq probleminin həll edilməsi
• şəxsin gəlir əldə etməklə bağlı olmayan fəaliyyətidir
• şəxsin müstəqil surətdə, digər şəxslərlə müqavilələr bağladığı fəaliyyətdir

414. Muzdla işləyən şəxs vergitutma məqsədləri üçün necə adlandırılır?

• mütəxəssis
√ işçi
• baş mütəxəssis
• əməkdaş
• kontraktçı

415. Opsion nədir?

• işəgötürənlə bağlanılan müqavilədir

√ qiymətli kağızlar, mallar və ya pul vəsaitləri gələcəkdə müəyyən şərtlərlə bu cür opsionun bağlanması anına və ya tərəflərin qərarına
əsasən, bu cür əldə etmənin anına satış qiymətlərinin təsbit edilməsi ilə əldə etməyə [satmağa] hüququ təsdiq edən sənəddir

• qiymətli kağızların əldə edilməsi hüququnu təsdiq edən sənəddir
• şəxsin barter əməliyyatları ilə əlaqədar öhdəliyini təsdiq edən müqavilədir
• malgöndərənlərlə bağlanılan müqavilədir

416. Vergitutma məqsədi ilə nəzarət-kassa aparatının müəyyən olunmuş qaydada qeydiyyatı hansı orqan tərəfindən həyata keçirilir?

√ vergi orqanları
• ədliyyə və kömrük orqanları
• maliyyə orqanları
• ədliyyə orqanları
• gömrük orqanları

417. Aşağıdakılardan hansı Vergi Məcəlləsində istifadə edilən royalti anlayışına aid deyil?

• istənilən patentə, ticarət markasına, dizayn, yaxud modelə, plana, məxfi düstura, yaxud prosesə, sənaye, kommersiya, yaxud elmi
təcrübəyə aid olan informasiyaya görə mükafat şəklində alınan ödənişlər

• istənilən ticarət markasına, dizayn, yaxud modelə, plana, məxfi düstura, yaxud prosesə, sənaye, kommersiya, yaxud elmi təcrübəyə aid
olan informasiyaya görə mükafat şəklində alınan ödənişlər



• kinematoqrafik filmlər və digər qeyri-maddi aktivlər üzərində müəllif hüquqlarından istifadə olunması, yaxud istifadə hüquqlarının
verilməsinə görə alınan ödənişlər

• ədəbiyyat, incəsənət, yaxud elm əsərləri, proqram təminatı üzərində hüquqların istifadə olunmasına görə ödənişlər
√ sənaye, kommersiya və ya elmi avadanlığın istehsalı, yaxud satışına görə alınan ödənişlər

418. Vergitutma məqsədləri üçün əmlak dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

• yalnız daşınan əmlak
• yalnız avtonəqliyyat vasitələri
• yalnız maddi əmlak və pul vəsaitləri
√ hər hansı daşınan və daşınmaz əmlak, o cümlədən qeyri-maddi aktivlər, dövriyyə vəsaitləri və mülkiyyət hüququnun digər obyektləri
• yalnız daşınmaz əmlak

419. Vergitutma məqsədləri üçün xalis mənfəət dedikdə nə başa düşülür?

• balans mənfəəti
• dolayı vergilər çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət
• mühasibat mənfəəti
• dolayı vergilər çıxıldıqdan sonra qalan gəlir
√ mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət

420. İstifadə müddəti neçə ildən çox olduqda, maddi aktivlər əsas vəsait sayılır?

• 5 ildən
• 3 ildən
• 2 ildən
√ 1 ildən
• 4 ildən


