Debitorlarla hesablaşmalar üzrə test tapşırıqları
1.Qeyd olunan sənədlərdən hansılar ciddi hesabat blankı hesab edilmir?
A) Vəkalətnamə
B) Qaimə-faktura
C) Kassa mədaxil orderi
D) Zay məhsullara dair akt
E) Hesab faktura
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin – Müəssisə və təşkilatların, habelə
sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətinə uyğun tərtib olunmuş ciddi
hesabat blankları barədə - 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli qərarı

2.Aşağıda göstərilənlərdən hansı müəssisə üçün qeyri-maddi aktiv hesab edilir?
A) Bankda olan pul vəsaitləri
B) Tikintisi başa çatmamış bina
C) Kompüter proqram təminatı
D) məhsulun reklam məsrəflərı
E) işi heyətin təlim məsrəfləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: MUBS 38

3. AR Vergi məcəlləsinə əsasəan istifadə müddəti bir ildən çox olan və dəyəri 500 manatdan
çox olan maddi aktivlər ... adlanır. Nöqtələrin yerinə aşağıdakılardan hansı uyğun gəlir?
A) Maddi ehtiyyatlar
B) Kassada olan pul vəsaitləri
C) Aktivlər
D) Kapital

E) Əsas vəsaitlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

4. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən kompüterlər hansı kateqoriyalı əsas
vəsaitlərdir?
A) Qurğu və tikililər
B) Nəqliyyat vasitələri
C) Avadanlıqlar
D) Hesablama texnikası
E) Digər əsas vəsaitlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

5.Torpaq, tikili və avadanlıqlar müəssisə tərəfindən hansı məqsədlər üçün istifadə edilmir?
A) İstehsalda və ya mal-materialların çatdırılmasında
B) Bir hesabat dövründən artıq istifadə edilməsi gözlənilən
C) Xidmətlərin göstərilməsində
D) Digər tərəfə icarəyə verilməsində
E) Satışda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

6. AR Vergi Məcəlləsinə əsasən Bina tikili və avadanlıqlar hansı metod ilə amortizasiya
olunur?
A) Düz xətt metodu

B) Qalıq dəyəri metodu
C) İstehsalat metodu
D) İstifadə müddətinin illərinin cəmi metodu
E) amortizasiya olunmur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
7. Çek dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur?
A) Kiçik ödəmələrdə üstünlük təşkil edən ödəmə üsuludur
B) Ödənişi edən şəxsin bankından alacaq olan şəxsin hesabına pul köçürülməsi üçün verilən
bir əmrdir
C) Ödəyicinin hesabından alıcının bank hesabına avtomatik olaraq köçürülən ödəmə
üsuludur
D) Ödənişi gecikdirmiş tərəfdən ödənişi tələb etmək üçün istifadə olunan ödəniş formasıdır
E) Mal xidmət alındıqdan sonra ödəyicinin öz bankına borcun ödənilməsi üçün verdiyi
ödəniş tapşırığıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007
8. Emissiya gəliri dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərədə tutulur?
A) Müəssisənin mövcud olduğu bütün dövrlər ərzində hesabat tarixinə yığılmış gəlirlər
B) Mülkiyyətçilər arasında böuşdürülməsi mümkün olan qazanılmış kapitalın hissəsi
C) Buraxılmış səhmlərə görə nominal dəyərindən artıq ödənilmiş məbləğ
D) Müəssisənin səhmlərinin və digər kapital alətlərinin buraxılması üçün birbaşa və xüsusi
olaraq çəkdiyi məsrəfləridir
E) Bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra, müəssisənin aktivlərinin dəyəridir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: www.maliyye.gov.az, (05 01 2019)/ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları
9. AR Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı əsas vəsaitlərdən hansılar amortizasiya olunur?
A) Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları

B) İstismara verilməmiş anbarda olan əsas vəsaitlər
C) Elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda
istifadəedilən avadanlıqlar
D) Müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlər
E) İncəsənət əsərləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

10. AR Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı əsas vəsaitlərdən hansılar
amortizasiyaolunmur?
A) kitabxana fondları, kinofondlar (video, audio, foto), səhnə rekvizitləri, muzey
sərvətləri(eksponatları)
B) Müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlər
C) Yüksək texnologiyalar məhsulu olan hesablama texnikası
D) geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər
E) Nəqliyyat vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

11. AR Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı əsas vəsaitlərdən hansılar
amortizasiyaolunmur?
A) Nadir tarixi memarlıq abidələri olan binalar
B) Anbardan istismara verilmiş əsas vəsaitlər
C) geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər
D) torpaqların yaxşılaşdırılması üzrə kapitallaşdırılmış xərclər,
E) binalar, tikintilər və qurğular
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

12. Maliyyə icarəsinin başqa adı nədir?
A) Kredit
B) Tam mülkiyyət
C) Lizinq
D) Əməliyyat icarəsi
E) İnvestisiya icarəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları. 16 №-li Maliyyə Hesabatının
Beynəlxalq Standartı "İcarələr"

13. "İcarələr" adlı 16 №-li MHBS-a əsasən Maliyyə icarəsi haqda aşağıdakılardan hansı
doğrudur?
A) İcarəyə verilmiş əsas aktiv müqavilənin şərtlərindən asılı olaraq icarədarın balansından
çıxa da bilər qala da bilər
B) İcarəçi mülkiyyət sahibi kimi icarəyə götürdüyü əsas aktivə görə köhnəlmə hesablaya
bilməz
C) İcarə ödənişləri icarəçi üçün əməliyyat xərcləri kimi uçota alınır
D) İcarə ödənişləri icarədar üçün əməliyyat gəlirləri kimi uçota alınır
E) Əsas aktiv üzrə mülkiyyət hüquqlarına aid bütün risk və mükafatların
ötürülməsinitəmin edir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları. 16 №-li Maliyyə Hesabatının
Beynəlxalq Standartı "İcarələr"

14. "İcarələr" adlı 16 №-li MHBS-a əsasən Əməliyyat icarəsi haqda aşağıdakılardan
hansıyalnışdır?
A) İcarəyə verilən əsas aktivin mülkiyyətçiliyi ilə bağlı əsas etibarilə bütün risklər
vəmükafatların ötürülmədiyi icarə müqaviləsidir
B) İcarədar mülkiyyət sahibi kimi icarəyə vеrilən əsas vəsaitə görə amortizasiya hеsablayır
C) İcarədar əməliyyat icarəsi üzrə icarə ödənişlərini ya düz-xətt üsulu ilə ya da digər
sistematik üsulla gəlir kimi tanımalıdır.
D) İcarə ödənişləri icarədar üçün əməliyyat xərcləri kimi, icarəçi üçün isə əməliyyat

gəlirləri kimi uçota alınır
E) icarədar əməliyyat icarəsinin əldə edilməsi zamanı çəkilən birbaşa məsrəfləri
icarəyəverilmiş aktivin balans dəyərinə əlavə etməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları. 16 №-li Maliyyə Hesabatının
Beynəlxalq Standartı "İcarələr"

15. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li MUBS-a əsasən Torpaq, tikili və
avadanlıqların tanınma meyarlarına cavab verən obyekt hansı dəyəri ilə ölçülməlidir?
A) İlkin dəyər
B) Azalan dəyər
C) yenidənqiymətləndirilmiş dəyər
D) Amortizasiya dəyəri
E) Saxlanılma dəyəri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

16. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li MUBS-a əsasən Torpaq, tikili
vəavadanlıqların ilkin dəyəri necə ölçülür?
A) aktivin alış dəyəri ilə
B) aktivin gətirilməsinə və quraşdırılmasına çəkilən xərclər ilə
C) Aktivin satın alınması və ya tikilməsi, daşınması və quraşdırılması zamanı, onun
əldəedilməsi üçün ödənilmiş pul vəsaiti və ya pul vəsaitlərinin ekvivalentləri ilə
D) aktivin alış dəyəri və ödənən əlavə dəyər vergisi ilə (əvəzləşdirilən)
E) aktivin alış, quraşdırma, gətirilməsinə çəkilən xərclər və ödənən əlavə dəyər vergisi
ilə(əvəzləşdirilən)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

17. Dövlət xəzinədarlıq agentliyi agent bankı hansı orqanın müəyyənləşdirməsi
əsasındaseçir?
A) Maliyyə Nazirliyi
B) Mərkəzi Bank
C) Vergilər Nazirliyi
D) Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
E) Dövlət Sosial Müdafiə Narirliyinin qərarı ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları
18. Kommersiya məzmunlu mübadilə əməliyyatı zamanı torpaq, tikili və avadanlıq
obyektlərinin ilkin dəyəri necə qiymətləndirilir?
A) ədalətli dəyəri ilə
B) Ona oxşar əsas vəsaitin dəyəri ilə
C) 0 dəyər ilə
D) Əsas vəsaitin həmin dövrdə alınmasına çəkilən xərclər ilə
E) Əsas vəsaitin alış dəyəriilə
Testin çətinlik ərəcəsi: orta
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı
19. AR Vergi Məcəlləsinə əsasən Əsas vəsaitin qalıq dəyəri nədir?
A) Əsas vəsaitin ilkin dəyəri ilə ona çəkilmiş xərclərin fərqidir
B) əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış
amortizasiyanınməbləği qədər azaldılan dəyəridir
C) Əsas vəsaitin ilkin dəyəri ilə gətirilmə və quraşdırılma xərclərinin fərqidir
D) Əsas vəsaitin ilkin dəyəri ilə bərpa dəyərinin fərqidir
E) Əsas vəsaitin ilkin dəyəri ilə təmir xərclərinin
cəmidirTestin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

20. Dəyəri 500 manatdan və istifadə müddəti 1 ildən artıq olan aktiv hansı halda əsas
vəsait kimi uçota alına bilməz?
A) Müəssisənin özü tərəfindən inşa(istehsal) edildikdər
B) Digər müəssisə və şəxslərdən pulla alındıqda
C) Dövlət orqanları tərəfindən verildikdə
D) Başqa təşkilat və şəxslərdən əvəzsiz daxil olduqda
E) qısamüddətli icarəyəgötürüldükdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR Vergi Məcəlləsi
21. Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyinin maliyyə əməliyyatlarını
həyata keçirmək üçün Mərkəzi Bankda açdığı hesab necə adlanır?

A) Xəzinədarlığın depzit hesabı
B) Xəzinədarlığın cari hesabı
C) Xəzinədarlığın tranzit hesabı
D) Xəzinədarlığın Agent Bank hesabı
E) Vahid xəzinədarlıq hesabı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında
XəzinədarlıqSisteminin Tətbiqi Qaydaları
22. Əsas vəsaitin inventar kartlarında onunla bağlı aşağıdakılardan hansı əks etdirilmir?
A) Əsas vəsaitin inventar nömrəsi
B) Əsas vəsaitin əsas göstəriciləri
C) Əsas vəsaitin ilkin dəyəri
D) Əsas vəsaitin amortizasiya norması
E) Əsas vəsaitin gətirilməsinə çəkilən xərclərin
normasıTestin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əsas fondların üçotu, Mühasib.az saytı

23. Yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi hansı sənədlərlə rəsmiləşdirilir?
A) Forma N 2Q Avtomobil nəqliyyatı vasitələrinin ləğvi akti ilə
B) SOCARSS-004.2013 standarta 1,2,3 nömrəli Əlavə Əmlakın (qiymətlilərin) ləğvi və
uçotdan çıxarılması aktı aktı
C) SOCARSS-004.2013 standarta Forma N 3Q "Əmlakın (qiymətlilərin) ləğvi aktı
D) SOCARSS-004.2013 standarta Əlavə N 5Q "Əmlakın (qiymətlilərin) ləğvi aktı
E) Forma N 4Q "Əmlakın (qiymətlilərin) uçotdan çıxarılması aktı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: SOCARSS-004.2013 standartı

24. Təşkilatın gəliri, xarakterindən, alınma şərtlərindən və təşkilatın fəaliyyət
sahələrindən asılı olaraq aşağıdakılara bölünür:
A) Adi fəaliyyətdən gəlir
B) Vergi gəliri
C) Xidmət gəliri
D) Bank depozit gəliri
E) Faiz gəlirləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: https://works.doklad.ru/view/GtdLI64tjCg/all.html
25. Torpaq, tikili və avadanlıqlar obyekti silindikdə (satıldıqda), və ya onun
istifadəsindən və ya silinməsindən (satışından) gələcəkdə iqtisadi səmərənin əldə ediləcəyi
ehtimal olunmadığı halda müəssisə aktivi uçotda necə əks etdirməlidir?
A) İstismara verilməməli və anbarda saxlanılmalıdır
B) İstismar edilməli lakin yenidən qiymətləndirilməməlidir
C) İstismar edilməli və yenidən qiymətləndirilib amortizasiya olunmalıdır
D) balans dəyərinin tanınması dayandırılmalıdır
E) Aktivin dəyəri müəssisənin balansında ən aşağı bazar qiyməti ilə
saxlanılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq

Standartı
26. Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyasının aparılması hansı hallarda
məcburiyyətdaşımır?
A) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada mühasibat uçotu subyektləri yenidən təşkil
edildikdə
B) Mühasibat uçotu subyekti ləğv edilərkən, ləğv balansı tərtib edilməmişdən əvvəl
C) Maddi-məsul şəxslər dəyişildikdə və yaxud məzuniyyətə getdikdə
D) Yanğın, təbii fəlakət, qəza və digər fövqəladə hadisələr baş verdikdə
E) mühasibat uçotu subyektinin səhmlərinin bir qismi
satıldıqdaTestin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 16 iyul 2013 tarixli № Q-17-li Qərarı

27. Aşağıdakılardan hansı çeklərin növlərinə aid deyil?
A) Adlı çeklər
B) Orderli çeklər
C) Vauçer çeklər
D) Hesablaşma çeklər
E) Aksept olunmuş çeklər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007
28. Aşağıdakılardan hansı nağd pul dövranının artımının səbəbləri deyil?
A) İstehsalın həcminin artması
B) İqtisadi böhranları
C) Hesablaşmaların ləngiməsi
D) Vergidən yayınmaq məqsədilə müəssisələrin banklardan kənarda nağd ödəmələri
E) Ödəmə sistemindəki böhranları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

29. Aşağıdakılardan biri pulun funksiyasına aid deyil.
A) İstehsal vasitəsidir
B) Dəyər ölçüsüdür
C) Tədavül vasitəsi
D) Tədiyə vasitəsi
E) Yığım vasitəsidir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007
30. Aşağıdakılardan hansı müassir dövrdə pulun növlərinə aid deyil?
A) Metal pullar
B) Əmtəə pullar
C) Kağız pullar
D) Elektron pullar
E) Kredit pullar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007
31. Məcmu gəlirin hesablanma qaydasını göstərin.
A) (Əmtəənin qiyməti) x (Dövriyyə həcmi)
B) (Əmtəənin qiyməti) x (Tələbin həcmi)
C) (Əmtəənin qiyməti) x (Təklifin həcmi)
D) (Əmtəənin qiyməti) x (Alışın həcmi)
E) (Əmtəənin qiyməti) x (Satışın həcmi)
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: N.Gregory Mankiw. “Principles of macroeconomics”. Third edition – Yenidən
işlənmiş üçüncü nəşri. Bakı, 2014

32. Mənfəət və Zərər hesabatı tərtib edilir:
A) Günlük
B) Aylıq
C) Həftəlik
D) Müəyyən edilmiş dönəm
E) İl 2 dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: 2019_acca_dipifrs_study_text.pdf
33. Pul vəsaitləri dedikdə nəzərdə tutulur:
A) Verilmiş avanslar
B) Debitor borclar
C) Nağdpul vəsaitləri
D) Alınmış avanslar
E) Kapital qoyuluşu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: 2019_acca_dipifrs_study_text.pdf
34. İdarəetmə uçotunun əsas vəzifəsi
asagıdakılardan ibarətdir:
A) Banklara verilən məlumatların dəqiq təqdim edilməsi
B) Satış xərclərinin analizi və uçotu
C) Həqiqi məsrəflərin normadan (smetadan) kənarlaşmasının müəyyən edilməsi
D) Kapitalda dəyişikliklərə nəzarət edilməsi
E) İnvestorlara məlumatların aydın şəkildə təqdim edilmısi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Q.Abbasov. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi. Bakı, 2014
35. Qısamüddətli öhdəliklər aşağıdakılardır:
A) Dividend
B) Pul vəsaitləri

C) Nizamnamə fondu
D) Kreditor borclar
E) Debitor borclar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: D.Bağırov, M.Həsənli. Maliyyə. Bakı, 2011
36. Aktivlər üzrə əskikgəlmələr və itkilərin (habelə təbii itki normalarından artıq
xarabolmalar, əskikgəlmələr və itkilər də daxil olmaqlsəbəbləri və təqsirkar şəxslər
müəyyənləşdirilməklə onların məbləğləri (əskikgəlmələr və itkilər müəyyən etdiyi
vaxtdabazar qiymətləri ilə) necə uçotda əks etdirilir?
A) Müəssisənin xərcinə yazılır
B) Təqsirkar şəxslərin hesabına yazılır
C) İnvestorun hesabına yazılır
D) Müəssisənin sosial xərcinə yazılır
E) Əksikgəlmələr yenidən qiymətləndirilərək amortizasiya olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 16 iyul 2013 tarixli № Q-17-li Qərarı
37. Təqsirkar şəxsləri müəyyən etmək mümkün olmadıqda, əskikgəlmələrin və itkilərin
məbləğlərinin mühasibat uçotu subyekti tərəfindən təqsirkar sayılan şəxsdən tutulması
məhkəmə tərəfindən ləğv edildikdə və ödənilməsi mümkün olmayan əskikgəlmələr və
itkilər müəyyənləşdirildikdə həmin məbləğlər mühasibat uçotu subyekti rəhbərinin
yazılısərəncamına əsasən uçotda necə əks etdirilir?
A) Xərcə aid edilir
B) İnvestorun hesabına yazılır
C) Müəssisənin gəlirinə aid edilir
D) Əksikgəlmələr yenidən qiymətləndirilərək amortizasiya olunur
E) Digər artıqgəlmələrin məbləğinə görə kompensasiya edilir və onunla
bağlanırTestin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 16 iyul 2013 tarixli № Q-17-li Qərarı

38. Aşağıda qeyd edilmiş hansı kriteriyalar qarşılandığı təqdirdə gəliri tanımaq
mümkündür?
A) Satıcı sifarişi qəbul etməlidir
B) Alıcı və satıcı arasında razılaşmaya dair sübut olmalıdır
C) Alıcı öhdəliyini tam yerinə yetirməlidir
D) Pul vəsaiti ödəndiyi halda
E) Satıcı öhdəliyini tam yerinə yetirməlidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://innab.org/mh7-g%C9%99lirl%C9%99rin-taninmasi-metodlarlari/
39. Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartına görə aşağıdakılardan hansılar
gəlirin yaranma mənbəyinə aid deyil?
A) Malların satışı
B) Xidmətlərin göstərilməsi
C) Şirkətin faiz gətirən aktivlərinin istifadə edilməsi
D) Səhmdarlara dividentlərin ödənilməsi
E) Şirkətin divident gətirən aktivlərindən istifadə etməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında
XəzinədarlıqSisteminin Tətbiqi Qaydaları
40. Ehtiyatların dövretmə müddətinin hesablanması üsulunu təyin edin:
A) (Ehtiyatların dəyəri / Satışdan gəlir) x 100
B) (Ehtiyatların dəyəri / İstehsal maya dəyəri) x 100
C) (Ehtiyatların dəyəri / Alışların dəyəri) x 100
D) (Ehtiyatların dəyəri / Debitor borcu) x 100
E) (Ehtiyatların dəyəri / Satışın maya dəyəri) x 100
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd
41. Diskont əmsalı necə təyin olunur?
(burada: r - diskontlaşdırma əmsalı, n - dövr müddətinin sayıdır (ötən müddətdir))

A) (1+1/r)n 1/(1+n)r
B) (1+1/n)r
C) 1/[(1+r)n]
D) 1/(1+r)n
E) 1/(1+n)r
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd
42.

Aşağıdakılardan hansılar gəlirə aiddir?

A) Məzənnə dəyişikliyindən yaranmış müsbət fərq
B) Əlavə dəyər vergisinin, aksizlərin, satışdan verginin, ixrac rüsumu və digər analoji
məcburi ödənişlərin məbləği
C) Beh, girov məbləğləri
D) Məhsulun, əmtəənin, işin, xidmətin qabaqcadan ödənilməsi qaydasında alınmış məbləğ
E) Məhsulun, əmtəənin, işin, xidmətin ödənilməsi hesabına avans
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007

43.

Kassaya daxil olan pul vəsaitləri aşağıdakı hansı sənədlə rəsmiləşdirilir?

A) Kassa məxaric orderi
B) Kassa baş kitabı
C) Kassa çeki
D) Üzərində müəssisənin möhürü olan xüsusi sənədlə

E) Kassa mədaxil orderi Testin
çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ə.Salahov. Mühasibat uçotu və mühasibat tapşırıqları. Bakı, 2014
44. Mühasibat uçotu sənədi dedikdə aşağıdakılardan hansılar nəzərdə tutulur?
A) Hesab faktura sənədi
B) Yol verilmiş qayda pozuntularını aradan qaldırmaq üçün göndərilən bildirişlər
C) Ödəniş çekləri
D) İlkin uçot sənədləri, mühasibat uçotu registrləri, maliyyə hesabatları, habelə uçotun
formalaşdırılması üçün tərtib edilən sənədlər
E) Ödəmə tələbnamələri Testin
çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları

45. Qeyri-maddi aktiv müəssisənin birləşdirilməsi zamanı alınıbsa, əldə etmə tarixində
həmin qeyri-maddi aktivin ilkin dəyəri onun hansı dəyərini əks etdirir?
A) Ədalətli dəyərini
B) Xalis realizə edilə bilən dəyərini
C) Aktivin amortizasiya xərcləri ilə dəyərdəndüşmə zərərinin cəmini
D) Aktivin amortizasiya xərclərinin ümumi dəyərini
E) Aktivə çəkilən bütün xərclərin cəmini
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Qeyri-maddi aktivlər adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

46. MHBS “Gəlirlər” bölməsi aşağıdakı əsas maddələrdən ibarətdir:
A) “Ümidsiz borcların bərpası”
B) “Silinmiş ehtiyatların bərpası”
C) “Əvəzsiz olaraq alınmış aktivlər”
D) “Əsas əməliyyat gəlirləri”
E) A və B

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: http://www.e-qanun.az/framework/34909
47. 31 dekabr tarixindən sonra həyata keçirilən əməliyyatlar hansı ilin hesabatına daxil
edilir?
A) Həmin ilin
B) Həmin ilin son rübünün
C) Cari ilin ikinci rübünün
D) Cari ilin üçüncü rübünün
E) Növbəti ilin

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: www.maliyye.gov.az / 10 01 2019 Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıq
Sisteminin Tətbiqi Qaydaları
48. Satış üçün saxlanılmış uzunmüddətli aktivlər və dayandırılmış əməliyyatlar adlı 5 №-li
Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartına əsasən müəssisə, satış üçün saxlanılmış kimi
təsnif edilən uzunmüddətli aktivi hansı dəyərlərlə qiymətləndirməlidir?
A) mövcud olan iki dəyərdən ən aşağı dəyərlə: Uzun müddətli və balans dəyəri ilə
B) mövcud olan iki dəyərdən ən aşağı dəyərlə: Alıcılıq və balans dəyəri ilə
C) mövcud olan iki dəyərdən ən yuxarı dəyərlə: Bazar və balans dəyəri ilə
D) mövcud olan iki dəyərdən ən aşağı dəyərlə: Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyərilə və
ya balans dəyəri ilə
E) mövcud olan iki dəyərdən ən aşağı dəyərlə: Bazar dəyəri və satış xərcləri çıxılmaqla
ədalətli dəyər ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Satış üçün saxlanılmış uzunmüddətli aktivlər vədayandırılmış əməliyyatlar”adlı 5
No-li MaliyyəHesabatının Beynəlxalq Standartı
49. Satış üçün saxlanılmış uzunmüddətli aktivlər və dayandırılmış əməliyyatlar adlı 5 №-li
Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartına əsasən istifadə dəyəri nədir?
A) Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər və ya balans dəyərindən daha yüksək olan
dəyərdir
B) Ölçülmə tarixinə bazar iştirakçıları arasında normal şərtlər çərçivəsində aktivin
satılmasına görə alına bilən qiymətdir

C) Öhdəliyin ötürülməsinə görə ödənilə bilən qiymətdir
D) Satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyər və ya balans dəyərindən daha aşağı olan dəyərdir
E) Aktivin davamlı istifadəsindən və onun faydalı istifadə müddətinin sonunda xaric
olunmasından yaranması gözlənilən qiymətləndirilən gələcək pul vəsaitləri
daxilolmalarının diskontlaşdırılmış dəyəridir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Satış üçün saxlanılmış uzunmüddətli aktivlər vədayandırılmış əməliyyatlar”adlı 5
No-li MaliyyəHesabatının Beynəlxalq Standartı
50. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə hansı amortizasiya metodlarından istifadə edilir?
Tam doğru cavabı müəyyən edin.
A) Düz xətli metod, İstehsal vahidi metodu, Gəlir metodu
B) Düz xətli metod, Azalan qalıq metodu, İstehsal vahidi metodu
C) Düz xətli metod, , Gəlir metodu, Azalma metodu,
D) İstehsal vahidi metodu, son qalıq dəyəri metodu
E) İstifadə müddətinin illərinin cəmi metodu, azalan qalıq metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı
51. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən aktivin balans dəyəri hansı dəyərdir?
A) aktivin ilkin dəyərindən və ya bu dəyəri əvəz edən digər məbləğdən son qalıq dəyərinin
çıxılmasından sonra əldə olunan dəyərdir
B) aktivin davamlı istifadəsindən və istismar müddənin sonunda silinməsindən və ya
öhdəliyin yerinə yetirilməsilə bağlı yaranması gözlənilən nağd vəsait axınının
diskontlaşdırılmış dəyəridir
C) aktivin balans dəyəri ilə bərpa edilə bilən məbləği arasındakı fərqi ifadə edən dəyərdir

D) yığılmış amortizasiya və qiymətdən düşmə zərərləri çıxıldıqdan sonra aktivin balans
hesabatında tanınan dəyəridir
E) aktivin satın alınması və ya tikilməsi, daşınması və quraşdırılması zamanı, onun əldə
edilməsi üçün ödənilmiş pul vəsaiti və ya pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

52. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən müəssisə torpaq, tikili və avadanlıqları aktiv kimi tanıdıqdan sonra hansı ölçmə
modelini özünün uçot siyasəti kimi seçə bilər?
A) Azalan qalıq və yenidənqiymətləndirmə modelini
B) Azalan qalıq və ilkin dəyər modelini
C) İlkin dəyər və yenidənqiymətləndirmə modelini
D) İlkin dəyər və son qalıq dəyəri modelini
E) Sona qalıq dəyəri və yenidənqiymətləndirmə modelini
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

53. İqtisadi mahiyyətinə görə, icarə müqaviləsinin hansı növləri var?
A) Maliyyə və əməliyyat icarəsi
B) Daşınar və daşınmaz icarə
C) Maliyyə və stabil icarə
D) Lizinq və maliyyə icarəsi
E) Daşınar, daşınmaz və lizinq icarəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “İcarələr”adlı 16 No-li Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standart
54. “İcarələr”adlı 16 No-li Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartına əsasən əməliyyat
icarəsi haqda aşağıdakılardan hansı yalnışdır?
A) İcarədar icarə ödənişlərini ya düz-xətt üsulu ilə ya da digər sistematik üsulla gəlir kimi
tanıyır.
B) Aktivin mülkiyyətçiliyi ilə bağlı əsas etibarilə bütün risklər və mükafatlar ötürülmür
C) İcarədar, amortizasiya daxil olmaqla, icarə gəlirinin əldə edilməsi üçün çəkilən
məsrəfləri xərc kimi tanıyır
D) İcarədar əməliyyat icarəsinin əldə edilməsi zamanı çəkilən birbaşa məsrəfləri icarəyə

verilmiş aktivin balans dəyərinə əlavə edir və bu məsrəfləri,icarə gəlirini tanıdığı eyni üsulla
icarə müddəti boyunca xərc kimi tanıyır
E) İcarədar icarəyə götürülən ativləri öz balans hesabatlarında tanıyır və onları icarə
obyektinə qoyulmuş xalis investisiya dəyərinə bərabər məbləğdə debitor borcları kimi
təqdim edir.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “İcarələr”adlı 16 No-li Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standart
55. Diskontlaşdırma əmsalı necə hesablanır?
(burada: r - diskontlaşdırma əmsalı, n - dövr müddətinin sayıdır (ötən müddətdir))

A) 1/(1+n)r
B) (1+1/n)r
C) 1/[(1+r)n]
D) (1+1/r)n
E) 1/(1+r)n
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Боб Скарлет. CIMA P1. Управление эффективностью операции. Copyright ©
2009 Elsevier Ltd
56. Aktivlərin qiymətdən düşməsi adlı 36 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən aktivin ləğv etmə xərcləri aşağıdakılardan hansıdır?
A) Maliyyə xərcləri
B) Gəlir vergisi xərcləri
C) İstehsal artım xərcləri
D) maliyyə xərcləri və gəlir vergisi xərcləri sitisna olmaqla birbaşa aktivin vəya nağd
yaradan vahidin ləğvinə aid edilə bilən istehsalın artım xərcləri
E) Maliyyə hesabatlarında aktivin qalıq dəyərindən aşağı dəyərə əvəz edilmiş digər məbləğ
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: www.maliyye.gov.az/static/140/muhasibat-ucotunun-beynelxaq-standartlari
(24.06.2020)/ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Mühasibat uçotunun beynəlxalq
standartları
57. Qeyri-maddi aktivlər adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən
qeyri-maddi aktivlər hansı aktivlərdir?
A) Fiziki formaya malik aktivlər

B) Fiziki formaya malik daşına bilməyən aktivlər
C) Fiziki formaya malik olmayan aktivlər
D) Fiziki formaya malik olmayan müəyyən edilə bilməyən aktivlər
E) Fiziki formaya malik olmayan müəyyən edilə bilən qeyri-pul aktivləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qeyri-maddi aktivlər adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı
58. Aşağıdakılardan hansı mühasibat uçotu sənədi deyil?
A) İlkin uçot sənədləri
B) Mühasibat uçotu registrləri
C) Maliyyə hesabatları
D) Uçotun formalaşdırılması üçün tərtib edilən sənədlər
E) Müəssisənin Nizamnaməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

59. Aşağıdakılardan hansı qısamüddətli aktivdir?
A) torpaq və onun üzərində olan tikililər
B) barverən bitkilər
C) alqı-satqı məqsədləri üçün saxlanılan aktivləri
D) avtonəqliyyat vasitələri
E) inzibati idarələrdə avadanlıqlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı
60. Aşağıdakılardan hansı qeyri-maddi aktivdir?
A) Binalar
B) Tikililər
C) Hesablama texnikası

D) Lisenziyalar
E) Pul vəsaitləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qeyri-maddi aktivlər adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı
61. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda aktivlər hissəsinə aid olmayan element hansıdır?
A) ticarət və digər kreditоr borcları
B) Qeyri-maddi aktivlər
C) mal-material еhtiyаtlаrı
D) ticarət və digər debitor borclаrı
E) pul vəsaitləri və оnlаrın еkvivаlеntləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı”adlı1No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

62. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda öhdəliklər hissəsinə aid olmayan element
hansıdır?
A) ticarət və digər kreditоr borcları
B) qiymətləndirilmiş öhdəliklər
C) təxirə salınmış vergi öhdəlikləri
D) əsas müəssisə kapital sahiblərinə aid olan buraxılmış səhmdar kаpitаlı və kapital
ehtiyatları
E) Maliyyə öhdəlikləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı”adlı1No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

63. İşçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə on ildən çox əmək stajı olan işçiyə hansı
məbləğdə işdənçıxarma müavinəti ödənilir?
A) orta aylıq əməkhaqqı miqdarında
B) orta aylıq əməkhaqqının azı 1,4 misli miqdarında

C) orta aylıq əməkhaqqının azı 1,7 misli miqdarında
D) orta aylıq əməkhaqqının azı iki misli miqdarında
E) orta aylıq əməkhaqqının 0,5 misli miqdarında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR Əmək Məcəlləsi
64. Aşağıdakı ödənişlərdən hansı (əmək məzuniyyəti istisna olmaqla qalan bütün hallar
üçün) orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınmır?
A) Maddi yardım şəklində verilən müxtəlif növ ödənişlər
B) Məcburi işburaxma dövrünün ödənilməsi
C) İqlim şəraitinə görə əmsallar üzrə əlavə ödənişlər
D) Əmək, təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti dövründə saxlanılan orta əmək haqqı
E) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə, hamiləliyə və doğuma görə müavinətlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin - Orta əmək haqqı hesablanarkən
nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi barədə - 15 iyul 2000-ci il tarixli
126 №-li qərarı

65. Aşağıdakı ödənişlərdən hansı (əmək məzuniyyəti istisna olmaqla qalan bütün hallar
üçün) orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınır?
A) İş vaxtından artıq iş saatlarının ödənilməsi
B) Kompensasiya və həvəsləndirici xarakter daşıyan daimi əlavələr (zərərli əmək
şəraitində, gecə vaxtı, çoxnövbəli rejimli işə, peşələrin (vəzifələrin) əvəz edilməsi, elmi
dərəcəyə, fəxri ada görə)
C) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş hallarda pulsuz qidaların dəyəri (pulsuz kollektiv
yeməklər)
D) İstirahət, iş günü hesab edilməyən bayram və ümumxalq hüzn günlərində işə görə
ödəmələr
E) Müvəqqəti əvəzetməyə görə ödəmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin - Orta əmək haqqı hesablanarkən
nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi barədə - 15 iyul 2000-ci il tarixli
126 №-li qərarı

66. Əmək haqqının müəyyən hissəsi işçinin razılığı olmadan mütənasib dəyərli natura
formasında müəssisədə istehsal edilən istehlak malları ilə və digər məişətdə işlədilən
gündəlik tələbat malları ilə əvəz edilib verilə bilərmi? Verilə bilərsə, əmək haqqının hansı
hissəsi verilə bilər?
A) Xeyr, işçinin razılığı olmadan verilə bilməz; İşçinin razılığı ilə 30 %-ə qədəri
B) Bəli verilə bilər, 15 %-ə qədəri
C) Bəli verilə bilər; 30 %-ə qədəri
D) Xeyr, işçinin razılığı olmadan verilə bilməz; İşçinin razılığı ilə 20 %-ə qədəri
E) Bəli verilə bilər; 20 %-ə qədəri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

67. Məzuniyyət dövrü üçün orta əmək haqqı hesablanarkən aşağıdakılardan hansı nəzərə
alınmır?
A) İstirahət, iş günü hesab edilməyən bayram və ümumxalq hüzn günlərində işə görə
ödənişlər
B) İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətlərinə görə kompensasiya
C) İş vaxtından artıq iş saatlarının ödənilməsi
D) Müvəqqəti əvəzetməyə görə ödənişlər
E) Kompensasiya və həvəsləndirici xarakter daşıyan daimi əlavələr (zərərli əmək
şəraitində, gecə vaxtı, çoxnövbəli rejimli işə, peşələrin (vəzifələrin) əvəz edilməsi, elmi
dərəcəyə, fəxri ada görə)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin - Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək
haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi
və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi
barədə - 25 avqust 1999-cu il tarixli 137 №-li qərarı
68. Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərə neçə gündən az olmayan
məzuniyyət verilməlidir?
A) 46 təqvim günü
B) 31 təqvim günü
C) 56 təqvim günü
D) 42 təqvim günü

E) 21 təqvim günü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

69. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət hansı qaydada ödənilir?
A) İlk 14 təqvim günü üzrə məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına, qalan günlər
üçün isə sığortaedənin vəsaiti hesabına
B) İlk 14 təqvim günü üzrə sığortaedənin vəsaiti hesabına, qalan günlər üçün isə məcburi
dövlət sosial sığorta haqları hesabına
C) Sığortaedənin vəsaiti hesabına
D) Məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına

E) İlk 14 iş günü üzrə sığortaedənin vəsaiti hesabına, qalan günlər üçün isə məcburi dövlət
sosial sığorta haqları hesabına
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin - “Məcburi dövlət sosial sığortası
üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti
hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq
edilməsi barədə - 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli qərarı

70. Aşağıda gəlir müxabirləşməsi qeyd olunmuşdur:
A) Dt 211 "Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları" Kt 701-1 "Malların
satışı"
B) Dt 211 "Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları" Kt 501-1 "Malların
satışı"
C) Dt 211 "Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları" Kt 601-1 "Malların
satışı"
D) Dt 211 "Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları" Kt 801-1 "Malların
satışı"
E) Dt 211 "Alıcıların və sifarişçilərin qısamüddətli debitor borcları" Kt 901-1 "Malların
satışı"
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad:

https://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_finrezultatov/analiz_pribyli_predprija
tija/30-1-0-194
71. Aşağıda göstərilən hansı ödənişlər məcburi dövlət sosial sığorta ödəməsi hesab edilmir?
A) Əmək xəsarəti üzrə müavinət
B) Hamiləliyə və doğuma görə müavinət
C) Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət (qanunvericiliklə müəyyən
olunmuş dövr üçün)
D) Uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət
E) Dəfn üçün müavinət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin - “Məcburi dövlət sosial sığortası
üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti
hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq
edilməsi barədə - 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli qərarı

72. Göstərilən hansı gəlir növlərinə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanır?
A) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş ezamiyyə xərclərinin (gündəlik yemək xərcləri,
kommunal xərclər və nəqliyyat xərcləri) məbləğləri
B) Əmək haqqı (aylıq tarif (vəzifə) maaşı, əlavələr və mükafatlar)
C) İstehsalatdan ayrılmaqla təhsil almağa göndərilmiş tələbələrə, aspirantlara (magistrlərə)
müəssisə və təşkilatların hesabına ödənilən təqaüd məbləğləri
D) Məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına verilən sosial sığorta ödəmələrinin
məbləğləri
E) İşçilərin sayının azaldılması, ştatların ixtisar edilməsi və ya işçinin vəfatı ilə əlaqədar
əmək müqaviləsinə xitam verilərkən birdəfəlik ödənilən məbləğlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin - “Məcburi dövlət sosial sığortası
üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti
hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq
edilməsi barədə - 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli qərarı

73. Sadalanan hansı gəlir növlərinə məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanmır?
A) Əmək haqqı (aylıq tarif (vəzifə) maaşı, əlavələr və mükafatlar)

B) Kollektiv müqavilə əsasında ödənilən yemək xərci
C) Birdəfəlik xarakter daşıyan əlavə mükafatların bütün növləri, yubiley və bayram günləri,
anadan olan günlər ilə bağlı və digər analoji hallarda verilən həvəsləndirici ödənişlər
(mükafatlar da daxil olmaql
D) Sığortaedənin vəsaiti hesabına əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə verilən
müavinət
E) Əmək məzuniyyətinə görə ödəmələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin - “Məcburi dövlət sosial sığortası
üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti
hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq
edilməsi barədə - 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli qərarı

74. İşçinin 1 (bir) ezamiyyət gününə düşən orta əmək haqqı hansı alqoritmlə hesablanır?
A) Ödənişdən əvvəlki 12 təqvim ayının əmək haqqının cəmlənmiş məbləğini 12-ə bölməklə
orta aylıq əmək haqqının məbləği tapılır və alınan məbləği 30,4-ə bölməklə
B) Ödənişdən əvvəlki 2 təqvim ayı ərzində qazandığı əmək haqqının cəmi həmin aylardakı
iş günlərinin sayına bölməklə
C) Ödənişdən əvvəlki 1 təqvim ayı ərzində qazandığı əmək haqqının cəmi həmin aydakı iş
günlərinin sayına bölməklə
D) Ödənişdən əvvəlki 2 təqvim ərzində qazandığı əmək haqqının cəmi həmin aylardakı
təqvim günlərinin sayına bölməklə
E) Ödənişdən əvvəlki 12 təqvim ayının əmək haqqının cəmlənmiş məbləğini 12-yə bölməklə
orta aylıq əmək haqqının məbləği tapılır və alınan məbləği 365-ə bölməklə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

75. Xarici ölkələrə ezamiyyət zamanı mövcud normalar aşağıdakılardan hansıların
ezamiyyə xərci kimi ödənilməsini nəzərdə tutmur?
A) Gündəlik xərclər
B) Mehmanxana xərci
C) nəqliyyat (taksidən istifadə istisna olmaqla)
D) Tədbirdə iştirak xərci
E) Rabitə xərci

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin - Ezamiyyə xərclərinin normaları
haqqında - 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli qərarı

76. İstehsalat zərurəti və boşdayanma hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə işçi, onun
razılığı olmadan, hansı müddətə müvəqqəti olaraq başqa işə keçirilə bilər?
A) İki ay
B) Doqquz ay
C) Bir ay
D) Altı ay
E) Üç ay
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

77. İşçinin stajı on ildən 15 ilədək olduqda ona nə qədər əlavə məzuniyyət müddəti
verilməlidir?
A) 1 həftə
B) 2 təqvim günü
C) 4 təqvim günü
D) 2 həftə
E) 6 təqvim günü
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

78. “ Ehtiyatlar” adlı 2 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən gələcəkdə
satışı həyata keçirilənədək mal-material ehtiyatları maliyyə hesabatlarında hansı formada
uçota alınmalıdır?
A) Satış gəliri kimi
B) Satışın maya dəyəri kimi
C) Öhdəlik kimi

D) Aktiv kimi
E) Xərc kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ”Ehtiyatlar” adlı 2 №-li MUBS

79. “Ehtiyatlar” adlı 2 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən
ehtiyatların mümkün xalis satış dəyəri necə hesablanır?
A) Satış qiyməti çıxılsın işin tamamlanmasına çəkilməsi ehtimal edilən xərclər vurulsun
satışın həyata keçirilməsi üçün ehtimal edilən xərclər
B) Satış qiyməti üstəgəl işin tamamlanmasına çəkilməsi ehtimal edilən xərclər
C) Satış qiyməti üstəgəl işin tamamlanmasına çəkilməsi ehtimal edilən xərclər çıxılsın
satışın həyata keçirilməsi üçün ehtimal edilən xərclər
D) Satış qiyməti çıxılsın işin tamamlanmasına çəkilməsi ehtimal edilən xərclər və satışın
həyata keçirilməsi üçün ehtimal edilən xərclər
E) Satış qiyməti üstəgəl satışın həyata keçirilməsi üçün ehtimal edilən xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ”Ehtiyatlar” adlı 2 №-li MUBS

80. “Ehtiyatlar” adlı 2 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən
tamamlayın:
“Ehtiyatların balans dəyərinin mümkün xalis satış dəyərinədək hər-hansı azalma məbləği və
onlar üzrə bütün itkilər bu azalmanın və ya itkinin … tanınmalıdır”.
A) Baş verdiyi dövrdə xərc kimi
B) Növbəti dövrdə Mənfəət və zərər haqqında hesabatda xərc kimi
C) Kapitalın tərkibində yenidənqiymətləndirmə ehtiyatında
D) Baş verdiyi dövrdə Mənfəət və zərər haqqında hesabatda xərcin azalması kimi
E) Mal-material ehtiyatının növündən asılı olaraq zərərdə və yenidənqiymətləndirmə
ehtiyatında
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: ”Ehtiyatlar” adlı 2 №-li MUBS
81. “Ehtiyatlar” adlı 2 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən malmaterial ehtiyatlarının ilkin dəyərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?

A) Alış qiyməti
B) Satış məsrəfləri
C) İstehsal prosesində növbəti mərhələyə keçid üçün lazım olan məsrəflər istisna olmaqla,
saxlama (anbar) məsrəfləri
D) Mal-material ehtiyatlarının hazırki vəziyyətə və əraziyə gətirilməsi ilə heç bir əlaqəsi
olmayan inzibati qaimə məsrəfləri
E) Xammal, əmək haqqı və digər istehsal məsrəfləri üzrə normadan artıq sərf edilən
məbləğlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ”Ehtiyatlar” adlı 2 №-li MUBS

82. “Ehtiyatlar” adlı 2 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən (bir-birini
əvəz edə bilməyən ayrı-ayrı maddələr üzrə ehtiyatlar və xüsusi layihələr üçün istehsal
edilmiş və nəzərdə tutulmuş mal və xidmətlər istisna olmaqlehtiyatların ilkin dəyəri
aşağıdakı hansı metodun əsasında müəyyənləşdirilə bilər?
A) Mümkün xalis satış dəyəri
B) Normativ dəyər
C) Orta dəyər
D) LİFO
E) Orta çəkili dəyər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ”Ehtiyatlar” adlı 2 №-li MUBS
83. “Qeyri-maddi aktivlər” adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən hansı cavab variantı qeyri-maddi aktivi əks etdirir?
A) Maşın və avadanlıqlar
B) Proqram təminatı
C) Kompüter vasitələri
D) CD disklər
E) Torpaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qeyri-maddi aktivlər adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

84. “Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər"adlı 8 №-li
Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən keçmiş dövrlərin səhvi necə
düzəldilməlidir?
A) Yalnız cari dövrdə
B) Perspektiv qaydada
C) Yarandığı dövrdə
D) Retrospektiv qaydada
E) Yalnız gələcək dövrlərdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər"adlı 8 №-li
MUBS
85. “Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər"adlı 8 №-li
Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən uçot siyasəti nədir?
A) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı müəssisə tərəfindən tətbiq edilən müəyyən
prinsiplər, əsaslar, şərtlər və qaydalardır
B) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi zamanı müəssisə tərəfindən
tətbiq edilən konkret prinsiplər, əsaslar, şərtlər və qaydalardır.
C) Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi zamanı müəssisə tərəfindən tətbiq edilən
müəyyən prinsiplər, əsaslar, şərtlər və qaydalardır
D) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi zamanı müəssisə tərəfindən
tətbiq edilən müəyyən prinsiplər, üsullar, metodlar, əsaslar, şərtlər və qaydalardır
E) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi zamanı müəssisə tərəfindən
tətbiq edilən müəyyən prinsiplər və şərtlərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər"adlı 8 №-li
MUBS

86. “Hesabat tarixindən sonra baş vermiş hadisələr"adlı 10 №-li Mühasibat Uçotunun
Beynəlxalq Standartına əsasən hesabat tarixindən sonra, lakin maliyyə hesabatlarının
təsdiq olunmasından əvvəl baş verən aşağıdakı hadisələrdən hansıları üzrə düzəliş edilməsi
tələb edilmir?
A) Hesabat dövrünün sonunda (balans hesabatı tarixində) borclu olan müştərinin iflasa
uğraması
B) . hesabat dövründən sonra ehtiyatların satılması

C) Hesabat dövründən (balans hesabatı tarixindən) əvvəl alınmış aktivlərin ilkin dəyərinin
müəyyənləşdirilməsi
D) Adi səhmlər üzrə dividendlərin bəyan edilməməsi
E) investisiyaların ədalətli dəyərinin aşağı düşməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər"adlı 8 №-li
MUBS

87. “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat"adlı 7 №-li Mühasibat Uçotunun
Beynəlxalq Standartına istinadən aşağıdakılardan hansı “investisiya fəaliyyətindən pul
vəsaitləri axınına"aiddir?
A) Uzunmüddətli aktivlərin satışından əldə edilən mənfəət
B) Cəlb edilmiş borclar üzrə faizlərin ödənilməsi
C) Uzunmüddətli aktivlərin satışından daxil olan pul vəsaiti
D) Ödənilmiş dividendlər
E) Uzunmüddətli borc öhdəliklərinin yaranmasından əldə olunan pul vəsaitləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat"adlı 7 №-li MUBS

88. “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat"adlı 7 №-li Mühasibat Uçotunun
Beynəlxalq Standartına əsasən “Pul vəsaitlərinin hərəkəti ... “.
A) Uzunmüddətli aktivlərin və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə aid olmayan
investisiyaların əldə edilməsi və xaricolmasıdır
B) Müəssisənin əsas gəlir gətirən, habelə, investisiya fəaliyyətindən və maliyyələşdirmə
üzrə fəaliyyətdən başqa digər fəaliyyətlərindən daxilolmalardır
C) Qısa ödəniş müddətinə malik olan, pul vəsaitlərinin əvvəlcədən məlum olan məbləğinə
asan çevrilə bilən və dəyərin dəyişməsi kimi cüzi riskə məruz qalan yüksək likvidli
qoyuluşlardır
D) Kassada olan pul vəsaitlərinin qalığı, bank hesablarında saxlanılan və tələb edilə bilən
depozitdir
E) Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin daxilolmaları və xaricolmalarıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: "Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat"adlı 7 №-li MUBS

89. Fəaliyyət miqyasına görə gəlirin təhlilinin aşağıdakı formalarını qeyd etmək olar:
A) Maliyyə departamenti tərəfindən gəlir təhlili
B) Satış departamenti tərəfindən gəlir təhlili
C) Satış siyasətinə uyğun gəlir təhlili
D) Şöbələrə uyğun gəlir təhlili
E) Bütövlükdə müəssisə üçün gəlir analizi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: http://innab.org/mh7-g%C9%99lirl%C9%99rin-taninmasi-metodlarlari/

90. Aşağıdakılardan hansılar müəssisələrdə mənfəət və zərərlər haqqında hesabatların
tərtib edilmə variantıdır?
A) Xərclərin funksiyaları üzrə-Xərclərin xarakteri (xüsusiyyətləri) üzrə
B) Xərclərin xarakteri (xüsusiyyətləri) üzrə-Xərclərin növləri üzrə
C) Xərclərin növləri üzrə-Xərclərin funksiyaları üzrə
D) Xərclərin funksiyaları üzrə-Xərclərin maddələri üzrə
E) Xərclərin maddələri üzrə-Xərclərin xarakteri (xüsusiyyətləri) üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Maliyyə hesabatlarının təqdimatı”adlı1No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

91. Gəlirin təhlili üçün məlumat mənbələri aşağıdakılardır:
A) Satış hesabatı
B) Mühasibat və statistika hesabatı
C) Büdcə hesabatı
D) Pul hərəkəti hesabatı
E) Kapitalda dəyişiklik hesabatı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: https://studfile.net/preview/3648915/page:5/
92. Gəlirlərə aiddir:
A) Əsas fəaliyyətdən gəlir
B) Verilmiş avanslar
C) Şübhəli debitor borclar
D) Alınmış avanslar
E) Əsas vəsaitlərin əldə edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2019_acca_dipifrs_study_text.pdf

93. Uzunmüddətli aktivlər aşağıdakılardır:
A) Verilmiş avanslar
B) Bank
C) Pul vəsaitləri
D) Əsas vəsaitlər
E) Mallar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2019_acca_dipifrs_study_text.pdf

94. Qısamüddətli aktivlər aşağıdakılardır.
A) Əsas vəsaitlər
B) Bank
C) Kreditor borclar
D) Dividend

E) Qeyri-maddi aktivlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: 2019_acca_dipifrs_study_text.pdf

95. Qısamüddətli öhdəliklər aşağıdakılardır:
A) Dividend
B) Pul vəsaitləri
C) Nizamnamə fondu
D) Kreditor borclar
E) Debitor borclar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: D.Bağırov, M.Həsənli. Maliyyə. Bakı, 2011
96.Aşağıdakılardan hansı internet bankçılığının mənfi xüsusiyyətidir?

A) Ödənişlər müştərinin rahatlığını təmin edir
B) İstifadəçi adı və şifrəsi qorunur
C) Ödəniş dünyanın istənilən nöqtəsində həyata keçirilə bilər
D) İnternet əlavə bir maliyyə dəyərdir
E) İstifadəçi vaxtına qənaət edir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: www.maliyye.gov.az, (05 01 2019)/ Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartları
97.Mobil bankçılıq dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur?

A) Carı hesabınıza və ya üçüncü tərəf hesabına pul köçürmək kimi bankçılıq
əməliyyatlarının sürətli və asan yoludur
B) Müştərilərin seçilən ticarətçi və digər şəxslərlə mobil telefon vasitəsilə ödəniş etmələrinə
icazə verən əməliyyat növüdür
C) Sahibinin, kredit kartı yaradıcısının verdiyi kredit xətti ilə mal və xidmətlərin satın
alınmasına imkan verən bank əməliyyatıdır
D) Pul ödəyicinin hesabından alıcının bank hesabına avtomatik olaraq köçürülməsini təmin
edən bank əməliyyatıdır
E) Ümumi bank əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün bank və mobil xidmət provayderi
tərəfindən bir araya gətirilən xidmətdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Brealey, Myers, Marcus McGraw-Hill. Fundamentals of corporate finance.
International Edıtıon. 2007
98. Əsas Vəsaitlərin Söküntüsündən Əldə Edilən Material qiymətliləri barədə
Aşağıdakılardan Hansı Düzgün Qeyd Edilib?
A) Material qiymətlilərinin satışından daxil olan vəsait müəssisənin gəlirinə aid edilir
B) Material qiymətliləri silinir
C) Material qiymətlilərinin satışından daxil olan vəsait vergiyə cəlb olunmur
D) Əsas Vəsaitin Söküntüsündən Əldə Edilən Material Qiymətliləri Satıla Bilməz
E) Material Qiymətlilərin Satışından Daxilolma Investorun Gəliri Kimi Göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ARDNŞ-nin 15 avqust 2013-cü il tarixli 114 nömrəli SOCARSS-004.2013 standart
sənədi
99. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən amortizasiya hesablanması
məqsədləri üçün əsas vəsaitlər üzrə vergi ilinin sonuna qalıq dəyəri necə hesablanır?
A) Ilin Əvvəlinə Əv Qalıq Dəyəri + Cari Ildə Daxil Olmuş Əv Dəyəri +təmir xərclərinin
məhdudlaşdırmadan artıq olan hissəsi- Təqdim Edilmiş, Ləğv Edilmiş Və Ya Qalıq Dəyəri
500 Manatdan Və Ya Ilkin Dəyərin 5 Faizindən Az Olan Əv Dəyəri
B) Ilin Əvvəlinə Əv Qalıq Dəyəri - Cari Ildə Daxil Olmuş Əv Dəyəri - Təqdim Edilmiş, Ləğv
Edilmiş Və Ya Qalıq Dəyəri 500 Manatdan Və Ya Ilkin Dəyərin 5 Faizindən Az Olan Əv Dəyəri
C) Ilin Əvvəlinə Əv Qalıq Dəyəri - Cari Ildə Daxil Olmuş Əv Dəyəri + Təqdim Edilmiş, Ləğv
Edilmiş Və Ya Qalıq Dəyəri 500 Manatdan Və Ya Ilkin Dəyərin 5 Faizindən Az Olan Əv Dəyəri
D) Ilin Əvvəlinə Əv Qalıq Dəyəri + Təqdim Edilmiş, Ləğv Edilmiş Və Ya Qalıq Dəyəri 500
Manatdan Və Ya Ilkin Dəyərin 5 Faizindən Az Olan Əv Dəyəri
E) Ilin Əvvəlinə Əv Qalıq Dəyəri - Təqdim Edilmiş, Ləğv Edilmiş Və Ya Qalıq Dəyəri 500
Manatdan Və Ya Ilkin Dəyərin 5 Faizindən Az Olan Əv Dəyəri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

100. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə Əsasən Aşağıdakılardan Hansı Əsas
Vəsait Kateqorialarına Aid Deyil?
A) Ölçü-Tənzimləyici Cihazlar (Qurğular),
B) Öz Mülkiyyəti Olan Torpaq Sahələri

C) Torpaqların Yaxşılaşdırılmasına (Meliorasiya, Qurudulma, Irriqasiya Və S), Həmçinin
Başqa Işlərə (Məqsədlərə) Qoyulan Kapital Qoyuluşları
D) Iş-Güc Maşınları
E) Dəyərindən Və Xidmət Müddətindən Asılı Olmayaraq Balıq Ovu Alətləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

101. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə Əsasən Hüquqi Şəxslər Üzrə
Göstərilənlərdən Hansı Yalnışdır?
A) Hüquqi Şəxslər Bir Fiziki Və Ya Hüquqi Şəxs Tərəfindən Yaradıla Bilər
B) Hüquqi Şəxslər Üzvlərin Olmasından
Asılı Ola Və Ya Asılı Olmaya Bilər
C) Hüquqi Şəxslər Sahibkarlıq Fəaliyyəti Ilə Məşğul Ola Və Ya Məşğul Olmaya
Bilər
D) Hüquqi Şəxslər Öz Adından Əmlak Və Şəxsi Qeyri-Əmlak
Hüquqları Əldə Etmək Və Həyata Keçirmək, Vəzifələr Daşımaq, Məhkəmədə Iddiaçı Və Ya
Cavabdeh Olmaq Hüququna Malikdir
E) Hüquqi Şəxsin Müstəqil Balansı Olması Məcburiyyət Daşımır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

102. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə Əsasən Hüquqi Şəxsin
Nizamnaməsində Hansı Qaydalar Müəyyənləşdirilmir?
A) Hüquqi Şəxsin Adı
B) Hüquqi Şəxsin Olduğu Yer
C) Hüquqi Şəxsin Təsisçilərinin Adları
D) Hüquqi Şəxsin Fəaliyyətinin
Idarə Edilməsi Qaydası
E) Hüquqi Şəxsin Ləğvi Qaydası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

103. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə Əsasən Ortaqlıqdan Çıxmış Iştirakçı
Ortaqlığın Onun Çıxdığı Anadək Əmələ Gəlmiş Öhdəlikləri Üzrə Ortaqlığın Onun Çıxdığı Il
Üçün Fəaliyyəti Barəsində Hesabatın Təsdiq Edildiyi Gündən Neçə Il Ərzində Qalan
Iştirakçılarla Bərabər Məsuliyyət Daşıyır.
A) 6 Ay
B) 1 Il
C) 2 Il
D) 3 Il
E) 5 Il
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

104. Işçinin Təqsiri Olmadan Zay Məhsul Hazırlandıqda Onun Hazırlanması Üçün Əmək
Haqqı Azaldılmış Qiymətlərlə Ödəndikdə Işçinin Aylıq Əmək Haqqı Onun Üçün Müəyyən
Edilmiş Dərəcənin Tarif (Vəzifə) Maaşının Neçə Hissəsindən Az Olmamalıdır?
A) 1/2 Hissəsi
B) 1/3 Hissəsi
C) 3/2 Hissəsi
D) 4/3 Hissəsi
E) 5/3 Hissəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

105. AR Əmək Məcəlləsinə Əsasən Əmək məzuniyyəti dövrü üçün verilən əmək haqqı
istisna olmaqla qalan bütün hallarda Işçinin Orta Aylıq Əmək Haqqı Necə Müəyyən Olunur?
A) Işçiyə Ödənişdən Əvvəlki Iki Təqvim Ayı Ərzində Qazandığı Əmək Haqqının Cəmi Həmin
Aylardakı Iş Günlərinin Sayına Bölməklə Bir Günlük Əmək Haqqı Tapılır Və Alınan Məbləğ
Əmək Haqqı Saxlanılan Iş Günlərinin Sayına Vurulmaqla Müəyyən Edilir
B) Işçiyə Ödənişdən Əvvəlki 12 Təqvim Ayı Ərzində Qazandığı Əmək Haqqının Cəmi Həmin
Aylardakı Iş Günlərinin Sayına Bölməklə Bir Günlük Əmək Haqqı Tapılır Və Alınan Məbləğ
Əmək Haqqı Saxlanılan Iş Günlərinin Sayına Vurulmaqla Müəyyən Edilir
C) Işçiyə Ödənişdən Əvvəlki 12 Təqvim Ayı Ərzində Qazandığı Əmək Haqqının Cəmi Həmin
Aylardakı Iş Günlərinin Sayına Bölməklə Bir Günlük Əmək Haqqı Tapılır Və Alınan Məbləğ

Əmək Haqqı Saxlanılan Iş Günlərinin Sayı Ilə Toplamaqla Müəyyən Edilir
D) Işçiyə Ödənişdən Əvvəlki Iki Təqvim Ayı Ərzində Qazandığı Əmək Haqqının Cəmi Həmin
Aylardakı Iş Günlərinin Sayına Bölməklə Bir Günlük Əmək Haqqı Tapılır Və Alınan Məbləğ
Əmək Haqqı Saxlanılan Iş Günlərinin Sayı Ilə Toplamaqla Müəyyən Edilir
E) Işçiyə Ödənişdən Əvvəlki 3 Təqvim Ayı Ərzində Qazandığı Əmək Haqqının Cəmi Həmin
Aylardakı Iş Günlərinin Sayına Bölməklə Bir Günlük Əmək Haqqı Tapılır Və Alınan Məbləğ
Əmək Haqqı Saxlanılan Iş Günlərinin Sayına Vurulmaqla Müəyyən Edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

106. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə Əsasən Aşağıdakı Hansı Hallarda
Işçinin Iş Yeri Və Orta Əmək Haqqı Saxlanılmır?
A) Hərbi Və Fövqəladə Vəziyyətlə Əlaqədar, Habelə Təbii Fəlakətin Nəticələrinin Aradan
Qaldırılması Üçün Müvafiq Işlərin Görülməsinə Cəlb Olunduqda
B) Yaşadığı Inzibati Ərazi Vahidindən Başqa Bölgəyə, Habelə Xarici Ölkələrə Ezamiyyətə
Göndərildikdə
C) Kollektiv Müqavilələrdə Nəzərdə Tutulan Hallarda
D) Donor Olan Işçilər Tibbi Müayinədən Keçdikləri, Qan Və Qan Komponentlərini Verdikləri
Gün
E) Işçinin Istəyi Ilə Əlaqədar Istehsalatdan Ayrılmaqla Əlavə Təhsil Müəssisələrinə
Göndərildikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

107. Məzuniyyət Vaxtı Üçün Ödənilən Orta Əmək Haqqı Onun Hansı Iş Ili Üçün
Verilməsindən Asılı Olmayaraq Məzuniyyətin Verildiyi Aydan Əvvəlki Neçə Təqvim Ayının
Orta Əmək Haqqına Əsasən Müəyyən Edilir?
A) 2 Ay
B) 3 Ay
C) 6 Ay
D) 9 Ay
E) 12 Ay
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

108. Məzuniyyət Günlərinin Əmək Haqqını Müəyyən Etməkdən Ötrü Orta Aylıq Əmək
Haqqının Məbləğini Neçəyə Bölməklə Bir Günlük Əmək Haqqı Məbləği Müəyyən Edilir?
A) 12,4
B) 20,4
C) 30,4
D) 50,4
E) 31
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

109. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə Əsasən Işçiyə Məzuniyyət Vaxtı Üçün
Orta Əmək Haqqı Məzuniyyətin Başlanmasına Ən Geci Neçə Gün Qalmış Ödənilir?
A) 1 Gün
B) 2 Gün
C) 3 Gün
D) 4 Gün
E) 5 Gün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

110. Əmək Münasibətlərinə Xitam Verilərkən Işçinin Hansı Məzuniyyətinə Görə Əlavə
Ödəniş Verilir?
A) Təhsil Məzuniyyəti
B) Yaradıcılıq Məzuniyyəti
C) Sosial Məzuniyyət
D) Əvvəlki Illərdə Istifadə Etməmiş Əmək Məzuniyyəti
E) Akademik Məzuniyyət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

111. Müəssisələr əsas vəsaitlərin orta illik qalıq dəyərindən neçə faiz dərəcəsi ilə vergi
ödəyirlər?
A) 0.5%
B) 1 %
C) 1.5%
D) 2 %
E) 2.5%
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Ə.Sadıqov, İ.M.Rzayev. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti. Vergi uçotu və Auditi. dərslik,04.09.2014 səh 95

112. Su və hava nəqliyyatı vasitələrinin mühərrikinin 1 kub santimetri üçün nə qədər əmlak
vergisi hesablanır?
A) 0.1 manat
B) 0.01 manat
C) 0.2 manat
D) 0.02 manat
E) 0.03 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Ə.Sadıqov, İ.M.Rzayev. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti. Vergi uçotu və Auditi. dərslik,04.09.2014 səh 95

113. Mühərriki olmayan su və hava nəqliyyatı vasitələrinin əmlak vergisi necə hesablanır?
A) Bazar qiymətinin 1 faizi
B) Bazar qiymətinin 0.1 faizi
C) Bazar qiymətinin 0.01 faizi
D) Bazar qiymətinin 2 faizi
E) Bazar qiymətinin 0.02 faizi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.Ə.Sadıqov, İ.M.Rzayev. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti. Vergi uçotu və Auditi. dərslik,04.09.2014 səh 95

114. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən, , istifadə müddəti məlum olmayan
qeyri maddi aktivlər neçə faizlə illik amortizasiya olunur?
A) 10 %-dək
B) 20 %-dək
C) 25 %-dək
D) 7 %-dək
E) İllər üzrə istifadə müddətinə mütənasib
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 2019

115. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən, aşağıdakı əsas vəsaitlərdən
hansıları illik 25 %-dək amortizasiya olunmur?
A) Nəqliyyat vasitələri
B) Yüksək texnologiyalar məhsulu olan hesablama texnikası
C) Geoloji-kəşfiyyat işlərinə çəkilən xərclər
D) Maşın və avadanlıqlar
E) Təbii ehtiyyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 2019

116. Aşağıdakı əsas vəsaitlərdən hansıları amortizasiya olunur?
A) Nadir tarixi memarlıq abidələri olan binalar
B) İncəsənət əsərləri
C) Konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər
D) Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları

E) Yüksək texnologiyalar məhsulu olan hesablama texnikası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 2019

117. Aşağıdakı əsas vəsaitlərdən hansıları amortizasiya olunmur?
A) Anbardan istismara verilmiş əsas vəsaitlər
B) İstismarda olan çoxillik əkmələr
C) Damazlıq heyvanlar
D) Ümumi istifadədə olan avadanlıqlar
E) Tam amortizasiya olunmamış əsas vəsaitlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 2019

118. Hesabat ilinin sonuna əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri nə qədər olduğu təqdirdə,gəlirdən
çıxılan xərclərə aid edilir?
A) Qalıq dəyəri 1000 manat və ya ilkin dəyərin 5 %-i
B) Qalıq dəyəri 500 manat və ya ilkin dəyərin 5 %-i
C) Qalıq dəyəri 500 manat və ya ilkin dəyərin 7%-i
D) Qalıq dəyəri 1000 manat və ya ilkin dəyərin 7 %-i
E) Qalıq dəyəri 200 manat və ya ilkin dəyərin 5 %-i
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 2019

119. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə görə, yüksək texnologiyalar məhsulu olan
hesablama texnikası neçə faizlə illik amortizasiya olunur?
A) 10 %-dək
B) 20 %-dək
C) 25 %-dək
D) 7 %-dək
E) İllər üzrə istifadə müddətinə mütənasib

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 2019

120. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə görə, maşın və avadanlıqlar neçə faizlə illik
amortizasiya olunur?
A) 10 %-dək
B) 20 %-dək
C) 25 %-dək
D) 7 %-dək
E) İllər üzrə istifadə müddətinə mütənasib
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 2019

121. Fiziki şəxslərin aşağıda göstərilən hansı gəlirləri gəlir vergisindən azaddır?
A) Ştatların ixtisar edilməsi ilə əlaqədar olaraq əmək müqaviləsinə xitam verildikdə işçilərə
ödənilən təminatlar
B) Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə ödənilən müavinətlər
C) Elmi dərəcəyə və fəxri ada görə daimi əlavə
D) Vəzifə maaşı
E) Əmək məzuniyyəti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (16 dekabr 2016-cı il tarixli
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş əlavə və dəyişikliklərlə)

122. Əgər qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsin illik gəliri 30000
manatadək olarsa, gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A) 14 faiz
B) 15000 manat x 14% + 15000 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi
C) 20000 manat x 14% + 20000 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi

D) 10000 manat x 14% + 10000 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi
E) 25 faiz
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

123. Fiziki şəxsə, onun xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün təqdim olunmuş maddi
yardımın dəyərinin hansı hissəsi gəlir vergisindən azad olunmalıdır?
A) 2000 manatadək olan hissəsi
B) 5000 manatadək olan hissəsi
C) 10000 manatadək olan hissəsi
D) 20000 manatadək olan hissəsi
E) 50000 manatadək olan hissəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
124. Himayəsində (qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq) azı 3 nəfər, o cümlədən gündüz
təhsil alan 23 yaşınadək şagirdl və tələbələr olan ər və ya arvaddan birinin vergi
tutulmalı olan aylıq gəliri nə qədər azaldılır?
A) 200 manat
B) 400 manat
C) 50 manat
D) 250 manat
E) 100 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

125. Əgər fiziki şəxs iki vә ya daha çox yerdә muzdla işlәyirsə, onun gәlirlәrindәn vergi
hansı qaydada hesablanır vә hansı büdcәyә ödәnilir?
A) Әn çox әmәk haqqı aldığı yerdә hesablanır vә dövlәt büdcәsinә ödәnilir
B) Hәr bir iş yerindә ödәnilәn mәblәğdәn ayrıca hesablanır vә dövlәt büdcәsinә ödәnilir
C) Әsas iş yerindә gәlirlәrin ümumi mәblәğindәn tutularaq dövlәt büdcәsinә ödәnilir

D) Hәr bir iş yerindә ödәnilәn mәblәğdәn ayrıca hesablanır vә bәrabәr hissәlәrlә bәlәdiyyә
vә dövlәt büdcәsinә ödәnilir
E) Hәr bir iş yerindә ödәnilәn mәblәğdәn ayrıca hesablanır vә bәlәdiyyә büdcәsinә ödәnilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

126. Azərbaycan Respublikasında hansı vergilər müəyyən olunur və ödənilir?
A) Dövlət vergiləri və muxtar respublika vergiləri
B) Dövlət vergiləri
C) Dövlət vergiləri və yerli vergilər
D) Yerli vergilər
E) Dövlət vergiləri, muxtar respublika vergiləri və yerli vergilər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

127. Fiziki şəxslərin hansı gəliri vergidən azaddır?
A) Əmək haqqı
B) Alimentlər
C) Royalti
D) Faiz gəliri
E) Dividend
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

128. Sadalanan fiziki şəxslərdən hansının muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400
manat məbləğində azaldılır?
A) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müharibə veteranı adı almış şəxslərin
B) Həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri

C) 1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində, habelə Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri
D) Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi
qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər
E) I və II qrup əlillərin (müharibə əlillərindən başq, sağlamlıq imkanları məhdud 18
yaşınadək şəxslərin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
129. Azərbaycan Respublikasında hüquqi şəxslərin mənfəətindən hansı dərəcə ilə vergi
tutulur?
A) 6 %
B) 14 %
C) 18 %
D) 2 %
E) 22 %
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

130. Hansı xərclər gəlirdən çıxılan xərclərə aiddir?
A) Faktiki ezamiyyə xərclərinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi
norma daxilində olan hissəsi
B) İşçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərcləri
C) Fiziki şəxsin fərdi istehlakla və ya əmək haqqının alınması ilə bağlı olan xərcləri
D) Qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı olan xərclər
E) Əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclər və kapital xarakterli digər
xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

131. İllik amortizasiya norması amortizasiya olunan “binalar, tikintilər və qurğular” üzrə
necə təyin olunur?

A) 3%-dən 7 %-dək
B) Ən azı 7%
C) 7 %
D) 7 %-dək
E) 7 %-dən 20 %-dək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
132. İllik amortizasiya norması amortizasiya olunan “maşınlar və avadanlıq” üzrə necə təyin
olunur?
A) > 7 %
B) ≤ 25 %
C) ≤ 20 %
D) > 10 %
E) istifadə müddətinə mütənasib məbləğlərlə müəyyən olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

133. Əsas vəsaitlər —
A) İstifadə müddəti iki ildən çox olan, dəyəri 100 manatdan çox olan və amortizasiya
olunmayan maddi aktivlər
B) İstifadə müddəti bir ildən çox olan, dəyəri 500 manatdan çox olan və amortizasiya
olunmayan maddi aktivlər
C) İstifadə müddəti iki ildən çox olan, dəyəri 100 manatdan çox olan və amortizasiya
edilməli olan maddi aktivlər
D) İstifadə müddəti bir ildən çox olan, dəyəri 500 manatdan çox olan və amortizasiya
edilməli olan maddi aktivlər
E) İstifadə müddəti bir ildən çox olan, dəyəri 100 manatdan çox olan və amortizasiya
edilməli olan maddi aktivlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

134. Aşağıda qeyd olunan hansı gəlirlər vergidən azad deyil?
A) Dövlət adından yaradılan səhiyyə müəssisələrinin gəlirləri
B) Qeyri-kommersiya təşkilatlarının aldıqları əvəzsiz köçürmələr, üzvlük haqları və ianələr
C) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri
D) Xeyriyyə təşkilatlarının sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlir
E) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinə olan vergi
borclarının silinməsindən əldə olunan gəlir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

135. Mənfəət vergisindən azad olunmayan gəlirlər aşağıdakılardan hansıdır?
A) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş hallarda hüquqi şəxsin
qərarı ilə onun özünün və onun tam mülkiyyətində olan rezident törəmə müəssisələrinin
birinin balansından digərinin balansına əvəzsiz olaraq verilən aktivlərin dəyəri
B) Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil alması üçün yaradılmış xüsusi təhsil
müəssisələrinin sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlir
C) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən bir hüquqi şəxsin balansından
əvəzsiz olaraq digər şəxsin balansına verilmiş əsas vəsaitlərin dəyəri
D) Neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü sazişi üzrə əsas
fondların, daşınar əmlakın və digər aktivlərin hər hansı şəkildə həmin sazişlərdə
Azərbaycan Respublikasını təmsil edən tərəfə təqdim edilməsi üzrə əməliyyatlar
E) «Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında» Azərbaycan Respublikasının
Qanununa əsasən hüquqi şəxslərə ödənilən kompensasiya
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

136. Gəlirdən çıxılan xərcləri müəyyənləşdirin:
A) Əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclər
B) Faktiki ezamiyyə xərclərinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi
normadan artıq olan hissəsi
C) Sahibkarlıq fəaliyyəti əyləncə və ya sosial xarakteri daşıyan vergi ödəyicisinin bu cür
fəaliyyət çərçivəsində çəkilən xərcləri
D) Əmək haqqı kartlarının alınmasına çəkilən xərclər istisna olmaqla, fiziki şəxsin fərdi

istehlakla və ya əmək haqqının alınması ilə bağlı olan xərcləri
E) İşçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

137. Tamamlayın:
“Fiziki şəxsin əmlakın təqdim edilməsindən yaranan zərəri həmin ildə kompensasiya edilə
bilmirsə, o, ... sonrakı dövrə keçirilir və belə əmlakın təqdim edilməsindən götürülən gəlir
hesabına kompensasiya edilir”.

A) Gələcək üç ildən
B) Gələcək iki ilədək davam edən
C) Gələcək üç ilədək davam edən
D) Gələcək üç ildən beş ilədək davam edən
E) Gələcək iki ildən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

138. 2016-cı ilin bir yanvar tarixində müəssisə özünə məxsus ticarət obyektini digər
müəssisəyə aylıq 5000 manat olmaqla icarəyə verir. Belə olan halda icarəyə
verən müəssisənin illik icarə məbləğindən mənfəət vergisini hesablayın.
A) 12000 man
B) 1000 man
C) 60000 man
D) 10000 man
E) 8000 man
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.Salahov, V.Mehdiyev. Mühasibat uçotu. Bakı, 2016

139. Fiziki şəxsin mikro sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi illik gəliri 55000 manat təşkil
etdiyi halda vergi ödəyicisinin büdcəyə ödəməli olduğu verginin məbləğini hesablayın.

A) 7700 man
B) 11587 man
C) 2750 man
D) 11550 man
E) 7954 man
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

140. Əlavə Dəyər Vergisi ödəyicisi dövlət büdcəsinə 1500 manat məbləğində Əlavə Dəyər
Vergisi ödəməlidir. Lakin vergi ödəyicisi vergini vaxtında hesablamamışdır. Bu qayda
pozuntusuna görə tətbiq edilən maliyyə sanksiyasını hesablayın.
A) 270 man
B) 380 man
C) 750 man
D) 455 man
E) 1500 man
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

141. Vergitutma elementləri hansı deyil ?
A) Vergitutma obyekti
B) Vergitutma bazası
C) Vergi dövrü
D) Vergi dərəcəsi
E) Vergi yükü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

142. Aşağıdakılardan hansı vergitutmanın formasına aiddir?
A) Məlumat üzrə
B) Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi üzrə
C) Sərəncam üzrə
D) Xəbərdarlıq üzrə
E) Bəyannamə üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi
143. Amortizasiya olunan aktivlərə aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
A) İş heyvanları
B) Geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər
C) Konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər
D) Qeyri-maddi aktivlər
E) Nəqliyyat vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları. 9 №-li Maliyyə Hesabatının
Beynəlxalq Standartı Maliyyə alətləri

144. Aşağıdakılardan biri vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid deyildir?
A) Vergi orqanlarından vergi ödəyicilərinin eyniləşdirmə nömrəsini almaq
B) Vergi hesabatını təqdim etmək
C) Vergitutma obyektlərinin uçotunu aparmaq
D) Vergi yoxlaması ilə bağlı tərtib edilmiş aktların və vergi orqanlarının qərarlarının
surətini almaq
E) Qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

145. Aşagıda göstərilənlərdən hansı müəssisə üçün qeyri maddi aktiv hesab edilir?
A) Bankda olan pul vəsaitləri
B) Tikintisi başa çatmamış olan bina
C) Dəyəri 10000 azn olan proqram təminatı
D) Yekunlaşmayan təcrübə işlərinə çəkilən pul vəsaitləri
E) İstifadəyə verilməyən avadanlıqlar
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Ə.Salahov, V.Mehdiyev. Mühasibat uçotu. Bakı, 2016
146. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi aşağıdakı qaydalardan hansını müəyyən
etmir?
A) Vergi ödəyicilərinin təsərrüfat planının hazırlanma qaydasını
B) Vergi ödəyicilərinin hüquq və vəzifələrini
C) Vergi nəzarətinin forma və metodlarını
D) Vergi qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyəti
E) Dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən
(hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydasını
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

147. Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicisinin hüququna aid deyildir?
A) Vergi orqanlarından vergi qanunvericiliyinin tətbiq edilməsinə dair yazılı izahatlar
almaq
B) Artıq ödənilmiş və ya tutulmuş vergilərin vaxtında geri qaytarılmasını və ya
əvəzləşdirilməsini tələb etmək
C) Vergi münasibətlərində bilavasitə və ya öz nümayəndəsi vasitəsi ilə iştirak etmək
D) Kommersiya və ya vergi sirrinin qorunmasını tələb etmək
E) Nəzarət kassa aparatının alınması və quraşdırılmasını vergi orqanından tələb etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

148. Vergi ödəyicisi vergi orqanı qarşısında hansı tələbi qoya bilməz?
A) Vergi orqanlarında müəyyən edilmiş qaydada nəzarət –kassa aparatının müəyyən
olunmuş modelini sifariş etmək
B) Vergi ödəyicisinin bəyannaməsinin doldurulmasını vergi orqanından tələb etmək
C) Vergi məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergi güzəştlərindən istifadə etmək
D) Vergi yoxlaması ilə bağlı tərtib edilən aktların və ya protokolların sürətinin tələb etmək
E) Vergi risklərinin azaldılması məqsədi ilə Vergi partnyorluğu sazişi bağlamaq üçün vergi
orqanına müraciət etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

149. Aşağıdakılardan hansı vergi agentinin vəzifəsinə aid deyildir?
A) Vergi ödəyicisinin vergi orqanında qeydiyyatdan keçməsini tələb etmək;
B) Müvafiq vergiləri hesablamaq, vergi ödəyicisindən tutmaq və təyinatı üzrə köçürmək
C) Vergi ödəyicisindən vergilərin tutulması mümkün olmadıqda bu barədə vergi orqanına
30 gün ərzində məlumat vermək
D) Vergi ödəyicisinə ödənilən gəlirlərin və təyinatı üzrə ödənilən vergilərin hər bir vergi
ödəyicisi üzrə uçotunu aparmaq
E) Vergilərin hesablanmasının, tutulmasının və ödənilməsinin düzgünlüyünə nəzarət etmək
üçün zəruri sənədləri vergi orqanlarına vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

150. Dövlət vergi orqanlarının təyinatına aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
A) Vergi orqanları vergi məsələləri ilə bağlı gömrük orqanının səlahiyyətlərini həyata
keçirmək hüququna malikdir
B) Vergi orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində hüquq mühafizə orqanlarının
səlahiyyətlərini həyata keçirir
C) Vergi orqanları öz fəaliyyətlərini yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarından asılı olmayaraq
müstəqil həyata keçirir
D) Vergi orqanları tərəfindən qanunvericiliyə əsasən qəbul edilən qərarların icrası bütün
hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidir

E) Vergi orqanları məhkəmələrə iddia ərizələrinin verilməsi üçün dövlət rüsumundan
azaddırlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

151. Neft sektorunda çalışan işçinin əmək haqqısı 800 azn hesablanmışdırsa, işçidən və
müəssisədən DSMF-yə ödəniləcək məbləgi təyin edin.
A) 186 azn
B) 200 azn
C) 80 azn
D) 230 azn
E) 134 azn
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

152. Nəzarət–kassa aparatının çeklərində göstərilməli olan məlumatlara aşağıdakılardan
hansı aid deyildir?
A) Vergi orqanının adı
B) Vergi ödəyicisinin adı
C) Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi
D) Obyektin adı və yerləşdiyi ünvan
E) Çekin vurulma tarixi və saatı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Z.H.Rzayev. Vergi Menecmenti. Bakı, 2007

153. Müəssisələrin mənfəətindən neçə faiz vergi tutulur?
A) 20 %
B) 22 %
C) 18 %
D) 25 %

E) 27 %
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

154. Aşağıdakılardan hansı mənfəət vergisindən azad deyildir?
A) Xeyriyyə təşkilatlarının gəlirləri
B) Qeyri-kommersiya təşkilatlarının aldıqları əvəzsiz köçürmələr, üzvlük haqları və
ianələrBeynəlxalq, dövlətlərarası və hökumətlərarası təşkilatların gəlirləri
C) Qeri-rezidentin Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi mənfəəti
D) Dövlət hakimiyyəti orqanlarının, büdcə təşkilatlarının və yerli özünüidarəetmə
orqanlarının gəlirləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

155. Fiziki şəxslərdən ödəmə mənbəyində vergi tutulduğu halda vergiyə cəlb edilən gəlir
vergitutma obyekti hesab edilə bilərmi?
A) Bu Gömrük orqanı tərəfindən müəyyən edilir
B) Hesab edilə bilər
C) Bu Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyənləşdirilir
D) Bu Vergilər Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilir
E) Əldə edilən gəlirin məbləğindən asılı olaraq hesab edilə bilər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

156. Vergi ödəyicisi ümidsiz borc məbləğini gəlirdən çıxmaq hüququna hansı halda
malikdir?
A) Əgər malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar
gəlir əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən ümumi gəlirə daxil edilməmişdirsə
B) Vergi ödəyicisi əsaslı səbəblərlə vergi orqanına ərizə ilə müraciət etdiyi halda
C) Əgər malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar

gəlir əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən ümumi gəlirə daxil edildiyi və Vergi
ödəyicisinin mühasibat kitablarında ümidsiz borc məbləğinin dəyəri olmayan borc kimi
silindiyi hallarda
D) Vergi ödəyicisinin mühasibat kitablarında ümidsiz borc məbləğinin dəyəri olmayan borc
kimi silmədiyi halda
E) Vergi ödəyicisinin mühasibat kitablarında ümidsiz borc məbləğini göstərmədiyi halda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

157. Aşağıdakılardan hansı əlavə dəyər vergisinin ödəyicisi deyildir?
A) Aksizli malların istehsalçıları
B) Sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququndan istifadə etməyən ictimai iaşə
fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər
C) Azərbaycan Respublikası ərazisinə əlavə dəyər vergisinə cəlb olunan malları idxal edən
şəxslər
D) Metropolitenlə sərnişin daşıma xidmətləri
E) Ardıcıl on iki aylıq dövrün istənilən ayında vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi 200000
manatdan artıq olan vergi ödəyiciləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

158. Əlavə Dəyər Vergisi ödəyicisi olan müəssisə soyuducu istehsalı ilə məşğul olur. Əlavə
Dəyər Vergisiz satış qiyməti 750 manat olan soyuducunu müəssisə öz işçisinə əvəzsiz
olaraq vermişdir. Bu halda vergi ödəyicisinin ödəməli olduğu Əlavə Dəyər Vergisini
hesablayın.
A) 150 manat
B) 18 manat
C) 375 manat
D) 135 manat
E) 148 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

159. Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsinə əsasən qeyri neft sektorunda çalışan
işçinin əmək haqqısı nə qədər olmalıdır ki, 14% gəlir vergisi tətbiq olunsun?
A) 8000 manat
B) 4000 manat
C) 9000 manat
D) 1000 manat
E) 200 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

160. Əmlakın hərracda satılması üçün icra məmurunun sifarişinə aşağıdakı sənədlərdən
hansı daxil edilmir?
A) İcraata başlanması barədə məhkəmə qərarına əsasən verilən icra sənədinin surəti
B) Əmlakın fotoşəkli, yerləşdiyi ünvan barədə məlumat
C) Əmlakın ilkin satış qiyməti barədə məlumat
D) Əmlakın satışından əldə olunan vəsaitin köçürüləcəyi bank hesabının nömrəsi
E) Əmlakın alınma yeri barədə məlumat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

161. Aşağıda göstərilən şəxslərdən hansılar sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilər?
A) İdman mərc oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarının operatoru və satıcıları olan
şəxslər
B) Aksizli malları istehsal edən şəxslər
C) Kredit və sığorta təşkilatları, investisiya fondları
D) Əmlakın icarəyə verilməsindən və royaltidən gəlir əldə edən şəxslər
E) Qeyri-dövlət pensiya fondları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

162. “0” faiz ƏDV hansı işlərin görülməsinə görə tətbiq olunmur?
A) Qrant müqaviləsi əsasında xaricdən alınan qrantlar hesabına malların idxalına
B) Beynəlxalq və tranzit uçuşlarla bilavasitə bağlı olan işlərin görülməsi xidmətlərinin
göstərilməsinə
C) Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına qızıl və digər qiymətlilərin göndərilməsinə
D) Vergi ödəyicisinin haqqı ödənilməklə və ya əvəzsiz qaydada öz işmisinə mal verməsi
habelə barter əməliyyatına
E) Azərbaycan Respublikasında akkreditə edilmiş beynəlxalq təşkilatların rəsmi istifadəsi
üçün nəzərdə tutulan malların xidmətlərinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

163. Aşağıdakılardan hansılar dövlət vergilərinə aid deyildir?
A) Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
B) Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
C) Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi
D) Fiziki şəxslərin əmlak vergisi
E) Mədən vergisi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

164. Vergi qanunverciliyi ilə tənzimlənən münasibətlərin iştirakçıları aşağıdakılardan
hansılar deyildir?
A) Vergi ödəyicisi hesab edilən hüquqi və fiziki şəxslər
B) Vergi agenti hesab edilən hüquqi və fiziki şəxslər
C) Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları
D) Azərbaycan Respublikasının maliyyə orqanları
E) Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergi ödəyicisi
olmayan fiziki şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

165. Malların bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən aşağıdakılardan hansılar qiymətə təsir
edən amil kimi nəzərə alınmır?
A) Göndərilmiş malların həcmi
B) Öhdəliklərin icra olunması müddəti
C) Mallara tələb və təklifin dəyişməsi
D) Malların istehlakçıları
E) Malların göndərilmə şərtləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

166. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?
A) Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi
B) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi
C) Sahə və ya işin rəhbəri
D) Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri
E) Müəssisənin direktoru
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

167. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?
A) Baş mühəndisin yanında
B) İşçinin göndərildiyi sahədə
C) Həmkarlar ittifaqı komitəsində
D) Əməyin mühafizəsi otağında
E) Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

168. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu
zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

169. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?
A) İlkin, giriş və növbədənkənar
B) İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik
C) Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
D) Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar
E) Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

170. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 8 saatdan artıq olmamalıdır
B) 10 saatdan artıq olmamalıdır
C) 7 saatdan artıq olmamalıdır
D) 5 saatdan artıq olmamalıdır

E) 6 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

171. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində
həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?
A) 40 saatdan artıq olmamalıdır
B) 35 saatdan artıq olmamalıdır
C) 36 saatdan artıq olmamalıdır
D) 33 saatdan artıq olmamalıdır
E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

172. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?
A) Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
B) Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
C) Bioloji və psixofizioloji
D) Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji
E) Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı,
2010. Səh. 456

173. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?

A) İki ildə bir dəfədən az olmayaraq
B) Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq
C) Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq
D) Beş ildə birdəfədən az olmayaraq
E) İldə bir dəfədən az olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı,
2010. Səh. 456

174. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi
maksimum nə qədər olmalıdır ?
A) 25 kq-dan artıq olmamalıdır
B) 15 kq-dan artıq olmamalıdır
C) 30 kq-dan artıq olmamalıdır
D) 50 kq-dan artıq olmamalıdır
E) 10 kq-dan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

175. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına
icazə verilmir?
A) 80 metrdən artıq olduqda
B) 40 metrdən artıq olduqda
C) 60 metrdən artıq olduqda
D) 100 metrdən artıq olduqda
E) 120 metrdən artıq olduqd
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526

176. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə
olmalıdır?
A) 2 metrdən az olmamalıdır
B) 3 metrdən az olmamalıdır
C) 4 metrdən az olmamalıdır
D) 1 metrdən az olmamalıdır
E) 2,5 metrdən az olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127

177. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?
A) Dezaktivasiya vasitələri
B) Səsboğan
C) İzoləedici örtüklər və qurğular
D) Hermetikləşdirici qurğu
E) İşıq filtrləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

178. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?
A) Şlanqlı əleyhqazlardan
B) Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan
C) Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən
D) Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən
E) Resperator və əleyhqazlardan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

179. Günvurma nə vaxt baş verir?
A) Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda
B) Yayda kölgəlikdə çox durduqda
C) Isti otaqda çox qaldıqda
D) İsti yay fəslində günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
E) Qışda günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunu Bakı 1999

180. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

181. Bədbəxt hadisə nədir?
A) Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı
B) İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir
C) Texnoloji rejiminin pozulması
D) Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın
E) Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

182. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan
vasitələr necə adlanır?
A) Təhlükəsizlik vasitələri
B) Mühafizə vasitələri
C) Kollektiv vasitələri
D) Xilasetmə vasitələri
E) Xəbərvermə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

183. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?
A) Xüsusi təyinatlı tozlarla
B) Ümumi təyinatlı tozlarla
C) Köpüklə
D) Su ilə
E) Buxarla
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

184. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə
etmək lazımdır?
A) Bölməni hermetikləşdirmək
B) Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq
C) Bölməni su ilə doldurmaq
D) Koşma ilə üstünü bağlamaq
E) Bölməni köpüklə doldurmaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997
Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

185. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?
A) İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək
B) İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq
C) İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək
D) Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək
E) Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997)
Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları

186. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?
A) Yalnız ağızdan-ağıza
B) Yalnız ağızdan-buruna
C) Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna
D) Bədəni masaj etməklə
E) Əl və ayağı hərəkət etdirməkləTestin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm
aspektlər. Bakı, 2008

187. Peşə xəstəliyi nədir ?
A) Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik
B) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik
C) Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik
D) Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik
E) Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm

aspektlər. Bakı, 2008

188. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:
A) Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli
B) Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
C) Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı
D) Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil
etməli və rəhbərliyə xəbər verməli
E) Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

189. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:
A) Peşə xəstəliyi
B) Sarılıq xəstəliyi
C) Sətəlcəm xəstəliyi
D) Şəkər xəstəliyi
E) Qızılça xəstəliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı,
2004

190. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?
A) 3.0 m
B) 2.5 m
C) 5.0 m
D) 1.8m
E) 2.10 m
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq
edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016

191. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
B) Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
C) Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
D) Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
E) İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

192. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?
A) 10 nəfərdən çox insan olan
B) 100 nəfərdən çox insan olan
C) Hamısında
D) 17 nəfərdən çox insan olan
E) 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

193. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?
A) Sex rəisi
B) Fəhlələr və aparatçıla
C) Qulluqçular
D) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
E) Ustalar və çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

194. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
A) Fəhlə və qulluqçuların hamısı
B) Sex rəisi
C) Qulluqçular
D) Fəhlələr və aparatçılar
E) Ustalar çilingərlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

195. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:
A) Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları
B) Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə
C) Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə
D) Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi
E) Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

196. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?
A) Slaydoskopdan, telefondan, printerdən
B) Коmpyuterdən, printerdən. Proyektordan
C) Коmpyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən
D) Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından
E) Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

197. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
A) 112
B) 104
C) 102
D) 103
E) 101

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

198. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?
A) Pilləkan qəfəsində dəmir qapı
B) Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı
C) Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq
D) Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi
E) Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

199. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə
etməlidir?
A) Sex rəisi
B) Növbə rəisi
C) Fəhlə və qulluqçular
D) Texnoloq
E) Yanğın söndürmə komandiri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

200. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?
A) Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək
B) Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək
C) İcra hakimiyyətinə xəbər vermək

D) Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək
E) Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001

201. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır?
A) Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə
vasitələri
B) Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri
C) Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri
D) Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri
E) İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999

