Büdcə və Bİ əməliyyatlarının icrası şöbəsi üzrə test tapşırıqları
1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən vergitutma məqsədləri üçün
müəssisənin əmlak dəyəri nə ilə götürülür?
A) Sona qalıq
B) Orta illik qalıq
C) Alış qiyməti
D) Satış qiyməti
E) Silinmə qiyməti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

2. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakılardan hansı əsas
vəsaitlər amortizasiya olunur?
A) Konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər
B) Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları
C) Ümumi istifadədə olan parklardakı avadanlıqla
D) Elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda istifadə
edilən avadanlıqlar, eksponatlar, nümunələr, fəaliyyətdə olan və olmayan modellər,
maketlər və başqa əyani vəsaitlər
E) Ötürücü qaz kəmərləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

3. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı əsas vəsaitlərdən hansı
illik 7% olmaqla amortizasiya olunur?
A) Torpaqların yaxşılaşdırılması üzrə kapitallaşdırılmış xərclər
B) İş heyvanları
C) Geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər
D) İstifadə müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlər
E) Digər əsas vəsaitlər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

4. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii
ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər illik neçə faiz olaraq amortizasiya
olunur?
A) 7%-dək
B) 20%-dək
C) 25%-dək
D) 10%-dək
E) Amortizasiya olunmur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

5. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı müddəalardan hansı
doğrudur?
A) Əsas vəsaitlərin (vəsaitin) təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin əsas
vəsaitlərin (vəsaitin) qalıq dəyərindən artıqdırsa, yaranmış fərq gəlirə daxil edilmir
B) İlin sonuna əsas vəsaitin qalıq dəyəri 1000 manatdan az olduqda, qalıq dəyərinin
məbləği gəlirdən çıxılır
C) İlin sonuna əsas vəsaitin qalıq dəyəri ilkin dəyərinin 10 faizindən az olduqda, qalıq
dəyərinin məbləği gəlirdən çıxılır
D) İlin sonuna əsas vəsaitin qalıq dəyəri 500 manatdan az olduqda, qalıq dəyərinin məbləği
gəlirdən çıxılır
E) Yüksək texnologiyalar məhsulu olan hesablama texnikası illik 20 faizədək amortizasiya
olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

6. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıda göstərilən hansı əsas
vəsaitlərə çəkilən təmir xərci ilin sonuna qalıq dəyərinin 2% həcmində məhdudlaşdırılır və
gəlirdən çıxılır?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Bina
B) Hesablama texnikası
C) Geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər
D) Qeyri-maddi aktivlər
E) Digər əsas vəsaitlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

7. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıda göstərilən hansı əsas
vəsaitlərə çəkilən təmir xərci ilin sonuna qalıq dəyərinin 5% həcmində məhdudlaşdırılır və
gəlirdən çıxılır?
A) Geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər
B) İstifadə müddəti məlum olmayanlar qeyri-maddi aktivlər
C) Bina
D) Maşın və avadanlıqlar
E) İş heyvanları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

8. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıda göstərilənlərdən hansılar
müəssisənin amortizasiya olunan əsas vəsaitlərinə aiddir?
A) Dəyərindən asılı olmayaraq kirayəyə vermək üçün təyin edilmiş əşyalar
B) Dəyərindən asılı olmayaraq xidmət müddəti bir ildən az olan əşyalar
C) Fontan armaturu
D) Konservasiya edilmiş neft quyusu
E) Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

9. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıda göstərilənlərdən hansılar
müəssisənin amortizasiya olunan əsas vəsaitlərinə aid deyil?
A) İki il müddətində istifadə etmək üçün meşələrdə olan müvəqqəti evlər, səyyar dartılıb
aparılan qızdırıcı evlər, qazanxana məntəqələri və başqa müvəqqəti mövsümi xarakterli
vəsaitlər
B) İş heyvanları
C) Kitabxana fondları
D) Nəqliyyat vasitələri
E) Torpaqların yaxşılaşdırılmasına (meliorasiya, qurudulma, irriqasiya və s), həmçinin
başqa işlərə (məqsədlərə) qoyulan kapital qoyuluşları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

10. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən müəssisənin hansı əsas vəsaitləri
amortizasiya olunmur?
A) İş heyvanları
B) Müddəti məlum olan qeyri-maddi aktivlər
C) Konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər
D) Müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlər
E) Nəqliyyat vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

11. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakılardan hansı əmlak
vergisi üzrə vergitutma obyekti sayılır?
A) Müəssisələrin balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyəri
B) Yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq rezident fiziki şəxslərə
məxsus avtomobillər
C) Yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq rezident fiziki şəxslərə
məxsus özüyeriyən təkərli texnikalar
D) Müəssisələrin balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyərinin yarısı

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Azərbaycan Respublikasında özünün daimi nümayəndəliyi vasitəsilə sahibkarlıq
fəaliyyətini həyata keçirən qeyri-rezident müəssisələr üçün əsas vəsaitlərin orta illik dəyəri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

12. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən əmlak vergisinə dair
müddəalardan hansılar doğrudur?
A) Əmlak vergisi ödəyiciləri cari vergi ödəmələri kimi hər rübün ikinci ayının 15-dən gec
olmayaraq əvvəlki ildəki əmlak vergisinin məbləğinin 25 faizi həcmində vergi ödəyir
B) İnvestisiya təşviqi sənədini almış hüquqi şəxs və fərdi sahibkar həmin sənədi aldığı
tarixdən müvafiq investisiya layihəsi çərçivəsində investisiya vəsaiti hesabına əldə edilmiş
(alınmış, gətirilmiş, istehsal edilmiş, tikilmiş və ya quraşdırılmış) əmlakına görə 5 il
müddətinə əmlak vergisini ödəməkdən azaddır
C) Müəssisələrin balansında olan, sərnişin və yük daşımalarında istifadə edilən su nəqliyyatı
vasitələrinə görə ödənilməli olan əmlak vergisinin məbləği 50 faiz azaldılır
D) Hüquqi şəxs və ya qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi ləğvetmə balansını qeydiyyat
orqanına təqdim etdiyi tarixdən 60 gün müddətində əmlak vergisi bəyannaməsini vergi
orqanına təqdim etməyə borcludur
E) Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının qərarına əsasən yaradılan sənaye, yaxud
texnologiyalar parklarının idarəedici təşkilatı və ya operatoru sənaye, yaxud texnologiyalar
parklarının ərazisində yerləşən əmlaklarına görə əmlak vergisini ödəməkdən azaddır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

13. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı hansı faydalı
qazıntıların mədən vergisinin hesablanmasında topdan satış qiyməti götürülür?
A) Təbii qaz
B) Qeyri-filiz faydalı qazıntılar
C) Seolit
D) Barit
E) Mişar daşları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

14. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən yerin təkindən çıxarılan aşağıdakı
hansı faydalı qazıntının hər kubmetrə görə 1 manat mədən vergisi hesablanır?
A) Qiymətli və yarımqiymətli bəzək daşları
B) Seolit
C) Mineral sular
D) Yodlu-bromlu sular
E) Mişar daşları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

15. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakılardan hansı aksizli mallara
aid edilmir?
A) Tütün məmulatları
B) Neft məhsulları
C) Energetik içkilər
D) Uşaq paltarları
E) Elektron siqaretlər üçün maye
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

16. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən göstərilmiş mallardan hansılar aksiz
vergisi üzrə vergitutma obyekti deyildir?
A) Xüsusi nişan və avadanlıqlarla təchiz olunmuş xüsusi təyinatlı avtonəqliyyat vasitələri
B) Tütün məmulatları
C) İstirahət və ya idman üçün yaxtalar
D) İçməli spirt
E) Elektron siqaretlər üçün maye
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

17. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən vergitutma məqsədləri üçün
müəssisənin əmlakının dəyəri aşağıdakı hansı əmlakların dəyərində azaldılır?
A) Məhsul ötürən kəmərlərin, dəmir və avtomobil yollarının, rabitə və enerji ötürücü
xəttlərinin, meliorasiya və suvarma sistemi obyektlərinin, peyklərin və digər kosmik
obyektlərin
B) Elektrik mühərrikləri, dizel generatorları, daxili yanacaqlı mühərriklər
C) Yanacaqdoldurma stansiyaları
D) İnzibati və istehsalat binaları
E) Ofis avadanlıqları
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

18. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən "xam neftin və qazın hasılatı zamanı
mədən vergisi hesablanarkən, hasil edilmiş neftin və qazın miqdarından............müvafiq icra
hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən normativlər əsasında çıxılır" cümləsindəki
boşluğu doldurun.
A) neftin və qazın mədəndaxili nəqli zamanı itkilər
B) texnoloji proseslə əlaqədar quyuya geri vurulan neftin və qazın miqdarı
C) neftin texnoloji hazırlanması zamanı itkilər
D) əmtəəlik neft və qazın hasilatı
E) neft və qazın satış həcmi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

19. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının
ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən hansı neft məhsullarına görə yol
vergisi hesablanır?
A) Reaktiv mühərrik yanacağı, bitum, dizel yanacağı
B) Mühərrik yanacağı, soba mazutu, maye qaz

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Sənaye yağları, turbin yağları, transformator yağları
D) Avtomobil benzini, dizel yanacağı, maye qaz
E) Avtomobil benzini, koks, ilkin emal benzini
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

20. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən göstərilən hansı torpaqlar torpaq
vergisinə cəlb edilmir?
A) Fiziki və hüquqi şəxslərin istifadəsinə verilmiş dövlət, meşə və su fondu torpaqları
B) Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar
C) İstehsal zərurəti ilə istismar olunan torpaqlar
D) İstehsal müəssisələrinin inzibati binalarının yerləşdiyi torpaqlar
E) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun mülkiyyətində və ya istifadəsində
olan torpaqlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

21. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən yerin təkindən çıxarılan hansı
faydalı qazıntıya görə hər kubmetr üzrə 1 manat mədən vergisi hesablanır?
A) Qiymətli və yarımqiymətli bəzək daşları
B) Duz
C) Yodlu-bromlu sular
D) Mineral sular
E) Sement xammalı (əhəng daşı, mergel, gil, vulkan külü)
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

22. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən yerin təkindən çıxarılan hansı
faydalı qazıntıya görə hər kubmetr üzrə 6 manat mədən vergisi hesablanır?
A) Qiymətli və yarımqiymətli bəzək daşları
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Tikinti qumları
C) Kvars qumları
D) Bentonit gilləri
E) Çınqıl xammalı
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

23. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən yerin təkindən çıxarılan hansı
faydalı qazıntıya görə hər kubmetr üzrə 2 manat mədən vergisi hesablanır?
A) Mişar daşları
B) Barıt
C) Seolit
D) Kərpic-kirəmit gilləri
E) Bentonit gilləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

24. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən yerin təkindən çıxarılan hansı
faydalı qazıntıya görə hər kubmetr üzrə 10 manat mədən vergisi hesablanır?
A) Mineral sular
B) Qiymətli və yarımqiymətli bəzək daşları
C) Təbii qaz
D) Üzlük daşları (mərmər, qabbro, tuflar, travertin, mərmərləşmiş əhəng daşı)
E) Seolit
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

25. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən yerin təkindən çıxarılan yodlubromlu sular üzrə hər kubmet üçün nə qədər mədən vergisi hesablanır?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 1 manat
B) 2manat
C) 2,4 manat
D) 10 manat
E) 0,04 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

26. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıda göstərilən hansı əsas
vəsaitlərə çəkilən təmir xərci ilin sonuna qalıq dəyərinin 3% həcmində məhdudlaşdırılır və
gəlirən çıxılır?
A) Müddəti məlum olan qeyri-maddi aktivlər
B) Müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlər
C) Ötürücü qurgular
D) Avtonəqliyyat vasitələri
E) Digər əsas vəsaitlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

27. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən əsas vəsaitlərin (vəsaitin) təqdim
edilməsindən əldə olunan məbləğ, həmin əsas vəsaitlərin (vəsaitin) qalıq dəyərindən
azdırsa, yaranmış fərq....?
A) Gəlirdən çıxılmır
B) Gəlirdən çıxılır
C) Kapitallaşdırılır
D) Sosial xərc kimi tanınır
E) Bölüşdürməmiş mənfəətdən çıxılır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

28. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakılardan hansı əsas vəsaitlər
amortizasiya olunur?
A) İstismara verilməmiş anbarda olan əsas vəsaitlər
B) Torpaqlar
C) Heyvanxanalarda və digər analoji müəssisələrdə olan heyvanat aləminin eksponatları
D) Tam amortizasiya olunmuş əsas vəsaitlər
E) Müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

29. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən hasil olunan neftin mədən vergisi,
topdansatış qiymətinin neçə faizini təşkil edir?
A) 10 %
B) 20 %
C) 25 %
D) 26 %
E) 28 %
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

30. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən hasil olunan təbii qazın mədən
vergisi, topdansatış qiymətinin neçə faizini təşkil edir?
A) 20 %
B) 25 %
C) 10 %
D) 26 %
E) 5 %
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
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31. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən müəssisələrin balansında olan əsas
vəsaitlərin əmlak vergisi nə cür hesablanır?
A) Müəssisənin əmlakının hesabat ilinin əvvəlinə və sonuna qalıq dəyəri toplanıb ikiyə
bölünməsi ilə
B) Müəssisənin əmlakının hesabat ilinin əvvəlinə və sonuna qalıq dəyəri toplanıb üçə
bölünməsi ilə
C) Müəssisənin əmlakının hesabat ilinin əvvəlinə qalıq dəyərinin ilin sonuna qalıq dəyərinə
bölünüb ikiyə vurulması ilə
D) Müəssisənin əmlakının hesabat ilinin əvvəlinə və sonuna qalıq dəyəri toplanıb ikiyə
bölünüb iki faizə vurulması ilə
E) Müəssisənin əmlakının hesabat ilinin əvvəlinə və sonuna qalıq dəyəri toplanıb ikiyə
bölünüb bir faizə vurulması ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

32. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən hasil olunan təbii qazın mədən
vergisi, hər ... kub metrin topdansatış qiymətinin 20 faizini təşkil edir. Boş hissəni müəyyən
edin.
A) 10
B) 100
C) 1000
D) 5000
E) 10000
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

33. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən dizel yanacagının aksiz
dərəcəsini müəyyən edin.
A) 18 %
B) 20 %
C) 22 %
Rəy və təklifləriniz üçün
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D) 25 %
E) 33 %
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
"Neft məhsullarının qüvvədə olan aksiz dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi barədə"
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 2 dekabr tarixli 333 nömrəli
qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında" 06 fevral 2014-cü il tarixli 35 nömrəli Qərarı

34. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən maye qazın aksiz
dərəcəsini müəyyən edin.
A) 18 %
B) 20 %
C) 22 %
D) 25 %
E) 33 %
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
"Neft məhsullarının qüvvədə olan aksiz dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi barədə"
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 2 dekabr tarixli 333 nömrəli
qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında" 06 fevral 2014-cü il tarixli 35 nömrəli Qərarı

35. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən avtomobil benzini (Aİ92)-nin aksiz dərəcəsini müəyyən edin.
A) 20 %
B) 22 %
C) 34 %
D) 55 %
E) 42 %
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
"Neft məhsullarının qüvvədə olan aksiz dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi barədə"
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 6 fevral tarixli 35 nömrəli
qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında" 14 iyul 2017-ci il tarixli 291 nömrəli Qərarı
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36. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən sənaye yağlarının aksiz
dərəcəsini müəyyən edin.
A) 25 %
B) 60 %
C) 64 %
D) 65 %
E) 72 %
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
"Neft məhsullarının qüvvədə olan aksiz dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi barədə"
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 2 dekabr tarixli 333 nömrəli
qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında" 06 fevral 2014-cü il tarixli 35 nömrəli Qərarı

37. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən transformator yaglarının
aksiz dərəcəsini müəyyən edin.
A) 25 %
B) 50 %
C) 54 %
D) 64 %
E) 72 %
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
"Neft məhsullarının qüvvədə olan aksiz dərəcələrinin səviyyəsinin dəyişdirilməsi barədə"
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 2 dekabr tarixli 333 nömrəli
qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında" 06 fevral 2014-cü il tarixli 35 nömrəli Qərarı

38. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının
ərazisində istehsal edilərək daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) avtomobil
benzininə, dizel yanacağına və maye qaza görə yol vergisi onların hər litrinin topdansatış
qiymətinə (ƏDV və aksiz daxil olmaqla) neçə manat əlavə edilməklə hesablanır?
A) 0.02
B) 0.05
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C) 0.2
D) 0.5
E) 0.1
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

39. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən yerin təkindən çıxarılan filiz faydalı
qazıntıların mədən vergisi dərəcəsini (faizlə) müəyyən edin.
A) 1 %
B) 2 %
C) 3 %
D) 5 %
E) 10 %
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

40. “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 Standart

41. “Ehtiyatlar” adlı 2 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən
aşağıdakılardan hansı ehtiyatların maya dəyərinin "İlk daxil olan ilk məxaric olmalıdır"
hesablanması metodudur?
A) Avco
Rəy və təklifləriniz üçün
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B) Lifo
C) Fifo
D) Wac
E) Straight-line
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: “Ehtiyatlar” adlı 2 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

42. “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 Mühasibat Uçotunun
Beynəlxalq Standartı

43. Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən aktivin balans dəyəri...
A) yığılmış amortizasiya və qiymətdən düşmə zərərləri çıxıldıqdan sonra aktivin balans
hesabatında tanınan dəyəridir
B) aktivin davamlı istifadəsindən və istismar müddənin sonunda silinməsindən və ya
öhdəliyin yerinə yetirilməsilə bağlı yaranması gözlənilən nağd vəsait axınının
diskontlaşdırılmış dəyəridir
C) aktivin xalis satış qiyməti və onun istifadə dəyərindən daha yüksək olan dəyərdir
D) aktivin balans dəyəri ilə bərpa edilə bilən məbləğiarasındakı fərqi ifadə edən məbləğdir
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E) aktivin ilkin dəyərindən və ya bu dəyəri əvəz edən digər məbləğdən son qalıq dəyərinin
çıxılmasından sonra əldə olunan dəyərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

44. Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən "Amortizasiya xərci = Aktivin ilkin dəyəri/ faydalı istifadə müddəti" hansı
metoddur?
A) Azalan qalıq
B) Funksional
C) İstehsal
D) Düz xətt
E) İllərin cəmi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

45. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən "İstehsal vahidi metodu- ..."
A) aktivin istehsal gücü və ya ehtimal olunan istifadəsinə əsaslanan ayırmalar ilə nəticələnir
B) aktivin son qalıq dəyərinin dəyişmədiyi təqdirdə, onun faydalı istismar dövrü ərzində
daimi ayırmaların həyata keçirilməsi ilə nəticələnir
C) aktivin faydalı istismar dövrü ərzində ayırmaların azalması ilə nəticələnir
D) aktivin dəyərinin artması ilə nəticələnir
E) belə metod tətbiq edilmir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

46. “Ehtiyatlar” adlı 2 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən malmaterial ehtiyatlarının ilkin dəyərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
Rəy və təklifləriniz üçün
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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 Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

47. Maliyyə Hesabatları üzrə Konseptual Əsaslara əsasən aktivlər:
A) qurumun kеçmiş hadisələrdən yaranmış və ödənilməsi özündə iqtisadi səmərəni
təcəssüm etdirən resurslarının qurumdan kənara ахını ilə nəticələnən mövcud borcudur
B) Bir il ərzində ödənilməli olan borc vəsaitləridir
C) bütün öhdəliklər çıxıldıqdan sonra, qurumun xalis aktivlərinin dəyəridir
D) Keçmiş hadisələrin nəticəsi kimi müəssisə tərəfindən idarə olunan və müəssisəyə
gələcəkdə iqtisadi səmərə gətirə biləcəyi gözlənilən resursdur
E) Bir il ərzində öz dəyərini nağd pula çevirə bilən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Maliyyə Hesabatları üzrə Konseptual Əsaslar

48. “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
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İstinad: "Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər"adlı 8 №-li
Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

49. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən torpaq, tikili və avadanlıqların ilkin dəyərinə aid deyil:
A) İdxal rüsumu
B) Çatdırılma xərci
C) Quraşdırılma xərci
D) Əvəzləşdirilməyən vergilər
E) Reklam xərci
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

50. Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən aktivin müəssisə tərəfindən istifadəyə yararlı olması periodu:
A) Likvidasiya müddəti
B) Hesabat tarixindən sonrakı dövr
C) İstismara yararlı müddət
D) Müəyyən olunmuş ömrü
E) Hesabat dövrü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

51. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən ....... - aktivin ilkin dəyərindən və ya bu dəyəri əvəz edən digər məbləğdən son qalıq
dəyərinin çıxılmasından sonra əldə olunan dəyərdir.
A) Balans dəyəri
B) Müəssisəyə xas olan dəyər
C) Ədalətli dəyər
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D) Amortizasiya edilmiş dəyər
E) İlkin dəyər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: "Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

52. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən amortizasiya nədir?
A) Aktivin davamlı istifadəsindən və istismar müddənin sonunda silinməsindən və ya
öhdəliyin yerinə yetirilməsilə bağlı yaranması gözlənilən nağd vəsait axınının
diskontlaşdırılmış dəyəridir
B) İstismara yararlı müddətdə aktivlərin amortizasiya edilmiş dəyərinin müəyyən olunmuş
hissələrlə müntəzəm olaraq (sistematik) paylaşdırılmasıdır (bölüşdürülməsidir)
C) Aktivin balans dəyəri ilə bərpa edilə bilən məbləği arasındakı fərqi ifadə edən məbləğdir
D) Aktivin xalis satış qiyməti və onun istifadə dəyərindən daha yüksək olan dəyərdir
E) Aktivin ilkin dəyərindən və ya bu dəyəri əvəz edən digər məbləğdən son qalıq dəyərinin
çıxılmasından sonra əldə olunan dəyərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

53. Cümləni tamamlayın
Standard iş saatı...?
A) həmişə adi bir saata bərəbərdir
B) Boş vaxt və ya fasilə olmadan keçən bir saatdır
C) Bir saat ərzində standard performans nəticəsində əldə edilə bilən işin miqdarıdır
D) Eyni məhsulların hazırlandığı bir saatdır
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

54. Aşağıdakılardan hansı mərhələli sabit xərclərə aiddir?
A) Birbaşa material xərcləri
B) Bir qablaşdırma maşınını işlətmək üçün xərclənən elektrik enerjisi
C) Bir qablaşdırma maşınının köhnəlmə dəyəri
D) Fabrikdəki bütün qablaşdırma maşınlarının köhnəlmə dəyəri
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009
55. Hər bir fəaliyyət səviyyəsinə uyğun olan relevant diapazonda xərclər sabitdir. Lakin
fəaliyyət səviyyəsinin dəyişməsinin kritik nöqtəsinə çatdıqda məcmu xərclər növbəti
səviyyəyə qədər (növbəti mərhələyə qədər) artır. Bu ifadə hansı xərc modelini əks etdirir?
A) Mərhələli sabit xərclər
B) Mərhələli birbaşa xərclər
C) Dövrü xərclər
D) Dolayı xərclər
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

56. Aşağıdakı ifadələrdən hansı şərti-dəyişən xərcləri təsvir edir?
A) Şərti-dəyişən xərclər birbaşa xərclərdən ibarətdir.
B) Şərti-dəyişən xərclər həm sabit, həm də dəyişən komponentlərdən ibarət olur və
fəaliyyət səviyyəsinin dəyişməsi qismən ona təsir edir.
C) Şərti-dəyişən xərclər fəaliyyət səviyyəsinin dəyişməsi nəticəsindən tam asılıdır.
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D) Şərti-dəyişən xərclər fəaliyyət səviyyəsinin dəyişməsi nəticəsindən asılı deyildir.
E) Şərti-dəyişən xərclər dolayı xərclərdən ibarətdir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

57. Relevant xərc nədir?
A) Relevant xərclər o xərclərdir ki, onlar mərhələli dəyişir.
B) Relevant xərclər o xərclərdir ki, onları hər hansı dövrə aid etmək olmur.
C) Relevant xərclər o xərclərdir ki, onlar zamanla dəyişmir.
D) Relevant xərclər o xərclərdir ki, onları birbaşa məhsula aid etmək olmur.
E) Relevant xərclər o xərclərdir ki, qəbul edilən qərarlar onlara təsir göstərir.
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

58. Marjinal maya dəyəri metodu ilə uçot zamanı xalis mənfəət aşağıdakı üsullardan hansı
ilə təyin edilir:
A) Satışdan əldə edilən gəlir -dəyişən xərclər
B) Marjinal mənfəət-sabit üstəlik xərclər
C) Satışdan əldə edilən gəlir-tam maya dəyəri-kommersiya və inzibati xərclər
D) Satışdan əldə edilən gəlir-sabit xərclər
E) Tam maya dəyəri-marjinal mənfəət
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009
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59. Tam maya dəyəri metodu ilə uçot zamanı mənfəət aşağıdakı üsullardan hansı ilə təyin
edilir:
A) Tam maya dəyəri-marjinal mənfəət
B) Satışdan əldə edilən gəlir-sabit xərclər
C) Satışdan əldə edilən gəlir -dəyişən xərclər
D) Marjinal mənfəət-sabit üstəlik xərclər
E) Satışdan əldə edilən gəlir-tam maya dəyəri-kommersiya və inzibati xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

60. Aşağıdakı ifadələrdən hansı düzdür?
A) Məhsul qalığının həcmi artdıqda, tam maya dəyəri metodu ilə hesablanan mənfəət
marjinal metodla hesablanan mənfəətdən çox olacaq
B) Hamısı
C) Məhsul qalığının həcmi artdıqda tam maya dəyəri metodu ilə hesablanan mənfəət sıfra
bərabər olacaq
D) Məhsul qalığının həcmi artdıqda tam maya dəyəri metodu ilə hesablanan mənfəət
marjinal metodla hesablanan mənfəətdən az olacaq
E) Məhsul qalığının həcmi artdıqda marjinal maya dəyəri metodu ilə hesablanan mənfəət
sıfra bərabər olacaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

61. Aşağıdakı ifadələrdən hansı düzdür?
A) Məhsul qalığının həcmi azaldıqda tam maya dəyəri metodu ilə hesablanan mənfəət sıfra
bərabər olacaq
B) Heç biri
C) Məhsul qalığının həcmi azaldıqda, marjinal maya dəyəri metodu ilə hesablanan mənfəət
tam maya dəyəri metodu ilə hesablanan mənfəətdən çox olacaq
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D) Məhsul qalığının həcmi azaldıqda marjinal maya dəyəri metodu ilə hesablanan mənfəət
sıfra bərabər olacaq
E) Hamısı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

62. Resurslar proseslərə, proseslər isə xərc obyektlərinə istehlak olunan resursların
həcminə müvafiq bölüşdürülür. Bu, xərclərin hansı uçot metodunu təsvir edir?
A) Xərclərin marjinal uçotu
B) Xərclərin proseslər üzrə uçotu (ABC)
C) Xərclərin tam uçotu
D) Xərclərin birbaşa uçotu
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

63. Material qiymətləri üzrə kənarlaşma necə təyin edilir?
A) (Əldə edilən materialın miqdarı*normativ qiymət) - Materialın əldə edilməsinə çəkilən
faktiki xərclər
B) Satılan materialın həcmi*qiymət
C) Satılan materialın miqdarı - Materialın əldə edilməsinə çəkilən faktiki xərclər
D) Satılan materialın miqdarı - Satılan materialın qiyməti
E) (Əldə edilən materialın miqdarı*faktiki qiymət) - Materialın əldə edilməsinə çəkilən
faktiki xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009
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64. Materialların miqdarı üzrə kənarlaşma necə təyin edilir?
A) Satılan materialın miqdarı - Satılan materialın qiyməti
B) (Əldə edilən materialın miqdarı*faktiki qiymət) - Materialın əldə edilməsinə çəkilən
faktiki xərclər
C) (İstehsal edilən məhsulun faktiki miqdarı*məhsul vahidinə düşən normativ material
xərcləri) - (materialların faktiki miqdarı*material vahidinin normativ qiyməti)
D) Satılan materialın miqdarı - Materialın əldə edilməsinə çəkilən faktiki xərclər
E) Satılan materialın həcmi*qiymət
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

65. Ümumi mənfəət hesablanarkən hansı düsturdan istifadə olunur
A) Satış - (ilin əvvəlinə olan material qalıqları + il üzrə alışlar - ilin sonuna olan material
qalıqları)
B) Satış - (ilin əvvəlinə olan material qalıqları - il üzrə alışlar - ilin sonuna olan material
qalıqları)
C) Satış + (ilin əvvəlinə olan material qalıqları + il üzrə alışlar - ilin sonuna olan material
qalıqları)
D) Satış + (ilin əvvəlinə olan material qalıqları + il üzrə alışlar + ilin sonuna olan material
qalıqları)
E) Satış - (ilin əvvəlinə olan material qalıqları + il üzrə alışlar + ilin sonuna olan material
qalıqları)
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

66. Aşağıdakılardan hansı düzdür?
A) Satılan məhsul vahidləri = ilin sonuna olan material ehtiyatlarının qalığı + istehsal olunan
məhsullar + ilin əvvəlinə olan material ehtiyatlarının qalığı
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Satılan məhsul vahidləri = ilin əvvəlinə olan material ehtiyatlarının qalığı - istehsal
olunan məhsullar - ilin sonuna olan material ehtiyatlarının qalığı
C) Satılan məhsul vahidləri = ilin əvvəlinə olan material ehtiyatlarının qalığı + istehsal
olunan məhsullar + ilin sonuna olan material ehtiyatlarının qalığı
D) Satılan məhsul vahidləri = ilin sonuna olan material ehtiyatlarının qalığı + istehsal olunan
məhsullar - ilin əvvəlinə olan material ehtiyatlarının qalığı
E) Satılan məhsul vahidləri = ilin əvvəlinə olan material ehtiyatlarının qalığı + istehsal
olunan məhsullar - ilin sonuna olan material ehtiyatlarının qalığı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

67. Aşağıdakılardan hansı relevant xərclər deyildir
A) Keçmiş dövrlərin xərcləri
B) Keçmiş dövrdə qəbul edilən qərarlar nəticəsində dəyişə bilməyən gələcək dövrün
xərcləri
C) Keçmiş dövrlərdə hesablanmış amortizasiya xərcləri
D) Şərti xərclər (şərti icarə və ya şərti faiz xərcləri)
E) Hamısı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

68. Aşağıdakılardan hansı dolayı xərc kimi təsnif edilməlidir?
A) İnzibati xərclər
B) Təmir xərcləri
C) Sosial xərclər
D) Ekoloji xərclər
E) Hamısı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

69. Bir şirkət istehsal etdiyi və satdığı məhsulun dizayneri üçün vahid başına 1 dollar royalti
ödəməlidir. Bu royalti haqqı necə təsnif edilməlidir?
A) Birbaşa xərc
B) İstehsal qaimə məsrəfi
C) İnzibati xərc
D) Satış xərci
E) Sabit xərc
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

70. Aşağıdakılardan hansı dolayı istehsal xərci deyil
A) Mağazaların xidmət haqqı
B) Quruluş xərcləri - icarə haqqı
C) İstehsal xərcləri - supervayzerlərin əmək haqqı xərcləri
D) Maya dəyəri - Material xərcləri
E) Paylama xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

71. Xərc vahidi nədir?
A) Bir qurğunun (maşının) hər bir saat başına düşən xərc
B) İstehlak edilmiş elektrik vahidi üzrə xərc
C) Xərclərin müəyyənləşdirildiyi məhsul və ya xidmət vahidi
D) Standart bir saat ərzində yerinə yetirilmiş işlərin ölçüsü
E) Bir fəaliyyətə aid edilən xərc məbləği
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

72. Xərc mərkəzi nədir?
A) Xərclərin müəyyənləşdirildiyi məhsul və ya xidmət vahidi
B) Bir fəaliyyətə aid edilən xərc məbləği
C) Xərclərin yığıldığı istehsal və ya xidmət yeri, funksiyası və ya fəaliyyəti
D) Fərdi büdcənin tərtib olunduğu mərkəz
E) Heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

73. Maya dəyəri nəyə deyilir?
A) Bir məhsulun istehsalında çəkilən bütün xərclərə
B) İstehsal edilən məhsul, görülən iş və xidmətlərin vahidinə çəkilən xərc
C) Bir məhsulun xammal dəyərinə
D) Bir şöbənin istismar dəyərinə
E) İşçilərin əmək haqqı xərclərinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

74. Aşağıdakı xərclərdən hansı bir istehsal şirkəti üçün məhsulun maya dəyərində birbaşa
xərcə aiddir?
A) Xammal materiallarının təhcizatçının anbarından şirkətin öz anbarına daşınması üzrə
nəqliyat xərci
B) Avadanlığın baxımı ilə məşğul olan fabrik işçilərinin əmək haqqı
C) Müştərilərə çatdırılma üçün istifadə olunan yük maşınlarının köhnəlmə xərcəri
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D) Dolayı istehsal xərcləri
E) Ofis binasının təmir xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

75. Aşağıdakılardan hansı birbaşa xərcdir?
A) Müəyyən bir iş üçün alət və ya avadanlıq kirayəsi
B) Poçt xidməti xərci
C) Sığorta xərcləri
D) İcarə xərcləri
E) Təmir xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

76. Aşağıdakılardan hansı dolayı xərc deyildir?
A) Müəyyən bir iş üçün alət və ya avadanlıq kirayəsi
B) Ezamiyə xərcləri
C) Rabitə xərcləri
D) Məsləhət xidməti xərcləri
E) Bank komissiya haqqı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

77. Bir şirkət mallarını müştərilərinə çatdırmaq üçün üç sürücünü işə qəbul edir. Bu
sürücülərə verilən maaşlar:
A) Maya dəyərinə daxildir
B) Birbaşa istehsalat xərcidir
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C) Ezamiyə xərcidir
D) Satış və paylama xərclərinin tərkib hissəsidir
E) Nəqliyyat xərcidir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

78. Sabit xərclər aşağıdakılardan hansıdır:
A) Fəaliyət vahidi üzrə sabit olan xərclər
B) Fəaliyyət dəyişdikdə cəmi sabit olaraq qalan xərclər
C) İdarəetmə nəzarətinin xaricində olan xərclər
D) İnflyasiyaya məruz qalmayan xərclər
E) Fəaliyət vahidi üzrə dəyişkən olan xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

79. Aşağıdakılardan hansı dolayı xərc deyildir?
A) İcarə xərcləri
B) Təmir xərcləri
C) Supervayzerin əmək haqqısı
D) Xammal material xərcləri
E) Kommunal xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

80. Dəyişən xərclər A) Məhsul vahidi üzrə sabitdir
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B) İstehsal həcmi dəyişdikcə məhsul vahidi üzrə dəyişir
C) İstehsal həcmi dəyişdikdə cəmi sabitdir
D) Ümumilikdə, istehsalın sabit olduğu dövrlərdən dövrlərə dəyişir
E) Heç bir zaman inflyasiyaya məruz qalmır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

81. İstehsal işçisinə ayda 650 manat maaş verilir və bu müddət ərzində istehsal olunan hər
vahid üçün əlavə 5 qəpik verilir. Bu əmək haqqı hansı növ xərclərə aiddir:
A) Sabit xərclər
B) Dəyişkən xərclər
C) Şərti dəyişən xərclər
D) Dolayı xərclər
E) Digər xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: BPP Learning Media Ltd 2006, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

82. Aşağıdakılardan hansı əsas xərclərdir?
1.Birbaşa material xərcləri;
2.Birbaşa əmək haqqı xərcləri;
3.Dolayı əmək haqqı xərcləri;
4.Dolayı material xərcləri.
A) 1, 2
B) 1, 3
C) 2, 3
D) 2, 4
E) 1, 4
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
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İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

83. Aşağıdakılardan hansı bir oteldə xərc mərkəzi kimi təsnif edilə bilməz?
A) Restoran
B) Bar
C) Spa mərkəzi
D) Otaq
E) Yeməkxana
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

84. Aşağıdakılardan hansı dolayı əmək kimi təsnif edilməlidir?
A) Bir avtomobil zavodunda detalları birləşdirib maşını yığan işçilər
B) Bir tikinti şirkətində bənnalar
C) Fabrikdə anbar köməkçisi
D) Mühasibat firmasında bir auditor
E) Məktəbdə müəllimə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

85. Fəaliyyət həcminin dəyişməsi ilə ümumi məbləği dəyişən xərc hansıdır:
A) Sabit xərclər
B) Qarışıq xərclər
C) Dəyişən xərclər
D) Dönüşüm xərcləri
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Mərhələli xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

86. Fəaliyyət həcminin dəyişməsi ilə ümumi məbləği dəyişməyən xərc hansıdır:
A) Sabit xərclər
B) İnzibati xərclər
C) Maya dəyəri xərcləri
D) Maliyə xərcləri
E) Köhnəlmə xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

87. Aşağıdakılardan hansı satışın maya dəyərinə aid deyil?
A) Satış şöbəsinin işçilərinin əmək haqqları
B) İdxal rüsumu
C) Materialın satıcının anbarından zavodun anbarına daşınma xərcləri
D) Alış qiyməti
E) İstehsalatda istifadə olunan avadanlıqların köhnəlmə xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

88. Bir məhsul istehsal etmək üçün istifadə olunan xüsusi işçi qüvvəsinin xərclərinə belə
xərc deyilir?
A) Birbaşa əmək haqqı xərcləri

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Birbaşa material xərcləri
C) Digər xərclər
D) İnzibati xərclər
E) Dolayı əmək haqqı xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

89. Birbaşa xərclər hansılardır?
A) İşçilərə birbaşa ödənilən xərclər
B) Birbaşa satışla əlaqəli olan xərclər
C) Birbaşa alışla əlaqəli olan xərclər
D) Yuxarıdakıların hamısı
E) Yuxarıdakıların heç biri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

90. Mühasibat uçotunda əks olunmasına görə müəssisə mənfəətinin hansı növləri var?
A) Mühasibat və iqtisadi
B) Marjinal və iqtisadi
C) İqtisadi və aşağı
D) Yüksək və aşağı
E) Mühasibat və kapitallaşdırılmış
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: И.А.Бланк. Управление прибылью. Киев, 2002

91. Mühasibat mənfəəti anlayışı hansı variantda düzgün verilmişdir?
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Müəssisə üçün ənənəvi olaraq formalaşan bütün fəaliyyət növləri və iş əməliyyatlarından
əldə edilən maliyyə nəticəsidir
B) Şirkətin gəlirləri və mühasibat uçotunda əks olunan xarici cari xərclər arasındakı fərqdir
C) Müəssisə fəaliyyətinin sənaye xüsusiyyətləri ilə birbaşa əlaqəli olan mənfəətdir
D) Şirkətin xərcləri və mühasibat uçotunda əks olunan xarici cari xərclər arasındakı fərqdir
E) Şirkətin xərcləri və mühasibat uçotunda əks olunan daxili cari gəlirlər arasındakı fərqdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: И.А.Бланк. Управление прибылью. Киев, 2002
92. Müəssisə fəaliyyətinin təbiətinə görə mənfəətin hansı növləri fərqləndirilir?
A) Mühasibat və iqtisadi
B) Mühasibat və kapitallaşdırılmış
C) Gözlənilməz mənfəət və daimi mənfəət
D) Adi fəaliyyətdən əldə olunan mənfəət və qeyri-adi hadisələrdən əldə olunan mənfəət
E) Marjinal və iqtisadi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: И.А.Бланк. Управление прибылью. Киев, 2002

93. Adi fəaliyyətlərdən əldə olunan mənfəət anlayışı hansı variantda düzgün ifadə
edilmişdir?
A) Şirkətin gəlirləri və mühasibat uçotunda əks olunan xarici cari xərclər arasındakı fərqdir
B) Şirkətin xərcləri və mühasibat uçotunda əks olunan xarici cari xərclər arasındakı fərqdir
C) Şirkətin xərcləri və mühasibat uçotunda əks olunan daxili cari gəlirlər arasındakı fərqdir
D) Müəssisə fəaliyyətinin sənaye xüsusiyyətləri ilə birbaşa əlaqəli olan mənfəətdir
E) Müəssisə üçün ənənəvi olan bütün fəaliyyət növləri və iş əməliyyatlarından müntəzəm
olaraq əldə olunan maliyyə nəticəsidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: И.А.Бланк. Управление прибылью. Киев, 2002

94. Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət nədir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Şirkətin xərcləri və mühasibat uçotunda əks olunan xarici cari xərclər arasındakı fərqdir
B) Müəssisənin öz kapitalı və kreditlərinin həcmində və tərkibində dəyişikliklərə səbəb olan
əməliyyatların maliyyə nəticəsidir
C) Amortizasiya olunan əmlakın-əsas fondların, qeyri-maddi aktivlərin və digər
uzunmüddətli aktivlərin, habelə pul ekvivalenti olmayan qısamüddətli maliyyə
investisiyalarının alınması və satışı ilə bağlı əməliyyatlardan əldə olunan son maliyyə
nəticəsidir
D) Məhsulların satışından və investisiya və ya maliyyələşdirmə fəaliyyətləri ilə əlaqəli
olmayan digər əməliyyatlardan əldə olunan mənfəətin məcmu məbləğidir
E) Şirkətin gəlirləri və mühasibat uçotunda əks olunan xarici cari xərclər arasındakı fərqdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: И.А.Бланк. Управление прибылью. Киев, 2002

95. İnvestisiya fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət nədir?
A) Amortizasiya olunan əmlakın-əsas fondların, qeyri-maddi aktivlərin və digər
uzunmüddətli aktivlərin, habelə pul ekvivalenti olmayan qısamüddətli maliyyə
investisiyalarının alınması və satışı ilə bağlı əməliyyatlardan əldə olunan son maliyyə
nəticəsidir
B) Şirkətin gəlirləri və mühasibat uçotunda əks olunan xarici cari xərclər arasındakı fərqdir
C) Müəssisənin öz kapitalı və kreditlərinin həcmində və tərkibində dəyişikliklərə səbəb olan
əməliyyatların maliyyə nəticəsidir
D) Şirkətin xərcləri və mühasibat uçotunda əks olunan xarici cari xərclər arasındakı fərqdir
E) Məhsulların satışından və investisiya və ya maliyyələşdirmə fəaliyyətləri ilə əlaqəli
olmayan digər əməliyyatlardan əldə olunan mənfəətin məcmu məbləğidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: И.А.Бланк. Управление прибылью. Киев, 2002

96. Maliyyə fəaliyyətindən əldə olunan mənfəət anlayışı hansı cavabda düzgün verilmişdir?
A) Məhsulların satışından və investisiya və ya maliyyələşdirmə fəaliyyətləri ilə əlaqəli
olmayan digər əməliyyatlardan əldə olunan mənfəətin məcmu məbləğidir
B) Müəssisənin öz kapitalı və kreditlərinin həcmində və tərkibində dəyişikliklərə səbəb olan
əməliyyatların maliyyə nəticəsini xarakterizə edir
C) Şirkətin gəlirləri və mühasibat uçotunda əks olunan xarici cari xərclər arasındakı fərqdir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Amortizasiya olunan əmlakın-əsas fondların, qeyri-maddi aktivlərin və digər
uzunmüddətli aktivlərin, habelə pul ekvivalenti olmayan qısamüddətli maliyyə
investisiyalarının alınması və satışı ilə bağlı əməliyyatlardan əldə olunan son maliyyə
nəticəsini xarakterizə edir
E) Şirkətin xərcləri və mühasibat uçotunda əks olunan xarici cari xərclər arasındakı fərqdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: И.А.Бланк. Управление прибылью. Киев, 2002

97. Mənfəət yaradan elementlərin tərkibinə görə hansı mənfəət növləri vardır?
A) Mühasibat və iqtisadi
B) Marjinal və iqtisadi
C) Mühasibat və kapitallaşdırılmış
D) Marjinal, ümumi (balans) və yekun mənfəət
E) Marjinal, ümumi (balans) və xalis mənfəət
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: И.А.Бланк. Управление прибылью. Киев, 2002

98. Mənfəətin inflyasiyanın təsirindən "təmizlənməsi" xarakterinə görə hansı növləri var?
A) Marjinal, ümumi (balans) və xalis mənfəət
B) Vergi tutulan və vergi tutulmayan
C) Nominal və real
D) Mühasibat və kapitallaşdırılmış
E) Mühasibat və iqtisadi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: И.А.Бланк. Управление прибылью. Киев, 2002

99. İstehsal həcminin dəyişməsindən asılı olaraq xərclərin növləri hansılardır?
A) Sabit və dəyişən
B) Mürəkkəb və kompleks

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Periodik və dəyişən
D) Dəyişən və əlavə
E) Əsas və əlavə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

100. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
dərəcəsi nə qədərdir?
A) 25 %
B) 20 %
C) 18 %
D) 1 %
E) 15 %
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

101. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən maşın və avadanlıqların
amortizasiya norması neçə faizədəkdir?
A) 18 %
B) 20 %
C) 25 %
D) 23 %
E) 22 %
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

102. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən yüksək texnologiyalar məhsulu olan
hesablama texnikasının amortizasiya norması neçə faizədəkdir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 18 %
B) 20 %
C) 25 %
D) 23 %
E) 22 %
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

103. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikası ərazisində
xidmət göstərən qeyri-rezidentin gəlirindən ödəmə mənbəyindən tutulan vergi dərəcəsi
neçədir?
A) 7 %
B) 8 %
C) 9 %
D) 10 %
E) 11 %
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

104. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakılardan hansı dövlət
vergilərinə aiddir?
A) Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
B) DSMF ayırmaları
C) İSH ayırmaları
D) Nəqliyyat vasitələri vergisi
E) Həmkarlar İttifaqına tutulmalar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

105. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 97-ci maddəsinə əsasən gəlirlərə aiddir:
A) Muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir
B) Satışdan gəlir
C) Marketinq xidmətindən gəlir
D) Təmir xidmətindən gəlit
E) Təhsil xidmətindən gəlir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

106. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən amortizasiya olunan aktivlərin illik
amortizasiya normaları aşağıdakı kimi müəyyən edilir:
A) Maşınlar və avadanlıq – 15 faizədək
B) Nəqliyyat vasitələri - 20 faizədək
C) Əsas vəsaitlər - 18 faizədək
D) Binalar, tikintilər və qurğular - 7 faizədək
E) Binalar, tikintilər və qurğular - 9 faizədək
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

107. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı mallar aksizli mallara aid
edilir:
A) Damazlıq heyvanlar
B) Bitkilər
C) Qeyri-maddi aktivlər
D) Spirtli içkilərin bütün növləri
E) Texnika
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

108. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən vergi tutma məqsədləri üçün
müəssisənin əmlakının dəyəri aşağıdakı əmlakların dəyərində azaldılır:
A) Ekologiya, yanğından mühafizə və ya mülki müdafiə üçün istifadə edilən obyektlərin
B) Fövqəladə hallar üçün istifadə edilən obyektlərin
C) İstehsal sahələrin təyinatı istifadə etdiyi obyektlərinin
D) Reklam təyinatı istifadə etdiyi obyektlərinin
E) İctimai İaşə üçün istifadə edilən obyektlərin
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

109. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən müəsisənin asağıdakı gəlirlərindən
hansıları xərc çıxılmadan vergiyə cəlb olunur?
A) Daşınan və daşınmaz əmlakın icarəyə verilməsinə görə alınan icarə haqları
B) Daşınan və daşınmaz əmlakın satışından əldə olunan gəlir
C) Məhsul satışından əldə olunan gəlir
D) Xidmət satışından əldə olunan gəlir
E) Əsas vəsaitin satışından əldə olunan gəlir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

110. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq vergi ödəyicisi hesabat ili
ərzində eyni metod tətbiq etmək şərti ilə öz gəlir və xərclərinin uçotunu hansı metodlarla
apara bilər?
A) Yalnız kassa metodu ilə
B) Kassa və yoxlama metodu ilə
C) Yoxlama və düzəliş metodu ilə
D) Hesablama və kassa metodu ilə
E) Hesablama və yoxlama metodu ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

111. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən hesablama metodundan istifadə
edilərkən müəssisənin gəlir və xərcləri hansı vaxtda müəyyən edilib uçota alınır?
A) Gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi və xərcin çəkilməsi barədə öhdəliyin yarandığı
vaxtda
B) Alınmış xərcə görə ödənişin edildiyi vaxtda
C) Satışın edilib, ödənişinin əldə edildiyi vaxtda
D) Gəlir almaq hüququnun əldə edildiyi və xərcin ödənildiyi vaxtda
E) Gəlirin sıfır məbləgində olduğu və xərcin hesablandığı vaxtda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

112. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən hesablama metodu tətbiq edərkən
xərclərin uçota alınması üçün aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?
A) Müəssisənin vergi borcları vergi borclarının ödənildiyi dövrdə tanınır
B) Vergi ili ərzində ödənmiş xərclər məbləğində tanınır
C) Hesablanan sosial ayırmaların ödənildiyi dövrdə bu xərclər xərc olaraq tanınır
D) Müəssisənin vergi borcları vergilərin hesablandığı dövrdə tanınır
E) Əvəzi ödənilmədən daxil olan əsas vəsaitlərin ilin sonuna olan balans dəyərinə görə
hesablanmış amotrizasiya məbləğləri xərc kimi tanınır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
113. A və B-ni təyin edin:
“Amortizasiya hesablanması məqsədləri üçün əsas vəsait(lər)in vergi ilinin sonuna qalıq
dəyəri müəyyənləşdirilərkən əsas vəsait(lər)in əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyəri A və ya ilkin
dəyərin B az olduqda bu əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri çıxılır”

A) 300 manatdan; 5 faizindən
B) 500 manatdan; 5 faizindən
C) 300 manatdan; 3 faizindən
D) 500 manatdan; 3 faizindən

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) 100 manatdan; 5 faizindən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

114. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən “Maşınlar və avadanlıq” və
“Nəqliyyat vasitələri” kateqoriyalarına aid əsas vəsaitlər üzrә tәmir xәrclәrinin
mәhdudlaşdırılan hәddi neçә faizdir?
(Ardıcıllıq: “Maşınlar və avadanlıq”; “Nəqliyyat vasitələri” kimidir)

A) Əvvəlki ilin sonuna qalıq dәyәrinin 3 % -i; əvvəlki ilin sonuna qalıq dәyәrinin 2 % -i
B) Əvvəlki ilin sonuna qalıq dәyәrinin 2 % -i; əvvəlki ilin sonuna qalıq dәyәrinin 2 % -i
C) Əvvəlki ilin sonuna qalıq dәyәrinin 3 % -i; əvvəlki ilin sonuna qalıq dәyәrinin 5 %-i
D) Əvvəlki ilin sonuna qalıq dәyәrinin 5 % -i; əvvəlki ilin sonuna qalıq dәyәrinin 3 % -i
E) Əvvəlki ilin sonuna qalıq dәyәrinin 5 % -i; əvvəlki ilin sonuna qalıq dәyәrinin 5 % -i
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

115. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən amortizasiya olunan aktivlər
üzrə illik amortizasiya normaları aşağıdakılardan hansılarda düzgün göstərilməmişdir?
A) Binalar, tikintilər və qurğular - 7 faizədək
B) Yüksək texnologiyalar məhsulu olan hesablama texnikası üzrə – 25 faizədək
C) İş heyvanları - 20 faizədək
D) Qeyri-maddi aktivlər - istifadə müddəti məlum olmayanlar üçün 10 faizədək, istifadə
müddəti məlum olanlar üçün isə illər üzrə istifadə müddətinə mütənasib məbləğlərlə
E) Digər əsas vəsaitlər - 25 faizədək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

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

117. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən amortizasiya olunan “binalar,
tikintilər və qurğular” illik amortizasiya normasını təyin edin
A) 7 %-dən çox
B) 7 %-dək
C) 7 %
D) ən azı 7%
E) 7 %-dən az
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
118. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən amortizasiya olunan “maşınlar
və avadanlıq” üzrə illik amortizasiya normasını təyin edin:
A) > 10 %
B) Xidmət müddətinə proporsional məbləğlərlə müəyyən olunur
C) 7 % ÷ 25 %
D) ≤ 20 %
E) ≤ 25 %
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

119. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən amortizasiya hesablanması
məqsədləri üçün əsas vəsaitlər üzrə vergi ilinin sonuna qalıq dəyərini müəyyənləşdirərkən
göstərilənlərdən hansı hesablama prosesində iştirak etmir?
Rəy və təklifləriniz üçün
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A) Vergi ilində təqdim edilmiş əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri
B) Cari ildə daxil olmuş əsas vəsaitlərin dəyəri
C) Təmir xərclərinin məhdudlaşdırmadan artıq olan hissəsi
D) Vergi ilində qalıq dəyəri 500 manatdan az olan əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri
E) Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artım
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

120. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən əsas vəsaitlərin “binalar,
tikintilər və qurğular” kateqoriyası üzrə hər il üçün gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin
məbləği necə müəyyənləşdirilir?
A) Əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin 7 % ilə məhdudlaşdırılır
B) Əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin 3 % ilə məhdudlaşdırılır
C) Əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin 0 % ilə məhdudlaşdırılır
D) Əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin 2 % ilə məhdudlaşdırılır
E) Əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin 5 % ilə məhdudlaşdırılır
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

121. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən “Əsas vəsaitlər — istifadə
müddəti ... çox olan, dəyəri ... çox olan və amortizasiya ... maddi aktivlərdir”.
A) Bir ildən; 100 manatdan; edilməli olan
B) Bir ildən; 500 manatdan; edilməli olan
C) İki ildən; 100 manatdan; edilməli olan
D) İki ildən; 100 manatdan; olunmayan
E) Bir ildən; 500 manatdan; olunmayan
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
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122. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən gəlirdən çıxılan xərcləri təyin
edin:
A) Əmək haqqı kartlarının alınmasına çəkilən xərclər istisna olmaqla, fiziki şəxsin fərdi
istehlakla və ya əmək haqqının alınması ilə bağlı olan xərcləri
B) Sahibkarlıq fəaliyyəti əyləncə və ya sosial xarakteri daşıyan vergi ödəyicisinin bu cür
fəaliyyət çərçivəsində çəkilən xərcləri
C) Faktiki ezamiyyə xərclərinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi
normadan artıq olan hissəsi
D) Əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclər
E) İşçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

123. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı müddəalardan hansı
doğru deyil?
A) Əsas vəsaitlərin kateqoriyaları üzrə amortizasiya ayırmaları hər kateqoriyaya aid olan
əsas vəsaitlər üçün müəyyənləşdirilmiş amortizasiya normasını həmin kateqoriyaya aid
əsas vəsaitlərin vergi ilinin sonuna qalıq dəyərinə tətbiq etməklə hesablanır
B) Əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ həmin əsas vəsaitlərin qalıq
dəyərindən artıqdırsa yaranmış fərq gəlirə daxil edilir
C) Əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən əldə olunan məbləğ, həmin əsas vəsaitlərin qalıq
dəyərindən azdırsa, yaranmış fərq gəlirdən çıxılır
D) Binalar, tikililər və qurğular (tikililər) üçün amortizasiya ayırmaları hər tikili üzrə
ayrılıqda aparılır
E) İlin sonuna əsas vəsaitin qalıq dəyəri 100 manatdan və ya ilkin dəyərinin 5 faizindən az
olduqda, qalıq dəyərinin məbləği gəlirdən çıxılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

124. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən “Köhnəlmə (amortizasiya)
hesablanmayan əsas vəsaitlərin təmirilə bağlı xərclərin gəlirdən çıxılması ... həddi ilə
məhdudlaşdırılır”.
A) 5 %
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B) 4 %
C) 3 %
D) 2 %
E) 0 %
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

125. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən ƏDV-nin dərəcəsi neçə faizdir?
A) 14 %
B) 18 %
C) 20 %
D) 22 %
E) 25 %
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

126. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən müəssisələr əsas vəsaitlərinin
dəyərindən hansı dərəcə ilə əmlak vergisi ödəyir?
A) 5 %
B) 4 %
C) 3 %
D) 2 %
E) 1 %
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

127. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə
və kəndlərində yerləşən sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət-məişət xidməti və digər
xüsusi təyinatlı torpaqların sahəsi 10000 m²-dək olduğu hallar üçün bu torpaq sahələri üzrə
torpaq vergisinin dərəcəsi hansı həddə müəyyən edilir?
Rəy və təklifləriniz üçün
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A) 4 manat / 1000 m²
B) 8 manat / 100 m²
C) 10 manat / 100 m²
D) 4 manat / 100 m²
E) 10 manat / 1000 m²
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

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

129. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən mədən vergisinin vergitutma
obyekti nədir?
A) Azərbaycan Respublikasının xammal şəklində idxal etdiyi faydalı qazıntılar
B) Azərbaycan Respublikasının ərazisində (Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan
Respublikasına mənsub sektoru da daxil olmaqla) yerin təkindən çıxarılan faydalı qazıntılar
C) Xəzər dənizinin (gölünün) Azərbaycan Respublikasına mənsub sektoru daxil olmamaqla
yerin təkindən çıxarılan faydalı qazıntılar
D) yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerin təkindən çıxarılan faydalı qazıntılar
E) Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft məhsulları
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
Rəy və təklifləriniz üçün
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130. Mədən vergisinin dərəcələri hansı normativ sənədlə müəyyən edilir:
A) AR Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
B) AR Vergilər Nazirinin əmri ilə
C) AR Maliyyə Nazirliyinin əmri ilə
D) AR Vergi Məcəlləsi ilə
E) AR Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

131. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən neft və qaz üzrə mədən
vergisinin vergi bazasını təyin edin:
A) neft və qaz satışından əldə olunan gəlir
B) neft və qaz hasilatının vergiyə cəlb olunan həcmi
C) neft və qaz təhvilinin vergiyə cəlb olunan həcmi
D) neft və qaz satışının vergiyə cəlb olunan həcmi
E) neft və qaz itkilərinin vergiyə cəlb olunan həcmi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

132. Xam neftin və qazın hasilatı zamanı mədən vergisi hesablanarkən texnoloji proseslə
əlaqədar quyuya geri vurulan neftin və qazın normativləri hansı dövlət təsisatı tərəfindən
müəyyən edilir:
A) AR Nazirlər Kabineti
B) AR Vergilər Nazirliyi
C) AR Maliyyə Nazirliyi
D) AR Dövlət Neft Fondu
E) AR Təhsil Nazirliyi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

133. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən əmlak vergisi üzrə vergi
bazasını təyin edin:
A) əsas vəsaitlərin ilin axırına qalıq dəyəri
B) əsas vəsaitlərin ilin əvvəlinə qalıq dəyəri
C) əsas vəsaitlərin bərpa dəyəri
D) əsas vəsaitlərin orta illik qalıq dəyəri
E) əsas vəsaitlərin satış qiyməti
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

134. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən torpaq vergisi üzrə vergi
bazasını təyin edin:
A) torpaq sahəsinin hər 100 kvadrat metri
B) torpaq sahəsinin hər 10 kvadrat metri
C) torpaq sahəsinin hər kvadrat metri
D) torpaq sahəsinin hər 1000 kvadrat metri
E) torpaq sahəsinin hər 30 kvadrat metri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

135. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakılardan hansı aksizli
mallara aiddir?
A) xam neft
B) təbii qaz
C) neft emalı məhsulları
D) inşaat materialları
E) səmt qazı
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
136. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən aktivlər hansı kateqoriyalara
bölünür (tam siyahı):
A) binalar, tikintilər və qurğular; maşınlar, avadanlıq və hesablama texnikası; nəqliyyat
vasitələri; iş heyvanları; geoloji kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq
işlərinə çəkilən xərclər; qeyri-maddi aktivlər; digər əsas vəsaitlər
B) binalar, tikintilər və qurğular; maşınlar, avadanlıq və hesablama texnikası; nəqliyyat
vasitələri
C) binalar, tikintilər və qurğular; iş heyvanları; digər əsas vəsaitlər
D) nəqliyyat vasitələri; iş heyvanları; qeyri-maddi aktivlər; digər əsas vəsaitlər.
E) qeyri-maddi aktivlər; digər əsas vəsaitlər.
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

137. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən amortizasiya necə hesablanır:
A) əsas vəsaitlərin vergi ilinin sonuna qalıq dəyərinin amortizasiya normasına hasili kimi
B) əsas vəsaitlərin vergi ilinin əvvəlinə qalıq dəyərinin amortizasiya normasına hasili kimi
C) əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin faydalı istifadə müddətinə nisbəti kimi
D) əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin faydalı istifadə müddətinə nisbətinin amortizasiya
normasına hasili kimi
E) əsas vəsaitlərin idxal dəyərinin amortizasiya normasına nisbəti kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

138. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən vergi ilinin sonuna əsas vəsaitlər
üzrə qalıq dəyəri necə təyin edilir:
A) cari ildə daxil olmuş əsas vəsaitlərin dəyərinə təmir xərclərinin məhdudlaşdırmadan
artıq olan hissəsi əlavə edilir.
B) əsas vəsaitlərin əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinə cari ildə daxil olmuş əsas vəsaitlərin
dəyəri, cari ildə təmir xərclərinin məhdudlaşdırmadan artıq olan hissəsi əlavə edilir, vergi
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ilində təqdim edilmiş, ləğv edilmiş və ya qlıq dəyəri 500 manatdan və ya ilkin dəyərin 5
faizindən az olduqda əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri çıxılır
C) əsas vəsaitlərin əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinə cari ildə daxil olmuş əsas vəsaitlərin
dəyəri, vergi ilində təqdim edilmiş, ləğv edilmiş əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri çıxılır
D) əsas vəsaitlərin əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinə cari ildə daxil olmuş əsas vəsaitlərin
dəyəri, cari ildə təmir xərclərinin məhdudlaşdırmadan artıq olan hissəsi əlavə edilir
E) əsas vəsaitlər üzrə qalıq dəyəri hesablanmır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

139. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən təmir xərclərinin uçotu necə
aparılır:
A) hər il üçün gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin məbləği əsas vəsaitlərin hər bir
kateqoriyasının əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinə müvafiq olaraq təsdiq edilmiş norma ilə
məhdudlaşdırılır. Təmir xərclərinin məhdudlaşdırmadan artıq olan məbləği vergi ili üzrə
cari xərclərə aid edilir
B) təmir xərcləri məhdudlaşdırılmır
C) hər il üçün gəlirdən çıxılmalı olan təmir xərclərinin məbləği əsas vəsaitlərin hər bir
kateqoriyasının əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinə müvafiq olaraq təsdiq edilmiş norma ilə
məhdudlaşdırılır. Təmir xərclərinin məhdudlaşdırmadan artıq olan məbləği cari vergi ilinin
sonuna əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinin artırılmasına aid edilir
D) hər il üçün təmir xərclərinin tam məbləği cari xərclərə aid edilir
E) təmir xərclərinin uçotu aparılmır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

140. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə görə gəlir və xərclərin uçot metodları
hansılardır:
A) kassa metodu və hesablama metodu
B) kassa metodu və xərclər metodu
C) hesablaşma hesabı metodu və ödəmə metodu
D) ödəmə metodu
E) idarəetmə metodu
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

141. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı vergilərdən hansı
gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilmir?
A) aksiz vergisi, yol vergisi, Əlavə Dəyər Vergisi
B) mədən vergisi, əmlak vergisi, yol vergisi
C) torpaq vergisi, Əlavə Dəyər Vergisi, əmlak vergisi
D) əmlak vergisi, aksiz vergisi, yol vergisi
E) mədən vergisi, əmlak verigisi, aksiz vergisi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

142. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı vergilərdən hansı
gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilmir?
A) əmlak vergisi, mədən vergisi
B) mədən vergisi, torpaq vergisi
C) əlavə dəyər vergisi, aksiz vergisi
D) torpaq vergisi, aksiz vergisi
E) əmlak vergisi, aksiz vergisi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

143. Aşağıdakı aktivlərdən hansının amortizasiya norması 25 faiz deyil:
A) qeyri-maddi aktivlər
B) nəqliyyat vasitələri
C) yüksək texnologiyalar məhsulu olan hesablama texnikası
D) hamısı
E) heç biri
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

144. Müəssisə aprel ayının 1-dən avadanlığı konservasiya etmişdir. Həmin dövrdən
amortizasiya necə hesablanır?
A) amortizasiya norması 50%-dək azaldılır
B) amortizasiya olunmur
C) sürətli amortizasiya metodu tətbiq edilir
D) konservasiyaya qədərki norma ilə amortizasiya olunur
E) amortizasiya norması 50% artırılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

145. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakılardan hansı aksizli
mallara aid deyil?
A) neft emalı məhsulları
B) tütün məhsulları
C) xam neft
D) spirtli içkilər
E) pivə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

146. İxrac qiymət fərqindən dövlət büdcəsinə ödəniş üçün baza necə təyin edilir:
A) məhsulların satış dəyəri
B) məhsulların satış dəyəri ilə ölkədaxili topdansatış dəyəri arasındakı fərq
C) məhsulların ixracına çəkilən xərclər çıxıldıqdan sonra qalan satış dəyəri ilə həmin
məhsulların ölkədaxili topdansatış dəyəri arasındakı fərq
D) məhsulların ölkədaxili topdansatış dəyəri
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E) məhsulların alış dəyəri
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət büdcəsi haqqında Qanun

147. İxrac qiymət fərqindən dövlət büdcəsinə ödəniş hansı qanunverici sənədlə tənzimlənir:
A) AR Vergi Məcəlləsi
B) AR Nazirlər Kabinetinin sərəncamı
C) AR Dövlət büdcəsi haqqında qanun
D) AR Maliyyə Nazirliyinin sərəncamı
E) AR Maliyyə Nazirliyinin göstərişi
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Dövlət büdcəsi haqqında Qanun

148. Neft və qaz hasilatı üzrə hesablanmış mədən vergisi aşağıdakı hansı xərclərə aid edilir:
A) dəyişən xərclərə
B) sabit xərclərə
C) üstəlik xərclərə
D) dolayı xərclərə
E) inzibati xərclərə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR üzrə istehsal edilən məhsul, görülən iş və xidmətlərə çəkilən xərclərin uçotu
üzrə metodologiya

149. Avadanlığın saxlanması və istismarına çəkilən xərclər hansı xərclərə aiddir?
A) kommersiya xərclərinə
B) əsas xərclərə
C) dəyişən xərclərə
D) sabit xərclərə
E) reklam xərclərinə
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR üzrə istehsal edilən məhsul, görülən iş və xidmətlərə çəkilən xərclərin uçotu
üzrə metodologiya

150. Elektrik təchizatı sexinin xərclərinin bölgü bazası kimi hansını seçmək olar?
A) elektrik enerjisi istehsalı zamanı sərf edilən material həcmi
B) elektrik enerjisi istehsalına sərf edilən məhsul həcmi
C) elektrik enerjisi üzrə itkilərin həcmi
D) elektrik enerjisinin həcmi
E) sərf edilən suyun həcmi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR üzrə istehsal edilən məhsul, görülən iş və xidmətlərə çəkilən xərclərin uçotu
üzrə metodologiya

151. Reklam xərci hansı xərclərə aiddir?
A) avadanlığın saxlanması xərclərinə
B) inzibati xərclərə
C) əsas xərclərə
D) kommersiya xərclərinə
E) elektrik təchizatı xərclərinə
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: SOCAR üzrə istehsal edilən məhsul, görülən iş və xidmətlərə çəkilən xərclərin uçotu
üzrə metodologiya

152. Qaz təchizatı sexinin xərclərinin xidmət göstərdiyi sahələrin xərclərinə bölgü bazası
kimi hansını seçmək olar?
A) qazın qiyməti
B) qaz itkiləri
C) qazın həcmi
D) sərf olunan suyun həcmi
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E) material həcmi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR üzrə istehsal edilən məhsul, görülən iş və xidmətlərə çəkilən xərclərin uçotu
üzrə metodologiya

153. Aşağıdakılardan hansı xərc elementinə aiddir?
A) material xərcləri
B) ümumtəsərrüfat xərcləri
C) sex xərcləri
D) üstəlik xərclər
E) debitor borcları
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR üzrə istehsal edilən məhsul, görülən iş və xidmətlərə çəkilən xərclərin uçotu
üzrə metodologiya

154. İstehsal büdcəsi hazırlanarkən məhsul istehsalı həcmi aşağıdakı bərabərliklə müəyyən
edilir:
A) satış həcmi+dövrün əvvəlinə qalıq+dövrün sonuna qalıq
B) satış həcmi-dövrün əvvəlinə qalıq+dövrün sonuna qalıq
C) satış həcmi+dövrün əvvəlinə qalıq-dövrün sonuna qalıq
D) satış həcmi-dövrün əvvəlinə qalıq-dövrün sonuna qalıq
E) dövrün sonuna qalığa bərabər götürülür
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

155. Torpaq vergisi aşağıdakı hansı xərclərə aid edilir:
A) dəyişən xərclərə
B) sabit xərclərə
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C) üstəlik xərclərə
D) birbaşa xərclərə
E) reklam xərclərinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: SOCAR üzrə istehsal edilən məhsul, görülən iş və xidmətlərə çəkilən xərclərin uçotu
üzrə metodologiya

156. "Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartına əsasən tövsiyyə edilən amortizasiya metodları hansılardır:
A) istehsal metodu, xətti metod, azalan qalıq dəyəri metodu
B) istehsal metodu, texnoloji metod, istehlak metodu
C) azalan qalıq dəyəri metodu, xətti metod, normativ metod
D) istehsal metodu, normativ metod, balans dəyəri metodu
E) normativ metod
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

157. Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən əsas vəsaitlərin amortizasiya olunan dəyəri necə təyin edilir:
A) əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinə bərabərdir
B) əsas vəsaitlərin ilin əvvəlinə qalıq dəyəridir
C) əsas vəsaitlərin son qalıq dəyəridir
D) əsas vəsaitin ilkin dəyərindən və ya bu dəyəri əvəz edən digər məbləğdən son qalıq
dəyərinin çıxılmasından sonra əldə olunan dəyərdir
E) əsas vəsaitlərin idxal dəyəridir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı
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158. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən maya dəyərinin uçotunun
tövsiyyə edilən metodu hansıdır:
A) tam maya dəyəri metodu
B) dəyişən xərclər üzrə maya dəyəri metodu
C) sabit xərclər üzrə maya dəyəri metodu
D) birbaşa xərclər üzrə maya dəyəri metodu
E) dolayı xərclər üzrə maya dəyəri metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Maliyyə Hesabatları üzrə Konseptual Əsaslar

159. Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən xətti metod ilə amortizasiya necə hesablanır:
A) əsas vəsaitlərin amortizasiya olunan dəyərinin faydalı istifadə müddətinə nisbəti kimi
B) əsas vəsaitlərin balans dəyərinin faydalı istifadə müddətinə nisbəti kimi
C) əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin amortizasiya normasına hasili kimi
D) əsas vəsaitlərin qalıq dəyərinin amortizasiya normasına hasili kimi
E) əsas vəsaitlərin idxal dəyərinin amortizasiya normasına nisbəti kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

160. Aşağıdakılardan hansı pulun funksiyalarını tam əks etdirir?
A) dəyər ölçüsü, tədavül və yığım vasitəsi
B) tədavül və ehtiyat vasitəsi
C) dəyər ölçüsü və yığım vasitəsi
D) dəyər ölçüsü və ehtiyat vasitəsi
E) yalnız ehtiyat vasitəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

161. Sənayenin topdansatış (buraxılış) qiymətinin tərkibi nədən ibarətdir:
A) müəssisənin topdansatış qiyməti, pərakəndəsatış qiyməti
B) pərakəndəsatış qiyməti, ticarət əlavəsi
C) pərakəndəsatış qiyməti, aksiz vergisi
D) müəssisənin topdansatış qiyməti, təchizat-satış əlavələri, aksiz, əlavə dəyər vergisi
E) əlavə dəyər vergisi, yol vergisi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

162. Pərakəndəsatış qiymətinin tərkibi nədən ibarətdir:
A) sənayenin topdansatış (buraxılış) qiyməti, ticarət əlavələri
B) müəssisənin topdansatış qiyməti, ticarət əlavələri
C) müəssisənin topdansatış qiyməti, mənfəət vergisi
D) sənayenin topdansatış (buraxılış) qiyməti, kommersiya xərcləri
E) aksiz və əlavə dəyər vergisi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

163. Mikroiqtisadiyyat hansı sahəni öyrənir?
A) rayon iqtisadiyyatını
B) ölkə iqtisadiyyatını
C) dünya iqtisadiyyatını
D) sahə iqtisadiyyatını
E) heç bir sahəni öyrənmir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

164. İstehlak və yığımın cəmi:
A) yığıma bərabərdir
B) iqtisadi artım şəraitində gəlirdən çoxdur
C) həmişə gəlirdən aşağıdır
D) gəlirə bərabərdir
E) istehlaka bərabərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

165. Uzun müddətli dövrdə bütün xərclər
A) dolayıdır
B) əsasdır
C) sabitdir
D) dəyişəndir
E) dəyişməzdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

166. İqtisadi nəzəriyyə
A) ekoloji məsələləri öyrənən elmdir
B) ölkələrarası münasibətləri öyrənən elmdir
C) cəmiyyətin iqtisadi münasibətləri və inkişaf qanunauyğunluqlarını öyrənən elmdir
D) cəmiyyət üzvlərinin qarşılıqlı münasibətlərini öyrənən elmdir
E) sosial infrastrukturu öyrənən elmdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

167. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində
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A) qiymətlər istehsalçılar tərəfindən təyin edilir
B) qiymətlər istehlakçılar tərəfindən təyin edilir
C) qiymətlər dövlət tərəfindən tənzimlənir
D) qiymətlər tələb və təklif əsasında formalaşır
E) qiymətlər tənzimlənmir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

168. Büdcə kəsiri nədir?
A) büdcə xərclərinin gəlirləri üstələməsidir
B) büdcə gəlirlərinin xərcləri üstələməsidir
C) büdcə gəlirlərinin xərclərə bərabər olmasıdır
D) dövlət borcunun azalmasıdır
E) büdcə kəsiri olmur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

169. Aşağıdakılardan hansı ictimai istehsalın qarşılıqlı əlaqəsini səciyyələndirən
mərhələləri tam və düzgün ifadə edir?
A) istehsal, mübadilə, bölüşdürmə, istehlak
B) bölüşdürmə, istehsal, istehlak, mübadilə
C) istehsal, bölüşdürmə, mübadilə, istehlak
D) mübadilə, istehlak, istehsal, bölüşdürmə
E) yalnız istehlak
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

170. Qiymətə görə tələbin elastikliyi necə hesablanır?
A) qiymətin faizlə dəyişməsinin tələbin miqdarının faizlə dəyişməsinə nisbəti kimi
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B) tələbin miqdarının faizlə dəyişməsinin qiymətin faizlə dəyişməsinə nisbəti kimi
C) tələbin miqdarının faizlə dəyişməsinin qiymətin faizlə dəyişməsinə hasili kimi
D) qiymətin faizlə dəyişməsi ilə tələbin miqdarının faizlə dəyişməsinin cəmi kimi
E) hesablanmır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

171. Qiymətə görə təklifin elastikliyi necə hesablanır?
A) qiymətin faizlə dəyişməsinin təklifin miqdarının faizlə dəyişməsinə nisbəti kimi
B) təklifin miqdarının faizlə dəyişməsinin qiymətin faizlə dəyişməsinə nisbəti kimi
C) təklifin miqdarının faizlə dəyişməsinin qiymətin faizlə dəyişməsinə hasili kimi
D) qiymətin faizlə dəyişməsi ilə təklifin miqdarının faizlə dəyişməsinin fərqi kimi
E) hesablanmır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

172. Əsas kapital anlayışına hansılar daxildir?
A) dəzgahlar, maşınlar, avadanlıqlar
B) hazır məhsul
C) xammal və material
D) əmək haqqı
E) sosial sığortaya ayırmalar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

173. İqtisadi nemətlərin yaradılması prosesi necə adlanır?
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A) istehlak
B) tələbat
C) istehsal
D) təklif
E) satış
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

174. Əmanətin (yığımın) həcminə təsir edən amillər hansılardır?
A) gəlirin həcmi, istehlakın həcmi, faiz norması, psixoloji amil
B) gəlirin həcmi və yığıma yönəldilən həcmi
C) istehsalın həcmi, faiz norması
D) istehsalın həcmi, mənfəət, faiz norması
E) yalnız psixoloji amil
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

175. İşsizlərin iş qüvvəsinə faizlə olan nisbəti:
A) işsizliyin kəmiyyətidir
B) işsizlik səviyyəsidir
C) işsizliyin minimumudur
D) işsizliyin artımıdır
E) sıfırdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

176. Tam məşğulluq nə deməkdir?
A) bütün əhali işlə təmin olunmuşdur

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) əmək qabiliyyəti olan və işləmək istəyən hər bir şəxs işlə təmin olunmuşdur
C) hər bir kəs işsizliklə bağlı sosial müavinətlə təmin olunmuşdur
D) ölkədə işsizliyin olmadığı bir dövrdür
E) işsiz yoxdur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

177. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsas məqsədi nədir?
A) yoxsulluğun ləğvi
B) qiymət siyasəti
C) səhiyyə islahatları
D) iqtisadi və sosial sabitlik
E) ekoloji tarazlıq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

178. Aşağıdakı ifadələrdən hansı əsas vəsaitləri tərif edir:
A) bir istehsal prosesində istifadə edilən və dəyəri tamamilə istehsal həcminə silinən maddi
aktivlərdir
B) istehsalda və ya mal-materialların çatdırılması, və ya xidmətlərin göstərilməsində
istifadə edilməsi, digər tərəflərə icarəyə verilməsi və ya inzibati məqsədlər üçün
saxlanılması və bir hesabat dövründən artıq istifadə edilməsi gözlənilən maddi aktivlərdir
C) yalnız istehsal prosesində istifadə edilən maddi aktivlərdir
D) öz dəyərini bir dəfəyə məhsulun üzərinə keçirən aktivlərdir
E) öz dəyərini məhsulun üzərinə keçirməyən aktivlərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

179. Aşağıdakılardan hansı əsas fondlara aiddir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) neft və qaz quyuları
B) xammal və materiallar
C) əmək haqqı
D) nəqliyyat xərcləri
E) spirtli məhsullar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

180. Əsas vəsaitlərin faydalı istismar müddəti
A) istehsal gücündən istifadə dərəcəsidir
B) aktivin istifadəyə yararlı olması gözlənilən dövr və ya aktivin istifadəsindən müəssisənin
əldə edəcəyi məhsul vahidinin miqdarıdır
C) əsas vəsaitin istismardan çıxarılma zamanıdır
D) əsas vəsaitin mənəvi aşınmasını göstərən zamandır
E) əsas vəsaitlərin təmirə dayandığı zamandır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

181. Aşağıdakılardan hansı qeyri maddi aktivlərə aiddir?
A) dəzgah
B) proqram təminatı
C) kompyuter
D) printer
E) masa
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

182. Əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri necə təyin edilir?
A) əsas vəsaitlərin yalnız alış dəyəri
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) əsas vəsaitlərin ləğv edilməsinə çəkilən xərclər
C) əsas vəsaitlərin balans dəyəri ilə amortizasiya ayırmalarının fərqi kimi
D) əsas vəsaitlərin alış dəyəri, əsas vəsaitlərin çatdırılması və quraşdırılmasına çəkilən
xərclər
E) əsas vəsaitlərin faydalı iş müddətinin sonuna dəyəri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

183. Əsas vəsaitlərin aşınması
A) əsas vəsaitlərin istismardan çıxarılmasıdır
B) əsas vəsaitlərin istismara verilməsidir
C) əsas vəsaitlərin dəyərinin hissə-hissə məhsulun maya dəyərinə aid edilməsidir
D) təbii amillərin təsiri nəticəsində əsas vəsait-lərin ilkin fiziki və mənəvi xüsusiyyətlərinin
itməsi, köhnəlməsi və qiymətdən düşməsidir
E) aşınmır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

184. Əsas vəsaitlər hansı köhnəlmə növlərinə məruz qalırlar?
A) fiziki və sosial
B) sosial və mənəvi
C) iqtisadi və sosial
D) fiziki və mənəvi
E) köhnəlmir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

185. Əsas vəsaitlərin yenilənmə əmsalı necə təyin edilir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) yeni istifadəyə verilmiş əsas vəsaitlərin dəyərinin ilin sonuna olan əsas vəsaitlərin
dəyərinə nisbəti kimi
B) istifadədən çıxmış əsas vəsaitlərin dəyərinin əsas vəsaitlərin orta illik dəyərinə nisbəti
kimi
C) yeni istifadəyə verilmiş əsas vəsaitlərin dəyərinin istifadədən çıxmış əsas vəsaitlərin
dəyərinə nisbəti kimi
D) istifadədən çıxmış əsas vəsaitlərin dəyəri ilə yeni istifadəyə verilmiş əsas vəsaitlərin
dəyərinin fərqi kimi
E) əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclərin qalıq dəyərinə nisbəti kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

186. Əsas vəsaitlərin sıradan çıxma əmsalı necə hesablanır?
A) yeni istifadəyə verilmiş əsas vəsaitlərin dəyərinin əsas vəsaitlərin orta illik dəyərinə
nisbəti kimi
B) istifadədən çıxmış əsas vəsaitlərin dəyərinin ilin əvvəlinə olan əsas vəsaitlərin dəyərinə
nisbəti kimi
C) yeni istifadəyə verilmiş əsas vəsaitlərin dəyərinin istifadədən çıxmış əsas vəsaitlərin
dəyərinə nisbəti kimi
D) istifadədən çıxmış əsas vəsaitlərin dəyəri ilə yeni istifadəyə verilmiş əsas vəsaitlərin
dəyərinin fərqi kimi
E) əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclərin qalıq dəyərinə nisbəti kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

187. Dövriyyə vəsaitlərinin dövretmə əmsalı necə hesablanır?
A) dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının satılan məhsul həcminə nisbəti kimi
B) dövriyyə vəsaitlərinin orta illki qalığının satılan məhsul nisbətinə hasili kimi
C) satılan məhsul həcmi ilə dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığının fərqi kimi
D) satılan məhsul həcminin dövriyyə vəsaitlərinin orta illik qalığına nisbəti kimi
E) istehsal olunan məhsul həcmi ilə satılan məhsul həcminin fərqi kimi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

188. Maya dəyərinə aid edilmə üsuluna görə xərclər aşağıdakılara bölünür:
A) dəyişən və sabit xərclər
B) əsas və dəyişən xərclər
C) kalkulyasiya və dolayı xərclər
D) birbaşa və dolayı xərclər
E) smeta maddələri və sabit xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

189. Məhsul həcmindən asılılığına görə xərclər aşağıdakılara bölünür:
A) əsas və köməkçi xərclər
B) birbaşa və dolayı xərclər
C) dəyişən və dolayı xərclər
D) dəyişən və sabit xərclər
E) smeta maddələri və sabit xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

190. İstehsal prosesindəki roluna görə xərclər aşağıdakılara bölünür:
A) dəyişən və sabit xərclər
B) dolayı və sabit xərclər
C) birbaşa və əsas xərclər
D) əsas və üstəlik
E) smeta maddələri və sabit xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

191. ”Zərərsizlik nöqtəsi”ndə müəssisənin gəlirləri
A) dəyişən və sabit xərclərin cəminə bərabər olur
B) sabit və inzibati xərclərin cəminə bərabər olur
C) dəyişən və dolayı xərclərin cəminə bərabər olur
D) dəyişən xərclərə bərabər olur
E) sabit xərclərə bərabər olur
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

192. Müəssisə fəaliyyəti üzrə mənfəət aşağıdakılardan ibarətdir (tam siyahı):
A) icarə, lizinq və maliyyə fəaliyyətindən mənfəət
B) marketinq, hasilat və investisiya fəaliyyətindən mənfəət
C) satışdan kənar əməliyyatlar üzrə mənfəət, əmlakın satışı üzrə mənfəət, əməliyyat
fəaliyyətindən mənfəət
D) əməliyyat, investisiya və maliyyə fəaliyyətindən mənfəət
E) material satışından mənfəət
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

193. Aşağıdakılardan hansı mənfəət növlərini tam əks etdirir?
A) icarə, lizinq və maliyyə fəaliyyətindən mənfəət
B) marketinq, hasilat və investisiya fəaliyyətindən mənfəət
C) cari və əsaslı mənfəət
D) balans mənfəəti, vergi tutulan mənfəət, xalis mənfəət
E) sabit mənfəət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

194. Mənfəət üzrə ümumi marja necə hesablanır?
A) dəyişən xərclərin tam maya dəyəriniə nisbəti
B) marjinal mənfəətin dəyişən xərclərə nisbəti
C) marjinal mənfəətin satışın maya dəyərinə nisbəti
D) marjinal mənfəətin satışdan əldə edilən gəlirə nisbəti
E) ümumi xərclərin dəyişən xərclərə nisbəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

195. Məhsul istehsalının həcmindən asılı olan xərclər:
A) üstəlik xərclərdir
B) sabit xərclərdir
C) dolayı xərclərdir
D) dəyişən xərclərdir
E) ümumi xərclərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

196. Məhsul istehsalı həcmindən asılı olmayan xərclər:
A) mədən vergisidir
B) əsas xərclərdir
C) dolayı xərclərdir
D) sabit xərclərdir
E) dəyişən xərclərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

197. Əmək məhsuldarlığı
A) vahid material xərcinə düşən yarımfabrikatların həcmini nəzərdə tutur
B) vahid material xərcinə düşən hazır məhsulun həcmini nəzərdə tutur
C) məhsul vahidinə düşən əmək xərclərini nəzərdə tutur
D) vahid əmək xərcinə düşən məhsulun istehsal həcmini nəzərdə tutur
E) əmək haqqını nəzərdə tutur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

198. Amortizasiya nədir:
A) aktivin faydalı istismar müddəti ərzində onun amortizasiya dəyərinin hissə-hissə
bölüşdürülməsidir
B) aktivin faydalı istismar müddəti ərzində onun fiziki aşınmasıdır
C) aktivin faydalı istismar müddəti ərzində onun mənəvi aşınmasıdır
D) aktivin dəyərinin fiziki və mənəvi aşınmasıdır
E) gəlir əldə edilməsi metodudur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

199. İnzibati idarəetmə işçilərinin əmək haqqı hansı xərclərə aiddir?
A) üstəlik xərclərə
B) birbaşa xərclərə
C) dəyişən xərclərə
D) əsas xərclərə
E) mədən vergisinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

200. Məhsul istehsalına birbaşa aid edilə bilməyən xərclər:
A) dolayı xərclərdir
B) əsas xərclərdir
C) birbaşa xərclərdir
D) dəyişən xərclərdir
E) mədən vergisidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

201. Əmək məhsuldarlığı göstəricisinə aiddir:
A) istehsal həcmi
B) rentabellik
C) fond tutumu
D) mənfəət
E) zərər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

202. Dövriyyə fondlarını xarakterizə edən amillər hansılardır?
A) öz dəyərini istehsal edilən məhsulun üzərinə hissə-hissə keçirməsi
B) bir istehsal tsiklində tam istehlak olunması
C) özünün natural formasını saxlaması
D) istehsal prosesində dəfələrlə iştirak etməsi
E) öz dəyərini saxlaması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

203. ”Bitməmiş istehsal” nədir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) əsas vəsait qoyuluşları üzrə başa çatdırılmayan tikinti
B) istehsala buraxılmayan materialların hesabat dövrünün sonuna anbar qlıqları
C) istehsal prosesinin bütün mərhələlərini keçməyən və hazır məhsul hesab edilməyən
məhsul həcmi
D) yarımfabrikatlar
E) satılan məhsul həcmidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

204. Müəssisə üzrə dolayı xərclərin bölgü bazası hansı sənədlə təyin edilir?
A) Vergi Məcəlləsi ilə
B) müəssisənin uçot siyasəti ilə
C) mühasibat uçotu haqqında qanunla
D) heç biri ilə
E) Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

205. İdarəetmə uçotu sistemində formalaşan məlumatlar aşağıdakılar üçün zəruridir
A) potensial investorlar üçün
B) müəssisənin rəhbər işçiləri və menecerlər üçün
C) malgöndərən təşkilatlar üçün
D) auditorlar üçün
E) əhali üçün
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

206. Dolayı xərclərin bölgü bazaları
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) qanunvericiliklə təyin edilir
B) vergi orqanları ilə razılaşdırılır
C) müəssisə tərəfindən sərbəst təyin edilir
D) vergilərin hesablanmasında istifadə edilir
E) dövlət tərəfindən təyin edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

207. İdarəetmə uçotunda xərclərin təsnifatı aşağıdakılar ilə təyin edilir:
A) AR Vergi Məcəllləsi
B) AR Maliyyə Nazirliyinin göstərişi
C) müəssisənin uçot siyasəti
D) AR Nazirlər Kabinetinin qərarı
E) ölkələr arası razılaşma protokolu ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

208. Büdcə tərtibi nəticəsində aşağıdakılar məlum olur:
A) qəbul edilən bu və ya digər inkişaf planı nəticəsində müəssisənin əldə edə biləcəyi
mənfəətin həcmi
B) istehsal edilən məhsulun keyfiyyət xarakteristikasının dəyişilməsi nəticəsində
istehlakçıların təmin edilmə dərəcəsi
C) yeni növ məhsul istehsalı nəticəsində rəqib müəssisənin maliyyə vəziyyəti
D) anbar qalıqlarının minimumlaşdırılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi nəticəsində
malgöndərən təşkilatların maliyyə vəziyyəti
E) məhsulların idxal şərtləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

209. Marjinal gəlirin hesablanması zamanı xərclərin aşağıdakı bölgüsü nəzərə alınır:
A) əsas və üstəlik xərclər
B) tam xərclər
C) dəyişən və şərti sabit xərclər
D) birbaşa və dolayı xərclər
E) sosial xərclər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

210. Aşağıda qeyd edilən elementləri Mənfəət (zərər) hesabatı və Balans hesabatı üzrə
təsnifləşdirin:
Material xərci, qısamüddətli debitor borcları, əmək haqqı xərci, uzunmüddətli aktivlər, hazır
məhsul qalığı
A) Mənfəət və zərər hesabatı üzrə: material xərci, əmək haqqı xərci; Balans hesabatı üzrə:
qısamüddətli debitor borcları, uzunmüddətli aktivlər, hazır məhsul qalığı
B) Mənfəət və zərər hesabatı üzrə: hazır məhsul qalığı, əmək haqqı xərci; Balans hesabatı
üzrə: material xərci, qısamüddətli debitor borcları, uzunmüddətli aktivlər
C) Mənfəət və zərər hesabatı üzrə: əmək haqqı xərci, uzunmüddətli aktivlər; Balans hesabatı
üzrə: material xərcləri, qısamüddətli debitor borcları, hazır məhsul qalığı
D) Mənfəət və zərər üzrə: qısamüddətli debitor borcları, hazır məhsul qalığı, uzunmüddətli
aktivlər; Balans hesabatı üzrə: material xərcləri, əmək haqqı xərcləri
E) Mənfəət və zərər hesabatı üzrə: kreditor borcları, uzunmüddətli aktivlər; Balans
hesabatı üzrə: material xərcləri, hazır məhsul qalığı
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

211. Qeyri-maddi aktivlər köhnəlmənin hansı növünə məruz qalırlar?
A) sosial köhnəlmə
B) mənəvi köhnəlmə
C) fiziki köhnəlmə
D) texniki köhnəlmə
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E) ekoloji köhnəlmə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

212. Müəssisə topdansatış qiyməti müəyyən edilərkən aşağıdakı amillərdən hansı nəzərə
alınır?
A) məhsulun maya dəyəri
B) işçilərin sayı
C) hazır məhsullar üzrə anbar qalıqları
D) əsas vəsaitlərin amortizasiya normaları
E) qeyri-maddi aktivlərin qalıq dəyəri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

213. İstehsal gücü nədir:
A) müəssisənin illik istehsal həcmidir
B) müəssisənin bazardakı payıdır
C) müəssisənin zəruri keyfiyyətdə, çeşiddə maksimum məhsul buraxa bilmə qabiliyyətidir
D) müəssisəyə dövlətin icazə verdiyi maksimum istehsal imkanıdır
E) müəssisədə məhsul itkisi həcmidir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

214. Aşağıdakılardan hansı tələb əyrisinin sağa yerdəyişməsinə səbəb olmur:
A) məhsulun qiymətinin düşməsi
B) tamamlayan məhsulun qiymətinin düşməsi
C) əvəzedici məhsulun qiymətinin düşməsi
D) məhsula verilən üstünlüyün artması
E) məhsul itkisi
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

215. X məhsulunun qiyməti artdığı zaman Y məhsuluna olan tələb də artırsa, bu məhsullar:
A) aşağı məhsullardır
B) bir-birini tamamlayan məhsullardır
C) əvəzedici məhsullardır
D) normal məhsullardır
E) tullantı məhsullarıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

216. Aşağıdakı bazar strukturlarından hansında qiymət-həcm siyasətində qarşılıqlı asılılıq
vardır?
A) monopoliya
B) monopolistik rəqabət
C) tam rəqabət
D) oliqopoliya
E) müəssisə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

217. Neftqazçıxarma müəssisəsində xam neft üzrə orta məcmu xərclər 45 manatdır.
Müəssisə 5 il müddətində neft hasilatını 10 faiz artırmağı planlaşdırır. Aşağıdakı ifadələrdən
hansı düzdür:
A) uzunmüddətli dövrdə istehsal həcminin artması ilə orta məcmu xərclərin artımı istehsal
həcmi ilə əlaqədar xərclərin artmasına səbəb olur
B) uzunmüddətli dövrdə istehsal həcminin artması ilə orta məcmu xərclərin artımı istehsal
həcmi ilə əlaqədar xərclərin azalmasına səbəb olur
C) uzunmüddətli dövrdə istehsal həcminin artması ilə orta məcmu xərclərin səviyyəsinə
təsir etmir
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D) uzunmüddətli dövrdə istehsal həcminin artması ilə orta məcmu xərclər azalır
E) xərclər artmır
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

218. Xam neftin qiyməti 30%, satış həcmi isə 70% artmışdır. Bu halda:
A) qiymətə görə təklif əyrisinin elastikliyi yüksəkdir
B) qiymətə görə təklif əyrisinin elastikliyi yoxdur
C) qiymətə görə təklif əyrisinin elastikliyi aşağıdır
D) qiymətə görə təklif sıfra bərabərdir
E) heç nə dəyişmir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

219. Təbii qazın qiyməti 20%, satış həcmi 5% artmışdır. Bu halda:
A) qiymətə görə təklif sıfra bərabərdir
B) qiymətə görə təklif əyrisinin elastikliyi yoxdur
C) qiymətə görə təklif əyrisinin elastikliyi aşağıdır
D) qiymətə görə təklif əyrisinin elastikliyi yüksəkdir
E) heç nə dəyişmir
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

220. Müəssisə yeni kompressor stansiyasının tikintisinə başlamış və aşağıdakı xərcləri
çəkmişdir:
1.sahənin abadlaşdırılması, topoqrafiya, geodeziya işlərinə xərclər;
2.avadanlıqların alınması və sahəyə daşınması xərcləri;
3.müəssisə rəhbərinin nəqliyyat xərcləri;
4.inzibati sahənin təmizlənməsi üçün əlavə xadimələrin əmək haqqı xərcləri;
5.podratçı müəssisənin xərcləri/
Kompressor stansiyasının tikintisi ilə bağlı relevant xərcləri seçin.
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A) 1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 5
C) 3, 4, 1
D) 1, 3, 4, 5
E) 1, 3

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

221. Müəssisə yeni qaz ötürücü xəttin çəkilməsinə başlamış və aşağıdakı xərcləri
çəkmişdir:
1.qaz xəttlərinin çəkilməsi üzrə layihə-axtarış işlərinə xərclər;
2.sahənin abadlaşdırılması, topoqrafiya, geodeziya işlərinə xərclər;
3.sahə bağbanının əmək haqqı xərci;
4.müəssisə rəhbərinin əmək haqqı xərci;
5.boru kəmərlərinin alınması və sahəyə daşınması xərcləri.
Qaz ötürücü xəttin çəkilməsi ilə bağlı relevant xərcləri qeyd edin.
A) 2, 3, 4, 5
B) 3, 4, 5
C) 1, 2, 5
D) 1, 2, 3
E) 1, 3
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: CIMA Publishing is an imprint of Elsevier.The Boulevard, Langford Lane, Kidlington,
Oxford, OX5 1GB, UK. First edition 2008, Б.Скарлет. Управление эффективностью
операции. 2009

222. Satışın rentabelliyi aşağıdakı funksiyalardan hansı ilə təyin edilir?
A) mənfəətin kapital qoyuluşunun həcminə nisbəti
B) mənfəətin kommersiya xərclərinə nisbəti
C) mənfəətin ekoloji xərclərə nisbəti
D) mənfəətin satışdan əldə edilən gəlirə nisbəti
E) mənfəətin inzibati xərclərə nisbəti
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Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: İqtisadi Nəzəriyyə

223. 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

224. 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

225. 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
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İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

226. 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

227. 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

228. 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
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E) 45 saatdan artıq olmamalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

229. 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

230. 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

231. 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
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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

232. 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

233. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?
A) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 mdən çox olmadıqda
B) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3
m-dən çox olmadıqda
C) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 mdən çox olmadıqda
D) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4
m-dən çox olmadıqda
E) Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 mdən çox olmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526
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234. 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

235. 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

236. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə
olunmalıdır?
A) Rezin əlcəkdən
B) Xüsusi çəkmələrdən
C) Qulaqcıqdan
D) Eynəkdən
E) Qoruyucu kəmərdən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

237. 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

238. 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

239. 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
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İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

240. 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

241. 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

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

243. 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

244. 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

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

246. 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

247. 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

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

249. 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

250. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
A) Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr
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

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

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

252. 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
253. 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

254. 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
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997

255. 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
256. 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

257. 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
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258. 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

259. 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

260. 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
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