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

2. AR Vergi məcəlləsinə əsasəan istifadə müddəti bir ildən çox olan və dəyəri 500 manatdan
çox olan maddi aktivlər ... adlanır. Nöqtələrin yerinə aşağıdakılardan hansı uyğun gəlir?
A) Maddi ehtiyyatlar
B) Kassada olan pul vəsaitləri
C) Aktivlər
D) Kapital
E) Əsas vəsaitlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

3. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən kompüterlər hansı kateqoriyalı əsas
vəsaitlərdir?
A) Qurğu və tikililər
B) Nəqliyyat vasitələri
C) Avadanlıqlar
D) Hesablama texnikası
E) Digər əsas vəsaitlər
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

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

5. AR Vergi Məcəlləsinə əsasən Bina tikili və avadanlıqlar hansı metod ilə amortizasiya
olunur?
A) Düz xətt metodu
B) Qalıq dəyəri metodu
C) İstehsalat metodu
D) İstifadə müddətinin illərinin cəmi metodu
E) amortizasiya olunmur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

6. AR Vergi Məcəlləsinə əsasən istifadə müddəti məlum olan qeyri-maddi aktivlər hansı
metod ilə amortizasiya olunur?
A) İllər üzrə istifadə müddətinə mütənasib
B) Qalıq dəyəri metodu
C) İstehsalat metodu
D) 10 faizədək
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) amortizasiya olunmur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

7. AR Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı əsas vəsaitlərdən hansılar amortizasiya olunmur?
A) iş heyvanları
B) konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər
C) Yüksək texnologiyalar məhsulu olan hesablama texnikası
D) torpaqların yaxşılaşdırılması üzrə kapitallaşdırılmış xərclər
E) Nəqliyyat vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

8. AR Vergi Məcəlləsinə əsasən aşağıdakı əsas vəsaitlərdən hansılar amortizasiya olunur?
A) Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları
B) İstismara verilməmiş anbarda olan əsas vəsaitlər
C) Elmi-tədqiqat, tədris və təcrübə məqsədi üçün kabinetlərdə və laboratoriyalarda istifadə
edilən avadanlıqlar
D) Müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlər
E) İncəsənət əsərləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

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

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

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

12. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li MUBS-a əsasən Torpaq, tikili və
avadanlıqların tanınma meyarlarına cavab verən obyekt hansı dəyəri ilə ölçülməlidir?
A) İlkin dəyər
B) Azalan dəyər
C) yenidənqiymətləndirilmiş dəyər
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Amortizasiya dəyəri
E) Saxlanılma dəyəri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

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

14. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li MUBS-a əsasən Əsas vəsait təsisçilərdən pay
qoyuluşu şəklində qəbul edildikdə ilkin dəyəri necə qiymətləndirilir?
A) Təsisçinin qoyduğu məbləğ qədər
B) ədalətli dəyərlə
C) 0 dəyər ilə
D) Ona oxşar əsas vəsaitin dəyəri ilə
E) Təsisçiyə ən son ödənən dividentin 50%-zi qədər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

15. Kommersiya məzmunlu mübadilə əməliyyatı zamanı torpaq, tikili və avadanlıq
obyektlərinin ilkin dəyəri necə qiymətləndirilir?
A) ədalətli dəyəri ilə
B) Ona oxşar əsas vəsaitin dəyəri ilə
C) 0 dəyər ilə
D) Əsas vəsaitin həmin dövrdə alınmasına çəkilən xərclər ilə
E) Əsas vəsaitin alış dəyəri ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

16. AR Vergi Məcəlləsinə əsasən Əsas vəsaitin qalıq dəyəri nədir?
A) Əsas vəsaitin ilkin dəyəri ilə ona çəkilmiş xərclərin fərqidir
B) əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiyanın
məbləği qədər azaldılan dəyəridir
C) Əsas vəsaitin ilkin dəyəri ilə gətirilmə və quraşdırılma xərclərinin fərqidir
D) Əsas vəsaitin ilkin dəyəri ilə bərpa dəyərinin fərqidir
E) Əsas vəsaitin ilkin dəyəri ilə təmir xərclərinin cəmidir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

17. Dəyəri 500 manatdan və istifadə müddəti 1 ildən artıq olan aktiv hansı halda əsas
vəsait kimi uçota alına bilməz?
A) Müəssisənin özü tərəfindən inşa(istehsal) edildikdər
B) Digər müəssisə və şəxslərdən pulla alındıqda
C) Dövlət orqanları tərəfindən verildikdə
D) Başqa təşkilat və şəxslərdən əvəzsiz daxil olduqda
E) qısamüddətli icarəyə götürüldükdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün
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İstinad: AR Vergi Məcəlləsi

18. Əsas vəsaitlərin amortizasiya hesablanmasına başlanılması hansı sənəd ilə
rəsmiləşdirilir?
A) İnventar kartları ilə
B) Alış qaimələri ilə
C) Gömrük rəsmiləşdirmə sənədləri ilə
D) Əsas vəsaitin istismara qəbul edilməsi haqqında akt ilə
E) Müəssisənin rəhbərinin imzalı möhürlü icazə sənədi ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əsas fondların üçotu, Mühasib.az saytı

19. Əsas vəsaitin inventar kartlarında onunla bağlı aşağıdakılardan hansı əks etdirilmir?
A) Əsas vəsaitin inventar nömrəsi
B) Əsas vəsaitin əsas göstəriciləri
C) Əsas vəsaitin ilkin dəyəri
D) Əsas vəsaitin amortizasiya norması
E) Əsas vəsaitin gətirilməsinə çəkilən xərclərin norması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Əsas fondların üçotu, Mühasib.az saytı

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

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: SOCARSS-004.2013 standartı

21. Əsas vəsait hansı halda müəssisənin balansında saxlanılır?
A) Satıldıqda
B) Əvəzsiz verildikdə
C) Müəssisənin tabeçiliyində olan başqa müəssisəyə verildikdə
D) 6 ay müddətinə icarəyə verildikdə
E) Uzunmüdətli icarəyə verildikdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

22. Torpaq, tikili və avadanlıqlar obyekti silindikdə (satıldıqda), və ya onun
istifadəsindən və ya silinməsindən (satışından) gələcəkdə iqtisadi səmərənin əldə ediləcəyi
ehtimal olunmadığı halda müəssisə aktivi uçotda necə əks etdirməlidir?
A) İstismara verilməməli və anbarda saxlanılmalıdır
B) İstismar edilməli lakin yenidən qiymətləndirilməməlidir
C) İstismar edilməli və yenidən qiymətləndirilib amortizasiya olunmalıdır
D) balans dəyərinin tanınması dayandırılmalıdır
E) Aktivin dəyəri müəssisənin balansında ən aşağı bazar qiyməti ilə saxlanılmalıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

23. Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyasının aparılması hansı hallarda məcburiyyət
daşımır?
A) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada mühasibat uçotu subyektləri yenidən təşkil
edildikdə
B) Mühasibat uçotu subyekti ləğv edilərkən, ləğv balansı tərtib edilməmişdən əvvəl
C) Maddi-məsul şəxslər dəyişildikdə və yaxud məzuniyyətə getdikdə

Rəy və təklifləriniz üçün
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D) Yanğın, təbii fəlakət, qəza və digər fövqəladə hadisələr baş verdikdə
E) mühasibat uçotu subyektinin səhmlərinin bir qismi satıldıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 16 iyul 2013 tarixli № Q-17-li Qərarı

24. İnventarizasiyanın aparılması məcburi olan hallardan başqa hesabat ilində
inventarizasiyaların sayı, onların aparılma tarixləri, həmin inventarizasiyaların hər birində
yoxlanılacaq aktivlərin və öhdəliklərin siyahısı kim tərəfindən müəyyən edilir?
A) Növbə rəisi tərəfindən
B) Sex müdiri tərəfindən
C) Mühasibat uçotu subyektinin rəhbərliyi
D) Əsas vəsaitə bağlı məsul şəxs tərəfindən
E) İnventarizasiya komissiyasının üzvləri tərəfindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 16 iyul 2013 tarixli № Q-17-li Qərarı

25. Daimi inventarizasiya komissiyasının sədr müavini kim təyin olunur?
A) Mühasibat xidmətinin rəhbəri
B) Mühasibat uçotu subyektinin rəhbərliyi
C) İnventarizasiya komissiyasının üzvlərindən biri
D) Müəssisənin sədr müavini
E) Mühasibat xidmətinin aparıcı mütəxəssisi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 16 iyul 2013 tarixli № Q-17-li Qərarı

26. Maddi-məsul şəxs özündə apardığı uçotun və öhdəsində olan aktivlərin vəziyyəti barədə
məlumatı (izahatı) inventarizasiya komissiyasına nə zaman verir?

Rəy və təklifləriniz üçün
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A) İnventarizasiya başlamazdan əvvəl
B) İnventarizasiya aparılan zaman
C) İnventarizasiya aparıldıqdan sonra
D) İnventarizasiyanın nəticələrinin müəyyən edildiyi gün
E) İnventarizasiyada əksik mal-əmtəə aşkar olunduğu gün
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 16 iyul 2013 tarixli № Q-17-li Qərarı

27. Aktivlərin və öhdəliklərin faktiki mövcudluğunun müvafiq mühasibat uçotu
hesablarında düzgün əks etdirilməsinə dair neçə nüsxədən az olmamaqla inventarizasiya
siyahısı tərtib edilir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 16 iyul 2013 tarixli № Q-17-li Qərarı

28. İnventarizasiya zamanı aktivin mövcud qalıqları məcburi qaydada hansı yol ilə müəyyən
edilmir?
A) Sayılmaq
B) Çəkilmək
C) Baxış keçirilmək
D) Ölçülmək
E) Dəyərini öyrənmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün
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İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 16 iyul 2013 tarixli № Q-17-li Qərarı

29. Əsas vəsaitlərin (fondların) və qeyri-maddi aktivlərin inventarizasiyası neçə ildən bir
aparılır?
A) 1 ildən bir
B) 2 ildən bir
C) 3 ildən bir
D) 5 ildən bir
E) 7 ildən bir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 16 iyul 2013 tarixli № Q-17-li Qərarı

30. Torpaq, tikili və avadanlıqların inventarizasiyası zamanı aşağıdakılar hansı
yoxlanılmalıdır?
A) Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması
B) Torpaq, tikili və avadanlıqların alış dəyəri
C) Torpaq, tikili və avadanlıqlara çəkilən xərclər
D) Torpaq, tikili və avadanlıqların xalis realizə edilə bilən dəyəri
E) Torpaq, tikili və avadanlıqlarla işləyən işçilərin iş rejimi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 16 iyul 2013 tarixli № Q-17-li Qərarı

31. Uçotda olmayan və inventarizasiya zamanı aşkar edilən bioloji aktivlər necə
qiymətləndirilir?
A) İlkin dəyəri ilə
B) Gömrük deklorasiyasındakı dəyəri ilə
C) Bazar qiyməti ilə
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D) Satış qiyməti ilə
E) Xalis realizə edilə bilən dəyəri ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 16 iyul 2013 tarixli № Q-17-li Qərarı

32. Mühasibat uçotu subyekti tərəfindən təbii sərvətlərin inventarizasiyası zamanı aktiv
kimi tanınan aşağıdakı hansı məsrəflər yoxlanılmalı deyil?
A) Mühasibat uçotu subyektinin təbii sərvətləri üzrə məsrəflər
B) Topoqrafik, geoloji, biokimyəvi və geofiziki araşdırmaların aparılması üzrə məsrəflər
C) Tədqiqat əməliyyatlarının aparılması üzrə məsrəflər
D) Qazma işlərinin aparılması üzrə məsrəflər
E) Qazma işində işləyən işçilərin əmək haqqıları ilə bağlı məsrəflər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 16 iyul 2013 tarixli № Q-17-li Qərarı

33. Aktivlər üzrə əskikgəlmələr və itkilərin (habelə təbii itki normalarından artıq
xarabolmalar, əskikgəlmələr və itkilər də daxil olmaqlsəbəbləri və təqsirkar şəxslər
müəyyənləşdirilməklə onların məbləğləri (əskikgəlmələr və itkilər müəyyən etdiyi vaxtda
bazar qiymətləri ilə) necə uçotda əks etdirilir?
A) Müəssisənin xərcinə yazılır
B) Təqsirkar şəxslərin hesabına yazılır
C) İnvestorun hesabına yazılır
D) Müəssisənin sosial xərcinə yazılır
E) Əksikgəlmələr yenidən qiymətləndirilərək amortizasiya olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyinin kollegiyasının 16 iyul 2013 tarixli № Q-17-li Qərarı
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34. Əsas vəsaitlərin silinməsi üzrə komissiyanın vəzifələrinə aşağıdakılardan hansı aid
deyil?
A) Təşkilatın balansından silinməli olan əsas vəsaitlərin (fondların) baxışını keçirmək
B) Təşkilatın balansından silinməli olan əsas vəsaitlərin yararsızlığını müəyyən etmək
C) Əsas vəsaitlərin (fondların) balansdan silinməsi zərurətini yaradan səbəbləri araşdırmaq
D) Balansdan silinən əsas vəsaitlərin (fondların) ayrı-ayrı hissələrinin, detallarının və digər
materialların mövcudluğunu, miqdarını və istifadəyə yararlığını müəyyən etmək
E) Balansdan silinən əsas vəsaitlərin ilkin dəyərini müəyyən etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan
müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu
vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydaları.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, 19.03.2014 tarixli Qərar № 177

35. Nəqliyyat vasitələri təşkilatın balansından silinməsi üçün hansı təşkilatdan müvafiq
rəyin alınması vacibdir?
A) Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
B) Nazirlər Komitəsindən
C) Tabeçiliyi olduğu nazilikdən
D) Dövlət İnvestisiya Fondundan
E) Müəssisənin yerləşdiyi əraziyə uyğun İcra Hakimiyyətindən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan
müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu
vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydaları.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, 19.03.2014 tarixli Qərar № 177

36. Təşkilatın balansından əsas vəsaitlərin silinməsinə dair rəyin alınması üçün həmin
təşkilatın baş idarəetmə orqanı tərəfindən Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə hansı
sənədlər təqdim edilmir?
A) Təşkilatın müraciəti
B) Əsas vəsaitlərin silinməsi üzrə komissiyanın yaradılması barədə təşkilatın rəhbəri
tərəfindən verilmiş əmrin surəti
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C) Əmlakın ləğvi aktı
D) Səlahiyyətli dövlət təşkilatlarının və inventarizasiya komissiyasının rəyi
E) İnventarizasiya komissiyasında iştirak etmiş insanların şəxsiyyəti təsdiq edən
sənədlərinin surətləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan
müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu
vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydaları.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, 19.03.2014 tarixli Qərar № 177

37. Əsas vəsaitlərin silinməsinə dair təşkilatlardan təqdim edilən sənədlər Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən qəbul edildikdə neçə gündən gec olmayaraq əsas
vəsaitin silinməsinə yazılı rəy verilir?
A) 2 gündən
B) 5 gündən
C) 10 gündən
D) 15 gündən
E) 30 gündən
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan
müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu
vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydaları.
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, 19.03.2014 tarixli Qərar № 177

38. İnventarizasiyanın aparılması hansı hallarda məcburi xarakter daşımır?
A) Müəssisənin əmlakı satıldıqda
B) Müəssisənin əmlakı alındıqda və icarəyə verildikdə
C) Müəssisə ləğv edilərkən, ləğv balansı tərtib edilməmişdən əvvəl
D) Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada müəssisə yenidən təşkil edildikdə
E) Özəlləşdirmə zamanı, sahibkar və hüquqi şəxs statusu dəyişilmədikdə
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiya qaydaları. Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının qərarı. 16.07.2013

39. Qeyri-maddi aktivlər adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən
aktivin ədalətli dəyəri nədir?
A) Aktivin alış dəyəridir
B) Aktivin xalis realizə edilə bilən dəyəridir
C) Aktivin amortizasiya xərclərinin çıxılmasından sonra yaranan dəyəridir
D) Aktivin yığılmış amortizasiya xərclərinin cəmidir
E) Ölçülmə tarixinə bazar iştirakçıları arasında normal şərtlər çərçivəsində aktivin
satılmasına görə alına bilən və öhdəliyin ötürülməsinə görə ödənilə bilən qiymətdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qeyri-maddi aktivlər adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

40. Müəssisənin daxili imkanları hesabına yaradılmış qeyri-maddi aktivlərin tanınma
meyarlarına cavab verdiklərini qiymətləndirmək məqsədilə müəssisə aktivin yaradılmasını
hansı mərhələlərə bölür?
A) Tədqiqat fazası-Layihə fazası
B) Tədqiqat fazası-Təcrübə-konstruktor fazası
C) Qeyri-istehsal fazası-Daxili faza
D) Təcrübə-konstruktor fazası-Daxili faza
E) Layihə fazası-Daxili faza
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qeyri-maddi aktivlər adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

41. Qeyri-maddi aktivlər adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən
təcrübə-konstruktor işləri fəaliyyətlərinə aşağıdakılardan hansı aid ola bilməz?
A) İstehsaldan və istifadədən əvvəl prototiplərin və ya modellərin dizaynı, tikilməsi və
yoxlanması
B) Yeni texnologiyanı istifadə etməklə alətlərin, detalların dizaynı
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C) Kommersiya istehsalı ilə məşğul olmaq üçün iqtisadi cəhətdən real olmayan sınaq
zavodunun dizaynı, tikintisi və fəaliyyəti
D) Yeni və təkmilləşdirilmiş materiallar, vasitələr. məhsullar, proseslər, sistemlər və ya
xidmətlər üçün seçilmiş alternativin dizaynı, tikintisi və yoxlanması
E) yeni biliyin əldə olunmasına yönəlmiş fəaliyyətlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Qeyri-maddi aktivlər adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

42. Aktivlərin qiymətdən düşməsi adlı 36 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən aktivin qiymətdən düşməsinin düzgün izahı hansıdır?
A) Aktivin balans dəyəri ilkin dəyərini aşan zaman qiymətdən düşür
B) Aktivin ilkin dəyəri amortizasiya ayırmalarını aşan zaman qiymətdən düşür
C) Aktiv onun balans dəyəri bərpa edilə bilən məbləğini aşan zaman qiymətdən düşür
D) Aktivin bərpa edilə bilən dəyəri amortizasiya xərclərini aşan zaman qiymətdən düşür
E) Aktivin bərpa edilə bilən dəyəri xalis realizə edilə bilən dəyərini aşan zaman qiymətdən
düşür
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az/static/140/muhasibat-ucotunun-beynelxaq-standartlari
(24.06.2020)/ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Mühasibat uçotunun beynəlxalq
standartları

43. Aktivlərin qiymətdən düşməsi adlı 36 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı
təsərrüfat subyektindən hələ istifadədə olmayan qeyri-maddi aktivin balans dəyərini
qiymətdən düşməyə görə ən azı ildə neçə dəfə yoxlamağı tələb edir?
A) 1 dəfə
B) 2 dəfə
C) 3 dəfə
D) 4 dəfə
E) 5 dəfə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: www.maliyye.gov.az/static/140/muhasibat-ucotunun-beynelxaq-standartlari
(24.06.2020)/ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Mühasibat uçotunun beynəlxalq
standartları

44. Aktivlərin qiymətdən düşməsi adlı 36 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən yenidən qiymətləndirilməmiş aktiv üzrə qiymətdən düşmədən itki necə tanınır?
A) Kapital qoyuluşu kimi tanınır
B) Gəlir və ya zərərdə tanınır
C) Gələcək dövrün gəlirləri kimi tanınır
D) Divident kimi tanınır
E) Amortizasiya olunmamış dəyər kimi tanınır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az/static/140/muhasibat-ucotunun-beynelxaq-standartlari
(24.06.2020)/ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Mühasibat uçotunun beynəlxalq
standartları

45. Torpaq, tikili və avadanlıqlar adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən müəssisəyə xas olan dəyər 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
C) Aktivin ilkin dəyərindən və ya bu dəyəri əvəz edən digər məbləğdən son qalıq dəyərinin
çıxılmasından sonra əldə olunan dəyərdir
D) Aktivin balans dəyəri ilə bərpa edilə bilən məbləği arasındakı fərqi ifadə
edən məbləğdir
E) Bir-birindən asılı olmayan, yaxşı məlumatlandırılmış və bu cür əməliyyatları həyata
keçirməkdə maraqlı olan tərəflər arasında əməliyyatların icrası zamanı aktivlə əvəz
edilməsi və ya öhdəliklərin əvəzində ödənilməsi mümkün olan vəsaitlərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: www.maliyye.gov.az/static/140/muhasibat-ucotunun-beynelxaq-standartlari
(24.06.2020)/ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Mühasibat uçotunun beynəlxalq
standartları
Rəy və təklifləriniz üçün
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46. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə hansı amortizasiya metodlarından istifadə edilir?
Tam doğru cavabı müəyyən edin.
A) Düz xətli metod, İstehsal vahidi metodu, Gəlir metodu
B) Düz xətli metod, Azalan qalıq metodu, İstehsal vahidi metodu
C) Düz xətli metod, , Gəlir metodu, Azalma metodu,
D) İstehsal vahidi metodu, son qalıq dəyəri metodu
E) İstifadə müddətinin illərinin cəmi metodu, azalan qalıq metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

47. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən aktivin balans dəyəri hansı dəyərdir?
A) aktivin ilkin dəyərindən və ya bu dəyəri əvəz edən digər məbləğdən son qalıq dəyərinin
çıxılmasından sonra əldə olunan dəyərdir
B) aktivin davamlı istifadəsindən və istismar müddənin sonunda silinməsindən və ya
öhdəliyin yerinə yetirilməsilə bağlı yaranması gözlənilən nağd vəsait axınının
diskontlaşdırılmış dəyəridir
C) aktivin balans dəyəri ilə bərpa edilə bilən məbləği arasındakı fərqi ifadə edən dəyərdir
D) yığılmış amortizasiya və qiymətdən düşmə zərərləri çıxıldıqdan sonra aktivin balans
hesabatında tanınan dəyəridir
E) aktivin satın alınması və ya tikilməsi, daşınması və quraşdırılması zamanı, onun əldə
edilməsi üçün ödənilmiş pul vəsaiti və ya pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar”adlı 16 No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

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

49. İqtisadi mahiyyətinə görə, icarə müqaviləsinin hansı növləri var?
A) Maliyyə və əməliyyat icarəsi
B) Daşınar və daşınmaz icarə
C) Maliyyə və stabil icarə
D) Lizinq və maliyyə icarəsi
E) Daşınar, daşınmaz və lizinq icarəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: “İcarələr”adlı 16 No-li Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standart

50. Aktivlərin qiymətdən düşməsi adlı 36 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı
aşağıdakı aktivlərdən hansının qiymətdən düşməsinin uçotu üçün tətbiq edilir?
A) Ehtiyyatlar
B) Təxirə salınmış gəlir vergisi ilə olan aktivlər
C) İşçilərə əlavə ödənişlərdən yaranan aktivlər
D) İstehsal üçün istifadə edilən uzunmüddətli aktivlər
E) Satış üçün saxlanılan dövriyyədən kənar aktivlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: www.maliyye.gov.az/static/140/muhasibat-ucotunun-beynelxaq-standartlari
(24.06.2020)/ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Mühasibat uçotunun beynəlxalq
standartları
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51. Aktivlərin qiymətdən düşməsi adlı 36 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən aktivin ləğv etmə xərcləri aşağıdakılardan hansıdır?
A) Maliyyə xərcləri
B) Gəlir vergisi xərcləri
C) İstehsal artım xərcləri
D) maliyyə xərcləri və gəlir vergisi xərcləri sitisna olmaqla birbaşa aktivin vəya nağd
yaradan vahidin ləğvinə aid edilə bilən istehsalın artım xərcləri
E) Maliyyə hesabatlarında aktivin qalıq dəyərindən aşağı dəyərə əvəz edilmiş digər məbləğ
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: www.maliyye.gov.az/static/140/muhasibat-ucotunun-beynelxaq-standartlari
(24.06.2020)/ Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi Mühasibat uçotunun beynəlxalq
standartları

52. Qeyri-maddi aktivlər adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən
qeyri-maddi aktivlər hansı aktivlərdir?
A) Fiziki formaya malik aktivlər
B) Fiziki formaya malik daşına bilməyən aktivlər
C) Fiziki formaya malik olmayan aktivlər
D) Fiziki formaya malik olmayan müəyyən edilə bilməyən aktivlər
E) Fiziki formaya malik olmayan müəyyən edilə bilən qeyri-pul aktivləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qeyri-maddi aktivlər adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

53. Aşağıdakılardan hansı mühasibat uçotu sənədi deyil?
A) İlkin uçot sənədləri
B) Mühasibat uçotu registrləri
C) Maliyyə hesabatları
D) Uçotun formalaşdırılması üçün tərtib edilən sənədlər
E) Müəssisənin Nizamnaməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

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

55. Aşağıdakılardan hansı qeyri-maddi aktivdir?
A) Binalar
B) Tikililər
C) Hesablama texnikası
D) Lisenziyalar
E) Pul vəsaitləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qeyri-maddi aktivlər adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

56. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda aktivlər hissəsinə aid olmayan element hansıdır?
A) ticarət və digər kreditоr borcları
B) Qeyri-maddi aktivlər
C) mal-material еhtiyаtlаrı
D) ticarət və digər debitor borclаrı
E) pul vəsaitləri və оnlаrın еkvivаlеntləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı”adlı1No-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

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

58. İşçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edildikdə on ildən çox əmək stajı olan işçiyə hansı
məbləğdə işdənçıxarma müavinəti ödənilir?
A) orta aylıq əməkhaqqı miqdarında
B) orta aylıq əməkhaqqının azı 1,4 misli miqdarında
C) orta aylıq əməkhaqqının azı 1,7 misli miqdarında
D) orta aylıq əməkhaqqının azı iki misli miqdarında
E) orta aylıq əməkhaqqının 0,5 misli miqdarında
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: AR Əmək Məcəlləsi

59. Aşağıdakı ödənişlərdən hansı (əmək məzuniyyəti istisna olmaqla qalan bütün hallar
üçün) orta əmək haqqı hesablanarkən nəzərə alınmır?
A) Maddi yardım şəklində verilən müxtəlif növ ödənişlər
B) Məcburi işburaxma dövrünün ödənilməsi
C) İqlim şəraitinə görə əmsallar üzrə əlavə ödənişlər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Əmək, təhsil və yaradıcılıq məzuniyyəti dövründə saxlanılan orta əmək haqqı
E) Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməyə görə, hamiləliyə və doğuma görə müavinətlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin - Orta əmək haqqı hesablanarkən
nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi barədə - 15 iyul 2000-ci il tarixli
126 №-li qərarı

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

61. Məzuniyyət dövrü üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı hansı ödənişlər
nəzərə alınır?
A) İşçinin öz vəzifəsinə aid olmayan ayrı-ayrı tapşırıqların yerinə yetirilməsinə görə
ödənişlər
B) İstifadə edilməmiş əmək məzuniyyətlərinə görə kompensasiya
C) Birdəfəlik xarakter daşıyan əlavə mükafatların bütün növləri, yubiley və bayram günləri,
anadan olan günlər ilə bağlı və digər analoji hallarda verilən həvəsləndirici ödənişlər
(mükafatlar da daxil olmaql
D) Maddi yardım şəklində verilən müxtəlif növ ödənişlər
E) Müvəqqəti əvəzetməyə görə ödənişlər
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin - Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək
haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi
və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi
barədə - 25 avqust 1999-cu il tarixli 137 №-li qərarı

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

63. İstirahət, səsvermə, iş günü hesab edilməyən bayram günləri və ümumxalq hüzn günü
görülən işə görə əməyin vaxtamuzd ödənilmə sistemində əmək haqqı hansı qaydada
ödənilir?
A) Gündəlik tarif maaşının 1,5 misli
B) Gündəlik tarif maaşının 2 mislindən aşağı olmamaqla
C) Gündəlik tarif maaşının 1,5 mislindən aşağı olmamaqla
D) Gündəlik tarif maaşının 2 misli
E) Gündəlik tarif maaşının 1 misli
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

64. Məzuniyyət dövrü üzrə orta əmək haqqının hesablanma alqoritmində buraxılmış
boşluqları tamamlayın:
Məzuniyyətdən əvvəlki ... təqvim ayının əmək haqqının cəmlənmiş məbləğini ... bölməklə
orta əmək haqqının məbləği tapılır və alınan məbləği ... bölməklə bir günlük əmək haqqının
məbləği müəyyən edilərək məzuniyyət müddətinin təqvim günlərinin sayına vurulur
A) 6; 6-ya; 30,4-ə
B) 12; 12-yə; 30,4-ə
C) 12; 12-yə; 30-a
D) 6; 6-ya; 30-a
E) 3; 3-ə; 30,4-ə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

65. Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan işçilərə neçə gündən az olmayan
məzuniyyət verilməlidir?
A) 46 təqvim günü
B) 31 təqvim günü
C) 56 təqvim günü
D) 42 təqvim günü
E) 21 təqvim günü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

67. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi halı üçün müavinətin hesablanması məqsədilə
bir iş gününə düşən orta gündəlik qazanc necə təyin edilir?
A) İşçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi aydan etibarən əvvəlki son 2 tam təqvim ayı
ərzində əldə etdiyi qazancı həmin dövrdəki təqvim günlərinin sayına bölərək
B) İşçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi aydan etibarən əvvəlki son 12 tam təqvim
ayı ərzində əldə etdiyi qazancı 30,4-ə bölərək
C) İşçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi aydan etibarən əvvəlki son 12 tam təqvim
ayı ərzində əldə etdiyi qazancı həmin dövrdəki iş günlərinin sayına bölərək
D) İşçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi aydan etibarən əvvəlki son 12 tam təqvim
ayı ərzində əldə etdiyi qazancı həmin dövrdəki təqvim günlərinin sayına bölərək
E) İşçinin əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirdiyi aydan etibarən əvvəlki son 2 tam təqvim ayı
ərzində əldə etdiyi qazancı həmin dövrdəki iş günlərinin sayına bölərək
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin - “Məcburi dövlət sosial sığortası
üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti
hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq
edilməsi barədə - 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli qərarı

68. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə orta gündəlik qazancın hesablanması
zamanı iş günlərinin sayından hansı dövrə düşən iş günləri çıxılmır?
A) Uşaq 3 yaşına çatanadək ona qulluq edilməsinə görə verilən məzuniyyət dövrü
B) Hamiləliyə və doğuma görə verilən məzuniyyət dövrü
C) Əmək məzuniyyəti dövrü
D) Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirildiyi dövr
E) Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanmayan dövrlər

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin - “Məcburi dövlət sosial sığortası
üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti
hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq
edilməsi barədə - 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli qərarı

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

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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq
edilməsi barədə - 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli qərarı

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

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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

73. Xarici ölkələrə ezamiyyət zamanı mövcud normalar aşağıdakılardan hansıların
ezamiyyə xərci kimi ödənilməsini nəzərdə tutmur?
A) Gündəlik xərclər
B) Mehmanxana xərci
C) nəqliyyat (taksidən istifadə istisna olmaqla)
D) Tədbirdə iştirak xərci
E) Rabitə xərci
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin - Ezamiyyə xərclərinin normaları
haqqında - 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli qərarı

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

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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

76. “ Ehtiyatlar” adlı 2 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən gələcəkdə
satışı həyata keçirilənədək mal-material ehtiyatları maliyyə hesabatlarında hansı formada
uçota alınmalıdır?
A) Satış gəliri kimi
B) Satışın maya dəyəri kimi
C) Öhdəlik kimi
D) Aktiv kimi
E) Xərc kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ”Ehtiyatlar” adlı 2 №-li MUBS

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

78. “Ehtiyatlar” adlı 2 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən malmaterial ehtiyatlarının ilkin dəyərinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Alış qiyməti
B) Satış məsrəfləri

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

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

79. “Ehtiyatlar” adlı 2 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən (bir-birini
əvəz edə bilməyən ayrı-ayrı maddələr üzrə ehtiyatlar və xüsusi layihələr üçün istehsal
edilmiş və nəzərdə tutulmuş mal və xidmətlər istisna olmaqlehtiyatların ilkin dəyəri
aşağıdakı hansı metodun əsasında müəyyənləşdirilə bilər?
A) Mümkün xalis satış dəyəri
B) Normativ dəyər
C) Orta dəyər
D) LİFO
E) Orta çəkili dəyər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ”Ehtiyatlar” adlı 2 №-li MUBS

80. “Qeyri-maddi aktivlər” adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən
hansı cavab variantı qeyri-maddi aktivi əks etdirir?
A) Maşın və avadanlıqlar
B) Proqram təminatı
C) Kompüter vasitələri
D) CD disklər
E) Torpaq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Qeyri-maddi aktivlər adlı 38 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

81. “Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər"adlı 8 №-li
Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən keçmiş dövrlərin səhvi necə
düzəldilməlidir?
A) Yalnız cari dövrdə
B) Perspektiv qaydada
C) Yarandığı dövrdə
D) Retrospektiv qaydada
E) Yalnız gələcək dövrlərdə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: "Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər"adlı 8 №-li
MUBS

82. “Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər"adlı 8 №-li
Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına əsasən uçot siyasəti nədir?
A) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı müəssisə tərəfindən tətbiq edilən müəyyən
prinsiplər, əsaslar, şərtlər və qaydalardır
B) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi zamanı müəssisə tərəfindən
tətbiq edilən konkret prinsiplər, əsaslar, şərtlər və qaydalardır.
C) Maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi zamanı müəssisə tərəfindən tətbiq edilən
müəyyən prinsiplər, əsaslar, şərtlər və qaydalardır
D) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi zamanı müəssisə tərəfindən
tətbiq edilən müəyyən prinsiplər, üsullar, metodlar, əsaslar, şərtlər və qaydalardır
E) Maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi zamanı müəssisə tərəfindən
tətbiq edilən müəyyən prinsiplər və şərtlərdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Uçot siyasətləri, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər"adlı 8 №-li
MUBS

83. “Torpaq, tikili, avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartına
əsasən aktivin balans dəyəri necə müəyyən edilə bilər?
A) Yığılmış amortizasiya və qiymətdən düşmə zərərləri çıxıldıqdan sonra aktivin balans
hesabatında tanınan dəyəridir

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Aktivin satın alınması və ya tikilməsi, daşınması və quraşdırılması zamanı, onun əldə
edilməsi üçün ödənilmiş pul vəsaiti və ya pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
C) Aktivin davamlı istifadəsindən və istismar müddətinin sonunda silinməsindən gözlənilən
nağd pul vəsaiti axınının diskontlaşdırılmış dəyəri
D) Aktivin balans dəyəri ilə bərpa edilə bilən məbləği arasındakı fərqi ifadə edən məbləğ
E) Aktivin ilkin dəyərindən və ya bu dəyəri əvəz edən digər məbləğdən son qalıq dəyərinin
çıxılmasından sonra əldə olunan dəyər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” adlı 16 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartı

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

85. “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
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin daxilolmaları və xaricolmalarıdır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: "Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat"adlı 7 №-li MUBS

86. “Aktivlərin Qiymətdən düşməsi"adlı 36 №-li Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq
Standartına əsasən aktivin bərpa edilə bilən məbləğinə aid olan cavab aşagıdakılardan
hansıdır?
A) Aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri ilə son qalıq dəyəri arasında ən kiçik
məbləğdir
B) Aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri ilə istifadə dəyəri arasında ən kiçik
məbləğdir
C) Aktivin satış xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri ilə son qalıq dəyəri arasında ən böyük
məbləğdir
D) Aktivin Bərpa edilə bilən məbləği onun silinmə xərcləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri və
istifadədə olan dəyərindən yuxarı olan məbləğdir
E) Aktivin ilkin dəyəri ilə onun balans dəyəri arasında ən böyük məbləğdir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ”Aktivlərin Qiymətdən düşməsi"adlı 7 №-li MUBS

87. Altıgünlük iş həftəsində həftəlik norma 40 saat olduqda gündəlik iş vaxtının müddəti
necə müəyyən olunmalıdır?
A) 7 saatdan çox ola bilməz
B) 6 saatdan az, 7 saatdan isə çox ola bilməz
C) 6 saatdan çox ola bilməz
D) 8 saatdan az ola bilməz
E) 6 saatdan az ola bilməz
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

88. Gecə vaxtı günün hansı hissəsi hesab olunur?
A) Saat 20-dən səhər saat 8-dək olan müddət
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Saat 22-dən səhər saat 10-dək olan müddət
C) Saat 20-dən səhər saat 6-dək olan müddət
D) Saat 22-dən səhər saat 6-dək olan müddət
E) Saat 21-dən səhər saat 9-dək olan müddət
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

89. Tamamlayın:“Ödənişli əsas məzuniyyət ... günündən az olmayaraq verilməlidir”.
A) 28 təqvim günündən
B) 28 iş günündən
C) 14 iş günündən
D) 21 iş günündən
E) 21 təqvim günündən
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

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

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

91. Yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin (Fondların) təmirinin mümükünsüzlüyünü
müəyyənləşdirmək və onların müəyyən olunmuş qaydada silinməsi üçün müəssisə
rəhbərinin əmri ilə ən azı neçə nəfərdən ibarət komissiya yaradılır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 10
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ARDNŞ-nin 15 avqust 2013-cü il tarixli 114 nömrəli SOCARSS-004.2013 standart
sənədi

92. Əsas Vəsaitlərin Silinməsi Üzrə Komissiyanın Vəzifələrinə Aşağıdakılardan Hansı Aid
Deyil?
A) Müəssisənin Balansından Silinməli Olan Əsas Vəsaitlərin Texniki Baxışını Keçirmək
B) Müəssisənin Balansında Olan Yararsız Hesab Edilən Əsas Vəsaitlərin Mövcudluğunu Və
Miqdarını Müəyyən Etmək
C) Əsas Vəsaitlərin Balansdan Silinməsi Zərurətini Yaradan Səbəbləri Müəyyənləşdirmək
D) Oğurlanmış Və Itmiş Əsas Vəsaitlər Ilə Bağlı Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər
Nazirliyinin Təsdiq Edici Sənədi Üzrə Balansdan Çıxarma Aktını Tərtib Etmək
E) Oğurlanmış Nəqliyyat Vasitələri Ilə Bağlı Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Üzrə Dövlət Agentliyinin Təsdiq Edici Sənədi Üzrə Balansdan Çıxarma Aktını Tərtib Etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ARDNŞ-nin 15 avqust 2013-cü il tarixli 114 nömrəli SOCARSS-004.2013 standart
sənədi

93. Ardnş-In Strukturuna Daxil Olan Müəssisələrin Balansından Silinməli Olan Əsas
Vəsaitlərin Ilkin Balans Dəyəri Nəyə Uyğun Olaraq Müəyyən Edilir?
A) AR Əmlak Məsələləri Üzrə Dövlət Agentliyinin qərarına
B) Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartına
C) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

D) Kommissiyanın Sərbəst Qərarına
E) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ARDNŞ-nin 15 avqust 2013-cü il tarixli 114 nömrəli SOCARSS-004.2013 standart
sənədi

94. Vahidinin Ilkin Balans Dəyəri Neçə Manata Qədər Olan Əsas Vəsaitlər Müəssisədə
Yaradılmış Ləğvetmə Kommisiyasının Qərarı Nəzərə Alınmaqla Balansdan Silinir?
A) 1000
B) 2000
C) 3000
D) 4000
E) 5000
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ARDNŞ-nin 15 avqust 2013-cü il tarixli 114 nömrəli SOCARSS-004.2013 standart
sənədi

95. Vahidinin Ilkin Balans Dəyəri Neçə Manatdan Yuxarı Olan Əsas Vəsaitlər Mərkəzi
Komissiyanın Qərarı Nəzərə Alınmaqla Silinir?
A) 2000
B) 4000
C) 5000
D) 6000
E) 10000
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ARDNŞ-nin 15 avqust 2013-cü il tarixli 114 nömrəli SOCARSS-004.2013 standart
sənədi

96. Xüsusi Əhəmiyyətli Əsas Vəsaitlər (Fondlar) Kimin Sərəncamına Əsasən Müəssisənin
Balansından Silinir?

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) Müəssisənin Rəhbərinin
B) Mərkəzi Komissiyanın
C) Ardnş-In Vitse-Prezidentinin
D) Müəssisənin Baş Mühasibinin
E) Ardnş-In Prezidentinin
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ARDNŞ-nin 15 avqust 2013-cü il tarixli 114 nömrəli SOCARSS-004.2013 standart
sənədi

97. Avtomobil Nəqliyyatı Vasitələri Üzrə Əsas Vəsaitlərinin Müəssisənin Balansından
Silinməsi Bütün Hallarda Hansı Sənədə Əsasən Silinir?
A) Ardnş-In Prezidentinin Sərəncamı
B) Ardnş-In Vitse-Prezidentinin Sərəncamı
C) Müəssisə Rəhbərinin Qərarı
D) Müəssisənin Baş Mühasibinin Qərarı
E) Komissiyanın Rəhbərinin Qərarı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ARDNŞ-nin 15 avqust 2013-cü il tarixli 114 nömrəli SOCARSS-004.2013 standart
sənədi

98. Təqdim Edilmiş Sənədlərdə Uyğunsuzluq Və Çatışmazlıq Olduqda Mərkəzi Ləğvetmə
Komissiyası Tərəfindən Müəssisələrə Nə Kimi Müraciət Edilir?
A) Yazılı Sorğu Istənilir
B) Sorğu Göndərilir
C) Vitse-Prezidentdəndə Bildiriş Göndərilir
D) Vitse-Prezidentdəndə Yazılı Sorğu Göndərilir
E) Müəssisələrə Bildiriş Göndərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ARDNŞ-nin 15 avqust 2013-cü il tarixli 114 nömrəli SOCARSS-004.2013 standart
sənədi
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

99. Oğurlanmış Əsas Vəsaitlər Nə Qədər Müddət Ərzində Tapılmadıqda Ardnş-In
Prezidentinin Sərəncamı Əsasında Balansdan Silinir?
A) 5 Il
B) 10 Il
C) 15 Il
D) 20 Il
E) 25 Il
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: ARDNŞ-nin 15 avqust 2013-cü il tarixli 114 nömrəli SOCARSS-004.2013 standart
sənədi

100. Əsas Vəsaitlərin Söküntüsündən Əldə Edilən Material qiymətliləri barədə
Aşağıdakılardan Hansı Düzgün Qeyd Edilib?
A) Material qiymətlilərinin satışından daxil olan vəsait müəssisənin gəlirinə aid edilir
B) Material qiymətliləri silinir
C) Material qiymətlilərinin satışından daxil olan vəsait vergiyə cəlb olunmur
D) Əsas Vəsaitin Söküntüsündən Əldə Edilən Material Qiymətliləri Satıla Bilməz
E) Material Qiymətlilərin Satışından Daxilolma Investorun Gəliri Kimi Göstərilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: ARDNŞ-nin 15 avqust 2013-cü il tarixli 114 nömrəli SOCARSS-004.2013 standart
sənədi

101. Əsas Vəsaitlərin Əsaslı Və Cari Təmiri Hansı Üsullarla Aparıla Bilər?
A) Təsərrüfat Və Podrat Üsulu
B) Podrat Və Icarə Üsulu
C) Təsərrüfat Və Icarə Üsulu
D) Təsərrüfat Və Kredit Üsulu
E) Icarə Və Kredit Üsulu

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiya qaydaları. Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının qərarı. 16.07.2013

102. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə əsasən amortizasiya hesablanması
məqsədləri üçün əsas vəsaitlər üzrə vergi ilinin sonuna qalıq dəyəri necə hesablanır?
A) Ilin Əvvəlinə Əv Qalıq Dəyəri + Cari Ildə Daxil Olmuş Əv Dəyəri +təmir xərclərinin
məhdudlaşdırmadan artıq olan hissəsi- Təqdim Edilmiş, Ləğv Edilmiş Və Ya Qalıq Dəyəri
500 Manatdan Və Ya Ilkin Dəyərin 5 Faizindən Az Olan Əv Dəyəri
B) Ilin Əvvəlinə Əv Qalıq Dəyəri - Cari Ildə Daxil Olmuş Əv Dəyəri - Təqdim Edilmiş, Ləğv
Edilmiş Və Ya Qalıq Dəyəri 500 Manatdan Və Ya Ilkin Dəyərin 5 Faizindən Az Olan Əv Dəyəri
C) Ilin Əvvəlinə Əv Qalıq Dəyəri - Cari Ildə Daxil Olmuş Əv Dəyəri + Təqdim Edilmiş, Ləğv
Edilmiş Və Ya Qalıq Dəyəri 500 Manatdan Və Ya Ilkin Dəyərin 5 Faizindən Az Olan Əv Dəyəri
D) Ilin Əvvəlinə Əv Qalıq Dəyəri + Təqdim Edilmiş, Ləğv Edilmiş Və Ya Qalıq Dəyəri 500
Manatdan Və Ya Ilkin Dəyərin 5 Faizindən Az Olan Əv Dəyəri
E) Ilin Əvvəlinə Əv Qalıq Dəyəri - Təqdim Edilmiş, Ləğv Edilmiş Və Ya Qalıq Dəyəri 500
Manatdan Və Ya Ilkin Dəyərin 5 Faizindən Az Olan Əv Dəyəri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

103. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə Əsasən Aşağıdakılardan Hansı Əsas
Vəsait Kateqorialarına Aid Deyil?
A) Ölçü-Tənzimləyici Cihazlar (Qurğular),
B) Öz Mülkiyyəti Olan Torpaq Sahələri
C) Torpaqların Yaxşılaşdırılmasına (Meliorasiya, Qurudulma, Irriqasiya Və S), Həmçinin
Başqa Işlərə (Məqsədlərə) Qoyulan Kapital Qoyuluşları
D) Iş-Güc Maşınları
E) Dəyərindən Və Xidmət Müddətindən Asılı Olmayaraq Balıq Ovu Alətləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

104. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının Q-17 Qərarına Əsasən
Aktivlərin Inventarizasiyasının Aparılması Hansı Halda Məcburiyyət Daşımır?
A) Mühasibat Uçotu Subyektinin Aktivləri Satıldıqda, Alındıqda, Icarəyə Və Istifadəyə
Verildikdə
B) Qanunvericilikdə Nəzərdə Tutulmuş Qaydada Mühasibat Uçotu Subyektləri Yenidən
Təşkil Edildikdə
C) Maddi-Məsul Şəxslər Dəyişildikdə Və Yaxud Məzuniyyətə Getdikdə
D) Oğurluq Və Ya Sui-Istifadə Halları, Həmçinin Qiymətlilərin Xarab Olması Faktları
Müəyyən Edildikdə
E) Idarə Rəisinin Və Ya Bələdiyyənin Müvafiq Qərarı, Yaxud Polis Bölməsinin Yazılı
Göstərişi Olduqda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiya qaydaları. Azərbaycan Respublikası
Maliyyə Nazirliyi Kollegiyasının qərarı. 16.07.2013

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

106. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə Əsasən Hüquqi Şəxsin
Nizamnaməsində Hansı Qaydalar Müəyyənləşdirilmir?
A) Hüquqi Şəxsin Adı
B) Hüquqi Şəxsin Olduğu Yer
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Hüquqi Şəxsin Təsisçilərinin Adları
D) Hüquqi Şəxsin Fəaliyyətinin
Idarə Edilməsi Qaydası
E) Hüquqi Şəxsin Ləğvi Qaydası
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

107. Əgər Ləğv Edilən Hüquqi Şəxsin Əmlakının Dəyəri Kreditorların Tələblərinin
Ödənilməsi Üçün Yetərli Deyildirsə, O Nə Kimi Ləğv Edilə Bilər
A) Müflis Olma Kimi
B) Hüquqi Şəxsin Yaradılması Zamanı Yol Verilmiş Qanunvericilik Pozuntuları Ilə
Əlaqədar Onun Qeydiyyatının Məhkəmə Tərəfindən Etibarsız Sayıldığı Kimi
C) Hüquqi Şəxsin Mövcudluğu Üçün Nəzərdə Tutulan
Müddətin Qurtarması Və Ya Yaradılması Zamanı Qarşıya Qoyulan Məqsədin Əldə Edilməsi
Ilə Əlaqədar
D) Lazımi Xüsusi Icazə (Lisenziya) Olmadan Fəaliyyət Və Ya Qanunla Qadağan
Edilmiş Fəaliyyət Həyata Keçirildiyi Kimi
E) Onun Təsisçilərinin (Iştirakçılarının) Və Ya Hüquqi Şəxsin Nizamnamə Ilə Vəkil
Edilmiş Orqanının Qərarı Kimi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

108. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə Əsasən Nümayəndəliklər Və Filiallar
Barədə Aşağıdakılardan Hansı Yalnışdır?
A) Nümayəndəliklər Və Filiallar Hüquqi Şəxs Deyildirlər Və Hüquqi Şəxsin Təsdiq Etdiyi
Əsasnamələr Üzrə Fəaliyyət Göstərirlər
B) Nümayəndəliklər Hüquqi Şəxsin Olduğu Yerdən Kənarda Yerləşən Və Hüquqi Şəxsin
Mənafelərini Təmsil Və Müdafiə Edən Ayrıca Bölməsidir.
C) Nümayəndəliklərin Və Filialların Rəhbərləri Hüquqi Şəxsin Etibarnaməsi Əsasında
Fəaliyyət Göstərirlər
D) Nümayəndəliklərin Və Filialların Rəhbərləri Hüquqi Şəxs Tərəfindən Təyin Edilmir
E) Nümayəndəliklər Və Filiallar Birbaşa Hüquqi Vəzifə Və Öhdəliklər Əldə Edə Və Həyata
Keçirə Bilməzlər.
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

109. Xarici Hüquqi Şəxsin Nümayəndəliyinin Və Ya Filialının Dövlət Qeydiyyatı Və Ləğv
Edilməsi Qaydaları Hansı Qanun Ilə Tənzimlənir?
A) "Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı Və Dövlət Reyestri Haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanununu
B) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
C) Mühasibat Uçotu Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
D) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
E) 15. Sosial Sığorta Haqqında Azərbaycan Respublikasinin Qanunu
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

110. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə Əsasən Əmək Haqqının Minimum
Məbləğinə Aşağıdakılardan Hansı Yalnışdır?
A) Işçinin Heç Bir Ayrı-Seçkilik Qoyulmadan Öz Işinə Görə Dövlətin Müəyyənləşdirdiyi
Minimum Əmək Haqqı Miqdarından Az Olmayan Haqq Almaq Hüququ Vardır
B) Minimum Əmək Haqqı — Iqtisadi, Sosial Şərait Nəzərə Alınmaqla Qanunvericiliklə
Ixtisassız Əməyə Və Xidmətə Görə Aylıq Əmək Haqqının Ən Aşağı Səviyyəsini Müəyyən
Edən Sosial Normativdir
C) Aylıq Iş Vaxtı Normasını Işləmiş Və Əmək Funksiyasını Yerinə Yetirmiş Işçinin Aylıq
Əmək Haqqı Dövlət Tərəfindən Müəyyən Edilmiş Minimum Əmək Haqqı Məbləğindən Aşağı
Ola Bilməz
D) Kollektiv Müqavilələrdə, Sazişlərdə Qanunvericiliklə Müəyyən Olunmuş Minimum Əmək
Haqqından Daha Yüksək Məbləğ Nəzərdə Tutula Bilər
E) Əmək Haqqı Sistemi Ilə Nəzərdə Tutulan Mükafatlar, Əmək Haqqına Əlavələr, Artımlar,
Habelə Iş Vaxtından Kənar Vaxtlarda Görülən Işlərə Görə Verilən Ödəmələr Və Digər
Ödənclər Minimum Əmək Haqqının Məbləğinə Daxil Edilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

111. Özünün Əmək Funksiyasını Yerinə Yetirməklə Yanaşı Müəyyən Səbəbdən Müvəqqəti
Işə Çıxmayan Işçini Əvəz Edən Işçiyə Əmək Haqqı Necə Verilir?
A) Yalnız Özünün Tarif Maaşı Verilir
B) Özünün Və Əvəz Etdiyinin Tarif Maaşının Cəmi Verilir
C) Əvəz Etdiyi Işçinin Tarif Maaşı Verilir
D) Əvəz Edilən Işçinin Maaşı Ilə Onun Maaşı Arasındakı Fərq Verilir
E) Əvəz Edilən Işçinin Maaşının Yarısı Verilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

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

113. Məzuniyyət Vaxtı Üçün Ödənilən Orta Əmək Haqqı Onun Hansı Iş Ili Üçün
Verilməsindən Asılı Olmayaraq Məzuniyyətin Verildiyi Aydan Əvvəlki Neçə Təqvim Ayının
Orta Əmək Haqqına Əsasən Müəyyən Edilir?
A) 2 Ay
B) 3 Ay
C) 6 Ay
D) 9 Ay
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

E) 12 Ay
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

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

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

116. Müvafiq Iş Ilinin (Illərinin) Məzuniyyətindən Istifadə Etməmiş Işçi Ilə Əmək
Müqaviləsinə Xitam Verilərkən Işçinin Arzusu Ilə Həmin Iş Ili (Illəri) Üçün Ona Məzuniyyət
Verilir Və Işdənçıxma Tarixi Hansı Gün Götürülür?
A) Əmək Müqaviləsinə Xitam Verildiyi Gün
B) Işcinin Son Işlədiyi Gün

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

C) Əmək Məzuniyyətinin Son Günü
D) Işlədiyi Ayın Son Iş Günü
E) Əmək Məzuniyyətinin Ilk Günü
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

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

118. Aşağıdakılardan hansı əmlak vergisinin vergitutma obyekti deyil?
A) Rezident fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan binalar
B) Rezident fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan yaşayış evləri
C) Rezident fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan qarajlar
D) Rezident fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitələri
E) Rezident fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan su və hava nəqliyyatı vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.Ə.Sadıqov, İ.M.Rzayev. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti. Vergi uçotu və Auditi. dərslik,04.09.2014 səh 95

119. Müəssisə hesabat ili ərzində yaradıldıqda və ya əmlak vergisi ödəyicisi olduqda, onun
əmlakının yaradıldığı və ya əmlak vergisi ödəyicisi olduğu tarixə və ilin sonuna qalıq dəyəri
toplanaraq neçəyə bölünməklə və müəssisənin yaradıldığı və ya əmlak vergisi ödəyicisi

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

olduğu aydan sonra, ilin sonuna qədər olan ayların sayına vurulurmaqla əmlak vergisi
hesablanır?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 24
E) 32
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Ə.Sadıqov, İ.M.Rzayev. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti. Vergi uçotu və Auditi. dərslik,04.09.2014 səh 95

120. Müəssisə hesabat ili ərzində ləğv edildikdə və ya sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi
olduqda, onun əmlakının ilin əvvəlinə və ləğv edildiyi və ya sadələşdirilmiş verginin
ödəyicisi olduğu tarixə qalıq dəyəri toplanaraq neçəyə bölünür və ilin əvvəlindən
müəssisənin ləğv edildiyi və ya sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olduğu aya qədər olan
ayların sayına vurulmaqla əmlak vergisi hesablanır?
A) 6
B) 12
C) 18
D) 20
E) 24
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Ə.Sadıqov, İ.M.Rzayev. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti. Vergi uçotu və Auditi. dərslik,04.09.2014 səh 95

121. Müəssisələr əsas vəsaitlərin orta illik qalıq dəyərindən neçə faiz dərəcəsi ilə vergi
ödəyirlər?
A) 0.5%
B) 0.01
C) 1.5%
D) 0.02
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E) 2.5%
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Ə.Sadıqov, İ.M.Rzayev. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti. Vergi uçotu və Auditi. dərslik,04.09.2014 səh 95

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

123. Mühərriki olmayan su və hava nəqliyyatı vasitələrinin əmlak vergisi necə hesablanır?
A) Bazar qiymətinin 1 faizi
B) Bazar qiymətinin 0.1 faizi
C) Bazar qiymətinin 0.01 faizi
D) Bazar qiymətinin 2 faizi
E) Bazar qiymətinin 0.02 faizi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: T.Ə.Sadıqov, İ.M.Rzayev. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti. Vergi uçotu və Auditi. dərslik,04.09.2014 səh 95

124. Fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan binalara görə əmlak vergisi hansı təşkilat
tərəfindən hesablanır?
A) Büdcə təşkilatları
B) Yerli özünü idarə etmə orqanları
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C) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
D) Dövlət fondları
E) Yerləşdiyi ərazinin bələdiyyəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Ə.Sadıqov, İ.M.Rzayev. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti. Vergi uçotu və Auditi. dərslik,04.09.2014 səh 95

125. Kənd təsərrüfatı torpaqları üzrə vergi dərəcələri hər hektara görə şərti ballarla ifadə
edilir. Bir şərti bal üçün torpaq vergisinin hesablanması dərəcəsi neçə manat müəyyən
edilmişdir?
A) 0.01 manat
B) 0.1 manat
C) 0.02 manat
D) 0.05 manat
E) 0.06 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Ə.Sadıqov, İ.M.Rzayev. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti. Vergi uçotu və Auditi. dərslik,04.09.2014 səh 95

126. Torpaq vergisini, müəssisələr torpaq sahələrinin ölçüsünə və torpaq vergisinin
dərəcələrinə əsasən illik olaraq hesablayıb nə zaman vergi orqanına verməlidirlər?
A) Yanvarın 15-dən gec olmayaraq
B) Martın 15-dən gec olmayaraq
C) Aprelin 15-dən gec olmayaraq
D) Mayın 15-dən gec olmayaraq
E) Oktyabrın 15-dən gec olmayaraq
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Ə.Sadıqov, İ.M.Rzayev. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti. Vergi uçotu və Auditi. dərslik,04.09.2014 səh 95
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127. Aşağıdakılardan hansılar mədən vergisinə cəlb edilmir?
A) Texnoloji prosesləəlaqədar quyuya vurulan neft və təbii qaz
B) Qeyri-filiz faydalı qazıntılar
C) Mişar daşları, çınqıl xammalı
D) Mineral sular
E) Yodlu bromlu sular
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: T.Ə.Sadıqov, İ.M.Rzayev. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti. Vergi uçotu və Auditi. dərslik,04.09.2014 səh 95

128. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə görə, bina tikili və qurğular neçə faizlə illik
amortizasiya olunur?
A) 5 %-dək
B) 10 %-dək
C) 7 %-dək
D) 20 %-dək
E) 25 %-dək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 2019

129. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə görə, iş heyvanları neçə faizlə illik
amortizasiya olunur?
A) 5 %-dək
B) 10 %-dək
C) 20 %-dək
D) 25 %-dək
E) 7 %-dək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 2019
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

130. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə görə, geoloji kəşfiyyat işlərinə və təbii
ehtiyyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər neçə faizlə illik amortizasiya olunur?
A) 2 %-dək
B) 10 %-dək
C) 20 %-dək
D) 25 %-dək
E) 7 %-dək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 2019

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

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

133. Aşağıdakı əsas vəsaitlərdən hansıları amortizasiya olunur?
A) Nadir tarixi memarlıq abidələri olan binalar
B) İncəsənət əsərləri
C) Konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər
D) Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları
E) Yüksək texnologiyalar məhsulu olan hesablama texnikası
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 2019

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

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

136. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə görə, yüksək texnologiyalar məhsulu olan
hesablama texnikası neçə faizlə illik amortizasiya olunur?
A) 10 %-dək
B) 20 %-dək
C) 25 %-dək
D) 7 %-dək
E) İllər üzrə istifadə müddətinə mütənasib
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 2019

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

138. Aşagıda göstərilən hansı əsas vəsait amortizasiya olunmur?
A) Avtonəqliyyat vasitələri
B) Damazlıq üçün saxlanılan heyvanlar
C) Presləmə üçün avadanlıq
D) Motorlu su qayıqları
E) Dəyəri 8000 azn olan proqram təminatı
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 2019

139. Hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 200
manat məbləğində azaldılmalıdır?
A) I və II qrup əlillərin (müharibə əlillərindən başq, sağlamlıq imkanları məhdud 18
yaşınadək şəxslərin
B) Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi
qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilərin
C) Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslərin
D) Sovet İttifaqı və Sosialist Əməyi Qəhrəmanlarının
E) Qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq himayəsində azı üç nəfər, o cümlədən gündüz
təhsil alan 23 yaşınadək şagirdlər və tələbələr olan ər və ya arvadın
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (16 dekabr 2016-cı il tarixli
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş əlavə və dəyişikliklərlə)

140. Hansı fiziki şəxslərin hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 100
manat məbləğində azaldılmalıdır?
A) Sənətkarlığın misgərlik, qalayçılıq və saxsı məmulatlarının, təsərrüfat müxəlləfatının,
bağçılıq-bostançılıq alətlərinin, xalq musiqi alətlərinin, oyuncaqların, suvenirlərin,
qamışdan və qarğıdan məişət əşyalarının düzəldilməsi, keramika məmulatlarının bədii
işlənməsi, bədii tikmə, ağac materiallardan məişət alətlərinin hazırlanması sahəsində
fəaliyyət göstərən fiziki şəxslərin
B) Çernobıl AES-də qəza, mülki və ya hərbi təyinatlı atom obyektlərində digər radiasiya
qəzaları nəticəsində, habelə nüvə qurğularının hər hansı növləri, o cümlədən nüvə silahı və
kosmik texnika ilə bağlı olan sınaqlar, təlimlər və başqa işlər nəticəsində şüa xəstəliyinə və
şüa yükü ilə əlaqədar xəstəliyə tutulmuş və ya bu xəstəlikləri keçirmiş şəxslərin
C) Sovet İttifaqı və Sosialist Əməyi Qəhrəmanlarının
D) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müharibə veteranı adı almış şəxslərin
E) Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi
qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilərin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi (16 dekabr 2016-cı il tarixli
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş əlavə və dəyişikliklərlə)

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

142. Əgər qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsin illik gəliri 30000
manatadək olarsa, gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı dərəcə tətbiq olunur?
A) 14 faiz
B) 15000 manat x 14% + 15000 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi
C) 20000 manat x 14% + 20000 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi
D) 10000 manat x 14% + 10000 manatdan çox olan məbləğin 25 faizi
E) 25 faiz
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

143. Fiziki şəxsə, onun xaricdə müalicə haqlarını ödəmək üçün təqdim olunmuş maddi
yardımın dəyərinin hansı hissəsi gəlir vergisindən azad olunmalıdır?
A) 2000 manatadək olan hissəsi
B) 5000 manatadək olan hissəsi
C) 10000 manatadək olan hissəsi
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D) 20000 manatadək olan hissəsi
E) 50000 manatadək olan hissəsi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

144. Himayəsində (qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq) azı 3 nəfər, o cümlədən gündüz
təhsil alan 23 yaşınadək şagirdl və tələbələr olan ər və ya arvaddan birinin vergi tutulmalı
olan aylıq gəliri nə qədər azaldılır?
A) 200 manat
B) 400 manat
C) 50 manat
D) 250 manat
E) 100 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

145. Əgər fiziki şəxs iki vә ya daha çox yerdә muzdla işlәyirsə, onun gәlirlәrindәn vergi
hansı qaydada hesablanır vә hansı büdcәyә ödәnilir?
A) Әn çox әmәk haqqı aldığı yerdә hesablanır vә dövlәt büdcәsinә ödәnilir
B) Hәr bir iş yerindә ödәnilәn mәblәğdәn ayrıca hesablanır vә dövlәt büdcәsinә ödәnilir
C) Әsas iş yerindә gәlirlәrin ümumi mәblәğindәn tutularaq dövlәt büdcәsinә ödәnilir
D) Hәr bir iş yerindә ödәnilәn mәblәğdәn ayrıca hesablanır vә bәrabәr hissәlәrlә bәlәdiyyә
vә dövlәt büdcәsinә ödәnilir
E) Hәr bir iş yerindә ödәnilәn mәblәğdәn ayrıca hesablanır vә bәlәdiyyә büdcәsinә ödәnilir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

146. Tamamlayın:
“Rezident - təqvim ilində üst-üstə “...” artıq vaxtda həqiqətən Azərbaycan Respublikasının
ərazisində olan istənilən fiziki şəxsdir”

Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

A) 4 aydan
B) 182 gündən
C) 1 ildən
D) 32 gündən
E) 9 aydan
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

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

148. Fiziki şəxsin muzdlu işlə əlaqədar əldə etdiyi gəlirə verilənlərdən hansı aiddir?
A) Royalti
B) Əmlakın icarəsindən gəlir
C) Dividend
D) Əmək haqqı
E) Faiz gəliri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

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

150. Sadalanan fiziki şəxslərdən hansının muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 400
manat məbləğində azaldılır?
A) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müharibə veteranı adı almış şəxslərin
B) Həlak olmuş, yaxud sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin valideynləri
C) 1990-cı il yanvarın 20-də SSRİ qoşunlarının müdaxiləsi nəticəsində, habelə Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi zamanı həlak olmuş şəxslərin valideynləri
D) Əfqanıstana və döyüş əməliyyatları aparılan başqa ölkələrə göndərilmiş hərbi
qulluqçular və təlim-yoxlama toplanışlarına çağırılmış hərbi vəzifəlilər
E) I və II qrup əlillərin (müharibə əlillərindən başq, sağlamlıq imkanları məhdud 18
yaşınadək şəxslərin
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

151. İllik amortizasiya norması amortizasiya olunan “binalar, tikintilər və qurğular” üzrə
necə təyin olunur?
A) 3%-dən 7 %-dək
B) Ən azı 7%
C) 0.07
D) 7 %-dək
E) 7 %-dən 20 %-dək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
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152. İllik amortizasiya norması amortizasiya olunan “maşınlar və avadanlıq” üzrə necə təyin
olunur?
A) > 7 %
B) ≤ 25 %
C) ≤ 20 %
D) > 10 %
E) istifadə müddətinə mütənasib məbləğlərlə müəyyən olunur
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

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

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

155. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmur?
A) Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi
B) Vergitutmanın ümumi əsasları
C) Vergiləri ödəməkdən yayınmağa görə cərimələrin tətbiqi
D) Vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydaları
E) Vergi ödəyicilərinin vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

156. Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən olunmur?
A) Dövlət vergi orqanlarının vergitutma məsələləri ilə bağlı hüquq və vəzifələri
B) Hasilatın pay bölgüsü haqqında sazişlər çərçivəsində fəaliyyət üzrə vergi hesabatlarının
təqdim edilmə qaydalarının pozulması üzrə cərimələrin tətbiqi
C) Dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən
(hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydaları
D) Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bələdiyyələrdə vergitutmanın ümumi əsasları və
vergilər
E) Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

157. Vergilərin müəyyən edilmiş hesab olunması üçün zəruri olan vergitutma elementlərinə
aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A) Vergitutma obyekti
B) Vergi dövrü
C) Verginin hesablanması qaydası
D) Vergitutma bazası
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E) Vergi siyasəti
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

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

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

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

161. Gəlirdən çıxılan xərcləri müəyyənləşdirin:
A) Əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclər
B) Faktiki ezamiyyə xərclərinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi
normadan artıq olan hissəsi
C) Sahibkarlıq fəaliyyəti əyləncə və ya sosial xarakteri daşıyan vergi ödəyicisinin bu cür
fəaliyyət çərçivəsində çəkilən xərcləri
D) Əmək haqqı kartlarının alınmasına çəkilən xərclər istisna olmaqla, fiziki şəxsin fərdi
istehlakla və ya əmək haqqının alınması ilə bağlı olan xərcləri
E) İşçilərin mənzil və digər sosial xarakterli xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

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

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

163. X və Y-i təyin edin:
“Müəssisənin gəlirlərdən çıxarılmasına yol verilən xərclərinin gəlirdən artıq olan hissəsi X
davam edən sonrakı dövrə keçirilir və illər üzrə Y həmin illərin mənfəəti hesabına
kompensasiya edilir”.

A) Beş ilədək; bərabər proporsiyalarda
B) Üç ilədək; məhdudiyyət qoyulmadan
C) Üç ilədək; bərabər proporsiyalarda
D) Beş ilədək; məhdudiyyət qoyulmadan
E) Dörd ilədək; bərabər proporsiyalarda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

164. 2016-cı ilin bir yanvar tarixində müəssisə özünə məxsus ticarət obyektini digər
müəssisəyə aylıq 5000 manat olmaqla icarəyə verir. Belə olan halda icarəyə verən
müəssisənin illik icarə məbləğindən mənfəət vergisini hesablayın.
A) 12000 man
B) 1000 man
C) 60000 man
D) 10000 man
E) 8000 man
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Ə.Salahov, V.Mehdiyev. Mühasibat uçotu. Bakı, 2016
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165. İstehsal müəssisəsinin işçilərinin 50 faizi 18 yaşına çatmamış əlillərdən və sağlamlıq
imkanları məhdud olan şəxslərdən ibarət olduğu halda müəssisənin mənfəəti 88600 manat
olmuşdur. Verilənləri nəzərə alaraq mənfəət vergisini hesablayın.
A) 8860 man
B) 17720 man
C) 7500 man
D) 8200 man
E) 12500 man
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

166. Fiziki şəxsin mikro sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi illik gəliri 55000 manat təşkil
etdiyi halda vergi ödəyicisinin büdcəyə ödəməli olduğu verginin məbləğini hesablayın.
A) 7700 man
B) 11587 man
C) 2750 man
D) 11550 man
E) 7954 man
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

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

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

169. Operativ vergi nəzarəti harada keçirilir?
A) Yerlərə getmədən keçirilir
B) Bəyannamələrə əsasən aparılır
C) Fiziki və hüquqi şəxslərin gəlir götürmək üçün istifadə etmədikləri binalarda
D) Anbarlarda
E) Şəxsi nəqliyyat vasitələrində
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

170. Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər
B) Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlər
C) Əsas vəsaitlərin təqdim edilməsindən gəlirlər
D) Royalti
E) İşəgötürənin öz işçisinə malı hədiyyə şəklində verməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

171. Aşağıdakılardan hansı vergitutmanın formasına aiddir?
A) Məlumat üzrə
B) Vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi üzrə
C) Sərəncam üzrə
D) Xəbərdarlıq üzrə
E) Bəyannamə üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

172. Amortizasiya olunan aktivlərə aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
A) İş heyvanları
B) Geoloji-kəşfiyyat işlərinə və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclər
C) Konservasiya edilmiş əsas vəsaitlər
D) Qeyri-maddi aktivlər
E) Nəqliyyat vasitələri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları. 9 №-li Maliyyə Hesabatının
Beynəlxalq Standartı Maliyyə alətləri

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

174. Azərbaycanda tətbiq olunan vergi amortizasiyası aşağıdakı metodlardan hansıdır?
A) Azalan qalıq metodu
B) Xətti metod
C) Faydalı xidmət müddəti illəri rəqəmlərinin cəmi metodu
D) İlkin ayırma metodu
E) Dərhal silinmə metodu
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

175. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi aşağıdakı qaydalardan hansını müəyyən
etmir?
A) Vergi ödəyicilərinin təsərrüfat planının hazırlanma qaydasını
B) Vergi ödəyicilərinin hüquq və vəzifələrini
C) Vergi nəzarətinin forma və metodlarını
D) Vergi qanunvericiliyin pozulmasına görə məsuliyyəti
E) Dövlət vergi orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin hərəkətlərindən
(hərəkətsizliyindən) şikayət edilməsi qaydasını
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

176. Naxçıvan Muxtar Respublikasında və bələdiyyələrdə vergitutmanın ümumi əsasları
hansı qanunvericilik bazasına əsasən tənzimlənir?
A) Naxçıvan Muxtar Respublikası və bələdiyyələrə dair qanunvericilik aktına əsasən
B) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən
C) Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinə əsasən
D) Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən
E) Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

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

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

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

180. Dövlət vergi orqanlarının təyinatına aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
A) Vergi orqanları vergi məsələləri ilə bağlı gömrük orqanının səlahiyyətlərini həyata
keçirmək hüququna malikdir
B) Vergi orqanları öz səlahiyyətləri çərçivəsində hüquq mühafizə orqanlarının
səlahiyyətlərini həyata keçirir
C) Vergi orqanları öz fəaliyyətlərini yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarından asılı olmayaraq
müstəqil həyata keçirir
D) Vergi orqanları tərəfindən qanunvericiliyə əsasən qəbul edilən qərarların icrası bütün
hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidir
E) Vergi orqanları məhkəmələrə iddia ərizələrinin verilməsi üçün dövlət rüsumundan
azaddırlar
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

181. Neft sektorunda çalışan işçinin əmək haqqısı 800 azn hesablanmışdırsa, işçidən və
müəssisədən DSMF-yə ödəniləcək məbləgi təyin edin.
A) 186 azn
B) 200 azn
C) 80 azn
D) 230 azn
E) 134 azn
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi
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182. Vergi orqanlarının hüquqlarına aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
A) Vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənilməsinə nəzarət etmək
B) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada vergi yoxlamalarını həyata keçirmək
C) Vergi ödəyicisinin gəlir götürmək üçün istifadə etdiyi istehsal, anbar və ticarət
binalarında xronometraj qaydada müşahidə həyata keçirmək
D) Vergi ödəyicilərindən vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan
qaldırılmasını tələb etmək
E) Ödənilməmiş vergilərin, faizlərin və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsini vergi
ödəyicisindən tələb etmək
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

183. Aşağıdakılardan hansı vergi nəzarətinə aid deyildir?
A) Operativ vergi nəzarəti
B) Vergi ödəyicilərinin uçotu
C) Kameral vergi yoxlaması
D) Daxili nəzarət
E) Səyyar vergi yoxlaması
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

184. Aşağıda göstərilənlərdən hansılar vergi uçotunda qeydiyyata durmaya bilər?
A) Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən xarici ölkələrin diplomatik və konsulluq
nümayəndəlikləri
B) Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslər
C) Bəyannamə verməli olan rezident fiziki şəxslər
D) Vergi ödəyicisinin filial və nümayəndəlikləri
E) Azərbaycan Respublikası ərazisində gəlir əldə edən qeyri-rezident fiziki şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

185. Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən müəssisələrin filial və nümayəndəlikləri vergi uçotuna
durmaq üçün nə zaman ərizə təqdim etməlidirlər?
A) Filial və nümayəndəliyin yaradılmasından sonra 30 gün ərzində
B) Filial və nümayəndəliyin yaradıldığı gün
C) Filial və nümayəndəliyin yaradılmasından sonra 15 gün ərzində
D) Filial və nümayəndəliyin yaradılmasından 15 gün əvvəl
E) Filial və nümayəndəliyin yaradılmasından sonra 10 gün ərzində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

186. Vergi ödəyicisi olan hüquqi şəxslər uçota alınmaq üçün ərizə ilə birlikdə vergi orqanına
hansı sənədlərin surətlərini təqdim etməlidirlər?
A) Dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamə, nizamnamə, rəhbərin şəxsiyyətini
təsdiq edən sənəd və olduğu yer haqqında məlumat
B) Dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamə, nizamnamə, rəhbərin təyin
olunması və hüquqi şəxsin ünvanını təsdiq edən sənədlər, rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən
sənəd və olduğu yer haqqında məlumat
C) Dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamə, rəhbərin təyin olunması və hüquqi
şəxsin ünvanını təsdiq edən sənədlər, rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və olduğu yer
haqqında məlumat
D) Dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamə, nizamnamə, rəhbərin təyin
olunması və hüquqi şəxsin ünvanını təsdiq edən sənədlər
E) Dövlət qeydiyyatına alınması haqqında şəhadətnamə, nizamnamə, hüquqi şəxsin
ünvanını təsdiq edən sənədlər, rəhbərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və olduğu yer
haqqında məlumat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

187. Kameral vergi yoxlamasının keçirilmə yerləri aşağıdakılardan hansıdır?
A) Yerlərə getmədən keçirilir
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B) Vergi ödəyicisinin ofis binasında sənədlərə əsasən keçirilir
C) Vergi ödəyicisinin anbarlarında keçirilir
D) Vergi ödəyicisinin ticarət binasında keçirilir
E) Vergi ödəyicisinin istehsal binasında keçirilir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

188. Kameral vergi yoxlaması neçə iş günü müddətində keçirilir?
A) Vergi bəyannaməsinin vergi ödəyicisinə təqdim edildiyi gündən 15 iş günü müddətində
B) Vergi bəyannaməsinin vergi ödəyicisinə təqdim edildiyi gündən 5 iş günü müddətində
C) Vergi bəyannaməsinin vergi ödəyicisinə təqdim edildiyi gündən 40 iş günü müddətində
D) Vergi bəyannaməsinin vergi ödəyicisinə təqdim edildiyi gündən 10 iş günü müddətində
E) Vergi bəyannaməsinin vergi ödəyicisinə təqdim edildiyi gündən 30 iş günü müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

189. Kameral vergi yoxlaması zamanı tələb olunan, dəqiqləşdirilmiş hesabat neçə iş günü
müddətində vergi orqanına təqdim edilməlidir?
A) 10 iş günü müddətində
B) 15 iş günü müddətində
C) 20 iş günü müddətində
D) 30 iş günü müddətində
E) 5 iş günü müddətində
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi

190. Səyyar vergi yoxlamasının növləri aşağıdakılardan hansılardır?
A) Növbəti və növbədən kənar
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B) Daxili və xarici
C) Qısa müddətli və uzunmüddətli
D) Məcburi və könüllü
E) Ümumi və xüsusi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Z.H.Rzayev. Vergi Menecmenti. Bakı, 2007

191. Növbəti səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsindən neçə gün əvvəl vergi ödəyicisinə
bildiriş göndərilir?
A) Vergi yoxlamasına başlamazdan azı 5 gün əvvəl
B) Vergi yoxlamasına başlamazdan azı 7 gün əvvəl
C) Vergi yoxlamasına başlamazdan azı 15 gün əvvəl
D) Vergi yoxlamasına başlamazdan azı 10 gün əvvəl
E) Vergi yoxlamasına başlamazdan azı 2 gün əvvəl
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Z.H.Rzayev. Vergi Menecmenti. Bakı, 2007

192. Səyyar vergi yoxlamanın həyata keçilirməsi üçün vergi ödəyicisinə təqdim olunan
bildirişdə aşağıdakı məlumatlardan hansılar göstərilməlidir?
A) Vergi yoxlamasının keçirilmə tarixi, yoxlanılacaq sənədlərin adları, vergi orqanının və
vergi ödəyicisinin hüquq və vəzifələri
B) Vergi yoxlamasının keçirilmə müddəti və tarixi, yoxlanılacaq sənədlərin adları, vergi
yoxlamasının əsası
C) Vergi yoxlamasının keçirilmə vergi orqanının və vergi ödəyicisinin hüquq və vəzifələri
D) Vergi yoxlamasının əsası, keçirilmə tarixi, vergi orqanının və vergi ödəyicisinin hüquq və
vəzifələri
E) Vergi yoxlamasının keçirilmə tarixi, yoxlanılacaq sənədlərin adları, vergi orqanının
hüquq və vəzifələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Z.H.Rzayev. Vergi Menecmenti. Bakı, 2007
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193. Növbəti səyyar vergi yoxlaması il ərzində neçə dəfə keçirilə bilər?
A) Təqvim ili ərzində 1 dəfədən çox keçirilə bilməz
B) Təqvim ili ərzində tələb olunan sayda keçirilə bilər
C) Təqvim ili ərzində 2 dəfədən çox keçirilə bilməz
D) Təqvim ili ərzində 5 dəfədən çox keçirilə bilməz
E) Təqvim ili ərzində 4 dəfədən çox keçirilə bilməz
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Z.H.Rzayev. Vergi Menecmenti. Bakı, 2007

194. Səyyar vergi yoxlamasının keçirilmə müddəti hansı halda uzadıla bilər?
A) Vergi orqanları tərəfindən göndərilən sorğulara, cavabların alınma müddəti cavab
göndərən şəxslər tərəfindən pozulduqda
B) Vergi ödəyicisinin xahişi ilə
C) Yoxlamanı aparan vergi orqanının səhhətində problem yarandıqda
D) Yoxlamanın aparılması üçün zəruri olan sənədlər təqdim edilmədikdə
E) Məhkəmənin qərarı ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Z.H.Rzayev. Vergi Menecmenti. Bakı, 2007

195. Növbədənkənar vergi yoxlaması vergi orqanları tərəfindən hansı halda keçirilə bilməz?
A) Vergi yoxlamasının nəticələri üzrə tərtib edilmiş aktda dürüst olmayan məlumatlar aşkar
edildikdə
B) Artıq ödənilmiş vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının qaytarılması ilə bağlı vergi
ödəyicisindən ərizə daxil olduqda
C) Məhkəmə və ya hüquq mühafizə orqanlarının yoxlamanın keçirilməsi barədə müvafiq
qərarı olduqda
D) Vergi hesabatı sənədləri müəyyən edilmiş müddətdə təqdim edildikdə
E) Yoxlamanın keçirilməsi ilə bağlı vergi ödəyicisi ərizə ilə müraciət etdikdə
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Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Z.H.Rzayev. Vergi Menecmenti. Bakı, 2007

196. Aşağıdakılardan hansı operativ vergi nəzarətinin keçirilməsi üçün əsas deyildir?
A) Vergi orqanı tərəfindən keçirilən səyyar vergi yoxlaması zamanı aşkar edilmiş faktlar
B) Vergi orqanına daxil olan mənbəyi bəlli məlumatlar
C) Vergi ödəyicisi, vergi orqanının qayda pozuntusunu aradan qaldırılması ilə bağlı tələbinə
əməl etmədikdə
D) Qanunvericiliyin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən pozulmasına
dair vergi orqanının əlində kifayət qədər əsası olduqda
E) Vergi ödəyicisi materialların uçotunu düzgün aparmadıqda
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Z.H.Rzayev. Vergi Menecmenti. Bakı, 2007

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

198. Aşağıdakılardan hansı vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb
olunmanı istisna edən hal deyildir?
A) Hüquq pozuntusu vergi ödəyicisi tərəfindən məqsədli şəklidə törədilmədikdə
B) Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusu hadisəsinin olmaması
C) Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunda şəxsin təqsirinin olmaması
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D) Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı hüquq pozuntusunu törədən fiziki şəxsin həmin əməli
törətdiyi anda məsuliyyətə cəlb etmə yaşına çatmaması
E) Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb etmə müddətinin
qurtarması
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Z.H.Rzayev. Vergi Menecmenti. Bakı, 2007

199. Aşağıdakılardan hansı qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirə aid deyildir?
A) Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlir
B) Faiz gəliri
C) Divident gəliri
D) Əmlakın icarəyə verilməsindən gəlir
E) Royalti gəliri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

200. Vergi orqanlarının qərarlarından və ya vergi orqanının vəzifəli şəxslərinin
hərəkətlərindən şikayət aşağıda göstərilən orqanlardan hansına verilir?
A) Yuxarı vergi orqanına
B) Nazirlər kabinetinə
C) Ərazi üzrə vergi orqanına
D) Gömrük orqanına
E) Xüsusi rejimli vergi idarələrinə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

201. Vergi orqanının hərəkətləri ilə bağlı şikayətlərə hansı qanunvericilikdə müəyyən
edilmiş qaydalara əsasən baxılır?
A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında müəyyən edilmiş qaydalara əsasən
baxılır
Rəy və təklifləriniz üçün

elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz

B) Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydalara
əsasən baxılır
C) Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydalara əsasən
baxılır
D) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydalara əsasən
baxılır
E) Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydalara əsasən
baxılır
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

202. Vergi tutmanın məqsədləri üçün aşağıdakılardan hansı gəlirə aid deyildir?
A) Qeyri-rezident vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikası mənbəyindən əldə etdiyi gəlir
B) Muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir
C) Muzdlu ilə əlaqədar olmayan fəaliyyətdən əldə edilən gəlir
D) Əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsindən yaranan artımdan olan gəlir
E) Muzdlu əməyin nəticəsində hədiyyə şəklində əldə edilən gəlir
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

203. Muzdlu işlə əlaqədar gəlir dedikdə hansı gəlir nəzərdə tutulmur?
A) İşçinin xərclərinin əvəzi ödənildiyi halda ödənilən vəsaitin məbləği
B) İşəgötürən tərəfindən işçiyə malın, işin və ya xidmətin təqdim etdiyi yaxud hədiyyə
verdiyi halda yaranan gəlirlər
C) İşçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda ödənilən
vəsaitin məbləği
D) İşəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları
E) İşçiyə faktiki iş yerindən ödənilən ezamiyyə məbləği
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.
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204. Muzdlu işə aid olmayan gəlirlər aşağıdakılardan hansılardır?
A) Sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlər
B) İşçinin xərclərinin əvəzi ödənildiyi halda ödənilən vəsaitin məbləği
C) İşəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları
D) Qeyri-rezident fiziki şəxsin Azərbaycan Respublikası mənbəyindən əldə etdiyi əmək
haqqı
E) İşçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda ödənilən
vəsaitin məbləği
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

205. Sahibkarlıq fəliyyətindən əldə edilən gəlirlərə hansı aid deyildir?
A) Əmlakın icarəyə verilməsindən əldə olunan gəlir
B) Sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri ilə istifadə olunan aktivlərin təqdim edilməsindən əldə
edilən gəlir
C) Sahibkarlıq fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına və ya müəssisənin bağlanmasına razılıq
verilməsindən əldə olunan gəlir
D) Əsas vəsaitin təqdim edilməsindən alınan gəlirlər
E) Gəlirdən çıxılan kompensasiya edilən məbləğdən və ya ehtiyatların azalmasından gəlirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

206. Aşağıdakılardan hansı qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlirlərə aid
deyildir?
A) Sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədi ilə istifadə olunmayan aktivlərin satışından əldə olunan
gəlir
B) Sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri ilə istifadə olunan aktivlərin təqdim edilməsindən əldə
edilən gəlir
C) Təqvim ili ərzində alınan hədiyyə və mirasların müəyyən məbləği
D) Vəkillik xidmətləri ilə məşğul olan şəxslərin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlir
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E) İdman mərc oyunları ilə əlaqədar əldə edilən uduşlar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

207. Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən Vergi tutulan illik gəlirin məbləği 30000 manatadək
olduqda verginin hesablanması qaydasını göstərin.
A) 4200+30000-dək məbləğin 25%-ə hasili
B) 4200+30000-dək məbləğin 14%-ə hasili
C) 4200+30000-dək məbləğin 30%-ə hasili
D) 30000-dək məbləğin 14%-ə hasili
E) 30000-dək məbləğin 25%-ə hasili
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

208. Aşağıda göstərilən gəlirlərdən hansılar fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azad deyildir?
A) Təqvim ili ərzində alınan hədiyyə, maddi yardım, birdəfəlik müavinət və mirasların 1000
manatadək olan hissəsi
B) Alimentlər
C) Ailə üzvündən alınan hədiyyə maddi yardım və miraslar
D) Bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından əldə edilən gəlirlər
E) Fiziki şəxslərin əsas iş yerlərindən muzdlu işlə əlaqədar aldıqları əşya şəklində gəlirləri
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

209. Aşağıdakı fiziki şəxslərin hansılarının gəlirinin 400 manatı vergidən azad deyildir?
A) Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanlarının
B) Birinci və ikinci qrup əlillərin və sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşadək olan şəxslərin
gəliləri
C) Sovet İttifaqı və Sosialist Əməyi Qəhrəmanının gəliri
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D) Müharibə əlillərinin gəlirləri
E) Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müharibə veteranı adı almış şəxslərin
gəlirləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

210. Müəssisələrin mənfəətindən neçə faiz vergi tutulur?
A) 0.2
B) 0.22
C) 0.18
D) 0.25
E) 0.27
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

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

212. Mənfəət vergisinin güzəştinə aşağıdakılardan hansı aid deyildir?
A) Xeyriyyə təşkilatlarının sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar gəlirləri
B) Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil alması üçün yaradılmış xüsusi təhsil
müəssisələrinin gəlirləri
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C) Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinə olan vergi
borcunun silinməsindən olan gəlirlər
D) Müvafiq icra hakimiyyətinin qərarına əsasən bir hüquqi şəxsin balansından əvəzsiz
olaraq digər hüquqi şəxsin balnsına verilmiş əsas vəsaitlərin dəyəri
E) Alınmış sığorta ödənişləri (həmin sığorta hadisəsi ilə əlaqədar zərərə aid edilən
məbləğlərdən başq
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

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

214. Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik vasitəsi ilə fəaliyyət göstərən qeyrirezident vergi ödəyicisi hansı gəlirlər üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A) Bütün gəlirlər üzrə
B) Yalnız Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirlər üzrə
C) Daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olmayan vergiyə cəlb edilən gəlirlər üzrə
D) Daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olan vergiyə cəlb olunan bütün gəlirlər üzrə
E) Daimi nümayəndəliyi ilə əlaqədar olan vergitutma məqsədi ilə gəlir hesab edilməyən
gəlilər üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.
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215. Məşğulluqdan və ya əmlakın təqdim edilməsindən gəlir əldə edən qeyri-rezident fiziki
şəxs hansı gəlirlər üzrə gəlir vergisinin ödəyicisidir?
A) Azərbaycan mənbəyindən təqvim ili ərzində əldə etdiyi bütün gəlirlər üzrə
B) Azərbaycan mənbəyindən və onun hüdudlarından kənarda əld etdiyi bütün növ gəlirlər
üzrə
C) Yalnız Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda əldə etdiyi gəlirlər üzrə
D) Vətəndaşı olduğu ölkənin gəlirləri üzrə
E) Azərbaycan mənbəyindən il ərzində əldə etdiyi ümumi gəlirdən, həmin dövr üzrə bu
gəlirin əldə edilməsi üçün Vergi məcəlləsi ilə müəyyənləşdirilən xərcləri çıxıldıqdan sonra
qalan məbləğ üzrə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

216. Vergitutma məqsədləri üçün rezident fiziki şəxsin gəlirləri dedikdə hansı gəlirlər
nəzərdə tutulur?
A) Azərbaycan Respublikasında və Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda
əldə etdiyi gəlirlər
B) Yalnız Azərbaycan Respublikası hüdudlarında əldə etdiyi gəlirlər
C) Yalnız Azərbaycan Respublikasının hüdudlarında kənarda əldə etdiyi gəlirlər
D) Yalnız sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər
E) Yalnız qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

217. Vergitutma məqsədləri üçün qeyri-rezident fiziki şəxsin gəliri dedikdə hansı gəlirlər
nəzərdə tutulur?
A) Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda əldə edilən gəlirlər
B) Azərbaycan Respublikası mənbələrindən əldə edilən gəlirlər
C) Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda və Azərbaycan Respublikası
mənbələrindən əldə edilən gəlirlər
D) Rezident olduğu ölkədə əldə etdiyi gəlirlər
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E) Rezident olduğu ölkədə yalnız müzdlu işdən əldə etdiyi gəlirlər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

218. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq aşağıdakılardan hansı
gəlirdən çıxılan xərc hesab olunur?
A) Əsas vəsaitlərin alınmasına və quraşdırılmasına çəkilən xərclər
B) Əyləncə, yemək, işçilərin mənzil və digər sosial xərcləri
C) Faktiki ezamiyyə xərclərinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyənləşdirdiyi
normadan artıq olan hissəsi
D) Ehtiyat fondlarına ayırma məbləği (sığorta və bank fəaliyyəti istisna olmaqla)
E) Sahibkarlıq fəaliyyəti əyləncə və ya sosial xarakter daşıyan vergi ödəyicilərinin bu cür
fəaliyyətlə əlaqədar xərcləri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

219. Vergi ödəyicisi ümidsiz borc məbləğini gəlirdən çıxmaq hüququna hansı halda
malikdir?
A) Əgər malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar
gəlir əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən ümumi gəlirə daxil edilməmişdirsə
B) Vergi ödəyicisi əsaslı səbəblərlə vergi orqanına ərizə ilə müraciət etdiyi halda
C) Əgər malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar
gəlir əvvəllər sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə edilən ümumi gəlirə daxil edildiyi və Vergi
ödəyicisinin mühasibat kitablarında ümidsiz borc məbləğinin dəyəri olmayan borc kimi
silindiyi hallarda
D) Vergi ödəyicisinin mühasibat kitablarında ümidsiz borc məbləğinin dəyəri olmayan borc
kimi silmədiyi halda
E) Vergi ödəyicisinin mühasibat kitablarında ümidsiz borc məbləğini göstərmədiyi halda
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.
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220. Elmi tədqiqat, layihə axtarış və təcrübə konstruktor işlərinə çəkilən xərclər hansı halda
gəlirdən çıxılır?
A) Gəlir götürmək məqsədi ilə aparıldıqda
B) Gəlir götürmək məqsədi ilə aparılmadıqda
C) Qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətinə aid olduqda
D) Keçən ilki gəlir hesabına aid edildikdə
E) Vergi ödəyicisinin yazılı müraciəti ilə
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

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

222. Aşağıdakılardan hansılar aksizli mallara aid deyildir?
A) İdxal olunan xəz-dəri məmulatları
B) İçməli spirt
C) Neft məhsulları
D) İstirahət və idman üçün istifadə olunan yaxtalar
E) Yük daşımada istifadə olunan gəmilər
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
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İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

223. Aşağıdakılardan hansılar əmlak vergisinin vergitutma obyekti deyildir?
A) Şəhərlərdə sərnişin daşımaları üçün istifadə olunan avtobuslar, tramvaylar, trolleybuslar
B) Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan binalar
C) Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərə məxsus su və hava nəqliyyatı vasitələri
D) Müəssisələrin balansında olan əsas vəsaitlərin orta illik dəyəri
E) Daimi nümayəndəlik vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən qeyri-rezidentlər üçün
yalnız daimi nümayəndəliklə bağlı olan əsas vəsailərin orta illik dəyəri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

224. Aşağıdakı torpaqlardan hansılar torpaq vergisinə cəlb edilir?
A) Yaşayış məntəqələrinin ümumi istifadədə olan torpaq sahələri
B) Fiziki şəxslərin və müəssisələrin istifadəsində olan torpaq sahələri
C) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft fondunun mülkiyyətində olan torpaq sahəsi
D) Meşə və su fondu torpaqları
E) Dövlət sərhəd zolaqları və müdafiə təyinatlı torpaq sahələri
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

225. Mədən vergisinin ödənilməli olduğu vaxt aşağıdakılardan hansılardır?
A) Hesabat ayı üçün mədən vergisinin məbləği faydalı qazıntıların çıxarıldığı aydan sonrakı
ayın 20-dən sonra
B) Hesabat ayı üçün mədən vergisinin məbləği faydalı qazıntıların çıxarıldığı aydan sonrakı
ayın 10-dan gec olmayaraq
C) Hesabat ayı üçün mədən vergisinin məbləği faydalı qazıntıların çıxarıldığı aydan sonrakı
ayın 10-dan sonra
D) Hesabat ayı üçün mədən vergisinin məbləği faydalı qazıntıların çıxarıldığı aydan sonrakı
ayın 20-dən gec olmayaraq
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E) Hesabat ayı üçün mədən vergisinin məbləği faydalı qazıntıların çıxarıldığı ay
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

226. Şirkət işçilərinin həyat sığortası üzrə yerli və xarici sığorta şirkəti ilə müqavilə
bağlamışdır. Bir qisim işçilərin həyat sığortası üzrə yerli sığorta şirkətinə 5000 manat
ödənilmiş, digər qisim işçilərin həyat sığortası üzrə xarici sığorta şirkətinə 7000 manat
ödənilmişdir. Şirkətin sığorta ödənişləri üzrə gəlirdən çıxılmalı olan məbləğini hesablayın.
A) 12000 manat
B) 2000 manat
C) 7000 manat
D) 6000 manat
E) 5000 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

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

228. Rezident fiziki şəxsin xüsusi mülkiyyətində olan katerin mühərrikinin həcmi texniki
pasportuna əsasən 2400 kub santimetrdir. Fiziki şəxsin ödəməli olduğu əmlak vergisini
hesablayın.
A) 24 manat
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B) 48 manat
C) 72 manat
D) 84 manat
E) 36 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

229. Qeyri-rezident fiziki şəxs 2017-ci il ərzində 100 gün müddətində Azərbaycan
Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmuş, 5000 manat gəlir əldə etmişdir.
Gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərcləri 2000 manat təşkil etmişdir. Qeyri-rezidentin
vergitutma obyektini tapın.
A) 7000 manat
B) 70 manat
C) 5000 manat
D) 3000 manat
E) 80 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

230. Mənfəət vergisinin ödəyicisi olan müəssisə öz balansında olan avtomobilini 15000
manat məbləğində sığorta etdirmişdir. Yol qəzası nəticəsində avtomobil yararsız vəziyyətə
düşmüşdür. Avtomobilin balan üzrə qalıq dəyəri 9500 manat təşkil edir. Mənfəət
vergisindən azad olan məbləği tapın.
A) 5500 manat
B) 9500 manat
C) 15000 manat
D) 24500 manat
E) 23700 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.
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231. Lənkəran şəhərində qeydiyyatdan keçmiş sadələşdirilmiş vergi ödəyicisinin Bakı və
Lənkəran şəhərlərində mağazaları mövcuddur. 2020-ci ilin I rübü ərzində satışdan əldə
edilmiş vəsait Bakı şəhərində 17850 manat, Lənkəran şəhərində 3425 manat olmuşdur. Bu
halda sadələşdirilmiş verginin məbləğini hesablayın.
A) 714 manat
B) 425,50 manat
C) 851,50 manat
D) 68,50 manat
E) 770 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

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

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

234. Aşağıdakılardan hansı vergi qanunvericiliyi ilə tənzimlənən münasibətlərin iştirakçısı
deyildir?
A) Vergi ödəyicisi hesab edilən hüquqi və fiziki şəxs
B) Vergi agenti hesab edilən hüquqi və fiziki şəxs
C) Azərbaycan Respublikasının dövlət vergi orqanları
D) Azərbaycan Respublikasının Gömrük orqanları
E) Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan Dövlət məktəb və bagcalar
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

235. Müəssisə işçisini iki gün müddətinə ezam etmişdir. Ezamiyyətdən qayıtdıqdan sonra
işçi avans hesabatı tərtib etmiş və 63 manatlıq faktiki xərc məbləğini təsdiq edən sənədləri
hesabata əlavə etmişdir. Fərz edək ki, iki gün üçün xərc norması 40 manatdır. Belə olan
halda müəssisənin gəlirdən çıxılan xərci neçə manat olacaqdır?
A) 23 manat
B) 63 manat
C) 40 manat
D) 103 manat
E) 0 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

236. Hüquqi şəxsin yenidən təşkili dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulmur?
A) İki və daha çox rezident hüquqi şəxsin birləşməsi
B) Rezident hüquqi şəxsin filial və nümayəndəliklərinin yaradılması
C) Rezident hüquqi şəxsin iki və daha çox reizdent hüquqi şəxsə ayrılması
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D) Müəssisədə iştirak paylarının azı 50%-nin sahibi olan hüquqi şəxs tərəfindən öz iştirak
paylarının hamısının bu hüquqi şəxsin iştirakçılarına paylanması
E) Rezident hüquqi şəxsin aktivlərinin 50 və ya daha çox faizinin digər rezident hüquqi şəxs
tərəfindən əldə edilməsi
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

237. Yerli vergilər dedikdə aşağıdakı vergilərdən hansılar nəzərdə tutulmur?
A) Fiziki şəxslərin torpaq vergisi
B) Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
C) Fiziki şəxslərin əmlak vergisi
D) Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi
E) Bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

238. Aşağıdakı şəxslərdən hansılar vergitutma məqsədi ilə qeyri-rezident hesab edilmir?
A) Azərbaycan Respublikasının ərazisində diplomatik və ya konsulluq statusu olan şəxs və
ailə üzvləri
B) Təqvim ili ərzində üst-üstə düşməklə 182 gündən artıq Azərbaycan Respublikası
ərazisində qalan şəxslər
C) Azərbaycan Respublikası ərazisində müəyyən edilmiş qaydalara əsasən dövlət
qeydiyyatından keçmiş beynəlxalq təşkilatın əməkdaşı
D) Təqvim ili ərzində 182 gündən az Azərbaycan Respublikası ərazisində qalan şəxslər
E) Azərbaycan Respublikası ərazisindən tranzit olaraq keçən şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

239. Aşağıdakılardan hansı vergilərin müəyyən edilməsi üçün şərt deyildir?
A) Vergilər iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmalıdır
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B) Eyni vergitutma bazasından bir dəfədən artıq vergi tutulması yolverilməzdir
C) Mülkiyyət formasından və ya kapitalın yerindən asılı olaraq vergilərin müxtəlif
dərəcələri müəyyən edilir
D) Vergilər ədadlətlilik prinsipinə əsasən müəyyən edilir
E) Fiziki şəxslərin vətəndaşlığından asılı olaraq müxtəlif vergi dərəcələrinin təyin edilməsi
yolverilməzdir
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

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

241. Vergi qanunverciliyi ilə tənzimlənən münasibətlərin iştirakçıları aşağıdakılardan
hansılar deyildir?
A) Vergi ödəyicisi hesab edilən hüquqi və fiziki şəxslər
B) Vergi agenti hesab edilən hüquqi və fiziki şəxslər
C) Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanları
D) Azərbaycan Respublikasının maliyyə orqanları
E) Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinə uyğun olaraq vergi ödəyicisi
olmayan fiziki şəxslər
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.
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242. Mənfəət vergisinin ödəyicisi olan müəssisə öz balansında olan avtomobilini 30000
manat məbləğində sığorta etdirmişdir. Yol qəzası nəticəsində avtomobil yararsız vəziyyətə
düşmüşdür. Avtomobilin balan üzrə qalıq dəyəri 18000 manat təşkil edir. Mənfəət
vergisindən azad olan məbləği tapın.
A) 30 000 manat
B) 18 000 manat
C) 12 000 manat
D) 15 000 manat
E) 9000 manat
Testin çətinlik dərəcəsi: orta
İstinad: Azərbaycan Respublikası Vergi məcəlləsi.

243. 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

244. 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
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245. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu
zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?
A) Təkrar təlimat
B) İlkin təlimat
C) Növbədənkənar təlimat
D) Birdəfəlik təlimat
E) Giriş təlimat
Testin çətinlik dərəcəsi: asan
İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127

246. 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

247. 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
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İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər.
Bakı, 2005. Səh. 233

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

249. 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

250. 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
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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

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

252. 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

253. 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
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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

254. 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

255. 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
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256. 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
İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı,
2011. Səh. 500

257. 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

258. 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
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259. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Sadəcə həkimi gözləmək
B) Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq
C) Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq
D) Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq
E) Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008

260. 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

261. 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
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İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının
Qanunları

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

263. 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

264. 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
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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

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

266. 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

267. 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
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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

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

269. 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

270. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?
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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

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

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

272. 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

273. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?
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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

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

275. 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

276. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?
A) 112
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B) 104
C) 102
D) 103
E) 101
Testin çətinlik dərəcəsi: çətin
İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti

277. 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

278. 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
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279. 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
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