
                                                  Vergitutma 

 

1.Vergi ödəyicisinin əsas [vergini ödəmək] vəzifəsi hansı qanunvericilik sənədi ilə müəyyən 

edilmişdir? 

 

A) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası  

B) Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 

C) Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi 

D) Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi 

E) Əmək Məcəlləsi 

 

 

2.Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilən anlayışlar və qaydalar vergitutma məqsədi ilə 

müəyyən edilir və … 

 

A) Müstəsna olaraq Vergi Məcəlləsi və onun əsasında qəbul edilmiş digər normativ hüquqi 

aktlar ilə tənzimlənən vergitutma və vergi nəzarəti ilə bağlı münasibətlər hüdudlarında tətbiq 

edilir 

B) Müstəsna olaraq Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənən vergitutma və vergi nəzarəti ilə bağlı 

münasibətlər hüdudlarında tətbiq edilir 

C) Müstəsna olaraq Vergi Məcəlləsi əsasında qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlar ilə 

tənzimlənən yalnız vergitutma ilə bağlı münasibətlər hüdudlarında tətbiq edilir  

D) Müstəsna olaraq Vergi Məcəlləsi və onun əsasında qəbul edilmiş digər normativ hüquqi 

aktlar ilə tənzimlənən yalnız vergi nəzarəti ilə bağlı münasibətlər hüdudlarında tətbiq edilir  

E) Müstəsna olaraq Vergi Məcəlləsi və Mülki Məcəllə ilə tənzimlənən vergitutma və vergi 

nəzarəti ilə bağlı münasibətlər hüdudlarında tətbiq edilir 

 

 

3.Vergi qanunvericiliyi aktları ilə digər sahə qanunvericilik aktları arasında Vergi 

Məcəlləsinin 2.7-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla vergitutma və vergi 

nəzarəti məsələləri üzrə ziddiyyət yarandıqda hansı qanunvericilik aktları tətbiq edilir? 

 

A) Vergi qanunvericiliyinin aktları tətbiq edilir  

B) Digər sahə qanunvericilik aktları tətbiq edilir 

C) Həm digər sahə qanunvericilik aktları, həm də vergi qanunvericiliyinin aktları tətbiq edilə 

bilər 

D) Bu vergi orqanının qərarından asılıdır 

E) Mülki Məcəllənin müddəaları təbiq olunur 

 

 

4.Növbəti ilin dövlət büdcəsi layihəsi çərçivəsində vergi siyasəti, vergi inzibatçılığı və vergi 

dərəcələrinin müəyyən edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə 

dəyişikliklər edilməsi zərurəti yarandıqda həmin qanun layihələri Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisinə hansı müddətədək təqdim edilir? 

 

A) Cari ilin may ayının 15-dən gec olmayaraq  

B) Cari ilin may ayının 20-dən gec olmayaraq 

C) Cari ilin aprel ayının 20-dən gec olmayaraq 

D) Cari ilin aprel ayının 15-dən gec olmayaraq 

E) Cari ilin iyun ayının 15-dən gec olmayaraq 

 

 



 

 

5.Vergilər haqqında qanunvericilik vergitutmanın hansı prinsiplərinə əsaslanır? 

 

A) Ümumi, bərabər və ədalətli olmasına    B) Yalnız ədalətli olmasına 

C) Yalnız bərabər olmasına                         D) Xüsusi, neytral və ədalətli olmasına 

E) Həvəsləndirici, neytral və məhdudlaşdırıcı olmasına 

 

 

6.Eyni növ vergi bir vergitutma obyektindən neçə dəfə tutula bilər? 

 

A) Bir dəfədən çox olmamaqla      B) İki dəfədən çox olmamaqla 

C) Üç dəfədən çox olmamaqla      D) İstənilən qədər 

E) Ödəyici və vergi orqanı arasında razılaşdırılmış sayda 

 

 

7.Vergilər haqqında qanunvericilik hansı tərzdə formalaşdırılmalıdır? 

 

A) Hər kəs hansı vergiləri, hansı qaydada, nə vaxt və hansı məbləğdə ödəməli olduğunu dəqiq 

bilsin  

B) Hər kəs yalnız hansı vergiləri, hansı qaydada, nə vaxt ödəməli olduğunu dəqiq bilsin 

C) Hər kəs yalnız hansı vergiləri, nə vaxt və hansı məbləğdə ödəməli olduğunu dəqiq bilsin 

D) Hər kəs yalnız hansı vergiləri və hansı məbləğdə ödəməli olduğunu dəqiq bilsin 

E) Hər kəs yalnız hansı vergiləri, nə vaxt, neçə dəfə və hansı hissələrlə ödəməli olduğunu dəqiq 

bilsin  

 

 

8.Fiziki və hüquqi şəxslərin vergilərə aid normativ hüquqi aktlarla … 

 

A) Azad tanış olmaq imkanı təmin edilməlidir  

B) Tanış olmaq imkanı məhdudlaşdırılmalıdır 

C) Azad tanış olmaq imkanı təmin edilməməlidir 

D) Tanış olmaq imkanı məhdudlaşdırılmamalıdır 

E) Tanış olması vacib deyil 

 

 

9.Azərbaycan Respublikasında vergi sistemi hansı vergilərdən ibarətdir? 

 

A) Dövlət vergiləri, muxtar respublika vergiləri və yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri]  

B) Dövlət vergiləri, yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri] 

C) Muxtar respublika və yerli vergilər [bələdiyyə vergiləri] 

D) Dövlət vergiləri və muxtar respublika vergiləri 

E) Mənfəət və gəlir vergisi 

 

 

10.Yerli vergilər dedikdə hansı vergilər başa düşülür? 

 

A) Vergi Məcəlləsi və müvafiq qanunla müəyyən edilən, bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq 

edilən və bələdiyyələrin ərazilərində ödənilən vergilər nəzərdə tutulur 

B) Bələdiyyələr haqqında müvafiq qanunla müəyyən edilən, bələdiyyələrin qərarlarına əsasən 

tətbiq edilən və bələdiyyələrin ərazilərində ödənilən vergilər nəzərdə tutulur 

C) Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi                      D) Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 



E) Mənfəət və gəlir vergisi 

 

 

11.Vergi məbləğlərinin bilavasitə mənbədən tutulması dedikdə nə başa düşülür? 

 

A) Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması  

B) Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması 

C) Verginin tədiyə bildirişi əsasında vergi ödəyicisi tərəfindən ödənilməsi 

D) Verginin tədiyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması 

E) Heç biri 

 

 

12.Vergi məbləğlərinin bildiriş üzrə tutulması dedikdə nə başa düşülür? 

 

A) Verginin tədiyə bildirişi əsasında gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması  

B) Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsinədək tutulması 

C) Vergi məbləğlərinin vergitutma obyektinin dəyəri və sahəsi əsasında vergi orqanının və ya 

bələdiyyənin hesabladığı məbləğ üçün təqdim etdiyi tədiyə bildirişi əsasında vergi ödəyicisi 

tərəfindən verginin ödənilməsi 

D) Verginin gəlir və mənfəət əldə edilməsindən sonra tutulması 

E) Belə vergitutma forması yoxdur 

 

13.Hansı vergi yerli vergilərə aiddir? 

 

A) Fiziki şəxslərin əmlak vergisi                B) Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 

C) Yol vergisi                                             D) Aksizlər           E) Heç biri 

 

 

14.Hansı vergi yerli vergilərə [bələdiyyə vergilərinə] aid deyildir? 

 

A) Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi                               B) Fiziki şəxslərin əmlak vergisi 

C) Fiziki şəxslərin torpaq vergisi 

D) Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi           E) Heç biri aid deyil 

 

 

15.Vergi məbləğinin hesablanması üçün vergi dərəcəsi aşağıdakılardan hansına tətbiq 

olunur? 

 

A) Vergitutma bazasına                                                B) Vergitutma obyektinə                                                

C) Vergi dövrünün davametmə müddətinə                   D) Vergi güzəştləri məbləğinə 

E) Vergi dövrünə 

 

 

16.Aşağıdakılardan hansı vergitutma obyektlərinə aid deyil? 

 

A) xeyriyyəçilik fəaliyyəti       B) təqdim edilmiş malların [işin, xidmətin] dəyəri 

C) gəlir                                      D) torpaq, faydalı qazıntılar                 E) heç biri 

 

 

17.Vergitutma bazası nədir? 

 

A) Vergitutma obyektinin vergi tutulan hissəsinin kəmiyyətcə ifadəsi  



B)Vergi ödəyicisinin pul vəsaiti 

C)Vergi ödəyicisinin əmlakı və pul vəsaiti 

D) Vergi ödəyicisinin əmlakı                                     

E)Vergi ödəyicisinin illik gəlirləri 

 

 

18.Vergitutma məqsədləri üçün hüquqi şəxs dedikdə kim nəzərdə tutulur? 

 

A) Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılan 

hüquqi şəxs  

B) Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs 

yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən müəssisə və təşkilatlar 

C) Statusunda yaradılmış müəssisə və təşkilatlar 

D) Azərbaycan Respublikasının və ya xarici dövlətin qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış 

istənilən şəxs 

E) Yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq hüquqi şəxs statusunda 

yaradılmış müəssisə və təşkilatlar 

 

 

19.Aşağıdakı hansı tələbə cavab verən istənilən şəxs birmənalı olaraqAzərbaycan 

Respublikasının rezidenti hesab olunur? 

 

A) Təqvim ilində üst-üstə 182 gündən artıq vaxtda həqiqətən Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində olan hər bir şəxs  

B) Təqvim ilində üst-üstə 10 gündən az vaxtda həqiqətən Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

olan hər bir şəxs 

C) Təqvim ilində üst-üstə 20 gündən az vaxtda həqiqətən Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

olan xarici vətəndaş 

D) Təqvim ilində üst-üstə 5 aydan az vaxtda həqiqətən Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

olan xarici vətəndaş 

E) Təqvim ilində üst-üstə 182 gündən az vaxtda həqiqətən Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində olan xarici vətəndaş 

 

 

20.Vergitutma məqsədləri üçün mal dedikdə, nə nəzərdə tutulur? 

 

A) Hər hansı maddi və qeyri-maddi əmlak       B) Yalnız maddi əmlak və pul vəsaitləri 

C) Satışda və anbarda olan mallar                     D) Yalnız maddi əmlak 

E) Yalnız istehsal olunmuş məhsul 

 

 

21.Hansı bənd vergitutma məqsədləri üçün malların təqdim edilməsi hesab olunmur? 

 

A) Əmək haqqı ödənilməsi      B) Malların satışı 

C) Mallar üzərində mülkiyyət hüququnun başqasına verilməsi          

D) Malların hədiyyə verilməsi      E) Malların mübadiləsi 

 

 

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

 

A) Mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət B) Balans mənfəəti                      

C) Mühasibat mənfəəti               D) Dolayı vergilər çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət 



E) Gəlirdən xərclər çıxıldıqdan sonra qalan mənfəət 

 

 

23.Əsas vəsaitlərin qalıq dəyəri dedikdə nə başa düşülür? 

 

A) Əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiyanın məbləği 

qədər azaldılan dəyəri  

B) İlin sonuna əsas vəsaitlərin dəyəri 

C) Əsas vəsaitlərin ilkin dəyərinin həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiyanın məbləği 

qədər artırılan dəyəri 

D) Əsas vəsaitlərin ilkin dəyəri ilə həmin əsas vəsaitlərə hesablanmış amortizasiya məbləğinin 

ədədi ortası                                           

 E) Əsas vəsaitlərin orta qiyməti 

 

 

24.Vergitutma məqsədləri üçün müzdla işləyən şəxs necə adlandırılır? 

 

A) İşçi        B) Kontraktçı           C)Əməkdaş       D) Mütəxəssis            E) Ekspert 

 

 

25.Sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas məqsədi nədir? 

 

A) Şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, malların təqdim 

edilməsindən, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət götürülməsi olan 

fəaliyyətidir  

B) Şəxsin vətənə xidmət göstərməsi ilə əlaqədar olan fəaliyyətidir 

C) Şəxsin müstəqil surətdə, digər şəxslərlə müqavilələr bağladığı fəaliyyətdir 

D) Şəxsin gəlir əldə etməklə bağlı olmayan fəaliyyətidir  

E) Fərdi və ictimai tələbatların ödənilməsi fəaliyyətidir 

 

 

26.Bazar qiyməti nəzərə alınmaqla vergilərin hesablanması aşağıdakı hansı halda həyata 

keçirilə bilməz? 

 

A) Vergitutma məqsədləri üçün malların [işlərin, xidmətlərin] qiyməti tərəflərin əməliyyatda 

[əqddə] təsbit etdikləri qiymət qəbul edildikdə və bu hal sübuta yetirildikdə  

B) Təsərrüfat əqdləri qarşılıqlı surətdə asılı olan şəxslər arasında həyata keçirildikdə 

C) 30 gün ərzində vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara [işə, xidmətə] 

tətbiq etdikləri qiymətlərin səviyyəsi 30 faizdən çox [aşağı və yuxarı] dəyişdikdə 

D) Barter [mal mübadiləsi], idxal-ixrac əməliyyatları aparıldıqda 

E) Hər bir halda 

 

 

27.Malın bazar qiyməti müəyyənləşdirilərkən nəzərə alınan amillərə aid olmayan bənd 

hansıdır? 

 

A) Malın reklam intensivliyi                            B) Göndərilmiş malların həcmi                       

C) Mallara tələb və təklifin dəyişməsi             D) Malların göndərilmə şərtləri 

E) Malların keyfiyyət göstəricilərinin səviyyəsi 

 

 

 



 

 

28.Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiymətləri müəyyənləşdirilərkən qiymətlərə təsir 

etməyən amil hansıdır? 

 

A) Malların sahibinin vətəndaşlığı  

B) Göndərilmiş malların həcmi 

C) Malların mənşə ölkəsi, alındığı və ya təqdim olunduğu yer 

D) Mallara [işlərə, xidmətlərə] tələb və təklifin dəyişməsi       E) Hamısı təsir göstərir 

 

 

29.Malların [işlərin, xidmətlərin] bazar qiyməti sonrakı [təkrar] satış qiymətinə əsasən 

hansı qaydada müəyyənləşdirilir? 

 

A) Sonrakı satış qiymətindən tətbiq olunmuş əlavələr çıxılmaqla  

B) Tətbiq olunmuş əlavələri sonrakı satış qiyməti ilə toplamaqla 

C) Maya dəyərinə rentabellik normasını əlavə etməklə 

D) Belə bir qayda müəyyənləşdirilməmişdir 

E) Təyin olunmuş rentabellik normasına əsasən 

 

 

30.Müəyyənləşdirilmiş bazar qiymətlərindən hansı məqsədlər üçün istifadə edilir? 

 

A) Vergitutma məqsədləri üçün             B) Satış məqsədləri üçün                

C) Uçota alınma məqsədləri üçün          D)Qalıq dəyərinin müəyyən edilməsi məqsədləri üçün 

E) Rəqabət məqsədləri üçün 

 

 

31.Vergi orqanları və onların vəzifəli şəxsləri vergi ödəyicisinə münasibətdə 

qanunvericiliyə əməl etmədikdə, vergi ödəyicisinə hansı hüqüq verilir? 

 

A) Vergi orqanlarından və onların vəzifəli şəxslərindən vergi ödəyicisinə münasibətdə vergilər 

haqqında qanunvericiliyə riayət olunmasını tələb etmək  

B) Daxili işlər orqanlarına şikayət etmək 

C) Vergi orqanlarının vəzifəli şəxslərini vergi ödəyicisinin obyektinə daxil olmağa icazə 

verməmək 

D) Vergilər haqqında qanunvericiliyə riayət olunmasını hüquq-mühafizə orqanlarından tələb 

etmək 

E) Vergi orqanı əməkdaşına adekvat cavab vermək 

 

 

32.Aşağıdakılardan hansı vergi ödəyicilərinin hüquqlarına aiddir? 

 

A) Vergi orqanlarında müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçirilməsi üçün nəzarət-kassa 

aparatının müəyyən olunmuş modelini sifariş vermək  

B) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada vergi orqanlarına və onların vəzifəli 

şəxslərinə zəruri olan məlumatları və sənədləri təqdim etmək 

C) Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin [xərclərinin] və vergitutma 

obyektlərinin uçotunu aparmaq 

D) Vergi orqanlarından vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini [VÖEN] almaq 

E) Mühasibat uçotunu aparmamaq 

 



 

 

33.Aşağıdakılardan hansı vergi orqanlarının hüquqlarına aid deyildir? 

 

A) Vergi orqanlarında müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyatdan keçirilməsi üçün nəzarət-kassa 

aparatının müəyyən olunmuş modelini sifariş vermək 

B) Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş qaydada və hallarda kameral və səyyar vergi 

yoxlamalarını, operativ vergi nəzarətini keçirmək 

C) Vergi ödəyicilərindən vergi qanunvericiliyinin pozulması hallarının aradan qaldırılmasını, 

habelə vergi ödəyicisi auditor tərəfindən yoxlanılmalı olduğu halda auditor rəyini tələb etmək 

D) Müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilməmiş vergilərin, faizlərin, maliyyə sanksiyalarının və 

inzibati cərimələrin qanunla müəyyən edilmiş qaydada dövlət büdcəsinə ödənilməsini təmin 

etmək 

E) Hamısı aiddir 

 

 

34.Vergi ödəyicisi vergi münasibətlərində bilavasitə və Vergi Məcəlləsində başqa hallar 

nəzərdə tutulmamışdırsa, hansı formada iştirak edə bilər? 

 

A) Öz qanuni və ya səlahiyyətli nümayəndəsi vasitəsi ilə 

B) Yalnız özü iştirak etməlidir                         C) Özünün istənilən əməkdaşı vasitəsi ilə 

D) Özünün ailə üzvlərinin vasitəsi ilə              E) Hər bir vasitə ilə 

 

 

35.Aşağıdakılardan hansı vergi sisyasətinin əsas məqsədlərinə aid deyil? 

 

A) Büdcə xərclərinin tənzimlənməsi                 

B) Bölgü və gəlirlərin bərabərsizliyinin azaldılması 

C) İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 

D) Fiskal məqsədlər       E) Hamısı aiddir 

 

 

36.Birbaşa vergilərə aid olan bənd hansıdır? 

 

A) Əmlak vergisi  

B) Aksiz 

C) ƏDV 

D) ƏDV, aksiz və əmlak vergisi 

E) Heç biri 

 

 

37.Dolayı vergilərə aid olan bənd hansıdır? 

 

A) aksiz                      B) torpaq vergisi 

C) əmlak vergisi 

D) mədən vergisi        E) heç biri 

 

 

38.Vergilərin funksiyalarına aid olmayan bənd hansıdır? 

 

A) könüllülük                         B) bölüşdürücü 

C) tənzimləyici 



D) fiskal                                  E) Heç biri 

 

 

39.Vergi ödəyicilərinin vəzifələrinə aid olmayan bənd hansıdır? 

 

A) vergi yoxlaması ilə bağlı tərtib edilən aktların və vergi orqanlarının qərarlarının surətini 

almaq  

B) vergi orqanlarından vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsini (VÖEN) almaq 

C) qanunla müəyyən edilmiş vergiləri ödəmək 

D) qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada gəlirlərinin (xərclərinin) və vergitutma 

obyektlərinin uçotunu aparmaq 

E) Heç biri 

 

 

40.Hansı şəxslər vergi agenti ola bilərlər? 

 

A) Həm fiziki, həm də hüquqi şəxslər                     B) Yalnız hüquqi şəxslər 

C) Yalnız fiziki şəxslər 

D) Yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan və yaşı 18-dən yuxarı olan istənilən şəxs                                                            

E) İstənilən qeyri-rezident 

 

 

41.Vergi agentinin hüquqları ilə vergi ödəyicisinin hüquqları arasında hansı fərq vardır? 

 

A) Vergi Məcəlləsində başqa hallar nəzərdə tutulmamışdırsa, eyni hüquqları vardır  

B) Vergi agenti daha geniş hüquqlara malikdir 

C) Vergi ödəyicisinin hüquqları daha genişdir 

D) Onların hüquqları əhəmiyyətli şəkildə bir-birindən fərqlənir 

E) Heç bir fərq yoxdur 

 

 

42.Vergitutma məqsədləri üçün bir şəxsin digər şəxsin əmlakında bilavasitə və ya dolayısı 

iştirak payı və ya səs hüququ neçə faizdən az olmadıqda, bu şəxslər qarşılıqlı surətdə asılı 

olan şəxslər sayılırlar? 

 

A) 20 faiz       B) 15 faiz       C) 10 faiz       D) 5 faiz         E) 25 faiz 

 

 

43.Vergi orqanları tərəfindən onların səlahiyyətləri daxilində qəbul edilən qərarlar bütün 

hüquqi və fiziki şəxslər üçün məcburidirmi? 

 

A) Məcburidir                 B) Məcburi deyil                    

C) Yalnız məhkəmənin qərarı ilə təsdiq edildiyi halda 

D) Qəbul edilən qərarlar yalnız hüquqi şəxslər üçün məcburidir 

E) Yalnız fiziki şəxslər üçün məcburidir 

 

 

44.Hüquqi şəxslərin dövlət reyestrindəki məlumatlar kommersiya sirri hesab olunurmu? 

 

A) hesab olunmur (kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçiləri (iştirakçıları) və onların nizamnamə 

kapitalındakı payları barədə məlumatlar istisna olmaqla) 

B) hesab olunur 



C) bunu vergi orqanı müəyyənləşdirir 

D) bunu hüquqi şəxs müəyyənləşdirir 

E) vergi ödəyicisi müəyyənləşdirir 

 

 

45.Vergi ödəyicisinə aid məlumat hansı halda digər şəxsə verilə bilər? 

 

A) Vergi ödəyicisinin yazılı icazəsi ilə                    B) Bütün hallarda verilə bilər 

C) Heç bir halda verilə bilməz                                 D) Vergi orqanının qərarı ilə 

E) Maliyyə orqanının qərarı ilə 

 

 

46.Kommersiya hüquqi şəxslərinə, habelə xarici kommersiya hüquqi şəxsinin 

nümayəndəlik və filiallarına nə zaman vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi verilir? 

 

A) Vergi orqanlarında qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı zaman  

B) Ədliyyə orqanlarında qanunvericiliyə müvafiq qaydada dövlət qeydiyyatına alındığı zaman 

C) Vergi öhdəliyi yarandığı zaman                   D) Həmin şəxslərin istədiyi vaxt 

E) Fəaliyyətə başladığı an 

 

 

47.Hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxslər uçota 

alınmaq üçün ərizəni vergi orqanına nə vaxt verməlidirlər? 

 

A) Sahibkarlıq fəaliyyətinə başladığı günədək          B) İstənilən vaxt 

C) Gəlir əldə etmək hüququ yarandığı gündən gec olmayaraq 

D) 30 gün müddətində                                               E) 20 gün müddətində 

 

 

48.Vergi ödəyiciləri olan hüquqi şəxslər (kommersiya hüquqi şəxsləri habelə xarici 

kommersiya hüquqi şəxsinin nümayəndəlik və filialları istisna olmaqla) nə vaxt uçota 

alınırlar? 

 

A) Onların yuxarı təşkilatlarına VÖEN verildikdən sonra           

B) İstənilən vaxt                       

C) Onların səhmdarlarına VÖEN verildikdən sonra 

D) Müstəsna hallarda həmin şəxslər onların yuxarı təşkilatlarına VÖEN verilmədən də uçota 

alına bilərlər                   

E) Fəaliyyətə başladığı andan 

 

 

49.Vergi ödəyicisi olan fiziki şəxslər uçota alındıqda onların şəxsi məlumatlarına aşağıdakı 

hansı məlumatlar daxil edilmir? 

 

A) ailə üzvlərinin sayı barədə məlumat  

B) onların adı, doğulduğu tarix və yer 

C) cinsi və yaşadığı ünvan 

D) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin məlumatları və vətəndaşlığı 

E) heç biri 

 

 

50.Uçota alınmaq üçün ərizənin forması hansı orqan tərəfindən təsdiq olunur? 



 

A) Vergilər Nazirliyi tərəfindən             B) Maliyyə Nazirliyi tərəfindən                          

C) Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla Vergilər Nazirliyi tərəfindən 

D) Təsdiq olunmur                                              E) Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 

 

 

51.Vergi ödəyicilərinin uçot məlumatlarında dəyişikliklər hansı sənəd əsasında aparılır? 

 

A)Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş forma üzrə təqdim etdikləri ərizə əsasında 

B)Maliyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş forma üzrə təqdim etdikləri ərizə əsasında 

C) Vergi ödəyicisinin telefon məlumatı əsasında 

D) Vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən rəsmi məktub əsasında 

E) Vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilən arayış əsasında 

 

 

52.Bank hesabının açılması məqsədi ilə hansı halda vergi ödəyicisinə müəyyən edilmiş 

müddətdə şəhadətnamə-dublikat verilmir? 

 

A) Vergi ödəyicisinin büdcəyə vergilər, faizlər və maliyyə sanksiyaları üzrə borcu olduqda  

B) Vergi orqanının istəyi olduqda 

C) Vergi ödəyicisi sənədləri təqdim etmədikdə 

D) Vergi ödəyicisi nəzarət-kassa aparatını qeydiyyatdan keçirmədikdə 

E) Fəaliyyət göstərmədikdə 

 

 

53.Bank hesabının açılması məqsədi ilə vergi ödəyicisinə şəhadətnamə-dublikat hansı 

müddətdə verilir? 

 

A) 2 gündən gec olmayaraq                                     B) 3 gündən gec olmayaraq 

C) 5 gündən gec olmayaraq                                     D) 10 gündən gec olmayaraq 

E) 15 gündən gec olmayaraq 

 

 

54.Şəhadətnamə-dublikat alındığı tarixdən neçə gün müddətində hesabın açılması üçün 

istifadə olunmadıqda qüvvədən düşmüş hesab edilir? 

 

A) 10 gün          B) 20 gün           C) 15 gün          D) 5 gün           E) 3 gün 

 

 

55.Vergi ödəyicilərinin vergi orqanları tərəfindən həyata keçirilən vergi yoxlamaları üzrə 

hansı orqana müraciət etmək hüququ vardır? 

 

A) Məhkəməyə        B) Maliyyə Nazirliyinə         C) Daxili İşlər Nazirliyinə         

D) Ədliyyə Nazirliyinə             E) Nazirlər Kabinetinə 

 

 

56.Kameral vergi yoxlaması zamanı vergi bəyannaməsində vergilərin düzgün 

hesablanmaması [vergi məbləğinin az və ya artıq göstərilməsi] aşkar edildikdə vergi orqanı 

tərəfindən hansı tədbirlər görülür? 

 

A) vergilər düzgün hesablanır və bu barədə vergi ödəyicisinə vergi orqanının qərarı göndərilir  

B) vergilər üzrə əskik hesablama olduqda müvafiq düzəliş edilir 



C) vergilər üzrə artıq hesablama olduqda heç bir tədbir görülmür 

D) vergilərin düzgün və ya səhv hesablanması ilə əlaqədar vergi ödəyicisinə bildiriş göndərilir 

E) vergilərin ödənilməsi üçün tələbnamə göndərir 

 

 

57.Hansı hallarda xronometraj metodu ilə sonuncu müşahidənin nəticələri vergilərin 

hesablanması üçün əsas götürülə bilər? 

 

A) Vergi ödəyicisindən xronometraj metodu ilə yeni müşahidə keçirilməsi barədə müraciət daxil 

olmadıqda              

B) Heç vaxt əsas götürülə bilməz 

C) Həmişə əsas götürülür 

D) Vergi ödəyicisindən xronometraj metodu ilə yeni müşahidə keçirilməsi barədə müraciət daxil 

olduqda                

E) İstisna hallarda 

 

 

58.Verginin [o cümlədən ödəmə mənbəyində verginin] hesabatda göstərilən məbləği 

verginin hesabatda göstərilməli olan məbləğinə nisbətən azaldılmışdırsa, habelə büdcəyə 

çatası vergi məbləği hesabat təqdim etməməklə yayındırılmışdırsa, vergi ödəyicisinə 

azaldılmış və ya yayındırılmış vergi məbləğinin (kameral vergi yoxlaması nəticəsində 

hesablanmış əlavə vergi məbləği istisna olmaqla) neçə faizi miqdarında maliyyə sanksiyası 

tətbiq edilir? 

 

A) 50 faizi        B) 40 faizi           C) 20 faizi         D) 100 faizi          E) 75 faizi 

 

 

59.Nəzarət-kassa aparatları və ya ciddi hesabat blankları tətbiq edilmədən (nəzarət kassa 

aparatları quraşdırılmadan, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş formalara uyğun ciddi 

hesabat blankları olmadan və ya nəğd ödənilmiş məbləği mədaxil etmədən) nağd pul 

hesablaşmalarının aparılmasına təqvim ili ərzində ikinci dəfə yol verildikdə sadələşdirilmiş 

verginin ödəyicisinə nə qədər maliyyə sanksiyası tətbiq edilir? 

 

A) 800 manat        B) 400 manat        C) 1200 manat      D) 200 manat     E) 1600 manat 

 

 

60.Vergi ödəyicisi ona hesablanmış verginin məbləği ilə razı olmadığı halda, …  

 

A) Verginin ödənilməsini dayandırmadan bilavasitə vergi nəzarətini həyata keçirən müvafiq 

vergi orqanına və ya məhkəməyə şikayət edə bilər 

B) Verginin ödənilməsini dayandırmaqla bilavasitə vergi nəzarətini həyata keçirən müvafiq vergi 

orqanına və ya məhkəməyə şikayət edə bilər 

C) Verginin ödənilməsini dayandırmadan yalnız məhkəməyə şikayət edə bilər 

D) Verginin ödənilməsini dayandırmaqla yalnız məhkəməyə şikayət edə bilər 

E) Vergini ödəməyə bilər 

 

 

61.Vergi ödəyicisinin şikayətinə baxılan müddət ərzində nəyi ödəməmək hüququ vardır? 

 

A) Maliyyə sanksiyasını    B) Əlavə hesablanmış vergi məbləğini   C) İnzibati cəriməni 

D) Vergini                          E) Bütün ödəmələri 

 



 

 

62.Vergi ödəyicisinin əmlakının siyahıya alınması zamanı nağd pul vəsaitləri neçənci 

növbədə siyahıya alınır? 

 

A) 3-cü        B) 2-ci        C) 1-ci        D) 4-cü       E) Növbə yoxdur 

 

 

63.Fiziki şəxsin (vergi ödəyicisinin) muzdlu işdən gəlirinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? 

 

A) Faktiki ezamiyyə xərcləri        B) Muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlir             

C) İşçinin işəgötürənə olan borcunun bağışlanan məbləği 

D) İşçinin xərclərinin ödənildiyi halda                E) Heç biri 

 

 

64.Muzdlu işlə əlaqədar alınan gəlirlərə aşağıdakılardan hansılar aid deyil? 

 

A) Dividend  

B) İşəgötürən tərəfindən ödənilən sığorta haqları              

C) İşçinin xərclərinin əvəzi ödənildiyi halda - ödənən vəsaitin məbləği 

D) İşçinin işə götürənə olan borcunun və ya öhdəliyinin bağışlanıldığı halda, həmin borcun və ya 

öhdəliyin məbləği                                        E) Heç biri 

 

 

65.Aşağıdakılardan hansı sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aiddir? 

 

A) sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir 

B) sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadə olunmayan aktivlərin təqdim edilməsindən gəlir 

C) dividend            D) faiz gəliri            E) icarə haqları 

 

 

66.Hansı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirə aid deyildir? 

 

A) Faktiki ezamiyyə xərclərinin ödənilməsi             B) Royalti            C) Faiz gəliri 

D) Dividend                                                               E) Alınan icarə haqları 

 

 

67.Qeyri sahibkarlıq fəaliyyəti üzrə illik gəlirinin məbləği 30.000 manatdan artıq olan fiziki 

şəxsin gəlir vergisinin hesablanması zamanı hansı ən yüksək dərəcə tətbiq olunur? 

 

A) 25 %       B) 35 %        C) 45 %        D)30 %      E) 40% 

 

 

68.Fiziki şəxslərin bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından əldə etdikləri 

gəlirləri gəlir vergisinə hansı qaydada cəlb olunur? 

 

A) Vergidən azaddır                      B) 200 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur 

C) Gəlirin 50 faizi vergiyə cəlb olunur                        D) Tam məbləğdən vergi tutulur 

E) 2400 manatdan çox olan hissəsindən vergi tutulur 

 

 

69.Azərbaycan Respublikasında mənfəət vergisinin ödəyiciləri kimlərdir? 



 

A) Rezident və qeyri-rezident müəssisələr                        B) Yalnız rezident müəssisələr 

C) Rezident və qeyri–rezident fiziki şəxslər      D) Rezident müəssisələr və fiziki şəxslər 

E) Rezident müəssisələrin filial və bölmələri, fiziki şəxslər 

 

 

70.Hansı bənddə gəlirdən çıxılan xərclər qrupu göstərilmişdir? 

 

A) Dövriyyə vəsaitlərinin alınmasına və gətirilməsinə çəkilən xərclər  

B) Qeyri-kommersiya fəaliyyəti ilə bağlı çəkilən xərclər 

C) Əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclər 

D) Fərdi istehlaka çəkilən xərclər                                 E) Heç birində 

 

 

71.Faktiki ezamiyyə xərclərinin normadan artıq olan hissəsi gəlirdən hansı qaydada 

çıxılır? 

 

A) Gəlirdən çıxılmır  

B) Normadan artıq xərclərin 20 faizi çıxılır        C) Normadan artıq xərclərin 50 faizi çıxılır 

D) Gəlirdən çıxılır                                               E) Normadan artıq xərclərin 30 faizi çıxılır 

 

 

72.Gəlir götürmək məqsədi ilə aparılan elmi-tədqiqat, layihə-axtarış və təcrübə-

konstruktor işlərinə çəkilən xərclərin hansı hissəsi gəlirdən çıxılır? 

 

A) Əsas vəsaitlərin alınması və qurulması ilə bağlı xərclər, habelə kapital xarakterli digər xərclər 

istisna olmaqla, aparılan elmi-tədqiqat, layihə-axtarış və təcrübə-konstruktor işlərinə çəkilən 

xərclər  

B) Gəlir götürmək məqsədi ilə aparılan elmi-tədqiqat, layihə-axtarış və təcrübə-konstruktor 

işlərinə çəkilən xərclər (əsas vəsaitlərin alınması və qurulması ilə bağlı xərclər, habelə kapital 

xarakterli digər xərclər istisna olmaqla) gəlirdən çıxılmır 

C) Əsas vəsaitlərin alınması və qurulması ilə bağlı xərclər, habelə kapital xarakterli digər xərclər 

də daxil olmaqla gəlirdən tam həcmdə çıxılır 

D) Yalnız əsas vəsaitlərin alınması və qurulması ilə bağlı xərclər, habelə kapital xarakterli digər 

xərclər gəlirdən tam həcmdə çıxılır 

E) Bütünlüklə gəlirdən çıxılır 

 

 

73.Müəssisənin balansında olan torpaqların illik amortizasiya norması neçə faizdir? 

 

A) Amortizasiya olunmur     B) 20 faizədək      C) 25 faizədək      D) 7 faizədək       

E) 10 faizədək 

 

 

74.Amortizasiya olunmayan aktivlər hansı bənddə göstərilmişdir? 

 

A) İstismara verilməmiş anbarda olan əsas vəsaitlər              B) Nəqliyyat vasitələri 

C) İstifadə müddəti məlum olmayan qeyri-maddi aktivlər 

D) İstifadə müddəti məlum olan qeyri-maddi aktivlər            E) Heç biri 

 

 

 



 

 

75.İstifadə müddəti məlum olan qeyri-maddi aktivlər üçün illik amortizasiya normasının 

yuxarı həddi neçə faizdir? 

 

A) İllər üzrə istifadə müddətinə mütənasib məbləğlərlə                            B) 10 faiz                                            

C) 20 faiz 

D) 7 faiz                                         E) 25 faiz 

 

 

76.Hesablama texnikası üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir? 

 

A) 5 faiz      B) 3 faiz      C) 0 faiz     D) 2 faiz      E) 7 faiz 

 

 

77.Maşınlar, avadanlıqlar üzrə təmir xərclərinin məhdudlaşdırılan həddi neçə faizdir? 

 

A) Əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin 5 %                           

B) Əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin 6 % 

C) Əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin 4 % 

D) Əvvəlki ilin sonuna qalıq dəyərinin 8 % 

E) İlkin dəyərinin 3% 

 

 

78.Aşağıdakı hansı verginin gəlirdən çıxılmasına yol verilmir? 

 

A) mənfəət vergisinin B) əmlak vergisinin       C) torpaq vergisinin            

D) mədən vergisinin           E) torpaq və əmlak vergisinin 

 

 

79.Rezident müəssisə tərəfindən ödənilən dividenddən ödəmə mənbəyində neçə faiz 

dərəcəsi ilə vergi tutulur? 

 

A) 10 faiz      B) 5 faiz      C) 15 faiz      D) 12 faiz      E) 20 faiz 

 

 

80.Vergi ödəyicisi vergi ili ərzində gəlir və xərclərin uçotu metodunu [kassa və ya 

hesablama metodu] neçə dəfə dəyişə bilər? 

 

A) Vergi ili ərzində dəyişə bilməz           B) İstənilən qədər          C) 2 dəfə 

D) Rübdə bir dəfə                                     E) 2 rübdə bir dəfə 

 

 

81.Vergitutma məqsədləri üçün aktivlərin dəyəri necə müəyyənləşdirilir? 

 

A) Aktivlərin dəyərinə onların alınması, gətirilməsi, istehsalı, tikilməsi, quraşdırılması və 

qurulması üçün çəkilən xərclər, həmçinin aktivlərin dəyərini artıran digər xərclər daxil edilir  

B) Aktivlərin dəyərinə onların alınması, gətirilməsi, istehsalı, tikilməsi, quraşdırılması və 

qurulması üçün çəkilən xərclər, həmçinin vergi ödəyicisinin gəlirdən çıxmaq hüququna malik 

olduğu digər xərclər daxil edilir 

C) Aktivlərin dəyərinə onların alınması üçün çəkilən xərclər, həmçinin vergi ödəyicisinin 

gəlirdən çıxmaq hüququna malik olmadığı digər xərclər daxil edilir 



D) Aktivlərin dəyərinə onların tikilməsi üçün çəkilən xərclər, həmçinin vergi ödəyicisinin 

gəlirdən çıxmaq hüququna malik olduğu digər xərclər daxil edilir 

E) Aktivlərin dəyərinə onların alınması üçün çəkilən xərclər, həmçinin amortizasiya olunmuş 

məbləğlər daxil edilir 

 

 

82.Aktivlər kreditlər hesabına alındığı halda, kredit faizləri: 

 

A) Aktivlərin dəyərini artırmır və Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq gəlirdən çıxılır  

B) Aktivlərin dəyərini artırır 

C) Aktivlərin dəyərini azaldır                   D) V ergi ödəyicisinin gəlirinə aid edilir 

E) Aktivlərin dəyərinə daxil edilərək amortizasiya olunur 

 

 

83.Rezident fiziki şəxslər illik gəlir vergisi bəyannaməsini nə vaxt təqdim edirlər? 

 

A) Hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dən gec olmayaraq  

B) Hesabat ilindən sonrakı ilin aprel ayının 30-dan gec olmayaraq 

C) Hesabat ilindən sonrakı ilin aprel ayının 1-dən gec olmayaraq 

D) Hesabat ilindən sonrakı ilin fevral ayının 15-dən gec olmayaraq 

E) Hesabat ilindən sonrakı ilin aprel ayının 20-dən gec olmayaraq 

 

 

84.ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən şəxs hansı vaxtdan etibarən vergi ödəyicisi 

olur? 

 

A) Qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi andan 

B) Qeydiyyata dair ərizə vermək öhdəliyinin yarandığı dövrdən 

C) Vergi orqanının məyyən etdiyi vaxtdan 

D) Qeydiyyatın qüvvəyə mindiyi vaxtdan sonrakı hesabat dövrünün başlanğıcından 

E) Fəaliyyətin başlandığı andan 

 

 

85.Sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) 

vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ən azı hansı məbləğdən artıq olan hüquqi şəxs, ƏDV-

nin məqsədləri üçün qeydiyyata dair ərizə verməlidir? 

 

A) 200000 manatdan         B) 1000 manatdan               C) 24750 manatdan 

D) 45000 manatdan             E) 90 000 manatdan 

 

 

86.Vergi ödəyicisi vergi tutulan əməliyyatın əvəzində mal, iş və ya xidmət alırsa, vergi 

tutulan əməliyyatın dəyəri necə müəyyənləşdirilir? 

  

A) Malların, işlərin və ya xidmətlərin ƏDV nəzərə alınmadan bazar dəyəri [hər hansı rüsumlar, 

vergilər və ya başqa yığımlar da daxil olmaqla) əsasında 

B) Malların, işlərin və ya xidmətlərin topdansatış bazar qiyməti əsasında 

C) Malların, işlərin və ya xidmətlərin vergi ödəyiciləri arasında razılaşdırılmış qiymətləri 

əsasında 

D) Malların, işlərin və ya xidmətlərin vergi orqanları tərəfindən müəyyənləşdirilən qiyməti 

əsasında 

E) Təqdim edilən malın, işin və ya xidmətin material xərcləri istisna olmaqla dəyəri 



 

 

87.İnvestisiya fondlarının idarə olunması ilə bağlı xidmətlər hansı faiz dərəcəsi ilə vergiyə 

(ƏDV) cəlb olunur? 

 

A ) ƏDV-dən azaddır      B) 18 faiz     C) Sıfır [0] dərəcə     D) 20 faiz     E) 10 faiz 

 

 

88.Malların ixracı ƏDV-yə hansı dərəcə ilə cəlb olunur? 

 

A) Sıfır [0] dərəcə ilə     B) 18 faiz             C) Malların ixracı vergidən azaddır              

D) 20 faiz                                                     E)10 faiz 

 

 

89.ƏDV-yə cəlb edilən malların idxalı zamanı ƏDV hansı faiz dərəcəsi ilə tutulur? 

 

A) 18 faiz     B) 15 faiz           C) Sıfır [0] faiz            

D) 20 faiz                    E) 10 faiz 

 

 

90. Aksiz nədir? 

 

A) Aksizli malların satış qiymətinə daxil edilən vergidir  

B) Aksizli malların idxalına görə ödənilən xüsusi rüsumlardır 

C) Aksizli malların gəlirdən çıxılmayan xərclərinə aid edilməyən və müəssisənin mənfəətindən 

ödənilən vergidir 

D) Aksizli malların maya dəyərinə daxil edilən vergidir 

E) Malların transfert qiymətlərindən hesablanan vergidir 

 

 

91.İdxal malları üçün aksiz tutulan əməliyyatın məbləği hansı qanunvericilik aktına uyğun 

olaraq müəyyən edilir? 

 

A) Gömrük Məcəlləsi                       B) Vergi Məcəlləsi          C) Cinayət Məcəlləsi 

D) İnzibati Xətalar Məcəlləsi           E) Əmək məcəlləsi 

 

 

92.Aksizli malların idxalı zamanı aksiz tutulan əməliyyatın vaxtı hansı qanunvericilik 

aktına uyğun olaraq müəyyən edilir? 

 

A) Gömrük Məcəlləsinə             B) Mülki Məcəlləyə             C) Vergi Məcəlləsinə              

D) Mülki-Prosessual Məcəlləyə                                              E) Əmək Məcəlləsinə 

 

 

93.Aksizli malların ixracı hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb olunur? 

 

A) Sıfır [0] dərəcə ilə                  B) Gömrük orqanının müəyyən etdiyi dərəcə ilə 

C) Qanunvericiliklə müəyyən edilən dərəcənin 50 faizi məbləğində 

D) Vergidən azaddır                    E) 10 faiz dərəcəsi ilə 

 

 

 



 

 

94.Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan neft mehsullarına aksiz dərəcələri hansı 

dövlət orqanı tərəfindən müəyyən edilir? 

 

A) Nazirlər Kabineti     B) Vergilər Nazirliyi         C) İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi 

D) Maliyyə Nazirliyi         E) Sənaye və Energetika Nazirliyi 

 

 

95.Fiziki şəxslər üçün əmlak vergisi üzrə vergitutma obyekti aşağıdakılardan hansıdır? 

 

A) Rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində yerləşən tikililəri və ya onların hissələri, həmçinin yerindən və 

istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq rezident fiziki şəxslərə məxsus su və hava 

nəqliyyatı vasitələri  

B) Yalnız rezident və qeyri-rezident fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində yerləşən tikililəri və ya onların hissələri 

C) Yerindən və istifadə edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq yalnız rezident fiziki şəxslərə 

məxsus su və hava nəqliyyatı vasitələri 

D) Qeyri-rezident fiziki şəxslərə məxsus su və hava nəqliyyatı vasitələri və rezident fiziki 

şəxslərə məxsus avtonəqliyyat vasitələri 

E) Qeyri-rezident müəssisələrə məxsus su və hava nəqliyyatı vasitələri və rezident fiziki şəxslərə 

məxsus avtonəqliyyat vasitələri 

 

 

96.Müəssisələr əsas vəsaitlərə görə əmlak vergisini hansı dərəcə ilə ödəyirlər? 

 

A) Onların vergi tutulan dəyərindən 1 faiz dərəcəsi ilə 

B) Onların vergi tutulan dəyərindən 0,05 faiz dərəcəsi ilə 

C) Onların vergi tutulan dəyərindən 2 faiz dərəcəsi ilə 

D) Onların vergi tutulan dəyərindən 0,2 faiz dərəcəsi ilə 

E) Onların vergi tutulan dəyərindən 0,5 faiz dərəcəsi ilə 

 

 

97.Fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan avtonəqliyyat vasitələrinə görə əmlak vergisi hansı 

qaydada və dərəcələrlə tutulur? 

 

A) Bu avtonəqliyyat vasitələrinə görə əmlak vergisi tutulmur 

B) Bu avtonəqliyyat vasitələrinin mühərrikinin hər kub santimetri üçün 0,02 manat 

C) Bu avtonəqliyyat vasitələrinin mühərrikinin hər kub santimetri üçün 0,5 manat 

D) Bu avtonəqliyyat vasitələrinin bazar qiymətinin 1 faizi 

E) Bu əmlakların dəyərinin 0,25%-i qədər 

 

 

98.Torpaq vergisinin ödəyiciləri kimlərdir? 

 

A) Azərbaycan Respublikasının ərazində mülkiyyətində və istifadəsində torpaq sahələri olan 

fiziki şəxslər və müəssisələr 

B) Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda mülkiyyətində torpaq sahələri olan fiziki 

şəxslər və müəssisələr 

C) Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyətində və istifadəsində torpaq sahələri olan 

yalnız qeyri-rezident fiziki şəxslər və müəssisələr 



D) Yalnız rezident müəssisələr və rezident fiziki şəxslər 

E) Qeyri-rezident müəssisələr və fiziki şəxslər 

 

 

99.ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmamış və ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında 

(aylarında) vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi hansı məbləğdən az olduqda hüquqi 

şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi ola bilərlər? 

 

A) 200.000 manatdan              B) 400.000 manatan 

C) 300.000 manatdan              D) 250.000 manatdan            E) 180.000 manatdan 

 

 

100.Sadələşdirilmiş vergi üçün hansı dövr hesabat dövrü sayılır? 

 

A) Rüb           B) Ay  C) 6 ay          D) İl          E) Dekada 
 


