
Sahələr mühasibat uçotu fənnindən imtahan testləri (Qrup 30, 30 A) 

Müəllim:      Vəzirova Çimnaz 
 

1. Xüsusi kapital nəyi əks etdirir ? 

A) Səhmdarların iddi etdiyi aktivlərlərdə olan payı  

B) Kreditorlarına iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

C) Xeyriyyə müəssisələrinin iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

D) Debitorların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

E) İşçi heyətinin iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

 

2. Müəssisənin hesablaşma hesabından fəhlə və qulluqçuların əmək haqqının köçürülməsi 

hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir? 

A) debet             533                    kredit        223 

B) debet             223                    kredit        533 

C) debet             533                    kredit         222 

D) debet             533                    kredit         225 

E) debet             533                    kredit         221 

 

3. İstehsal ehtiyatlarının müəssisənin anbarına gətirilməsi ilə əlaqədar işçilərə əmək haqqı 

hesablanması hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir? 

A) debet   201   kredit   533 

B) debet   103    kredit    533 

C) debet   111   kredit    533 

D) debet   761    kredit    533 

E) debet  202   kredit    533 

 

4. Malsatana çatmalı olan cərimə məbləği necə hesablanır? 

A) debet   731    kredit     531 

B)  debet   731    kredit     545 

C)  debet   218    kredit      531 

D)  debet   731    kredit      801 

E)  debet   731    kredit      218 

 

5. Nizamnamə üzrə ehtiyat kapitalınınformalaşdırılması hesablarda necə əks etdirilir? 

A) debet   343   kredit       334 

B)  debet    801   kredit       333 

C)  debet    301                 kredit       334 

D)  debet    341   kredit       334 

E)   debet    302   kredit       311 

 

6. Kapitalın tərkibinə nə daxildir ? 

A) Nizamnamə kapitalı,bölüşdürülməmiş mənfəət 

B) Təsisçilərdən alınan uzunmüddətli borclar C) Nizamnamə kapitalı 

D) Bölüşdürülməmiş mənfəət   E) Gözlənilən ödəmələr üçün ehtiyatlar 

 

7. Hansı elementlər kommersiya təşkilatının maliyyə vəziyyətini xarakterizə edir ? 

A) aktivlər,öhdəliklər və kapital            B) gəlirlər,xərclər və kapital 

C) gəlirlər, öhdəliklər və xərclər           D) aktivlər,kapital və gəlirlər 

E) aktivlər,gəlirlər və xərclər 

 

8. Bütün aktivlərin əsas fərqlənidirici cəhəti hansıdır ? 

A) Gələcək iqtisadi fayda           B) Uzun xidmət müddəti 



C) Yüksək dəyəri                        D) Maddi-əşya forması  E) Yüksək likvidlik 

 

9.İstehsal müəssisələrində satışa tam hazır olan ehtiyatlar necə adlanır ? 

A) Hazır məhsul                             B) Xammal  C) Bitməmiş istehsal                      

D) Anbarda olan material  E) Xammal və anbarda olan material 

 

10 .Ticarət müəssisəsinin ümumi gəliri  xalis gəlir və nə  arasındakı fərqi təşkil edir ? 

A) Satılmış malın maya dəyəri       B) Əməliyyat xərci 

C) Satış zamanı endirimlər       D) Satış üçün nəzərdə tutulan bütün malların maya dəyəri  

E) Alıcının kommersiya xərcləri 

 

11.Əsas istehsaldan buraxılan hazır məhsulların anbara daxil olması hansı yazılış ilə 

həyata keçirilir? 

A) debet              204                        kredit      202 

B)  debet              201                        kredit        207 

C)  debet              205                        kredit          201 

D)  debet             204                        kredit        205 

E)   debet           201                        kredit      206 

 

12 .Bitməmiş istehsalın faktiki qalığı necə müəyyən edilir? 

A) İnventarlaşma metodu ilə         B)  Mühasibat uçotu məlumatları əsasında 

C)  Kalkulyasiya metodu ilə           D)  İkili yazılış metodu ilə  E)   Müstəqim 

 

13 .Mühasibat uçotunda hazır məhsulların qiymətləndirilməsinin hansı üsulları 

mövcuddur? 

A) faktiki maya dəyəri ilə                B)  ilk dəyər ilə 

C)  qalıq dəyəri ilə                           D)  bazar dəyəri ilə  E)   pərakəndə 

 

14 .Hansı məhsullar yola salınan məhsullar hesab edilir? 

A ) alıcılara yola salınan                                  B)  istehsaldan buraxılan 

C)  alıcılara yola salınan və dəyəri ödənilən    D)  anbarda saxlanılan 

E)   yola salınmaq üçün nəzərdə tutulan 

 

15 .Hansı xərclər üstəlik xərclərə aid edilir? 

A ) İdarəetmə işçilərinin əmək haqqı   B)  Texnoloji proseslərə sərf edilən enerji 

C)  Məhsul istehsalına sərf olunan materialların dəyəri 

D)  Əsas istehsal fəhlələrinin əmək haqqı  E)   Ümumtəsərrüfat 

 

16 . Alış dəyəri ilə materiallar hansı hesabda uçota alınır ? 

A) 201  Material ehtiyatları                                          B) 207   Digər ehtiyatlar 

C) 206  Satış məqsədi ilə saxlanılan digər aktivlər      D) 204    Hazır məhsul 

E) 205 Mallar 

 

17 .İnzibati xərclər hesabında hansı xərclər uçota alınır? 

A)İnzibati işçi heyəti üzrə xərclər            B) Şübhəli borclar üzrə xərclər 

C) Əsas istehsal xərcləri                          D) Yenidən qiymətləndirmə xərcləri 

E)  Qiymətdən düşmə üzrə xərclər 

 

18. Hazır məhsul satışından maliyyə nəticələri hansı hesab vasitəsi ilə  

    müəyyən edilir ? 

A) 601   saylı  Satış          B) 701 saylı Satışın maya dəyəri            C) 202 saylı İstehsal məsrəfləri                     

D) 611 saylı Sair əməliyyat gəlirləri     E)  631 saylı Maliyyə gəlirləri 



19 .Məhsul satşına çəkilən xərclər hansı hesabda qeydə alınır? 

A) 701 saylı Satışın maya dəyəri          B)  751 saylı Maliyyə xərcləri C) 601 saylı   Satış                               

D)  711 saylı Kommersiya xərcləri    E)  721 saylı İnzibati xərclər 

 

20 .Hazır məhsul alıcıya yola salındıqda hansı sənədlə rəsmiyyətə salınır ? 

A) qaimə            B)  məxaric orderi  C) mədaxil orderi              

D) tələbnamə  E)  jurnal order 

 

21. Materialların daxil olması hansı sənədlə  qeydə alınır  ? 

A) qaimə                B) hesab-faktura  C) tələbnamə-qaimə                 

D) ödəmə tapşırığı  E)  mədaxil orderi 

 

22.Hazır məhsul hesabının debeti,əsas istehsalat hesabının krediti muxabirləşməsi nəyi 

ifadə edir? 

A)Məhsulun anbara qəbul edilməsi                                 B) Məhsulun yüklənməsi 

C) İş və xidmətlərin sifarişçi tərəfindən qəbul edilməsi       D) Məhsul satışı 

E)  Xammalın istehsalata buraxılışı 

 

23.  Material ehtiyatlarının tərkibində  hansı subhesab açıla bilər  ? 

A)Xammal              B) Kassa  C) Əsas vəsaitlər             D) Hazır məhsul         E)  Mallar 

 

24 .Bölüşdürülməmiş mənfəət necə istifadə oluna bilər ? 

A)müəssisənin nizamnaməsinə və təsisedici sənədlərə uyğun olaraq ehtiyat,yığım,istehlak və 

digər xüsusi təyinatlı fondlara yönəldilə bilər 

B) müəssisənin yığım fondlarına yönəldilə bilər 

C) yalnız müəssisənin nizamnaməsinə yönəldilə bilər 

D) müəssisə rəhəbərinin sərəncamına əsasən istənilən məqsədlər üçün istifadə oluna bilər 

E)  yalnız təsisedici sənədlərə uyğun olaraq ehtiyat,yığım,istehlak və digər xüsusi təyinatlı 

fondların yaradılmasına yönəldilə bilər 

 

25. Hansı gəlirlər satışdan kənar adlanır ? 

A) Müəssisənin bilavasitə əsas fəaliyyəti ilə bağlı olmayan gəlirlər 

B) Planlaşdırılmayan gəlirlər 

C) Müəssisənin bilavasitə əsas vəsaitlərin satışı ilə bağlı olmayan gəlirləri 

D) Müəssisənin istehsal gəlirləri ilə bağlı olan gəlirləri 

E)  Müəssisənin əsas fəaliyyəti ilə bağlı olan gəlirləri 

 

26 .Məsrəflərin qiymətləndirmə üsuluna görə məsrəflər hansı metodla uçota alınır ? 

A)Faktiki,normativ və plan maya dəyəri         B) Normativ 

C) Tam və məhdud  maya dəyərləri üzrə        D) Mərhələ və sifariş metodları        E)  Heç biri 

 

27 .Məsrəflərin uçotunun əsas vəzifələrinin həyata keçirilməsi üçün məsrfələrin uçotu hansı 

əsas prinsiplər nəzərə alınmaqla təşkil edilməlidir ? 

A)məsrəflərin uçot göstəricilərinin plan göstəricilərinə uyğunlaşdırılması 

B) maya dəyərinin aşağı salınması ehtiyatlarının aşkar edilməsi 

C) istehsal resurslarından düzgün istifadə edilməsinə operativ nəzarət və onların mövcud 

norma,normativ və smetalarla müqayisə edilməsi üçün informasiyanın təmin edilməsi 

D) əsas maddələr üzrə faktiki məsrəflərin vaxtlı-vaxtında və düzgün əks etdirilməsi 

E) müəssisənin struktur bölmələri üzrə istehsalatdaxili təsərrüfat hesabının nəticələrini müəyyən 

etmək 

 

 



28 .Ümumistehsal xərclərinə hansılar aid edilir? 

A) şərti-dəyişən xərclər         B) dolayı xərclər  C) dəyişən xərclər                    

D) şərti daimi xərclər  E)  daimi xərclər 

 

29 .Satışdan olan mənfəət necə hesablanır ? 

A)Satılmış məhsulun tam maya dəyərindən istehsal maya dəyərini çıxmaqla 

B) Satılmış məhsulun tam maya dəyərindən toplam ticarət güzəştini çıxmaqla 

C) Satılmış məhsulun tam maya dəyərindən güzəştləri çıxıb nəqliyyat xərclərini əlavə etməklə 

D) Satılmış məhsulun tam maya dəyərindən satış məbləğini çıxmaqla 

E)  Satılmış məhsulun tam maya dəyərindən ticarət güzəştinin məbləğini çıxmaqla 

 

30 .Hansı məsrəflər xərc elementi adlanır ? 

A)Məhsul istehsalı və satışına çəkilən eyni növdən olan və tərkib hissələrinə ayrılmayan 

məsrəflər 

B) Məhsul istehsalı və satışına çəkilən eyni növdən olan və tərkib hissələrinə ayrılan məsrəflər 

C) Tərkib hissələrinə ayrılmayan məsrəflər 

D) Mal-material qiymətlilərinin istehsalı və satışına çəkilən eyni növdən olan və tərkib 

hissələrinə ayrılmayan məsrəflər 

E)  Kapital qoyuluşuna çəkilən eyni növdən olan və tərkib hissələrinə ayrılmayan məsrəflər 

 

31 .Maliyyə nəticələri hesabına ödənilən vergilər uçotda necə əks olunur? 

A ) debet  801  kredit  521 

B)  debet  171.1   kredit  521 

C)  debet  521   kredit  171.1 

D)  debet  801   kredit   171.1 

E)   debet  334   kredit   521 

 

32.Mühasibat uçotunun təşkili dedikdə nə başa düşülür ? 

A)Mühasibat uçotunun təşkilinə dair əsas qayda və üsullara riayət etmək 

B) Mühasibat uçotu və hesabatının beynəlxalq standardının tətbiqinə nail olmaq 

C) Mühasibat uçotunun prinsiplərinə riayət etmək 

D) Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun mühasibatlığın 

aparılmasına dair qarşıya qoyulan tələblərə riayət etmək  

E)  Mühasibat uçotunun aparılmasının əsas variantlarını seçmək 

 

33.Mühasibat uçotunun təşkilinə kim cavabdehlik daşıyır ? 

A)Təşkilatın rəhbəri                    B) Baş mütəxəssis 

C) Sahibkar                                 D) Yuxarı təşkilat   E)  Baş mühasib 

 

34.Məhsulun tam istehsal maya dəyəri necə hesablanır ? 

A)Ümumtəsərrüfat xərcləri nəzərə alınmaqla B) Kommersiya xərcləri nəzərə alınmaqla 

C) Satış xərcləri nəzərə alınmaqla      D) Ümumtəsərrüfat və satış xərcləri nəzərə alınmaqla 

E)  Ümumistehsalat xərcləri nəzərə alınmaqla 

 

35..Mənfəətin həcmi və rentabelliyi nədən asılıdır ? 

A)bilavasitə maya dəyərindən            B) bilavasitə ümumistehsal xərclərindən 

C) bilavasitə istehsalın həcmindən      D) bilavasitə birbaşa məsrəflərdən 

E)  bilavasitə dolayı məsrəflərdən 

 

36.Məsrəflərin uçotunun kalkulyasiya varinatı nəyi nəzərdə tutur ? 

A)məsrəflərin müstəqim və qeyri müstəqim olaraq iki yerə bölünməsini və məhsulun tam maya 

dəyərinin hesablanmasını 



B) müstəqim və qeyri müstəqim məsrəflərin dəyərinin hesablanmasını 

C) müstəqim məsrəflər üzrə məhsulun tam maya dəyərinin hesablanmasını 

D) qeyri-müstəqim məsrəflər üzrə məhsulun tam maya dəyərinin hesablanmasını 

E)  sabit və dəyişən məsrəflərin maya dəyərinin kalkulyasiyasında amortizasiyasız 

hesablanmasını 

 

37.Məsrəflərin tam maya dəyəri üzrə uçotu zamanı  müəssisənin hansı məsrəfləri məhsulun  

maya dəyərinə daxil edilir ? 

A) bütün məsrəflər (daimi və dəyişən,müstəqim və qeyri müstəqim) 

B) ümumistehsalat və ümumtəsərrüfat xərcləri  C) yalnız daimi və dəyişən məsrəflər 

D) yalnız müstəqim və qeyri müstəqim məsrəflər  E)  material və əmək məsrəfləri 

 

38.Müəssisənin bilavasitə istehsal və satışla bağlı olmayan fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsinə çəkdiyi əsaslandırılmış məsrəflər necə adlanır? 

A)Satışdankənar xərclər              B) Ümumistehsalat xərcləri        C) Kommersiya xərcləri             

D) İstehsalatdan kənar xərclər E)  Ümumtəsərrüfat xərcləri 

 

39. Hansı məsrəflər müstəqim məsrəflərə aid edilir ? 

A)Xammal və materiallar              B) Əmək haqqı  C) Ümumistehsalat xərcləri           

D) Ümumtəsərrüfat xərcləri  E)  Əmək haqqına görə sosial təminata ayırmalar 

 

40. Əsas istehsalat işçilərinə əmək haqqı hesablanmışdır əməliyyatına necə yazılış verilir? 

A ) debet             202/3                           kredit      533 

B)  debet                     533                              kredit        221 

C)  debet                     202/3                           kredit          531 

D)  debet           533                              kredit              202/3 

E)   debet                     202/3                           kredit              221 

 

41. İstehsalat məsrəflərin uçotunun təşkilində hansı hesablar əsas hesab edilir? 

A ) Əsas istehsalat                            B)  Ümumtəsərrüfat xərcləri 

C)  Ümumistehsalat xərcləri             D)  Köməkçi istehsalat  E)   Tədavül xərcləri 

 

42. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda hansı göstəricilər əks etdirilir? 

A) əsas əməliyyat gəliri                 B)  dövriyyədən kənar aktivlər 

C)  ehtiyatlar                                  D)  nizamnamə kapitalı   E)   dövriyyə aktivləri 

 

43. Nizamnamə üzrə ehtiyat kapitalın formalaşdırılması hesablarda necə əks etdirilir? 

A ) debet             343   “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət” 

     kredit             334   “Nizamnamə üzrə ehtiyat” 

B)  debet            801   “Ümumi  mənfəət” 

       kredit          333    “Qanunvericilik üzrə ehtiyat” 

C)  debet            301    “Nominal kapital”  

     kredit           334    “Nizamnamə üzrə ehtiyatlar” 

D)  debet          343     “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət” 

      kredit          301    “Nominal kapital”  

E)   debet         341      “Elan edilmiş dividendlər”                                

      kredit         334      “Nizamnamə üzrə ehtiyat” 

 

44. Ehtiyat kapitalı hansı məqsədlər üçün istifadə oluna bilər? 

A) Hesabat dövrünün zərərlərini örtmək üçün səhmdarlardan xüsusi səhmlərin alınması üçün 

B) Nizamnamə kapitalnın artırılması üçün 



C) İşçilərin əmək haqqının və səhmdar cəmiyyətin ləğv olunması zamanı işdən çıxarılma 

müavinətlərinin verilməsi üçün  

D) Hesabat dövrünün zərərlərini örtmək üçün 

E)  Səhmdarların xüsusi səhmlərin alınması üçün 

 

45. Bölüşdürülməmiş mənfəət nədir? 

A) Müəssisənin dövriyyəsində qalan,təsisçilərlə ödənilməyən dividendlər 

B) Normativ aktlar və nizamnamə ilə müəyyən olunmuş məqsədlərə istifadə olunan xüsusi 

kapitaldır 

C) Kreditor borcları çıxıldıqdan sonra müəssisənin aktivlərinin qalığı 

D) Müəssisənin gəlirləri və xərcləri arasında fərq 

E)  Müəssisənin aktivlərinin qalığı 

 

46. Mənfəət və zərər haqqında hesabatında xərclər necə tanınır? 

A)gəlirlər tanındıqdan sonra                B) aktivlər tanındıqdan sonra 

C) öhdəliklər tanındıqdan sonra          D) mənfəət tanındıqdan sonra 

E)  passivlər tanındıqdan sonra 

 

47. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın elementlərinə aiddir ? 

A)gəlirlər və xərclər              B) debitor borcları  C) öhdəliklər                                       

D) aktivlər   E)  kapital 

 

48. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabda nə əks olunur ? 

A) müəyyən dövr ərzindəki gəlirlər və xərclər 

B) müəyyən dövr ərzində xüsusi kapitaldakı dəyişikliklər 

C) hesabat dövrünə xərclər və xüsusi kapitalın vəziyyəti 

D) hesabat dövrünə aktivlərin,öhdəliklərin vəziyyəti 

E)  müəyyən dövr ərzində aktivlərdəki,öhdəliklərdəki dəyişikliklər 

 

49. İnventarlaşma kim tərəfindən aparılır? 

A) müəssisə rəhbəri tərəfindən təyin edilmiş xüsusi komissiya tərəfindən 

B) müəssisənin müdriyyəti tərəfindən C) mühasibatın işçiləri tərəfindən 

D) maddi- məsul  şəxs tərəfindən   E)  müdiriyyət və mühasibat işçiləri tərəfindən 

 

50. Mühasibat hesabatının hansı növləri var? 

A) aylıq,rüblük və illik                     B) daxili və xarici  C) ilkin və icmal                            

D) daxili və xarici,ilkin və icmal E)  rüblük və illik  

 

51. Maliyyə qoyuluşları hansı məqsədlər üçün həyata keçirilir? 

A) Müəyyən sabit gəlirin əldə olunması, investisya qoyulan obyektin təsərrüfat fəaliyyətinə 

nəzarət edilməsi və investisiyalar üzrə vergi güzəştlərini əldə etmək üçün 

B) Xeyriyyə      C) Vergi ödənişlərinin azaldılması üçün 

D) Müəyyən sabit gəlir əldə olunması üçün  E)  Xeyriyyə ödənişlərinin azladılması üçün 

 

52 .Müəssisəyə daxil olan materiallar və mallar uçota necə qəbul edilir? 

A) faktiki maya dəyəri ilə                B) bərpa dəyəri ilə  C) əvəzləmə qiyməti ilə                  

D) cari (bazar) qiyməti ilə  E)  uçot qiyməti ilə 

 

53. İstehsal müəssisələrində satışa tam hazır olan ehtiyatlar necə adlanır? 

A) Hazır məhsul                   B) Anbarda olan material C)  Xammal və anbarda olan material              

D) Bitməmiş istehsal  E)  Xammal 

 



54 .Satılmış məhsulların maya dəyəri necə hesablanır? 

A) Dövrün əvvəlinə ehtiyatların maya dəyəri +alınmış malların maya dəyəri –dövrün sonuna 

ehtiyatların maya dəyəri 

B) Satış+ümumi mənfəət-dövrün sonuna ehtiyatların maya dəyəri+dövrün əvvəlinə ehtiyatların 

maya dəyəri 

C) Dövrün əvvəlinə ehtiyatların maya dəyəri-alınmış malların maya dəyəri+dövrün sonuna 

ehtiyatların maya dəyəri 

D) Gəlir- satılmış malların maya dəyəri-inzibati xərclər-vergilər ödənilməzdən əvvəl  mənfəət  

E)  Satış- alınmış malların maya dəyəri+dövrün əvvəlinə ehtiyatların maya dəyəri-dövrün sonuna 

ehtiyatların maya dəyəri 

 

55. Aşağıda göstərilən aktivlərdən hansı ehtiyatlara aid deyildir.? 

A) Qiymətli kağızlar                         B) Mallar  C) Materiallar                                   

D) Hazır məhsullar   E) Yarımfabrikatlar 

 

56. İnventarlaşma zamanı aşkarlanan hazır mhəsulların artıq gəlməsi hansı hesablarda 

qeydə alının? 

A)   debet    611    “Sair əməliyyat gəlirləri”  

B)   debet     731    “Sair əməliyyat xərcləri” 

C)  debet     801    “Ümumi mənfəət (zərər)” 

D)   debet     601      “Satış” 

E)   debet    202     “İstehsalat məsrəfləri” 

 

57. Anbarda olan hazır məhsulların uçotu qaydası uçotda necə aparılır? 

A) material istehsal ehtiyatları                B)  əsas vəsaitlər  C)  bitməmiş istehsalat                                            

D)  qeyri-maddi aktivlər   E)  yerinə yetirilən işlər və göstərilən xidmətlər 

 

58. Materialların xüsusi istehsalatdan daxil olması hesabların hansında əks etdirilir? 

A)  debet 202  “İstehsalat məsrəfləri” 

B)  debet 203  “Tikinti müqavilələri üzrə bitməmiş tikinti işləri” 

C)   debet 204  “Hazır məhsul ”   D)  debet 201 “Material ehtiyatları” 

E)  debet  531  “Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları” 

 

59 .Məhsul satışından olan zərər mühasibat uçotu hesablarında necə əks etdirilir? 

A ) debet                 801                           kredit         601 

B)  debet                 701                           kredit           601 

C)  debet                 801                           kredit             611 

D)  debet                 601                           kredit           801 

E)   debet                341                           kredit      601  

 

60 .Maliyyə nəticələri hesabına ödənilən vergilər uçotda necə əks olunur 

A ) debet                801                           kredit                          521 

B)  debet                521                           kredit                          801 

C)  debet                334                           kredit                          521 

D)  debet                171.1                        kredit                          521 

E)   debet                521                          kredit                           171.1 

 

61.Hansı məsrəflər qeyri-müstəqim xərclər adlanır? 

A) Yaranma anında konkret məmulatın maya dəyərinə aid edilməsi mümkün olmayan məsrəflər 

B) Konkret məhsul növünün istehsalı üzrə xərclər  

C) İstehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olan xərclər 

D) Maya dəyərinə aid edilməsi mümkün olmayan məsrəflər 



E)  Məhsulların istehsalı üzrə xərclər 

 

62 .Mütləq inventarlaşmada hansı əmlaklar yoxlamaya cəlb edili? 

A) yerləşmə yerindən asılı olmayaraq bütün əmlaklar  B) pul vəsaitləri 

C)  istehsalat məsrəfləri D) ancaq əsas vəsaitlər  E)  əmtəə-material dəyərliləri 

 

63.Obyektin əhatə dairəsinə görə inventarlaşma necə təsnifləşdirilir? 

A) Seçmə,dövrü,tam         B) Tam     C) Dövrü və tam         D) Seçmə        E)  Tam və seçmə 

 

64 .Müəssisə öhdəlikləri kim qarşısında olan borcdur? 

A) Kreditorlar                                   B) debitorlar  C) Alıcılar                                         

D) Xeyriyyə müəssisələri  E)  Satıcılar 

 

65 .Maliyyə qoyuluşlarının xüsusi mənbələrinə nə aiddir? 

A) Mənfəət           B) Bankın uzunmüddətli kreditləri 

C) Gələcək xərclər və ödəmələr üçün ehtiyat     D).Nizamnamə kapitalı 

E)  Hazırki dövrdə sərbəst olan məqsədli maliyyələşmə vəsaitləri 

 

66 .Debet 202 kredit 202 mühasibat yazılışı hansı əməliyyatı əks etdirir? 

A) hazır məhsul anbardan alındıqda     B) hazır məhsul satıldıqda 

C) materiallar silindikdə                      D) materiallar istehsalata buraxıldıqda 

E)  hazır məhsullar silindikdə 

 

67.Debet 202 kredit 201 mühasibat yazılışı hansı əməliyyatı əks etdirir? 

A) materialların istehsalata buraxılmasını  B) materialların istehsalatdan silinməsi 

C) materialların ilkin dəyərlə uçota alınması  D) materiallar anbara mədaxil edilmişdir 

E)  materialların daşınması xərclərinin hesablanması 

 

68 .Mənfəət və zərər haqda hesabatda nələrin edilməsi vacibdir? 

A) Satışdan daxil olan pul,əsas fəaliyyətdən mənfəət,maliyyə xərcləri 

B) maliyyə xərcləri         C) vergilər D) maliyyə öhdəlikləri E)  vergi öhdəlikləri 

 

69. Hesabat formalarına nələr daxildir? 

A) balans,mənfəət və zərər hesabatı,kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat, 

    pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

B) kapitalda gedən dəyişikliklər haqda hesabat  C) mənfəət hesabatı 

D) maliyyə hesabatı      E)  pul vəsaitləri haqqında hesabat 

 

70. Müəssisədə uçot siyasəti dedikdə nə başa düşülür? 

A) təsərrüfat fəaliyyətinin nəticəsini qruplaşdırmaq,yekunlaşdırmaq,cari uçotda əks etdirmək 

B) müəssisədə mühasibat uçotunun aparılmasının təşkili 

C) uçot prosesini avtomatlaşdırmaq   D) məlumatların ümumiləşdirilməsi 

E)  baş verən hadisələri sənədləşdirmək 

 

71. İl ərzində alınmış hazır məhsul hansı qiymətlə mədaxil edilir? 

A) plan          B) həqiqi C) müqavilə            D) bazar  E)  normativ 

 

72. Mühasibat hesabatı dedikdə nə başa düşülür? 

A) müəssisənin əmlak vəziyyətini təhlil etmək üçün məlumatlar 

B) ancaq mənfəət haqqında dəqiq informasiya əldə etmək 

C) mənfəət və zərər haqqında hesabatın tərtib edilməsi 



D) təsdiq olunmuş  formada mühasibat uçotu məlumatlarına əsasən müəssisənin təsərrüfat 

fəaliyyətinin xarakterizə edilməsi 

E)  mühasibat uçotunun məlumatlarına əsasən müəssisənin maliyyə nəticələri 

 

73. Debet 531 kredit 223 mühasibat yazılışı necə adlanır? 

A) malsatanların hesabına materialların dəyəri köçürülmüşdür 

B) materiallar müəssisədən daşınmışdır  C) materiallar istehsaldan silinmişdir 

D) materiallardan zərər əldə edilmişdir  E)  malsatanlardan material alınmışdır 

 

74. 536 hesabın adı necə adlanır? 

A) qısamüddətli kreditor borcları           B) uzunmüddətli kreditor borcları 

C) büdcə ilə hesablaşmalar                     D) materiallar 

E)  malsatan və podratçılarla hesablaşmalar 

 

75. 437 saylı hesabın adı necə adlanır? 

A) uzunmüddətli kreditor borcları              B) borc vəsaitləri 

C) uzunmüddətli bank kreditləri                 D) qısamüddətli bank kreditləri 

E)  qısamüddətli kredit borcları 

 

76. Debet 202.3   kredit 533 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir? 

A) İstehsalatda işləyən işçilərə əmək haqqı hesablandıqda 

B) Hazır məhsul anbara mədaxil edilmişdir 

C) Debitor və kreditorlarda hesablaşmalar aparılmışdır 

D) İstehsalatda işləyən işçilərə əmək haqqından sosial siğortaya ayırmalar edilmişdir 

E)  Material istehsalata daxil edilmişdir 

 

77. Mühasibat hesabatında vacib olan məqsəd hansıdır? 

A) hesab dəqiq olmalı,müəssisə fəaliyyətinin fasiləsizliyi  

B) mənfəəti və satışı sənədlərdə yoxlamaq  C) maliyyə aktivlərini aşkar etmək 

D) vergi öhdəliklərini tam əks etdirmək  E)  zərəri hesablamaq 

 

78. Xüsusi kapital nəyi əks etdirir? 

A) Səhmdarların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

B) Kreditorların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

C) Xeyriyyə müəssisələrinin iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

D) Debitorlarların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

E)  İşçi heyətinin aktivlərdə olan payı 

 

79. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda Satışın maya dəyəri maddəsində hansı xərclər əks 

olunmalıdır? 

A) birbaşa material xərcləri,birbaşa əmək haqqı xərcləri,dolayı(üstəlik) istehsal xərcləri 

B) birbaşa material xərcləri  C) birbaşa əmək haqqı xərcləri 

D) üstəlik istehsal xərcləri  E)  kommersiya xərcləri 

 

80. Kapitalın tərkbinə daxildir? 

A) Nizamnamə kapitalı,bölüşdürülməmiş mənfəət  B) Təsisçilərdən alınan uzunmüddətli borclar 

C) Nizamnamə kapitalı                                             D) Gözlənilən ödəmələr üçün ehtiyatlar 

E)  Bölüşdürülməmiş mənfəət  

 

81. Debitor borcunun 400 manat ödənilməsi nə deməkdir? 

A) Aktivlər 400 manat   məbləğində artıb və passivlər  400 manat məblğində azalıb 

B) Passivlər 400 manat məbləğində artıb  və aktivlər 400 manat məbləğində azalıb 



C) Öhdəliklər 400 manat məbləğində azalıb və xüsusi kapital 400 manat məbləğində artıb 

D) Aktivlər 400 manat məbləğində azalıb və öhdəliklər 400 manat məbləğində artıb 

E)  Xüsusi kapital 400 manat məbləğində azalıb və öhdəliklər 400 manat məblğində artıb 

 

82. Maliyyə qoyuluşlarını həyata keçirmək üçün istifadə olunan borc vəsaiti və 

öhdəliklərinə nə aiddir? 

A) Gələcək hesabat dövrlərində ödənilməsi nəzərdə tutulan kreditor borcları 

B) Bankın uzunmüddətli kreditləri           C) Əməyin ödənilməsi üzrə işçi heyətinə olan borclar 

D) Vergi üzrə büdcə qarşısında olan borclar  E)  Hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəəti 

 

83. Ehtiyat kapitalının vəsaiti hesabına səmdarlara dividend hesablanması zamanı hansı 

mühasibat yazılışı tərtib olunur? 

A ) debet            335 “Digər ehtiyatlar”   kredit    534 “Dividendlərin ödənilməsi üzrə təsisçilərə 

qısamüddətli kreditor borcları” 

B)  debet             335 “Digər ehtiyatlar”    kredit      302 “Nominal kapitalın ödənilməmiş hissəsi” 

C)  debet             335 “Digər ehtiyatlar”    kredit      311 “Emissiya gəliri” 

D)  debet             335   “Digər ehtiyatlar”           kredit   301  “Nominal kapital”  

E)   debet            731  “Sair əməliyyat xərcləri”  kredit   534   “Dividendlərin ödənilməsi 

üzrə təsisçilərə qısamüddətli kreditor borcları”  

           

84. Mənfəətin həcmi nədən asılıdr? 

A) Satılmış məhsulların həcmindən,məhsulların keyfiyyətindən,əsas fondlardan  

B) təşkilatın işinin keyfiyyətindən  C) istehlak fondlarından 

D) əmək ehtiyatlarından   E)  maya dəyərinin aşağı salınması 

 

85. 335 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabında əks etdirilən əməliyyatların uçotu neçə nömrəli 

jurnal orderdə aparılır? 

A) 12 saylı jurnal orderdə                  B) 8 saylı jurnal orderdə 

C) 10 saylı jurnal orderdə                  D) 4 saylı jurnal orderdə      E)  1 saylı jurnal orderdə 

 

86. Kommersiya təşkilatında bankın uzunmüddətli kreditlərinin uçotu üçün hansı hesab 

ayrılmışdır? 

A)  401 saylı   “Uzunmüddətli bank kreditləri”      

B)  223 saylı  “Bank hesablaşma hesabları” 

C)   444  saylı  “Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar ”  

D)  402 “İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri” 

E)   501 saylı  “Qısamüddətli bank kreditləri” 

 

87. Maşın və avadanlıqların saxlanması və istismarı üzrə xərclər hansı xərclərə daxildir 

A)  əsas xərclərə                               B)  birdəfəlik xərclərə 

C)   hazırlıq işləri xərcləri                D)  buraxılış  xərcləri  E)  inzibati xərclərə 

 

88. Maya dəyərinin quruluşu dedikdə nə başa düşülür? 

A)  İstehsalatda çəkilən məsrəflərin ümumi məbləğində maya dəyərinin ayrı-ayrı iqtisadi 

ünsürlərinin xüsusi çəkisinin faiz nisbəti 

B)  İstehsalat məsrəflərinin bir sıra əlamətləri,yəni xərclərin iqtisadi məzmunu və təyinatı 

C)   Xərclərin maya dəyərinə aid edilməsi üsulu,onların tərkibi 

D)  İstehsalın həcmi,xərclərin əmələ gəlmə sferası,ünsürləri 

E)  Material məsrəfləri,əməyin ödənilməsinə məsrəflər,istehsalata çəkilən məsrəflərin ümumi 

məbləği 

 

 



89. Xüsusi kapital nəyi  əks etdirir? 

A)  Səhmdarların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı  

B)  Kreditorların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

C)   Xeyriyyə müəssisələrinin iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

D)  Debitorların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

E)  İşçi heyətinin iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

 

90. İnventarlaşma nə deməkdir? 

A)  Konkret tarixə mühasibat uçotunun məlumatlarını müqayisə etməklə təşkilatın əmlakı və 

öhdəliklərinin həqiqi mövcudluğunun dəqiqləşdirilməsi 

B)  Təşkilatın əmlakının düzgün saxlanması və istifadəsi qaydalarına riayət edilməsini 

C)   Təşkilatda olan əmtəə-material dəyərlilərinin yoxlanma üsulu 

D)  Təşkilatın əmlakında müəyyən edilmiş əksikgəlməni müəyyən etmək üçün mühasibat 

uçotunun əsas vasitəsi 

E)  Təşkilatın əmlakının mühafizəsini təmin etmək üçün nəzarət növü 

 

91.Müəssisənin xərcləri hansı dövrdə məhsullarına maya dəyərinə daxil edilir? 

A)  cari dövrdə                                 B)  məhsul buraxılışından sonrakı hesabat dövründə 

C)  hazır məhsul satıldıqda              D)  inventarlaşmadan sonra 

E)  inventarlaşmadan əvvəl 

 

92 . Malsatanlardan alınan materiallar hansı yazılışla  əks etdirilir? 

A ) debet             201                         kredit          531 

B)  debet              201                         kredit                     532 

C)  debet                      531                         kredit                     201 

D)  debet                      532                         kredit                     201 

E)   debet                      201                        kredit                     144 

 

93. Mənfəətin hansı göstəricisi iqtisadi subyektin sərəncamında qalır? 

A) Bölüşdürülməyən (kapitallaşdırılmış) mənfəət 

B) Məhsul satışından (iş,xidmət) olan gəlir 

C) Vergiyə cəlb olunmaya qədər müəyyən edilən mənfəət 

D) Hesabat dövrünün ümumi gəliri  E)  Xalis mənfəət 

 

94 .Material-istehsalat ehtiyatları özünün iqtisadi məzmununa görə nə deməkdir? 

A ) əmək əşyası               B)  əmək vəsaiti  C)  xüsusi kapital                                             

D)  tədavül vasitəsi  E) xüsusi kapital,tədavül vasitəsi 

 

95. Aşağıdakı hansı əsas obyektləri mühasibat uçotunun müşahidə obyekti hesab etmək 

olar? 

A ) Təsərrüfat hadisələrinin ayrı-ayrı hallarını             B)  Kapital və passivləri 

C)  Gəlir və xərcləri                                                      D)  Aktiv,kapital və passivləri 

E)   Təsərrüfat proseslərini 

 

96 .Məsrəflərin uçotunun kalkulyasiya variantı nəyi nəzərdə tutur  

A ) məsrəflərin müstəqim və qeyri müstəqim olaraq iki yerə bölünməsini və məhsulun tam maya 

dəyərinin hesablanmasını 

B)  müstəqim və qeyri müstəqim məsrəflərin dəyərinin hesablanmasını 

C)  müstəqim məsrəflər üzrə tam maya dəyərinin hesablanmasını 

D)  qeyri-müstəqim məsrəflər üzrə məhsulun tam maya dəyərinin hesablanmasını 

E)   məsrəflərin daimi və dəyişən olaraq iki yerə bölünməsini və məhsulun məhdud maya 

dəyərinin hesablanmasını 



97. Məsrəflər hansı qrupa bölünür? 

A ) birbaşa ,dolayı,əsas, üstəlik,kompleks,birelementli,kalkulyasiya maddələri üzrə 

B)  birbaşa və dolayı,kompleks  C)  birbaşa,dolayı,əsas,birelementli 

D)  kompleks və birelementli,əsas  E)  əsas və üstəlik,birbaşa,dolayı 

 

98 .Maddi məsul şəxsin təqsiri üzündən yanacaqda əmələ gələn əksik gəlmə üçün 

hesablarda hansı mühasibat yazılışı verilir? 

A ) debet             801                  kredit           533 

B)  debet             731                  kredit            201 

C)  debet             731                  kredit            721 

D)  debet             731                  kredit            201 

E)   debet             201                 kredit            731 

 

99. Müstəqim məsrəflər hansı hesabda uçota alınır? 

A ) kalkulyasiyaedici                      B)  ümumistehsalat  C)  yığıb-bölüşdürücü                    

D)  müqayisə edici   E)  əsas istehsalat 

 

100 . Satışdan olan gəlirlər hansı gəlirlərdən formalaşır? 

A) Satılmış məhsullara görə alıcılardan daxil olmuş pul vəsaitlərindən 

B)  azqiymətli və tez köhnələn əşyaların satışından gəlirlər 

C)  materialların azqiymətli və tez köhnələn əşyaların satışından olan vəsaitlərdən 

D)  Alınmış məhsullara görə alıcılardan daxil omuş pul vəsaitlərindən  

E)   Qiymətli kağızların satışından və satılmış məhsullara görə alıcılardan daxil olmuş pul 

vəsaitlərindən 

 

101. Bitməmiş istehsalda məsrəflər uçot və hesabatda hansı dəyərlə əks etdirilir? 

A ) Həqiqi maya dəyəri ilə                                       B)  Sənaye maya dəyəri ilə 

C)  Normativ maya dəyəri ilə                                   D)  Plan maya dəyəri ilə 

E)   Tam maya dəyəri ilə 

 

102 . Hansı hallarda xidmətlərin göstərilməsindən əldə olunan gəlir tanınır? 

A ) Əməliyyatın hesabat tarixinə yekunlaşma səviyyəsindən asılı olaraq 

B)  müqavilənin bağlanma anında  C)  əməliyyat tam yekunlaşdırqdan sonra 

D)  bankda olan hesablaşma hesabına daxil edildikdən sonra 

E)   hesablaşma hesabına daxil edildikdən sonra və müqavilənin bağlanma anında 

 

103. Mühasibat uçotu nəticələri ilə müəyyən olunmuş mənfəət və zərərlər hansı 

mənbələrdən əmələ gəlir? 

A ) müəssisənin bilavasitə yerinə yetirdiyi cari fəaliyyətdən 

B)  satışla əlaqədar olan maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarından zərərlər 

C)  mənfəətdən büdcəyə ödəmələr üzrə xərclər 

D)  təsərrüfat əməliyyatlarından xərclər 

E)  aktivlərin satışından olan maliyyə nəticələri 

 

104. Hesabat ili ərzində müəssisənin mənfəəti məqsədli maliyyələşmələr üzrə necə 

mühasibat yazılışı aparılır? 

A ) debet              901   “Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər”   

      kredit            544   “Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar” 

B)  debet              801   “Ümumi mənfəət (zərər)”  

     kredit               544    “Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxilolmalar” 

C)  debet               901    “Cari mənfəət vergisi üzrə xərclər”   

     kredit               801    “Ümumi mənfəət (zərər)” 



D)  debet              521       “Vergi öhdəlikləri”     

      kredit          223      “Bank hesablaşma hesabları”  

E)  debet           334       “Nizamnamə üzrə ehtiyatlar”  

      kredit          343      “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət” 

 

105 .Ümumi aparılan əməliyyatlara əlavə dəyər vergisi üzrə büdcəyə ödəniləcək məbləğlərə 

necə mühasibat yazılışı verilir? 

A ) debet               241      “Əvəzləşdirilmiş əlavə dəyər vergisi”   

      kredit               223    “Bank hesablaşma hesabı” 

B)  debet               521                   “Vergi öhdəlikləri”  

     kredit               241       “Əvəzləşdirilmiş əlavə dəyər vergisi” 

C)  debet              801       “Ümumi mənfəət (zərər)”   

     kredit              334       “Nizamnamə üzrə ehtiyatlar” 

D)  debet              444          “Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və   

    daxilolmalar”     

     kredit              223         “Bank hesablaşma hesabları”  

E)   debet            343         “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət”  

       kredit               521       “Vergi öhdəlikləri” 

 

106 .Müəssisələrdə nizamnamə kapitalnın vəziyyəti və hərəkəti haqqında məlumatları 

ümumiləşdirmək üçün hansı hesab nəzərdə tutulmuşdur? 

A)  301    “Nominal (nizamnamə) kapital” 

B)    302  “Nominal (nizamnamə) kapitalının ödənilməmiş hissəsi” 

C)    335  “Digər ehtiyatlar ”  

D)    334 “Nizamnamə üzrə ehtiyat” 

E)    201  “Material ehtiyatları” 

 

107 .Xüsusi təyinatlı fondların yaradılması və istifadə edilməsi üzrə əməliyyatlar hansı 

subhesablarda həyata keçirilir? 

A ) yığım,istehlak,sosial sfera                        B)  istifadə edilmiş yığım fondları 

C)  yaradılmış yığım fondları                         D)  istehlak fondu 

E)   sosial sfera fondu 

 

108 .Məhsul istehsalına sərf edilən bütün məsrəflərin yekunu nəyi təşkil edir? 

A) maya dəyərini təşkil edir              B)  mənfəəti təşkil edir  C)  zərəri təşkil edir    

D)  məhsulun maya dəyərinin aşağı salınması ilə əlaqədar ehtiyatların müəyyən olunması 

E)   maya dəyərinin kalkulyasiyası 

 

109 .Xüsusi kapital nəyi əks etdirir? 

A ) Səhmdarların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı  

B)  Kreditorların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

C)  Xeyriyyə müəssisələrinin aktivlərdə olan payı 

D)  Debitorların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

E)   İşçi heyətinin iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

 

110.İstehsal ehtiyatlarının müəssisənin anbarına gətirilməsi ilə əlaqədar işçilərə əmək 

haqqı hesablanması hansı mühasibat yazılışıilə rəsmiləşdirilir ? 

A ) debet              201               kredit       533 

B)  debet              103               kredit        533 

C)  debet              111               kredit          533 

D)  debet              761               kredit         533 

E)   debet              202               kredit         533 



111.  Kapitalın tərkibinə  nə daxildir? 

A ) Nizamnamə kapitalı,bölüşdürülməmiş mənfəət 

B)  Təsisçilərdən alınan uzunmüddətli borclar  C)  Nizamnamə kapitalı 

D)  Bölüşdürülməmiş mənfəət   E)   Gözlənilən ödəmələr üzrə ehtiyatlar 

 

112 .Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda nə əks olunur? 

A ) Müəyyən dövr ərzindəki gəlirlər və xərclər 

B)  Müəyyən dövr ərzində xüsusi kapitaldakı dəyişikliklər 

C)  Müəyyən dövr ərzində aktivlərdəki ,öhdəliklərdəki  və xüsusi kapitaldakı dəyişikliklər 

D)  Hesabat dövrünə aktivlərin,öhdəliklərin və xüsusi kapitalın vəziyyəti 

E)   Hesabat dövrünə xərclər,divindendlər 

 

113.Mühasibat hesabatına verilən tələblər hansılardır? 

A ) İnformasiyanın aydınlığı,informasiyanın həqiqiliyi və tamlığı,göstəricilərin 

əhəmiyyətliliyi,neytrallığı və müqayisəliliyi 

B)  İnformasiyanın  aydınlığı,neytrallığı,müqayisəliliyi 

C)  İnformasiyanın dürüstlüyü və tamlığı 

D)  Göstəricilərin əhəmiyyətliliyi,neytrallığı 

E)   İnformasiyanın həqiqiliyi və göstəricilərin əhəmiyyətliliyi 

 

114 .Ehtiyat kapitalının vəsaiti hesabına səhmlərə dividend hesablanması zamanı hansı 

mühasibat yazılışı tərətib olunur? 

A ) debet            335                  kredit          534 

B)  debet            335                  kredit          301 

C)  debet            731                  kredit          534 

D)  debet            335                  kredit          302 

E)   debet            335                 kredit          311 

 

115.Ehtiyatların fasiləsiz uçotu metoduna əsasən satılmış malların maya dəyəri nə zaman 

əks olunmalıdır? 

A ) bilavasitə satış zamanı              B)  hər gün  C)  hər ay                                                       

D)  hər il    E)   hər kvartal 

 

116 .Mal ehtiyatları harada əks olunur? 

A ) Mühasibat balansında dövriyyə aktivlərinin tərkibində 

B)  Mühasibat balansında əsas vəsaitlərin tərkibində 

C)  Sair xərclər kimi mənfəət və zərərlər haqqında hesabatda 

D)  Mühasibat balansında mallar satıla biləcək qiymətlərlə 

E)   Maliyyə hesabatında əksini tapm 

 

117 .Büdcəyə köçürmələr hansı ilkin sənədlər vasitəsilə həyata keçirilir? 

A ) Ödəmə tapşırığı ilə              B)  Çek və akkreditivlərlə        C)  Çeklərlə                                             

D)  Hesab-faktura   E)   Akkreditivlərlə 

 

118 .Kapital nədir? 

A ) Öhdəliklər çıxdıqdan sonra müəssisənin aktivlərinin məbləğidir 

B)  İstehsal potensialının müəyyən səviyyəsidir  

C)  Müəssisənin bütün aktivlərinin məcmu dəyəridir 

D)  Mühasibat balansının passivinin məbləğidir  E)   Müəssisə aktivlərinin məbləği 

 

119 .Aşağıdakılardan hansı ödəniş tələbnaməsinin mütləq rekvizitlərinə aiddir? 

A ) Ödəyicinin bankının adı,ödənişin növü 



B)  Ödəyicinin bankının adı  C)  Ödənişin müddəti 

D)  Əsasında ödənişin həyata keçirildiyi müqavilənin rekvizitləri 

E)   Ödənişin növü 

 

120 .Mühasibat-idarəetmə uçotunun əsasını nə təşkil edir? 

A ) istehsalat uçotu                           B)  statistik uçotu 

C)  vergi uçotu                                  D)  mühasibat-maliyyə uçotu  E)   operativ uçot  

 

121.Aşağıdakılardan hansı müəssisənin öhdəliklərinə aid deyil? 

A) Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri  B)  Büdcə və vergi orqanları qarşısında olan borclar 

C)  Ödəniş üçün olan veksellər  D)  Kreditor borcları 

E)   Əməyin ödənişi üzrə borclar 

 

122 .Müəssisənin öhdəliklərinə nə aid deyil? 

A ) Pul vəsaitlərinin ekvivalentləri  B)  Büdcə və vergi orqanları qarşısında olan borclar 

C)  Ödəniş üçün olan veksellər  D)  Kreditor borcları 

E)   Əməyin ödənişi üzrə borclar 

 

123 .Müəssisənin öhdəliyi deyəndə nə başa düşülür? 

A ) Müəssisənin cari öhdəlikləri        B)  Gələcək iqtisadi fayda 

C)  Fəaliyyət zamanı istifadə olunan qiymətlilər 

D)  Gələcək xərclər və ödəmələr üçün ehtiyatlar  E)   Ödəmələr üçün ehtiyatlar 

 

124 .Aşağıda göstərilən aktivlərdən hansı ehtiyatlara aid deyildir? 

A ) Qiymətli kağızlar                           B)  Yarımfabrikatlar 

C)  Materiallar                                     D)  Mallar  E)   Hazır məhsullar 

 

125 .Materialların inventarlaşmasının həyata keçirilməsi mütləqdir : 

A ) satıldıqda                                                    B)  ləğvetmə balansı tərtib olunduqda 

C)  illik mühasibat balansı tərtib olunduqda    D)  maddi-məsul şəxs dəyişdikdə 

E)   istintaq olduqda 

 

126 .Artıq materiallar kənara satıldıqda necə mühasibat yazılışı verilir? 

A ) debet             211                       kredit      611 

B)  debet               601                       kredit        201 

C)  debet              211                       kredit        601 

D)  debet             611                       kredit         201 

E)   debet            204                       kredit         201 

 

127.Məhsul satışından gələn gəlirlərin tanınması hansı yazılışlarla əks etdirilir? 

A ) debet             211                       kredit           601 

B)  debet              211                       kredit          611 

C)  debet              217                       kredit           601 

D)  debet          611                       kredit          217 

E)   debet         211                       kredit         631 

 

128 .Funksiyalar üzrə xərclərin tərkibinə nə daxildir? 

A ) Satışın maya dəyərinə daxil edilən xərclər,kommersiya xərcləri 

B)  İnzibati xərclər   C)  Satışın maya dəyərinə daxil edilən xərclər 

D)  Əlavə dəyər vergisi  E)   Kommersiya xərcləri 

 

 



129 .Məhsul satışından olan zərər mühasibat uçotu hesablarında necə əks etdirilir? 

A ) debet             801                       kredit         601 

B)  debet             701                       kredit         601 

C)  debet              341                       kredit                    601 

D)  debet              801                       kredit         611 

E)   debet                     601                       kredit                    801 

 

130 .Aktivin qalıq dəyəri nəyə bərabərdir? 

A ) Yığılmış amortizasiyanı çıxmaqla aktivin maya dəyərinə 

B)  Cari təmir xərclərini çıxmaqla bazar qiymətinə 

C)  İlkin dəyərini çıxmaqla bazar dəyərinə  D)  Aktivin bərpa dəyərinə 

E)   Təkrar bazarın istiqamətləndirildiyi qiymət 

 

131.Mühasibat uçotunda əmlakın dəyərinin artması hansı mühasibat yazılışı ilə uçota 

alınır ? 

A ) debet              121                        kredit         331 

B)  debet              121                        kredit         641 

C)  debet             121                        kredit         542 

D)  debet              121                        kredit         801 

E)   debet             121                        kredit        611 

 

132 .Müəssisəyə daxil olan materiallar uçota necə qəbul edilir? 

A ) faktiki maya dəyəri ilə                     B)  əvəzləmə qiyməti ilə 

C)  cari (bazar) qiyməti ilə                    D)  uçot qiyməti ilə  E)   bərpa dəyəri ilə 

 

133 .Bitməmiş istehsal üzrə aparılan inventarlaşma nəticəsində əksik və artıq gəlməyə necə 

mühasibat yazılışı verilir? 

A ) debet             533                         kredit           202 

B)  debet            801                         kredit             202 

C)  debet          533                         kredit                   201 

D)  debet          901                         kredit            202 

E)   debet         201                         kredit             533 

 

134 .Əmlakın dəyərinin artması zamanı hansı mühasibat yazılışı tərtib olunur? 

A ) debet                     121                         kredit                    331 

B)  debet              121                         kredit                     641 

C)  debet                     121                        kredit                     611 

D)  debet                     121                        kredit                     542 

E)   debet                     121                       kredit                      801 

 

135 .Anbarda olan hazır məhsulların uçotu qaydası uçotda necə aparılır? 

A ) material-istehsalat ehtiyatları                                     B)  əsas vəsaitlər 

C)  yerinə yetirilən işlər və göstərilən xdmətlər              D)  qeyri-maddi aktivlər 

E)   bitməmiş istehsalat 

 

136 .Hansı gəlirlər əməliyyat gəlirlərinə aiddir? 

A ) məhsul və mal satışından əldə olunan gəlirlər 

B)  göstərilmiş xidmətlərə görə əldə olunan gəlirlər 

C)  məhsul və mal satışına çəkilən xərclər 

D)  əsas vəsaitlərin satışından əldə olunan gəlirlər 

E)   podrat müqavilələri üzrə gəlirlər 

 



137 .Hansı halda ödəniş tələbnaməsi bank tərəfindən qəbul olunur? 

A ) Yalnız hesablaşma hesabında pul olduğu zaman və bankın şərtlərinə əsasən 

B)  Hesablaşma hesabında və ya açıq kredit xəttində pul vəsaitləri olduğu zaman 

C)  Hesablaşma hesabında pulun olub olmamasından asılı olmayaraq 

D)  Bank şərtlərinə əsasən 

E)   Yalnız hesablaşma hesabında pul olduğu zaman 

 

138 .Malsatanlardan alınmış mal-material və əsas vəsaitlərə görə qısamüdətli veksellər 

verildikdə necə mühasibat yazılışı tərtib olunur? 

A ) debet             531                        kredit         504 

B)  debet            191                        kredit          531 

C)  debet           242                        kredit          191 

D)  debet           721                        kredit           431 

E)   debet          431                        kredit           217 

 

139 .İnventarlaşma başalanana qədər mal-material dəyərlilərinin inventarlaşma siyahısı 

neçə nömrəli formada tərtib edilir? 

A ) forma № İNV-3                                    B)  forma №İNV-10 

C)  forma № İNV-8                                    D)  forma № İNV-5 

E)   forma № İNV-11 

 

140 .Alınmış kreditin tam və qismən ödənilməsi ilə əlaqədar olaraq necə mühasibat yazılışı 

verilir? 

A ) debet               501                        kredit         223 

B)  debet             223                        kredit         431 

C)  debet            531                        kredit          223 

D)  debet           401                        kredit          532 

E)   debet          432                        kredit          401 

 

141 .Hesablar planında Qısamüddətli bank kreditləri neçə nömrəli hesabdır ? 

A ) 501 №-li hesab                                 B)  401 №-li hesab 

C)  531 №-li hesab                                 D)  223 №-li hesab   E)  432 №-li hesab 

 

142 .Uzunmüddətli bank kreditləri neçə nömrəli hesabdır? 

A ) 401 №-li hesab                                   B)  501 №-li hesab 

C)  111 №-li hesab                                   D)  601 №-li hesab  E)   223 №-li hesab 

 

143 .Mühasibat hesabatının tərkibinə daxil olan  2№-li forma hansıdır? 

A ) Mənfəət və zərər haqqında hesabat  B)  müəssisənin hesabat balansı 

C)  Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 

D)  Kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabat E)   Uçot siyasəti və izahlı qeydlər 

 

144.Mənfəətin bölüşdürülməsi hansı sənədlər əsasında tənzimlənir? 

A )  normativ qanunvericilik                       B)  tələbnamə 

C)  təsisçi sənədlər                                       D)  icmal sənədlər  E)   qaimə 

 

145 .Əlavə dəyər vergisi üzrə hesablanmış vergi məbləğ mühasibat yazılışı ilə necə ifadə 

olunur? 

A ) debet             601                        kredit        521 

B)  debet              521                        kredit         601 

C)  debet             521                        kredit         223 

D)  debet            601                        kredit         223 



E)   debet           211                        kredit         171 

 

146 .Anbarlarda material uçotunun aparılması məqsədilə neçə №-li formadan istifadə 

olunur? 

A ) M-12 № li forma                     B)  M-5 № li forma  C)  M-7 № li forma                        

D)  M-1 № li forma         E)   M-4 № li forma 

 

147 .İstehsal olunan məhsulun tərkibində əsas hissəni nə təşkil edir? 

A ) Xammal və materiallar                                  B)  Yanacaq 

C)  Ehtiyat hissələri                                             D)  Köməkçi materiallar 

E)   Alınmış yarımfabrikatlar 

 

148 .Torpaq ,tikili və avadanlıqların satışından zərər əks etdirildikdə necə mühasibat 

yazılışı verilir? 

A ) debet             731                         kredit        111 

B)  debet              801                         kredit        611 

C)  debet             731                         kredit                   611 

D)  debet             731                         kredit         201 

E)   debet             611                         kredit        731 

 

149 .Malsatana çatmalı olan cərimə məbləği olduqda necə mühasibat yazılışı verilir? 

A ) debet             218                         kredit                    531 

B)  debet                     731                         kredit                    531 

C)  debet                     731                         kredit                    545 

D)  debet            731                         kredit                     218 

E)   debet           731                         kredit                     431 

 

150 .Sair əməliyyat xərclərinin tərkibində hansı xərclər əks etdirilir? 

A ) təbii fəlakət,yanğın,qəzalar ilə əlaqədar xərclər 

B)  ziyanın işçi tərəfindən ödənilməsi 

C)  yanğının nəticələrini aradan qaldırmaq üçün bankda olan hesablaşma və digər hesablara pul 

vəsaitlərinin mədaxil edilməsi ilə əlaqədar xərclər 

D)  obyektlərin köhnəlməsi ilə əlaqədar xərclər 

E)   hesablara pul vəsaitlərinin mədaxil edilməsi 

 

151.Müəssisənin hesablaşma hesabından fəhlə və qulluqçuların əmək haqqının 

köçürülməsi hansı mühasibat yazılışı ilə rəsmiləşdirilir? 

A) debet             533                                     kredit                     223 

B) debet             533                                     kredit                     222 

C) debet             533                                     kredit                     225 

D)debet              223                                     kredit                     533 

E) debet             533                                     kredit                     221 

 

152.Alınmış material və avadanlıqlara görə malsatanlara köçürülmüş məbləğ hesabda necə 

əks etdirilir. 

A) debet             531                                     kredit                     223 

B) debet             221                                     kredit                     223 

C) debet             223                                     kredit                     531 

D) debet             221                                     kredit                     531 

E) debet             223                                      kredit                     221 

 



153.Müəssisənin maliyyə nəticələri haqqında informasiyaları uçotda formalaşdıran əsas 

elementlər hansılardır. 

A) gəlirlər, xərclər                   B) aktivlər, passivlər  C) öhdəlik, kapital                   

D) aktivlər, öhdəlik, kapital  E) aktivlər, gəlirlər, xərclər 

 

154.Müəssisədə istehsalat sexinin işçilərinə əmək haqqının heablanmasına verilən 

mühasibat yazılışı hansıdır? 

A) debet               202                                    kredit                        533 

B) debet               533                                    kredit                        202 

C) debet               711                                    kredit                        533 

D) debet               701                                    kredit                        533 

E) debet               244                                    kredit                         533 

 

155.Şərti dəyişən xərclər dedikdə nə başa düşülür? 

A) kəmiyyəti istehsalın həcminin miqdarı ilə mütənasib olmayan məsrəflər 

B) məhsul istehsalına sərf edilən məsrəflər 

C) istehsalın miqdarı ilə mütənasib olan məsrəflər 

D) əsas əmək haqqı xərcləri  E) əlavə əmək haqqı xərcləri 

 

156. Müəssisələr arasındakı təsərrüfat münasibətləri nə əsasında qurulur? 

A) müqavilə                                  B) sərəncam 

C) əmr                                           D) qaimə  E) ödəmə tapşırığı 

 

157.Müəssisədə materialların mədaxili və məxarici haqqında məlumatlar əvvəlcə harda əks 

etdirilir? 

A) anbar uçotunda                               B) təchizat şöbəsində 

C) mühasibatlıqda                               D) ümumi şöbədə  E) istehsalatda 

 

158. İstehsalın həcminə olan münasibətinə görə xərclər hansılardır? 

A) dəyişən və şərti dəyişən xərclər                 B) istehsal xərcləri 

C) əsas xərclər                                                 D) əlavə xərclər  E) müstəqim xərclər 

 

159. Gəlir vergisi büdcəyə köçürüldükdə necə mühasibat yazılışı verilir? 

A) debet                        521                           kredit             223 

B) debet                        533                           kredit             521 

C) debet                        533                           kredit             538 

D) debet                        538                           kredit             221 

E) debet                        221                           kredit              223 

 

160. Kəmiyyəti istehsalın həcminin miqdarı ilə mütənasib olmayan məsrəflər dedikdə hansı 

xərclər başa düşülür? 

A) Şərti dəyişən xərclər                B) məhsul istehsalına sərf edilən məsrəflər 

C) əsas əmək haqqı xərcləri         D) istehsalın miqdarı ilə mütənasib olan məsrəflər 

E) daimi xərclər 

 

161. Şərti dəyişən xərclər hansı xərclərə aid edilir? 

A) ümumistehsal xərclərə                    B) daimi xərclərə 

C) dəyişən xərclərə                              D) dolayı xərclərə  E) əsas xərclərə 

 

162.Məqsədli təyinatından asılı olaraq xərclər hansılardır? 

A) əsas və əlavə xərclər              B) dəyişən xərclər  C) şərti- daimi xərclər                          

D) müstəqim xərclər   E) qeyri-müstəqim xərclər 



163. Müxtəlif məqsədlər üçün bankdan alınmış məbləğə necə mühasibat yazılışı verilir? 

A) debet                      221                         kredit            223 

B) debet                      601                         kredit             221 

C) debet                      221                         kredit             444 

D) debet                     444                          kredit             601 

E) debet                      221                          kredit             601 

 

164. İnventarlaşmanın vaxtında və düzgün aparılmasına kim məsuliyyət daşıyır? 

A) müəssisənin rəhbəri və baş mühasib           B) mühasib 

C) xəzinadar                                                     D) həmkarlar ittifaqının sədri 

E) baş mühəndis 

 

165. Qəflətən inventarlaşma nə vaxt aparılır? 

A) istintaq orqanlarının sərəncamı ilə      B) qabaqcadan müəyyən edilmiş vaxtda 

C) məlumat daxil olduqda                       D) daşqından  E) yanğından 

 

166. Tam inventarlaşma zamanı nə yoxlanılır? 

A) hesablaşmalar,pul vəsaiti, material qiymətliləri                B) vəsaitin növləri 

C) material qiymətliləri                              D) əsas vəsaitlər  E) pul vəsaiti 

 

167. İnventarlaşmanın nəticələri hansı sənədlə rəsmiləşdirilir? 

A) İnventarlaşma aktı                        B) qəbul-təhvil aktı  C) jurnal-order                                           

D) inventarlaşma siyahısı  E) üzləşdirmə cədvəli 

 

168. Sosial sığorta və təminat üzrə ödənişlər tutulan zaman necə mühasibat yazılışı verilir? 

A) debet                          533                         kredit                    522 

B) debet                          522                         kredit                    533 

C) debet                          533                         kredit                    901 

D) debet                          533                         kredit                    521 

E) debet                          533                          kredit                    523 

 

169. Məhsulun satışından əldə edilən mənfəət hansı hesabın kreditində əks etdirilir? 

A) 801 “Ümumi mənfəət” ( zərər )                B) 631 “Maliyyə gəlirləri” 

C) 601 “ Satış”                                               D) 611” Sair əməliyyat gəlkirləri” 

E) 701” Satışın maya dəyəri” 

 

170. Hansı hallarda inventarlaşmanın aparılması vacibdir? 

A) İllik hesabat tərtib ediləndən əvvəl, icarəyə verildikdə,təbii fəlakət zamanı 

B) əmlak icarəyə verildikdə  C) dövlət müəssisəsi səhmdar cəmiyyətinə çevrildikdə 

D) əmlak satıldıqda   E) hesabatdan əvvəl 

 

171. 341 saylı hesabın adı necə adlanır? 

A) hesabat dövrünün xalis mənfəəti                       B) gələcək dövrün gəliri 

C) mənfəətlə hesablaşmalar                                    D) zərərlə hesablaşmalar 

E) maliyyə nəticələri 

 

172. İnventarlaşmanın hansı növləri var? 

A) planlı və plansız           B) planlı             C) tam             D) qismən     E) plansız 

 

173. Hansı məsrəflər müstəqim məsrəflərə aid edilir? 

A) xammal və materiallar                  B) əmək haqqı  C) ümumistehsal xərcləri                        

D) ümumtəsərrüfat xərcləri  E) əmək haqqına görə sosial təminata ayırmalar 



174. Müəssisəyə daxil olan materiallar və mallar necə qəbul edilir? 

A) faktiki maya dəyəri ilə                          B) bərpa dəyəri ilə 

C) əvəzləmə qiyməti ilə                             D) cari ( bazar) qiyməti ilə 

E) uçot qiyməti ilə 

 

175.Maliyyə qoyuluşlarının xüsusi mənbələrinə nə aiddir? 

A) mənfəət                                                            B) bankın uzunmüddətli kreditləri 

C) gələcək xərclər və ödəmələr üçün ehtiyat       D) nizamnamə kapitalı 

E) hazırkı dövrdə sərbəst olan məqsədli maliyyələşmə vəsaitləri 

 

176. İstehsal olunan məhsulların tərkibində əsas hissəni nə təşkil edir? 

A) xammal və materiallar                  B) yanacaq  C) ehtiyat hissələri                                                

D) köməkçi materiallar  E) alınmış yarımfabrikatlar 

 

177. Qaimə tələbnamə ilə nə rəsmiləşdirilir? 

A) materialların anbardan buraxılması                         B) hesablama cədvəli 

C) əmək haqqı                                                               D) bitməmiş istehsalat 

E) material-istehsalat ehtiyatları 

 

178. İnventarlaşma aktı ilə nə rəsmiləşdirilir? 

A) inventarlaşmanın nəticələri           B) qəbul-təhvil aktı 

C) jurnal-order                                   D) inventarlaşma siyahısı      E) materialların mədaxili 

 

179. Məhsulların hazırlanması dedikdə nə başa düşülür? 

A) materialların istehsalata buraxılışı          B) köməkçi materiallar 

C) əsas materiallar                                       D) yarımfabrikatlar  E) materiallar 

 

180. Məhsulun maya dəyəri hansı proses nəticəsində müəyyən edilir? 

A) kalkulyasiya etmək                                B) inventarlaşma aparmaq 

C) qiymətləndirmə aparmaq                       D) xüsusi hesablama aparmaq 

E) uçot yazılışları aparmaq 

 

181. Bank kreditləri hansı formada verilir? 

A) pul               B) mal C) qiymətli kağız              D) səhm  E) veksel 

 

182. Hansı halda ödəniş tələbnaməsi bank tərəfindən qəbul olunur? 

A) yalnız hesablaşma hesabında pul olduğu zaman 

B) hesablaşma hesabında və ya açıq kredit xəttində pul vəsaitləri olduğu zaman 

C) hesablaşma hesabında pul olmayan zaman 

D) hesablaşma hesabında pulun olub olmamasından asılı olmayaraq 

E) bank şərtlərinə əsasən 

 

183. İstehsal müəssisələrində satışa tam hazır olan ehtiyatlar necə adlanır. 

A) hazır məhsul                   B) xammal  C) bitməmiş istehsal                                          

D) anbarda olan material E) yarımfabrikatlar 

 

184. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda nə əks olunur? 

A) müəyyən dövr ərzindəki gəlirlər və xərclər 

B) müəyyən dövr ərzində xüsusi kapitaldakı dəyişikliklər 

C) müəyyən dövr ərzində aktivlərdəki,  öhdəliklərdəki və xüsusi kapitaldakı dəyişikliklər 

D) hesabat dövrünə aktivlərin, öhdəliklərin və xüsusi kapitalın vəziyyəti 

E) hesabat dövrünə xərclər və xüsusi kapitalın vəziyyəti 



185. Hansı məsrəflər qeyri müstəqim xərclər adlanır? 

A) bir neçə məmulatın müxtəlif mərhələlərdə emalı ilə əlaqədar olan məsrəflər 

B) məhsulların istehsalı üzrə xərclər  C) istehsalın dəyişməsindən asılı olan xərclər 

D) maya dəyərinə aid edilməsi mümkün olmayan məsrəflər 

E) istehsalın həcminin dəyişməsindən asılı olmayan xərclər 

 

186. İllik mühasibat hesabatı tərtib etməzdən əvvəl müəssisələr nə aparmağa borcludurlar? 

A) mal- material qiymətlilərinin inventarlaşmasını 

B) maddi-məsul şəxslər dəyişilməyən zaman C) müəssisənin əmlakı icarəyə verilmədikdə 

D) dövlət müəssisəsi səhmdar cəmiyyətinə çevrilməyən zaman 

E) müəssisənin əmlakı icarəyə verildikdə 

 

187. Qismən inventarlaşma zamanı nə yoxlanılır? 

A) vəsaitlərin ayrı-ayrı növləri                     B) pul vəsaiti   C) hesablaşmalar                                            

D) material qiymətliləri   E) əsas vəsaitlər 

 

188. Maşın və avadanlıqların saxlanması və istismarı üzrə xərclər hansı xərclərə daxildir? 

A) əsas xərclərə                     B) birdəfəlik xərclərə   C) hazırlıq işləri xərcləri                                              

D) buraxılış xərcləri  E) inzibati xərclər 

 

189. Bitməmiş istehsalın faktiki qalığı necə müəyyən edilir? 

A) İnventarlaşma metodu ilə                 B) mühasibat uçotu məlumatları əsasında 

C) kalkulyasiya metodu ilə                   D) ikili yazılış metodu ilə  E) müstəqim 

 

190. Hansı xərclər üstəlik xərclərə aid edilir? 

A) idarəetmə işçilərinin əmək haqqı                         B) texnoloji proseslərə sərf edilən enerji 

C) məhsul istehsalına sərf olunan materialların dəyəri 

D) əsas istehsal fəhlələrinin əmək haqqı  E) ümumtəsərrüfat 

 

191. Hazır məhsul satışından maliyyə nəticələri hansı hesab vasitəsi ilə müəyyən edilir? 

A) 601 “Satış”                                                        B) 701 “Satışın maya dəyəri” 

C) 202 “İstehsalat məsrəfləri”                               D) 611”Sair əməliyyat gəlirləri” 

E)631”Maliyyə gəlirləri” 

 

192.Məhsul satışına çəkilən xərclər hansı hesabda qeydə alınır? 

A) 701             B) 751  C) 711              D) 721  E) 601 

 

193. Hazır məhsul alıcıya yola salındıqda hansı sənədlə rəsmiyyətə salınır? 

A) qaimə                   B) məxaric orderi  C) mədaxil orderi                                               

D) tələbnamə  E) jurnal-order 

 

194. Hazır məhsul hesabının debeti, əsas istehsalat hesabının krediti müxabirləşməsi nəyi 

ifadə edir? 

A) məhsulun anbara qəbul edilməsi                                             B) məhsulun yüklənməsi 

C) iş və xidmətlərin sifarişi tərəfindən qəbul edilməsi                D) məhsul satışı 

E) xammalın istehsalata buraxılışı 

 

195. Bölüşdürülməmiş mənfəət necə istifadə oluna bilər? 

A) müəssisənin nizamnaməsinə və təsiredici sənədlərə uyğun olaraq ehtiyat, yiğim, istehlak və 

digər xüsusi təyinatlı fondlara yönəldilə bilər 

B) müəssisənin yığım fondlarına yönəldilə bilər 

C) yalnız müəssisənin nizamnaməsinə yönəldilə bilər 



D) müəssisə rəhbərinin sərəncamına əsasən istənilən məqsədlər üçün istifadə oluna bilər 

E) yalnız xüsusi təyinatlı fondların yaradılmasına yönəldilə bilər 

 

196. Hansı gəlirlər satışdan kənar adlanır? 

A) müəssisənin bilavasitə əsas fəaliyyəti ilə bağlı olmayan gəlirlər 

B) planlaşdırılmayan gəlirlər 

C) müəssisənin bilavasitə əsas vəsaitlərin satışı ilə bağlı olmayan gəlirləri 

D) müəssisənin istehsal gəlirləri ilə bağlı olan gəlirləri 

E) müəssisənin əsas fəaliyyəti ilə bağlı olan gəlirlər 

 

197. Satışdan olan mənfəət necə adlanır? 

A) Satılmış məhsulun tam maya dəyərindən istehsal maya dəyərini çıxmaqla 

B) satılmış məhsulun tam maya dəyərindən toplam ticarət güzəştini çıxmaqla 

C) satılmış məhsulun tam maya dəyərindən güzəştləri çıxıb, nəqliyyat xərclərini əlavə etməklə 

D) satılmış məhsulun tam maya dəyərindən satış məbləğini çıxmaqla  

E) satılmış məhsulun tam maya dəyərindən ticarət güzəştinin məbləğini çıxmaqla 

 

198. Maliyyə nəticələri hesabına ödənilən vergilər uçotda necə əks olunur? 

A) debet                          801                          kredit                   521 

B) debet                          171                           kredit                   521 

C) debet                          521                           kredit                   171 

D) debet                          801                           kredit                   171 

E) debet                          334                            kredit                   521 

 

199. Mənfəətin həcmi və rentabelliyi nədən asılıdır? 

A) bilavasitə maya dəyərindən              B) bilavasitə ümumistehsal xərcvlərindən 

C) bilavasitə istehsalın həcmindən        D) bilavasitə birbaşa məsrəflərdən 

E) bilavasitə dolayı məsrəflərdən 

 

200. Müəssisənin bilavasitə istehsal və satışla bağlı olmayan fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsinə çəkdiyi əsaslandırılmış məsrəflər necə adlanır? 

A) Satışdankənar xərclər                          B) ümumistehsalat xərcləri 

C) kommersiya xərcləri                           D) istehsalatdan kənar xərclər 

E) ümumtəsərrüfat xərcləri 

 

201. Hansı məsrəflər müstəqim məsrəflərə aid edilir? 

A) xammal və materiallar                B) əmək haqqı  C) ümumistehsalat xərcləri                            

D) ümumtəsərrüfat xərcləri  E) əmək haqqına görə sosial təminata ayırmalar 

 

202. Əsas istehsalat işçilərinə əmək haqqı hesablanmışdır əməliyyatına necə yazılış verilir? 

A) debet                 202                       kredit                       533 

B) debet                 533                       kredit                       221 

C) debet                 202                       kredit                       221 

D) debet                 533                       kredit                      202 

E) debet                 202                       kredit                       221 

 

203.İstehsalat məsrəflərin uçotunun təşkilində hansı hesablar əsas hesab edilir? 

A) əsas istehsalat                               B) ümumtəsərrüfat xərcləri 

C) ümumistehsalat xərcləri               D) köməkçi istehsalat  E) tədavül xərcləri 

 

204. Mənfəət və zəzər haqqında hesabatda hansı göstəricilər əks etdirilir? 

A) əsas əməliyyat gəliri                             B) dövriyyədən kənar aktivlər 



C) ehtiyatlar                  D) nizamnamə kapitalı  E) dövriyyə aktivləri 

 

205. Nizamnamə üzrə ehtiyat kapitalının formalaşdırılması hesablarda necə əks etdirilir? 

A) debet                       343                        kredit                     334 

B) debet                       801                        kredit                     333 

C) debet                       301                        kredit                     334 

D) debet                       343                        kredit                     301 

E) debet                       341                         kredit                     334 

 

206. Ehtiyat kapitalı hansı məqsədlər üçün istifadə oluna bilər? 

A) hesabat dövrünün zərərlərini örtmək üçün səhmdarlardan xüsusi səhmlərin alınması üçün 

B) nizamnamə kapitalının artırılması üçün 

C) işçilərin əmək haqqının və səhmdar cəmiyyətin ləğv olunması zamanı işdən çıxarılma 

müavinətlərinin verilməsi üçün 

D) hesabat dövrünün zərərlərini örtmək üçün 

E) səhmdarların xüsusi səhmlərin alınması üçün 

 

207. Bölüşdürülməmiş mənfəət nədir? 

A) Müəssisənin dövriyyəsində qalan, təsisçilərlə ödənilməyən dividentlər 

B) normativ aktlar və nizamnamə ilə müəyyən olunmuş məsrəflərə istifadə olunan xüsusi 

kapitaldır 

C) kreditor borcları çıxıldıqdan sonra müəssisənin aktivlərinin qalığı 

D) müəssisənin gəlirləri və xərcləri arasında fərq 

E) müəssisənin aktivlərinin qalığı  

 

208. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda xərclər necə tanınır? 

A) gəlirlər tanındıqdan sonra                      B) aktivlər tanındıqdan sonra 

C) öhdəliklər tanındıüdan sonra                 D) mənfəət tanındıqdan sonra 

E) passivlər tanındıqdan sonra 

 

209. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın elementlərinə aiddir 

A) gəlirlər və xərclər            B) debitor borcları 

C) öhdəliklər                        D) aktivlər  E) kapital 

 

210. Mənfəət və zərərlər haqqında hesabda nə əks olur? 

A) müəyyən dövr ərzindəki gəlirlər və xərclər 

B) müəyyən dövr ərzində xüsusi kapitaldan dəyişikliklər 

C) hesabat dövrünə xərclər və xüsusi kapitalın vəziyyəti 

D) hesabat dövrünə aktivlərin, öhdəliklərin vəziyyəti 

E) müəyyən dövr ərzində aktivlərdəki, öhdəliklərdəki vəziyyət 

 

211. İnventarlaşma kim tərəfindən aparılır? 

A) müəssisə rəhbəri tərəfindən təyin edilmiş xüsusi komissiya tərəfindən 

B) müəssisənin müdiriyyəti tərəfindən C) müəssisənin işçiləri tərəfindən 

D) maddi-məsul şəxs tərəfindən  E) müdiriyyət və mühasibat işçiləri tərəfindən 

 

212. Mühasibat hesabatının hansı növləri var? 

A) aylıq,rüblük və illik                          B) daxili və xarici  C) ilkin və icmal                                   

D) daxili və xarici, ilkin və icmal  E) rüblük və illik 

 

 

 



213. İstehsal müəssisələrində satışa tam hazır olan ehtiyatlar necə adlanır 

A) hazır məhsul                 B) anbarda olan material  C) xammal və anbarda olan material          

D) bitməmiş istehsal        E) xammal 

 

214. Satılmış məhsulların maya dəyəri necə hesablanır? 

A) dövrün əvvəlinə ehtiyatların maya dəyəri + alınmış malların maya dəyəri – dövrün sonuna 

ehtiyatların maya dəyəri 

B) satış + ümumi mənfəət – dövrün sonuna ehtiyatların maya dəyəri + dövrün əvvəlinə 

ehtiyatların maya dəyəri 

C) dövrün əvvəlinə ehtiyatların maya dəyəri – alınmış malların maya dəyəri + dövrün sonuna 

ehtiyatların maya dəyərı 

D) gəlir- satılmış malların maya dəyəri – inzibati xərclər – vergilər ödənilməzdən əvvəl mənfəət 

E) satış – alınmış malların maya dəyəri + dövrün əvvəlinə ehtiyatların maya dəyəri + dövrün 

sonuna ehtiyatların maya dəyəri 

 

215. Aşağıda göstərilən aktivlərdən hansı ehtiyatlara aid deyildir? 

A) qiymətli kağızlar               B) mallar  C) materiallar                                                           

D) hazır məhsullar  E) yarımfabrikatlar 

 

216. İnventarlaşma zamanı aşkarlanan hazır məhsulların artıq gəlməsi hansı hesablarda 

qeydə alınır? 

A) 611” Sair əməliyyat gəlirləri”                B) 731” Sair əməliyyat xərcləri” 

C) 801” Ümumi mənfəət”                           D) 601” Satış”  E) 202 “ İstehsalat məsrəfləri” 

 

217. Anbarda olan hazır məhsulların uçotu qaydası uçotda necə aparılır? 

A) material istehsal ehtiyatları                      B) əsas vəsaitlər C) bitməmiş istehsalat                                      

D) qeyri – maddi aktivlər   E) yerinə yetirilən işlər və göstərilən xidmətləri 

 

218. Məhsul satışından olan zərər mühasibat uçotu hesablarında necə əks etdirilir? 

A) debet                         801                         kredit                    601 

B) debet                         701                         kredit                    601 

C) debet                         801                         kredit                    611 

D) debet                         601                         kredit                    801 

E) debet                         341                          kredit                    601 

 

219. Maliyyə nəticələri hesabına ödənilən vergilər uçotda necə əks olunur? 

A) debet                        801                           kredit                     521 

B) debet                        521                           kredit                     801 

C) debet                        334                           kredit                     521 

D) debet                        171                           kredit                     521 

E) debet                         521                           kredit                    171 

 

220. Mütləq inventarlaşmada hansı əmlaklar yoxlamaya cəlb edilir? 

A) yerləşmə yerindən asılı olmayaraq bütün əmlaklar        B) pul vəsaitləri 

C) istehsalat məsrəfləri                                                        D) ancaq əsas vəsaitlər 

E) əmtəə material dəyərliləri 

 

221. Obyektin əhatə dairəsinə görə inventarlaşma necə təsnifləşdirilir? 

A) seçmə,dövrü, tam              B) tam  C) dövrü və tam                                                           

D) seçmə   E) tam və seçmə 

 

 



222. Debet 202  kredit 202 mühasibat yazılışı hansı əməliyyatı əks etdirir? 

A) hazır məhsul anbardan alındıqda      B) hazır məhsul satıldıqda 

C) materiallar silindikdə                        D) materiallar istehsalata buraxıldıqda 

E) hazır məhsullar silindikdə 

 

223. Debet 202 kredit 201 mühasibat yazılışı hansı əməliyyatı əks etdirir? 

A) materialların istehsalata buraxılmasını  B) materialların istehsalatdan silinməsini 

C) materialların ilkin dəyərlə uçota alınması  D) materiallar anbara mədaxil edilmişdir 

E) materialların daşınması xərclərinin hesablanması 

 

224. Mənfəət və zərər haqda hesabatda nələrin edilməsi vacibdir? 

A) satışdan daxil olan pul, əsas fəaliyyətdən mənfəət, maliyyə xərcləri 

B) maliyyə xərcləri        C) vergilər D) maliyyə öhdəlikləri E) vergi öhdəlikləri 

 

225. Hesabat formalarına nələr daxildir? 

A) balans, mənfəət və zərər hesabatı, kapitalda gedən dəyişikliklər haqqında hesabat, pul 

vəsaitləri haqda hesabat 

B) kapitalda gedən dəyişikliklər haqda hesabat  C) mənfəət hesabatı 

D) maliyyə hesabatı      E) pul vəsaitləri haqqında hesabat 

 

226. Mühasibat hesabatı dedikdə nə başa düşülür? 

A) müəssisənin əmlak vəziyyətini təhlil etmək üçün məlumatlar 

B) ancaq mənfəət haqqında dəqiq informasiya əldə etmək 

C) mənfəət və zərər haqqında hesabatın tərtib edilməsi 

D) təsdiq olunmuş formada mühasibat uçotu məlumatlarına əsasən müəssisənin təsərrüfat 

fəaliyyətinin xarakterizə edilməsi 

E) mühasibat uçotunun məlumatlarına əsasən müəssisənin maliyyə nəticələri 

 

227. Debet   202  kredit    533 mühasibat yazılışı nəyi ifadə edir? 

A) İstehsalatda işləyən işçilərə əmək haqqı hesablandıqda 

B) hazır məhsul anbara mədaxil edilmişdir 

C) debitor və kreditorlarla hesablaşmalar aparılmışdır 

D) istehsalatda işləyən işçilərə əmək haqqından sosial sığortaya ayırmalar edilmişdir 

E) material istehsalata daxil edilmişdir 

 

228. Mühasibat hesabatında vacib olan məqsəd hansıdır? 

A) hesab dəqiq olmalıdır                   B) mənfəəti və satışı sənədlərdə yoxlamaq 

C) maliyyə aktivlərini aşkar etmək   D) vergi öhdəliklərini tam əks etdirmək 

E) zərəri hesablamaq 

 

229. Xüsusi kapital nəyi əks etdirir? 

A) səhmdarların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

B) kreditorların iddia etdiyi aktivlərdə payı 

C) xeyriyyə müəssisələrinin iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

D) debitorların iddia etdiyi aktivlərdə olan payı 

E) işçi heyətinin aktivlərdə olan payı 

 

230. Mənfəət və zərər haqqında hesabatda satışın maya dəyəri maddəsində hansı xərclər 

əks olunmalıdır? 

A) birbaşa material xərcləri, birbaşa əmək haqqı xərcləri, dolayı( üstəlik) istehsal xərcləri 

B) birbaşa material xərcləri  C) birbaşa əmək haqqı xərcləri 

D) üstəlik istehsal xərcləri  E) kommersiya xərcləri 



231. Ehtiyat kapitalının vəsaiti hesabına səhmdarlara divident hesablanması zamanı hansı 

mühasibat yazılışı tərtib olunur? 

A) debet                     335                              kredit                     534 

B) debet                     335                              kredit                     302 

C) debet                     335                              kredit                     311 

D) debet                     335                              kredit                     301 

E) debet                     731                               kredit                    534 

 

232. Mənfəətin həcmi nədən asılıdır? 

A) satılmış məhsulların həcmindən,  məhsulların keyfiyyətindən, əsas fondlardan 

B) təşkilatın işinin keyfiyyətindən   C) istehlak fondlarından 

D) əmək ehtiyatlarından   E) maya dəyərinin aşağı salınması 

 

233. 335 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabında əks etdirilən əməliyyatların uçotu neçə nömrəli 

jurnal-orderdə aparılır? 

A) 12 saylı jurnal-orderdə                 B) 8 saylı jurnal-orderdə C) 10 saylı jurnal-orderdə                                       

D) 4 saylı jurnal-orderdə  E) 1 saylı jurnal-orderdə 

 

234. Kommersiya təşkilatında bankın uzunmüddətli kreditlərinin uçotu üçün hansı hesab 

ayrılmışdır? 

A) 401saylı Uzunmüddətli bank kreditləri 

B) 223 saylı Bankdakı hesablaşma hesabı 

C) 444 saylı Uzunmüddətli məqsədli maliyyələşmələr və daxil olmalar 

D) 402 saylı İşçilər üçün uzunmüddətli bank kreditləri 

E) 501 saylı Qısamüddətli bank kreditləri 

 

235. Maya dəyərinin quruluşu dedikdə nə başa düşülür? 

A) İstehsalatda çəkilən məsrəflərin ümumi məbləğində maya dəyərinin ayrı-ayrı iqtisadi 

ünsürlərinin xüsusi çəkisinin faiz nisbəti 

B) istehsalat məsrəflərinin bir sıra əlamətləri, yəni xərclərin iqtisadi məzmunu və təyinatı 

C) xərclərin maya dəyərinə aid edilməsi üsulu, onların tərkibi 

D) istehsalın həcmi, xərclərin əmələgəlmə sferası  ünsürləri 

E) material məsrəfləri, əməyin ödənilməsinə məsrəfləf, istehsalata çəkilən məsrəflərin ümumi 

məbləği 

 

236. Müəssisənin xərcləri hansı dövrdə məhsulların maya dəyərinə daxil edilir? 

A) cari dövrdə                           B) məhsul buraxılışından sonrakı hesabat dövründə  

C) hazır məhsul satıldıqda        D) inventarlaşmadan sonra  E) inventarlaşmadan əvvəl 

 

237. Mənfəətin hansı göstəricisi iqtisadi subyektin sərəncamında qalır? 

A) bölüşdürülməyən mənfəət                                    B) məhsul satışından olan gəlir 

C) vergiyə cəlb olunmaya qədər müəyyən edilən mənfəət 

D) hesabat dövrünün ümumi gəliri   E) xalis mənfəət 

 

238. Satışdan olan gəlirlər hansı gəlirlərdən formalaşır? 

A) satılmış məhsullara görə alıcılardan daxil olmuş pul vəsitlərindən 

B) azqiymətli və tez köhnələn əşyaların satışından gəlirlər 

C) materialların azqiymətli və tez köhnələn əşyaların satışından olan vəsaitlərdən 

D) alınmış məhsullara görə alıcılardan daxil olmuş pul vəsaitlərindən 

E) qiymətli kağızların satışından və satılmış məhsullara görə alıcılardan daxil olmuş pul 

vəsaitlərindən  



239. Sənaye müəssisələrində hazırlanan məhsulun maya dəyərinin əsasını hansı xərc 

maddəsi təşkil edir? 

A)material məsrəfləri               B) əməyin ödənilməsi 

C) köməkçi istehsalın bütün xidmətləri xərcləri 

D) ümumistehsal və ümumtəsərrüfat  xərcləri  

E) əsas vəsaitlərin  amortizasiyası və təmiri xərcləri 

 

240. Məhsulun maya dəyəri hansı proses nəticəsində müəyyən edilir? 

A) kalkulyasiya etmək             B) inventarlaşma aparmaq C) qiymətləndirmə aparmaq                       

D) xüsusi hesablaşma aparmaq E) uçot yazılışları aparmaq 

 

241. Hansı halda ödəniş tələbnaməsi bank tərəfindən qəbul olunur? 

A) yalnız hesablaşma hesabında pul olduğu zaman  

B) hesablaşma hesabında və ya açıq kredit xəttində pul vəsaitləri olduğu zaman 

C) hesablaşma hesabında pul olmayan zaman 

D) hesablaşma hesabında pulun olub-olmamasından asılı olmayaraq 

E) bank şərtlərinə əsasən 

 

242. İstehsal müəssisələrində satışa tam hazır olan ehtiyatlar necə adlanır? 

A) hazır məhsul                     B) xammal  C) bitməmiş istehsal                                         

D) anbarda olan material E) yarımfabrikatlar 

 

243. Əsas istehsaldan buraxılan hazır məhsulların anbara daxiul olması hansı yazılış ilə 

həyata keçirilir? 

A) debet                    204                                   kredit                           202 

B) debet                    201                                   kredit                           207 

C) debet                    205                                   kredit                           201 

D) debet                    204                                   kredit                           205 

E) debet                    204                                   kredit                           206 

 

244. Hazır məhsul neçə nömrəli hesabda aparılır? 

A) 204              B) 533 C) 531            D) 244  E) 711 

 

245. Satış hesabı və məhsul satışı ilə əlaqədar hesabların əməliyyatlarının uçotu neçə 

nömrəli jurnl orderdə aparılır? 

A) 11 saylı jurnal- orderdə                                B) 8 saylı jurnal- orderdə 

C) 6 saylı jurnal- orderdə                                  D) 1 saylı jurnal - orderdə  

E) 12 saylı jurnal – orderdə 

 

246. Kommersiya xərclərinin analitik uçotu neçə nömrəli cədvəldə aparılır? 

A) 15 saylı cədvəldə              B) 12 saylı cədvəldə  C) 8 saylı cədvəldə                                         

D) 10 saylı cədvəldə  E) 16 saylı cədvəldə 

 

247. 335 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabında əks etdirilən əməliyyatların uçotu neçə saylı 

jurnal- orderdə aparılır? 

A) 12 saylı jurnal- orderdə                                  B) 15 saylı jurnal – orderdə 

C) 10 saylı jurnal – orderdə                                 D) 11 saylı jurnal – orderdə 

E) 2 saylı jurnal – orderdə 

 

248. İxtisar olunmuş jurnal- order forması zamanı xüsusi təyinatlı fondlar neçə saylı jurnal 

– orderdə aparılır? 

A) 7 saylı jurnal orderdə                                         B) 12 saylı jurnal orderdə 



C) 8 saylı jurnal orderdə                                        D) 6 saylı jurnal orderdə 

E) 2 saylı jurnal orderdə 

 

249. Yığım və istehlak fondları mənfəət hesabına yaradılan zaman necə mühasibat yazılışı 

verilir? 

A) debet                   341                      kredit              335 

B) debet                   801                      kredit              335 

C) debet                   534                      kredit              521 

D) debet                  711                       kredit              601 

E) debet                   601                       kredit             244 

 

250. Təşkilata uzunmüddətli kreditlər alınan zaman necə mühasibat yazılışı verilir? 

A) debet                  223                        kredit             401 

B) debet                  223                        kredit              501 

C) debet                  221                        kredit              223 

D) debet                  522                        kredit              223 

E) debet                   521                       kredit              223 

  

   

 

   


