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1. Net artış teorisine göre gelir hesaplanırken; 
varlıkların değerinde meydana gelen artış veya 
azalışların yanında aşağıdakilerden hangisinin 
bilinmesine gerek vardır? 

A) indirilmeyecek giderler 
B) ÖZ tüketim 
C) Yaratılan hasıla 
D) Tüketim harcamaları 
E) indirilecek giderler 

2. Gelir vergisinin konusu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Gerçek kişilerin geliı1eri 
B) Gerçek ve tüzel kişilerin geliı1eri 
C) Kolektif şirketlerin geliı1eri 
D) Anonim şirketlerin geliı1eri 
E) Demeklerin geliı1eri 

3. Serbest meslek kazancında elde etme ne 
zaman gerçekleşir? 

A) Alacakların ortaya çıkmasıyla 
B) Kazancın tahsil edilmesiyle 
C) Borçların azalmasıyla 
D) Kazancın tahakkuk etmesiyle 
E) Faaliyete başlanmasıyla 

4. Aşağıdakilerden hangisi kaynak teorisine 
göre bir gelir değildir? 

A) Ücret geliri 
B) Menkul sermaye iradı 
C) Miras geliri 
D) Ticari gelir 
E) Diğer kazanç ve iratlar 
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5. Zirai faaliyetle uğraşan komandite ortakların 

kazançları aşağıdaki gelir unsurlarından 

hangisine göre vergilendirilir? 

A) Gayrimenkul sermaye iradı 
B) Serbest meslek kazancı 
c) Zirai kazanç 
D) Ticari kazanç 
E) Menkul sermaye iradı 

6. Gelir vergisinden muaf olan esnaf 
aşağıdakilerden hangisini ödemek 
zorundadır? 

A) Kurumlar vergisi 
B) Gelir vergisi 
C) Peşinvergi 
D) Geçici vergi 
E) Gelir vergisi stopaj i 

7. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 
ticari kazancının tespitinde aşağıdakilerden 
hangisi esas alınır? 

A) Mizanlar 
B) Maliye teşkilatının hasılat takdiri 
C) Hasılat ile mal alış ve diğer giderler 
D) Defter kayıtları 
E) Bilanço 

8. Bir harcamanın gider olarakyazılabilmesi için 
aşağıdakilerden hangisi gereklidir? 

A) Harcamanın belgeye bağıanması 
B) Harcamanın ayni olarak yapılması 
C) Harcamanın mal satışıyla ilgili olması 
D) Harcamanın reelolması 
E) Harcamanın parasalolarak yapılması 

9. Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek 
kazancının genelolaraktespit yöntemidir? 

A) Basit usul 
B) Karineler usulü 
C) Götürü usul 
D) Gerçek usul 
E) Dağıtım esası 
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10. Özel bir hastanede çaI~an bir doktorun elde 
ettiği gelır aşağıdakilerden hangisidir? 

Al MenkIJ sermaye iradı 
Bl ücret 
CL Diğer kazanç ve irat 
Dl Serbest meslek kazancı 
El Ticari kazanç 

11. Zirai işllllme hesabı esasına göre defter tutan 
mükellefler, dönem başı mal mevcudunu 
aşağıdaki hesaplardan hangisinin içine 
alırlar? 

Al Giderler 
Bl Gelirler 
CL Gerçek aktif 
Dl Gerçek pasif 
El Öz sermaye 

12. Aşağıdakilerden hangisi Illlif kazançları 

istisnasından vararlanamaz? 

Al Resim 
Bl Televizyon senaıyosu 
CL Alıntılar 
Dl K~ap 
El Röpoıtaj 

13. Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri 
dışında, nakdi sermaye vaya para ile temsil 
edi ien değerlerdan müteşekkil sermaye 
dolayısıyla elde edilen kir payı, faiz, kira ve 
benzeri iratlara ne ad verilir? 

Al Gayrimenkul sermaye iradı 
Bl Diğer kazanç ve irallar 
CL Zirai kazanç 
Dl Ticari kazanç 
El MenkIJ sermaye iradı 

14. Bina ve arazılerde emsal kıra bedeli V.U.K.'na 
göre belirlenen vergı deijerlnln yüzde 
kaçıdır? 

Al 4 
Bl 5 
cı 6 
Dl 7 
El 8 
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15. Kiranın ayni olarak tahsilinde,emsal bedel 

aşai!ıdakllerln hangisi tarafından tespıt edilir? 

Al Takdir komisyonu 
Bl Kom isyoncu 
CL Kiracı 
Dl Kiraya veren 
El Maliye Bakanlığı 

16. Aşağıdakilerden hangisi, menkul sermaye 
iradında, safi iradın IIIspHinde gider olarak 
indirilemez? 

Al Menkul sennaye iradı ile ilgili haıçlar 
Bl Depo etme giderleri 
cı Kiralık kasa giderleri 
Dl Şiıket toplantısına katılma giderleri 
El Sigorta ücratleri 

17. Asgarı ücrete bağlı olarak vergilendirilen 
'diğer ücretlerde' vergiye tabi gelir asgari 
ücretin yüzde kaçıdır? 

Al 20 
Bl 25 
CL 30 
Dl 40 
El 50 

18. Gayrimenkullerin tahliyesi karşılığında alınan 
tazminatlar ve paşlllmallıklar aşağıdaki 
kazançlardan hangisinin kapaamındadır? 

Al Gayrimenkul sermaye irad i 
Bl Ticari kazanç 
CL Dejjer aıtış kazancı 
Dl Menkul sennaye iradı 
El Anzi kazanç 

19. Faaliyııtini durduran bir işlatmanin kısmen 

veya tamamen satılması durumunda elde edılen 
kazancın türü aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Menkul sermaye iradı 
Bl Arızi kazanç 
CL Değer artıŞı kazancı 
Dl Serbest meslek kazancı 
El Ticari kazanç 
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20. Ortaklık münasebati olmadan i~çiya kazancın 
bır yüzdesi olarak verilen paralar 
~ğıdakllerden hangisinin kapsamına girer? 

Al ücret 
Bl Kar payı 
CL Temellii 
Dl MenkIJ sermaye iradı 
El Gayrimenkul sermaye iradı 

21. ~ağıdakilerden hangisi zarar elda else dahi 
beyanname vermek zorundadır? 

Al Geıçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler 
B) Bir işverenden ücret elde edenler 
cı Menkul sermaye iradı sahipleri 
Dl Işyerlerini kiraya verenler 
El Seıbest meslek kazancı olanlar 

22. Aşağıdakilerden hangisi dar mükellefivet1e 
toplamavaDllmavan gelirlerden biri değildir? 

Al Tevkilata tabi ücretler 
Bl Tevkilata tabi serbest meslek kazançları 
CL Ticari kazanç 
Dl Tevkilata tabi menkul sermaye iradı 
El Değer artıŞ kazancı 

23. Kaynakta kesintiye tabı tutulan vergiler, 
a~ağıdakllerden hangisi tarafından vergı 
dairesine ödenir? 

Al Mükellef 
Bl Vergi sorumlusu 
CL Kanuni temsilci 
Dl Mali müşavir 
El Avukat 

24. Aşağıdakilerden hangisi vergiyi kaynakta 
kesme usulünün yararlarından biri değildir? 

Al Mükellefin vergi yükünü daha az hisselmesi 
Bl Vergi güvenliğini sağlaması 
C) Verginin bir an önce taısil edilmesini 

sağlaması 
Dl idare ilemükellefin karŞı karşıyagelmemesi 
El OIokonlrol müessesesi olması 

25. Tarh Işlemi aşağıdakilerden 

tarafından yapılır? 

A) Yeminli mali müşavir 
Bl Maliye Bakanlığı 
CL Seıbest Muhasebeci 
Dl Vergi dairesi 
El Gelir kontrolörleri daire başkanlığ i 

A 

hangisi 
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26. Vergi matrahının dallar kayıt ve belgelere 

dayalı olarak tespitine Imkan olmayan 
hallerde yapılan tarhiyat aşağıdakilerden 

hangisidir? 

Al Resen tarhiyat 
Bl ikmalen tarhiyat 
cı Beyan üzerine tarhiyat 
Dl Bas~ usulde tarhiyat 
El Verginin idarece tarh i 

27. Vergilerin oto kontrol i~l8Yini zedeleyan 
faktör aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Mükellefier arasında Çıkar çalışması olması 
Bl i ndirilecek giderler 
CL Vergi lBrifesinin artan oranlı olması 
Dl Vergi indirimi 
El M ualiyet ve istisnalar 

28. Kurumların tam mükellef dığer kurumlara 
koydukları sermaye karşılığında elde ettikleri 
gelirin _gi do;ı kalması aşağıda verilen 
istisnalardan hangisinin bir sonucudur? 

A) Yatırım indirimi 
Bl Telif kazançları 
CL iştirak kazançları 
Dl PorIIöy işlelmeciliği 
El Risrurn 

29. Sermayesi paylara bÖlünmüş komandit 
şiıketlerde kurumlar vergisi aşağıdakilerden 
hangisi üzerinden hesaplanır? 

Al Komandile ortaklara düşen kar payı 
Bl Komandiler ortaklara düşen kar payı 
CL Komandit şirketin brül kazancı 
Dl Komandit şirketin mali karı 
El Komandit şirketin net kazancı 

30. Anonim şırketler aşağIdaki 

hangisinin tamamlanması Ile 
kazanır? 

Işlemlerden 

tüzel kı şili k 

Al Esas sözleşmenin nolere lasdik ettirilmesi ile 
B) Esas sözleşmenin hazırlanması ile 
C) Sermayenin tamam ının ödenmesi ile 
D) Esas sözleşmenin ticaretsicil gazetesinde ilanı 

ile 
El Şirkele ay"; sermayenin konulması ile 
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