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DIKKAT ' 
Bu dersin kapsamına giren bazı konularda, 
ders kitabınızın basıma hazı rl anması ndan 
sonra deği şiklik yapılmı ş olabilir. Bununla 
birlikte , t esttek i soruları , ders kitabınlZda 
ver ilen bilgilere gör e cevap lay ınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
değişmiş olsa bile , k itaptaki b i lgiye göre 
doqru olan cevabı iı;ıaretlevi ni L 

1. Gelir vergisinin genel olarak 
gelirleri üzerinden alınması 

özelliğinin bir gereğidir? 

Ai Gene! ama 
Bi Gerçek olma 
Ci Safi ama 
Di Kişisel olma 
Ei Yıllık olma 

gerçek kişilerin 

gelirin hangi 

2. Aşağıdakilerin hangisinde, gelirin elde 
edilmesi tahsil esasına bağ!anmamıstır? 

Al Ücret 
Bl Serbest meslek kazancı 
cı Ticari kazanç 
OL Gayrimenkul sermaye iradı 
El Diğer kazanç ve iratlar 

3. Vergiden muaf esnaf aşağıdakilerden 

hangis ini yerine getirmek zorundadır? 

Al Beyanname vemıek 
Bl Defterleri tasdik eltimıek 
cı Geçici vergi ödemek 
OL Satışlarda fatura düzenlemek 
El Alışlan karşılığında fatura almak ve 

saklamak 

4. Aşağıdakilerden hangis i ticari kazancın 

tespitinde indirilecek giderlerden biri 
değildir? 

Al i şyeri için ödenen emlak vergisi 
Bl işletme faaliyeti ile ilgili olmayan taşıtlann 

amortismanlan 
CL Genel giderler 
OL I şçilere verilen demirbaş giyim eşyalan 
El I şle ilgili seyahat giderleri 
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5. Bir yeminli mali muşavir ikametgahının bir 
bölümunu i şyeri olarak kullandığında 

aşağıdaki giderlerden hangisinin yarısını 

ha sılatından indirebilir? 

Al Kira gideri 
Bl Mesleki kitap gideri 
cı Aydınlatma ve ısıtma gideri 
OL Envantere kayıtlı taşıt gideri 
El Oda aidatı 

6. Mevduat faizlerinde gelir 
edilmi şsayıhr? 

Al Vade tarihinde 
Bl SatıŞin yapıldığıta--ihte 

ne zaman elde 

CL Paranın bankaya yatırıldığı t::ırihte 
OL Kar payının dağıtılmaya baŞladl9 tarihte 
El iskonto tarihinde 

7. Aşağıdakilerden hangisi vergilendirilecek 
değer artış kazançlarından biridir? 

Al Ferdi bir işletme n in mirasçılara devri 
Bl Bilanço esasına göre vergilendirilen bir 

işletmenin semıaye şirketine devri 
cı Adi komandit şirketlerin se rmaye şirketine 

dönüşmesi 

OL Ortaklık haklannın elden çıka rılmasından 

sağlanan kazançlar 
El Kolektif şirketlerin semıaye şirketine 

dönüşmesi 

8. Aşağıdakilerden hangisi vergi kesinti si 
yapmak zorunda değildir? 

Al Kamu müesseseleri 
Bl iş ortaklıkları 
CL Dernek ve vakı fl ar 

OL Ticaret şirketleri 
El işçiler 

9. Aşağıdakilerden hangis i gelir vergisinde 
tarhiyatın muhataplarından biri değildir? 

Al Dar mükelleflerde daimi temsilci 
Bl Kolektif şirketler 
cı Gerçek kişiler 
OL Kanuni temsilciler 
El Vasiler 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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10. Limitet şirketler ı.n.~ kaç ortaktan oluşur? 

Ai 2 
Bi 5 
ci 7 
OL 50 
El 100 

11 . Aşa~ıdakl harcamalardan hangi si Ilk tesıs ve 
örgüt gideri olarak kurum kazancından 

indirilebilir? 

Al Bina alımı için yapılan harcamalar 
Bl Bilgsayar alımı için yapılan ha"camalar 
CL Makinealımı için yapılırı harcamalar 
OL Arsa alımı için yapılan harcamalar 
El Piyasa araştırması için yapıları harcamalar 

12. Kurum kazancı ilke olarak Gelir Vergis i 
Kanunundaki aşağıdaki gelir unsurlarından 

hangisi esas alınarak tespit edilir? 

Al Tıcari kazanç 
Bl Zirai kazanç 
cı Serbest meslek kazancı 
OL Menkul sermaye iradı 
El Gayrimenkul sermaye iradı 

13. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinde 
indirilebilecek giderlerden biri değjldjr? 

Al Geçmiş yıl zararları 

Bl Ar-ge harcamalan 
cı Geçici vergi 
OL Yasal bağl~lar 
El Amatör spor dallan için yapılan sponsorluk 

harcamaları 

14. Dar mükellef bir ula ştırma kurumu ilgili yıl 

Türkiye'de hava taşımacılığından 400 000 
lira , kara ta şımacılığından 600 000 lira gayri 
safi hasılat elde etmi§tir.Bu kurumun vergiye 
tabi safi kazancı kaç bin liradır? 

Al 78 
Bi 92 
Ci 110 
Dl 132 
Ei 138 
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15. Aşağıdakilerden hangisi tasfiye edilen bir 

anonim ş irketin kurumlar vergisi matrahım 
oluşturur? 

Al Tasfıye başındaki servet değeri 
Bl Alacakları ile borçlarının toplamı 
cı Alacakları 

OL Tasfiye karı 
El Tasfiye sonundaki servet değeri 

16. Bir ticaret şirketinin batması veya kapanması 
nedeniyle hesapların kapatılması ve 
alacaklılara kalan varlıklardan pay verilmes i 
işlemine ne ad verilir? 

Ai Tasfiye 
Bi Bölünme 
ci Birleşme 

Di Devir 
Ei iştirak 

17. Dar mükellef kurumların 
iratlar ının hangisinden 
stopajı yapılmaz? 

Al Serbest meslek kaz.::rıcı 
Bl Ticari kazanç 
CL Menkul sermaye iradı 

aşağıdaki kazanç ve 
kurumlar vergisi 

OL Gayrimenkul sermaye iradı 
El Ücret 

18. Maliye Bakanlığı aşağıdaki kurumlar vergısı 
mükelleflerinden hangisinin beyanname 
verme süresini yzatamaz? 

Al Yatırım fonları 
Bl Kooperatifler 
CL iş ortaklıkları 
Dl Sermaye şi r ketieri 

El Dernek. ve vakıflara ait iktisadi i şletmeler 

19. Apğıdakilerden hangisi te5lim ~vllmaz1 

Al Malın alıcının gösterdig yere elden verilmesi 
Gl Su. elektrik , gazdağılımları 
CL Trampa 
Dl Bir malın taşınmak üzere nakliyeciye verilmesi 
El Bir ma/ı ödJnç vermek 

izleyen sayfaya geçiniz. 
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20. Aşağıdakilerden hangisi kabna değer 
vergisinin yürürlüğe girmes iyle uygulamadan 
kalkan vergilerden biri değildir? 

Al ithalde alınan istihsal vergisi 
Bl Işletme vergisi 
cı Banka ve sigorta muameleleri vergisi 
OL Nakliyat vergisi 
El PTT hizmetleri vergisi 

21. Basit usulde vergilendirilen mükellefler için 
katma değer vergisinde vergilendirme 
dönemi aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Teslimin yapıldığı an 
Bl 7 gün 
cı 15 gün 
OL 1 ay 
El 1 takvim yılı 

22. Intikal vergisi aşağıdakilerden hangisinden 
alınan bir vergidir? 

Al Motorlu taşıt satın alımlarında 
Bl ivazsız intikalierde 
CL ivazlı intikalierde 
OL Tapu sicilinde yapılan satışlarda 
El Ölüme bağlı intikalierde 

23. Aşağıdakilerden hangisi miras bırakanın 
birinci derece mirasçılarından biri değjldir? 

Al Torun 
Bl Torun çocuğu 
CL Baba 
Di Eş 
El Çocuk 

24. Türkiye'de ölume bağlı olaylarda aşağıdaki 
vergilerden hangisi alınır? 

Al Tereke vergisi 
Bl Katma değer vergisi 
CL Gelir vergisi 
OL Veraset vergisi 
El ivazsız intikal vergisi 

25. Motorlu taşıtlar vergısı tarifeleri 
aşağıdaki lerden hangi si ne göre artırılır? 

Al Yeniden değerleme oranında 
Bl Yeniden değerleme oranlIBirleşik banka faizi 

oranında 
CL Yeniden degerleme oranl/Ortalı:rna hazine 

OOrıosu faizi O"a-ıında 
OL TÜ FE oranında 
El TEFE aanında 

A • 
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26. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi motorlu taşıtlar 

vergisine tabi değildir? 

Al Baraya a~ taşıtlar 
Bl Resmi görev için yurda gelen yabancı 

heyete ait taşıtlar 
cı Kamuya yararlı demeklere ait taşıtlar 
OL Özel tertibatıalmayan ve %80 oranında 

sakat olan engellilerin taşıtlan 
El Vergiden muaf esnafa ait taşıtlar 

ZT. Motorlu taşıtlar vergısının 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Gider vergisi 
Bl Gelir vergisi 
cı Servet vergisi 
OL Harcama vergisi 
El Kurumlar vergisi 

turu 

28. AşaQıdakllarden hangisi vergi d&{Jerlnl 
değiştiren nedenlerden biri değildir? 

Al Binaya asaıısör takılması 
Bl Binadaki kalorifer tesisatının sökülmesi 
CL Binanın yarması 
Dj Arazinin bağ haline getirilmesi 
El Apartman adının değştirilmesi 

29. Paylı mülkiyet esasında hissedarlar emlak 
vergisinin ne kadarının ödenmesinden 
sorumludur? 

Al Hisselerine düşen tutardan 
Gl Verginin tamamından 
cı Verginin yansından 
OL Verginin % 25 inden 
El Verginirı % 10 undan 

30. Emlak vergisi her yıl aşağıdaki aylardan 
hangilerinde tarh olunur? 

Al Ocak-Şubat 

Bl Şubat-Mart 

cı Mart-Nisan 
OL Nisan-Mayıs 

El Mart-Nisan-Mayıs 

izleyen sayfaya geçiniz. 


