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pIKKAT' 
Bu d8f si n ka psamına giren bazı konularda, 
ders kitabın ızın basıma hazırl anması ndan 
sonra deği ş iklik yapılmı ş olabilir. Bununla 
birlikte , testteki soruları, d9fs kitabınlZda 
verilen bi lgilere göre cevaplayınız. Bir 
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle 
deği ş mi ş olsa bile , kitaptaki bilgiye göre 
doaru olan cevabı isaretleviniL 

1. Mükellef olabilmek için aşağıdakilerden 

hangisi yeterlidir? 

Al Reşit olmak 
Bl Medeni haklan kullanma ehliyetine sahip 

olmak 
CL 18 yaşından büyük olmak 
OL Bir i şe sahip olmak 
El Medeni haklardan yararlanma ehliyetine 

sahip olmak 

2. Ge lir vergisinde tam mükelleflerin yurt içi ve 
yurt dışı kazanç ve i ratlarının toplanarak 
vergilendirilmesi aşağıdaki kurallardan 
hangisinin gereğidir? 

Al Aile reisi kuralı 
Bl ihtiyari toplama kura lı 
CL Birlik kuralı 
OL Şah silik kura lı 
El MülkiUk ku ra l ı 

3. Adi komandit şirketlerde komandite ortağ ı n 

kar payı aşağıdaki gelir unsurlarından 
hangisinegirer? 

Al Di ğ2f' kazanç ve ira: 
Bl Ticari kazanç 
CL Menku sermaye i r adı 
OL Serbest meslek kazancı 

El Gayrimenku sermaye iradı 

4. Dönem sonu öz sermayesi 600 .000 TL, 
dönem başı öz sermayesi 450.000 TL olan 
birinci -sın ı f tüccarın i şletmeye eklenen 
değerleri 30.000 TL ve işletmeden çekilen 
değerleri ise 20.000 TL dir. Tüccarın ticari 
kazancı kaç TL dir? 

Al 180000 
Bl 170000 
c) 140000 
OL 130000 
El 120000 

A 
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5. Çiftçinin zirai makine ve araçlarını başka 

çiftçi lerin i şlerinde kullandırmasından dolayı 

"Ide ettiği gelir aşağıdakilerden hangisinin 
kapsamına girer? 

Al Zirai kazanç 
Bl Ticari kazanç 
c) Serbest meslek kazaıcı 
OL Menkul sermaye iradı 
El Gayrimenku sermaye iradı 

6. Gayrimenkul sermaye iratlarıOda götürü gider 
indirimini tercih eden mukelletler kaç yı l 
geçmedikçe bu yöntemden yazgQC![J)IZI'f? 

A) 10 
Bl 5 
CL 4 
OL 3 
El 2 

7. Aşağıdaki ödemelerden hangisi ucret olarak 
yargjlandjrjlmaz? 

Al jkra miye 
B) Ba ğ ı ş 

c) Kasa tazminat ı 

O) Huzur hakk ı 

E) Prim 

8. Aşağıdaki kazanç ve iratların hangisi 
kaynakta vergi kesintisine tabi değjldir? 

Al Zirai kazançlar 
B 1 Serbest meslek kazançlan 
cı Değer artış kaza nçlan 
OL Mevduat faizleri 
E) ücretler 

9. Bir vergi tarh edildikten sonra mükellefin defter, 
kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu kanuni 
ölçülera göre bir matrah veya matrah farkı 

ortaya çıkması halinde yapılacak olan tarhiyata 
ne ad verilir? 

A) I kmal arı tartıiyat 
B) Re'sen tartıiyat 

c) Beyan üzerine tarhiyat 
OL ldar9Cg tartıiyat 
E) Kesinti yoluyla tartıiyat 
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10. Kurumlar vergisi, gelir vergisindaki aşagıdaki 
gelir unsurlarından hangi sine ilişkin 

hükümler dikkatealınaraktespit edilir? 

Al Menkul sermaye iradı 
Bl Sertest meslek kazancı 
CL Gayrimenkul sermaye i radı 
OL Ticari kazanç 
El Zirai kazanç 

11. Kurum kazançlarında gelirin elde edilmiş 

sayılması açıs ından kazanç aşagıdakilerden 
hangisine göre tespit edilir? 

Al Tahsil esası 
Bl Tahakkuk esası 
cı Hasllat-gider1er esası 
Dl Kaynak teorisi esası 
El Yarananma esası 

12. Aşağıdakilerden hangis i kurum kazancı tespit 
edilirken Gelir Vergisi Kanununa göre 
indirilecek giderlerden biri değildir? 

Al Amortismanlar 
Bl Serıd i kCl aidClllClII 
cı Hisse senedi ve tahvil ihraç giderleri 
OL Emlak vergisi 
El Seyahat gideı1eri 

13. Kurumlar vergisi mükellefleri genel bütçeli 
idarelere makbuz karşılıgı yapmış olduklan 
bagış ve yardımların ne kadarını gider olarak 
indirebil irler? 

Al Beyan edilen kurum kazancının %5 ine 
kadar 

Bl Beyan edilen kurum kazancının %10 una 
kadar 

cı Beyan edilen kurum kazancının %15 ine 
kadar 

OL Yapılan bagışın % 7,5 u kadar 
El Yapılan bağışın %10 u kadar 

14. Tam bölünme halinde, bölünme tarihi 
aşagıdakilerden hangisidir? 

Al Yönetim kurulunun bölünme kararı tarihi 
Bl TIcaret mahkemesinin bölünme kararı tarihi 
CL Genel kurulun bölünme karan tarihi 
Dl Esas sözleşmede yazılı bölünme tarihi 
El Bölünme karannın ticaret siciline kayıt tarihi 
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15. Dar mükellef ulaştırma kurumların 

tespit edilirken aşağıdakilerden 

uygulanır? 

kazancı 

hangisi 

Al Emsal kira bedeli 
Bl Hasılat · giderler esası 
c) DSÖS· DBÖS esası 
OL Ortalama emsaloranı 
El Ortalama hasılat 

16. Infisah nedeniyle tasfiyeye 
tasfiye başlangıç tarihi 
hangisidir? 

girilmesi halinde 
aşagıdakilerden 

Al Tasfiye kararının ticaret siciline tescil tarihi 
Bl Tasfiye kararının alındığı tarih 
cı TIcaret mahkemesinin iflas karannda 

gösterdiği iflas açılma tarihi 
Dl Ilk tasfiye bilançosunun çıkanidıgı tarih 
El Nihai bilançonun genel kurulda kabul 

edildiOi tarih 

17. Hesap dönemini takvim yılı olarak belirleyen 
kurumla r vergisi mukellefleri 
beyannamelerini ertesi yıl !..!l !.Q.!! hangi 
tarihte verirler? 

Al 15 Mart 
Bl 31 Mart 
cı 10 Nisan 
OL 20 Nisan 
El 25 Nisan 

18. Dar mükellef kurumların veya vergi 
muhataplarının faaliyetlerini yıl içinde bırakıp 
ülkeyi terk etmeleri hali nde, kurumlar vergisi 
beyannamesi nezarnan verilir? 

Al Ertesi ayın 20 in:i grıü akşam ına kadar 
Bl ülkeyi terk etmeden 30 gjrı Öf"l:;e 
CL ülkeyi terk etmeden 15 gün Öf"l:;e 
Dl ü lkeyi tıyk ettikten sonra 30gXı içinoo 
El ülkeyi tıyk ettikten SQlYa 15 gjn içinoo 

19. Kurumlar vergisi mükellefleri Aralık ayına ait 
muhtasar beyannamede gösterdikleri vergi 
stopajını ne zamana kadar ödemek 
zorundadırlOlr? 

Al Aralık ayının 26. günü akşamına kadar 
BlOcak ayının 23. günü akşamına kadar 
CL Ocak ayının 25. günü akşamına kadar 
Dl Ocak ayının 26. günü akşamına kadar 
El Ocak ayının 30. günü akşamına kadar 
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20. Katma değ ... vwgisinde, bir mal üzerindeki 
tasarruf hakkının malik veya onun adına 

hareket edenleree, alıcıya veya onun adına 

hareket edenlere devredi Imesi ne nead verilir? 

A) Ariyet 
B) Teslim 
CL O<fJnç 
D) Konsinye satış 
E) Hizmet 

21. Katma değer vergisinin türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Servet vergisi 
B) Gelirvergisi 
cı Net seıvet vergisi 
D) Toplu muamele vergisi 
E) Harcama vergisi 

22. Mal ve hizmet teslimlerinin katma değer 

vergısının konusuna girmesi için 
aşağıdakilerden hangisi şarttır? 

A) Mal v~ hizme lle ıin ödönç ulaıa k v~ıilm~şi 

B) Mallann ambalajlı olması 
cı Mal ve h izmetlerin konsinye olarak satıŞı 
D) işlemlerin Türkiye 'de yapılması 
E) Hizmetlerin yabancı bir ülkede 

değerlendirilmesi 

23. Sağ kalan eş miras bırakanın babaannesi ile 
birlikte mirasçı olursa , mirastan alacağı pay 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1(4 
B) 1(2 
cı 3(4 
D) 4(5 
E) 4(4 

24. Olen kişinin terekes i henüz mirasçılara 
gecrneden. terekenin tamamı üzerinden 
verginin ahndığı, genellikle artan oranh 
tarifenin uygulandığı vergilendirme 
yöntemine ne ad verilir? 

A) Tereke vergisi 
B) Miras payı vergisi 
C) Veraset vergisi 
D) Intikal vergisi 
E) Telafi edici vergi 
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25. Veraset ve intikal vergisinde , 

aşağıdakilerden hangisi gerçekleşince 

mükellefe intikal eden gayrimenkullerin bir 
kısmının devir ve ferağına izin verilebilir? 

A) ikinci tarhiyatın yapılması 
B) Ilk tarhiyatın yapılması 
cı ilk taksidin ödenmesi 
D) Teminat gösterilmesi 
E) Beyanname verilmesi 

26. Türk vergı sisteminde motorlu 
vergilendiren ilk vergi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

taşıtlan 

kanunu 

A) Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Ka nunu 
B) Hususi Otomobil Vergisi Kanunu 
cı Taşıt Alım Vergisi Kanunu 
D) Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 
E) Taşıt Vergisi Kanunu 

27. Motorlu taşıtlar vergısının Ikıncı taksiti hangi 
ayda ödenir? 

Al Ocak 
Bl Mayıs 

cı Temmuz 
OL Ekim 
El Kasım 

28. Aşağıdaki taşıtlardan hangisi vergiye tabidir? 

A) Tasarruf mevdua tı sigorta fonuna intikal 
eden taşıtlar 

B) Malullerin kullandığı taşıtla r 

cı Diplomatlann araçlan 
D) Kamuya ait taşıtla r 
E) Kurumlara ait taşı tl ar 

29. Organize sanayi bÖlgelerindeki binalar, 
inşaatlarının sona erdiği tarihten itibaren kaç 
yıl geçici muafiyetten yararlamrlar? 

Al 2 
Bl 5 
cı 10 
D) 15 
El 20 

30. Büyükşehir belediye mücavir alan sınırları 

içindeki arsa için uygulanacak emlak vergisi 
oram binde kaçtır? 

Al 6 
Bl 4 
CL 3 
OL 2 
El 1 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


