VERGİ UYGULAMALARI / DÖNEM SONU
1.

Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah
ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden
idari muameleye ne ad verilir?

6.

A) Tek işverenden alınan ücretler
B) Birden fazla işverenden alınan bazı ücretler
C) Stopaj usulündeki zirai kazançlar
D) Bireysel emeklilik katkı payları
E) Kesintisi yapılmış menkul ve gayrimenkul sermaye
iratları

A) Verginin tarhı
B) Verginin tebliği
C) Verginin tahakkuku
D) Verginin terkini
E) Verginin temettü
7.
2.

Aşağıdakilerden hangisi ilan yoluyla tebliğ yapılacak durumlardan biri değildir?

8.

İşletmeye dâhil bir iktisadi kıymet için amortisman
ayrılması için gerekli şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Aşağıdakilerden hangisi zirai kazançta vergi matrahı belirlenirken hasılattan indirilebilecek giderlerden biri değildir?

9.

A) Satılmak üzere satın alınan hayvanların, zirai mahsullerin ve diğer maddelerin bedelleri
B) Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile çiftçinin
suçlarından doğan tazminatlar
C) Kira ve ücret karşılığı kullanılan üretim araçları için
yapılan ödemeler
D) İşletmede üretilip de tohum, yem vesair suretlerde
kullanılan zirai mahsullerin emsal bedelleri
E) Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması hâlinde hesaplanan zararlar

5.

Aşağıdakilerden hangisi yapı kooperatiﬂerinin kurumlar vergisi muaﬁyetinden yararlanmaları için
sağlamaları gereken şartlardan biri değildir?
A) İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı iştirakin
ödenmiş sermayesinin en az %10’una sahip olması
B) Ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç
dağıtılmaması
C) Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi
D) Yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması
E) Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece
ortaklarla iş görülmesine ilişkin hükümler bulunması
ve bu hükümlere ﬁilen uyulması

A) İktisadi kıymet işletmenin aktiﬁne girmiş olmalıdır.
B) İktisadi kıymetin ömrü bir yıldan fazla olmalıdır.
C) İktisadi kıymet, aşınma, yıpranma veya değer kaybına uğramaya elverişli olmalıdır.
D) İktisadi kıymet işletmenin pasiﬁne girmiş olmalıdır.
E) İktisadi kıymetin değeri belirli bir parasal tutarı aşmalıdır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilen giderler arasında yer
almaz?
A) Menkul kıymetlerin ihraç giderleri
B) Kuruluş ve örgütlenme giderleri
C) Genel kurul toplantıları, birleşme, fesih ve tasﬁye
giderleri
D) Katılım bankalarının ödedikleri kâr payları
E) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler

A) Muhatabın adresinin bilinmemesi
B) Bilinen adresin yanlış veya değişmiş olması
C) Yabancı ülkelerdekilere tebliğ olanaksızlığı
D) Geçici ayrılma nedeniyle tebliğ yapılamaması
E) Mükelleﬁn ilan yoluyla tebliği tercih etmesi

3.

Aşağıdakilerden hangisi yıllık beyannameye dahil
edilmeyen gelirlerden biri değildir?

Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Terkin
B) Tescil
C) Teslim
D) Tebliğ
E) Tarh

10. Mal tesliminde vergiyi doğuran olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mal satışına ilişkin sözleşme yapılması ve mal bedeline mahsuben avans alınması hâlinde, malın
teslimi yapılmadıkça vergiyi doğuran olay gerçekleşmez.
B) Mal teslimi bir hizmetle birlikte bütün olarak yapılıyorsa vergiyi doğuran olay, hizmetin tamamlanmasıyla oluşur.
C) Vergiye tabi malların vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi vergiyi doğuran
olay olarak kabul edilemez.
D) Gayrimenkul satışlarında vergiyi doğuran olay,
satış işleminin tapu siciline tescilin yapıldığı anda
oluşur.
E) Mülkiyeti muhafaza kaydı ile yapılan satışlarda malın alıcıya teslim edilmesiyle vergiyi doğuran olay
oluşur.

Gayrimenkul sermaye iratlarında elde etme “tahsil
esasına” bağlanmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi tahsil kapsamına giren durumlar arasında yer almaz?
A) Bilgi verilmesi şartıyla adlarına, kamu kuruluşuna,
icra dairesine, bankaya, noter ve postaya para yatırılması
B) Kira alacağının başka bir kişiye temliki
C) Geçmiş yıl kiralarının sonraki yıllarda ödenmesi
D) Gayrimenkule yapılan harcamalar nedeniyle bedelsiz oturulması
E) Sağlanan başka menfaatler nedeniyle bedelsiz oturulması
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11. Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın
aldıkları tespit edilenlere, bunlara ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren kaç günlük
süre verilir?

16. Vergi ziyaı kabahatinde ceza kesme zaman aşımı,
suçun bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden başlayarak ne kadar süredir?

A) 7
B) 10
C) 15
D) 21
E) 30

A) 3 ay
B) 6 ay
C) 1 yıl
D) 3 yıl
E) 5 yıl

12. Aşağıdakilerden hangisi emlak vergisinde mükellefe bildirim yapılacak durumlar arasında yer almaz?

17. Tarhiyat sonrası uzlaşmanın gerçekleşmediği durumlarda uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren
dava açma süresi bitmişse kaç gün içinde yetkili
vergi mahkemesinde dava açılabilir?

A) Yeni bina inşa edilmesi, mevcut binaya eklemeler
yapılması, asansör veya kalorifer tesisatı yapılması
B) Emlakın ifraz veya taksim edilmesi
C) Emlakın malikinin değişmesi
D) Arazinin vergilendirme şeklinin değişmesi
E) Arazinin yapısının veya kullanım biçiminin değişmesi

A) 15 gün
B) 30 gün
C) 45 gün
D) 60 gün
E) 1 yıl

13. Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinden muaf değildir?

18. Aşağıdakilerden hangisine gecikme zammı uygulanmaz?

A) Kamu idareleri
B) Emekli ve yardım sandıkları
C) Yabancı devlet temsilcileri
D) Siyasi partiler
E) Spor kulüpleri

A) Vergi ziyaı cezası
B) Resim
C) Harç
D) Özel usulsüzlük cezaları
E) Şereﬁye

14. I. İcrai
II. İhmali
III. İade
Yukarıdakilerden hangileri vergi ziyaının ortaya
çıkma şekilleri arasında yer alır?

19. Aşağıdakilerden hangisi gecikme zammı ile gecikme faizi arasındaki farklardan biri değildir?
A) Gecikme zammı tahakkuk etmiş ve vadesi geçmiş
kamu alacaklarına uygulanır.
B) Gecikme faizi vergi cezalarına uygulanmaz.
C) Gecikme faizini durduran hâller yoktur.
D) Gecikme zammı aylık olarak ve ay kesirleri için günlük olarak hesaplanır.
E) Gecikme zammı önceden mükellefe bildirilir.

A) II ve III
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I ve II
E) Yalnız II

20. Vergi dairesine vergi alacağının bir kısmı veya tamamı için sorumlulardan dilediğine müracaat edebilme ve aynı anda her birini ayrı ayrı takip edebilme imkânı sağlayan sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?

15. Genel usulsüzlük kabahatini oluşturan ﬁiller arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Beyannamelerin süresinde verilmemesi
B) Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin birinci ek
sürede verilmesi
C) Defterlerin tutulmaması
D) Kayıt ve belgelerin noksan, usulsüz veya karışık
olması
E) Ekim-sayım beyanında bulunulmaması

A) Müteselsil sorumluluk
B) Mesleki sorumluluk
C) Fer’i sorumluluk
D) Cezai sorumluluk
E) Şekli sorumluluk
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CEVAP ANAHTARI
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