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TÜRK VERGİ SİSTEMİ 
 

FİNAL DENEME SORULARI 
 

1- Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin konusunu oluşturmaz? 

A) Ticari kazançlar 

B) Ücretler 

C) Menkul sermaye iratları 

D) Kurum kazançları 

E) Serbest meslek kazançları 
 

2- Gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin gelir 
ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen peşin vergi uygulaması 
hangisidir? 

A) Yıllık vergi 

B) Geçici vergi 

C) Sabit vergi 

D) Kurumlar vergisi 

E) Gelir vergisi 
 

3- Evli, eşi çalışmayan ve üç çocuğu olan bir ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirimi hangi orandadır? 

A) 50 

B) 60 

C) 70 

D) 80 

E) 90 
 

4- Münferit beyanname, kazancın elde edildiği tarihten itibaren ne kadar sürede verilmelidir? 

A) 5 gün 

B) 7 gün 

C) 10 gün 

D) 15 gün 

E) 30 gün 
 

5- Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar Kurumlar Vergisi Kanununa göre ne tür mükellef olarak kabul 
edilir? 

A) Dar mükellef 

B) Eksik mükellef 

C) Tam mükellef 

D) Yasal mükellef 

E) Fiili mükellef 
 

6- Hangisi bir kurumlar vergisi mükellefi değildir? 

A) Türk Kızılayı Maden Suları İşletmesi 

B) Anonim Şirket 

C) Limited Şirket 

D) İş Ortaklığı 

E) Kolektif Şirket 
 

7- Beyan edilecek geliri 300.000 TL olan bir mükellef, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 40.000 TL bağış yap-
mış-tır. Bu durumda, mükellefin beyannamede indirebileceği bağış miktarı ne kadardır? 

A) 40.000 

B) 30.000 
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C) 25.000 

D) 20.000 

E) 15.000 
 

8- Ülkemizde uygulanan kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır? 

A) 15 

B) 20 

C) 22 

D) 35 

E) 40 
 

9- Hangisi genel tüketim vergilerine örnektir? 

A) Özel tüketim vergisi 

B) Katma değer vergisi 

C) Damga vergisi 

D) Motorlu taşıtlar vergisi 

E) Özel iletişim vergisi  
 

10- Katma değer vergisinin fiili mükellefi hangisidir? 

A) Tüketici 

B) Üretici 

C) İthalatçı 

D) Banka 

E) İhracatçı 
 

11- KDV’nin genel oranı yüzde kaçtır? 

A) 1 

B) 8 

C) 10 

D) 15 

E) 18 
 

12- Aşağıdakilerden hangisinde KDV oranı %1 değildir? 

A) kepekli ekmekler 

B) yufka 

C) simit 

D) gazete 

E) motorsuz bisikletler 
 

13- Özel tüketim vergisi hangi yıl yürürlüğe girmiştir? 

A) 1987 

B) 1999 

C) 2000 

D) 2002 

E) 2007 
 

14- Hangisi ÖTV konusuna giren ürünlerden değildir? 

A) Akaryakıt 

B) Motorlu taşıt 

C) Alkolsüz içecek 

D) Beyaz eşya 

E) Et ürünleri 
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15- İnternet servis sağlayıcılığı hizmetinde alınacak ÖTV oranı yüzde kaçtır? 

A) 45 

B) 25 

C) 15 

D) 5 

E) 0 
 

16- Aşağıdakilerden hangisi BSMV yükümlüsü değildir? 

A) Sigorta şirketi 

B) Döviz bürosu 

C) Banka 

D) Banker 

E) Sigorta aracıları  
 

17- Hangisi servet üzerinden alınan bir vergidir? 

A) Katma değer vergisi 

B) Gümrük vergisi 

C) Damga vergisi 

D) Emlak vergisi 

E) Özel tüketim vergisi 
 

18- Hangisi belediyeler tarafından toplanan bir vergidir? 

A) Damga vergisi 

B) Tapu harcı 

C) Emlak vergisi 

D) Motorlu taşıtlar vergisi 

E) Gümrük vergisi  
 

19- Büyükşehir belediyesi sınırlarında yer alan meskenlerde emlak vergisi oranı ne kadardır? 

A) Binde 1 

B) Binde 2 

C) Binde 3 

D) Binde 4 

E) Binde 5 
 

20- Veraset ve intikal vergisinin stopaj yoluyla alınması durumunda oranı % kaçtır 

A) 5 

B) 10 

C) 15 

D) 20 

E) 1 
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FİNAL DENEME ÇÖZÜMLERİ 
 

Çözüm-1 (D) 

Gelir vergisine konu olan kazanç ve iratlar: 

1. Ticari kazançlar, 
2. Zirai kazançlar, 
3. Ücretler, 
4. Serbest meslek kazançları, 
5. Gayrimenkul sermaye iratları, 
6. Menkul sermaye iratları, 
7. Diğer kazanç ve iratlar. 

 

Çözüm-2 (B) 

Geçici vergi: Gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme dönemlerinin ge-
lir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanıp ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır. 
 

Çözüm-3 (D) 

Asgari geçim indirimi, ilgili takvim yılı başında geçerli olan brüt asgari ücretin %50’si tutarındaki kısmına tekabül etmek-
tedir. 

 

Bu tutara evli olan ücretlilerde çalışmayan eş için %10 oranında ilave, çocuklu mükelleflere ise 1. ve 2. çocuk için 
%7,5’ar, izleyen çocuklar için %5’er ilave yapılacaktır. Bu şekilde, eşi çalışmayan 7 çocuklu bir ücretli asgari ücretin ta-
mamına tekabül eden tutar üzerinden vergi ödememiş olacaktır. 

 

Evli, eşi çalışmayan ve üç çocuğu olan bir ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirimi; 

%50 + %10+%7,5+%7,5+%5 = %80 
 

Çözüm-4 (D) 

Münferit beyanname, kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, ilgili vergi dairesine verilmek zorundadır. 
 

Çözüm-5 (C) 

KVK’nın birinci maddesinde yazılı ve aşağıda açıklanacak olan kurumlardan, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulu-
nanlar, TAM MÜKELLEF olarak kabul edilmişlerdir. 

 Kanuni merkez, vergiye tabi kurumların ana tüzüğü veya sözleşmelerinde veya teşkilat kanunlarında gösteri-
len merkezdir. 

 İş merkezi ise iş bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği yerdir. 
 

Çözüm-6 (E) 

Kurumlar vergisinin mükellefleri, Kanun’un 1. maddesinde sayılmıştır; bunlar sırasıyla sermaye şirketleri, Koopera-
tifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarıdır. (Şahıs şirketleri 
YOK!- kollektif, adi komandit, adi şirket-) 
 

Çözüm-7 (E) 

İndirilebilecek tutar, kural olarak o yıla ait beyan edilecek gelirin %5’ini geçemeyecektir. Bu durumda indirilecek 
bağış en fazla; 

300.000 x 0,05 = 15.000 TL olur. 
 

Çözüm-8 (C) 

Kurumlar vergisinin oranı %22 olarak belirlenmiştir. Önceden %20 idi. 
 

Çözüm-9 (B) 

Harcama vergilerinin bir başka ayırımı; genel tüketim vergileri - özel tüketim vergileri şeklinde yapılmaktadır: 

 Genel tüketim vergileri, tüm iktisadi muameleleri vergi kapsamına almaktadır. Katma değer vergisi, gümrük 
vergisi bu özellikte olan vergilerdir. 

 Özel tüketim vergileri ise akaryakıt, sigara, alkollü içecekler (ÖTV) gibi seçilmiş bazı ürünlerin satışını, 
KDV’ye ilave olarak yeniden vergilendirmektedir. 
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Çözüm-10 (A) 

Fiili mükellef: Katma değer vergisinde fiili mükellef nihai tüketicilerdir. 
 

Çözüm-11 (E) 

Halen uygulanmakta olan oranlar %1, %8, %18 olmak üzere üç tanedir. %18 oranı genel orandır. 
 

Çözüm-12 (C) 

Simitte oran %8’dir. 
 

Çözüm-13 (D) 

Özel tüketim vergisi; 6.6.2002 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. 12.6.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun hükümleri, genel olarak 1 Ağustos 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmiştir. 
 

Çözüm-14 (E) 

ÖTV’nin konusuna giren ürünler: 

 I sayılı listenin A cetvelindeki (benzin, motorin, fuel oil, doğal gaz gibi) petrol ürünleri ile B cetvelindeki solvent 
ve ben-zeri ürünler, 

 II sayılı listedeki motorlu taşıt araçları (binek otomobilleri, otobüs, minibüs, yük arabaları, motosikletler, gemi-
ler, yatlar, tekneler, hava taşıtları), 

 III sayılı listedeki alkollü ve alkolsüz (kolalı) içecekler ile tütün ve tütün mamulleri, 

 IV sayılı listedeki elektronik ürünler, beyaz eşyalar ve lüks tüketim maddesi olarak değerlendirilen bazı ürünler 
(örneğin; havyar, parfümler, güzellik ve makyaj ürünleri, kürkler, poşetlenerek satılan kitaplar, buzdolabı, ça-
maşır makinesi, televizyon gibi beyaz eşyalar, tabancalar). (et ürünleri YOK!, telefon konuşma ücreti YOK!) 

 

Çözüm-15 (D) 

Konusunu cep telefonu işletmecileri tarafından verilen tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri ve radyo ve televiz-
yon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmet verenlerin bu hizmetleri oluşturmaktadır. 
Oranı, cep telefonunda %25; televizyon, kablolu yayın, sabit telefon faturalarında %15; internet servis sağlayıcılığı 
hizmetinde ise %5’tir. 
 

Çözüm-16 (B) 

BSMV’nin yasal yükümlüsü; bankalar, sigorta şirketleri ve bankerlerdir. Döviz büroları verginin yasal yükümlüsü ola-
rak öngörülmemiştir. Sigorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefi sigorta şirketidir. 
 

Çözüm-17 (D) 

Türk vergi sisteminde servet üzerinden alınan vergiler; emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve veraset ve intikal 
vergisi olmak üzere üç tanedir. 
 

Çözüm-18 (C) 

Emlak vergisi, 20 milyon civarındaki mükellef sayısıyla; çok sayıda kişiyi ilgilendiren vergilerden biri olma özelliğini ta-
şı-maktadır. Emlak Vergisini belediyeler toplamaktadır. 
 

Çözüm-19 (B) 

Bina vergisinin oranı; 

 Meskenlerde binde 1, 

 Diğer binalarda ise binde 2 olarak belirlenmiştir. 

Bu oranlar büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde sırasıyla binde 2 ve binde 4 olarak uygulanır. 
 

Çözüm-20 (B) 

Stopaj yoluyla alınan veraset ve intikal vergisinin oranı %10 olarak öngörülmüştür. Verginin beyanname üzerinden 
alınması durumunda ise VİVK m. 16’da yazılı artan oranlı tarife uygulanmaktadır.   

  


