ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Τις ερωτήσεις που ακολουθούν και είναι κατάλληλες για το διαγωνισμό του
Υπουργείου

Οικονομικών,

επιμελήθηκαν

ο

κ.

Γεώργιος

Κολλίντζας,

διευθυντής σπουδών των ομώνυμων Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων και ο
επιστημονικός

συνεργάτης του λογιστής

– φοροτεχνικός

Α΄Τάξεως κ.

Γρηγόριος Χριστάκης.

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
1. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, στη διαμόρφωση του ιστορικού κόστους
παραγωγής:
α) συνυπολογίζονται υποχρεωτικά τα έμμεσα έξοδα παραγωγής
β) δεν συνυπολογίζονται τα έμμεσα έξοδα παραγωγής
γ) συνυπολογίζονται προαιρετικά τα έμμεσα έξοδα παραγωγής
δ) συνυπολογίζεται και ένα ποσοστό των χρεωστικών τόκων της χρήσης
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2. Εμπορική επιχείρηση παρουσιάζει για το οικονομικό έτος 2007 με τη μέθοδο
απογραφής εμπορευμάτων F.I.F.O. (First-In, First-Out) τα εξής μεγέθη: Απόθεμα
1ης Ιανουαρίου 200 €, Κόστος Πωληθέντων (1/1-31/12/2007) 2.000 € και Απόθεμα
31ης Δεκεμβρίου 240 €. Ακολουθώντας τη μέθοδο L.I.F.O. (Last-in, Last-out), τα
αποθέματα αρχής και τέλους περιόδου για το 2007 είναι ίσης αξίας. Το κόστος
πωληθέντων με βάση τη μέθοδο L.I.F.O. ανέρχεται σε:
α) 1.960 €.
β) 2.440 €.
γ) 960 €.
δ) 2.040 €.

3. Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, επιδοτήσεις που λαμβάνονται για
κάλυψη των οργανικών εξόδων της χρήσης:
α) αποτελούν οργανικό έσοδο της χρήσης (λογ. 74)
β) καταχωρούνται σε μεταβατικό λογαριασμό του ενεργητικού
γ) καταχωρούνται σε λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων
δ) μειώνουν τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης
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Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Σε ποιο ποσοστό εκπίπτουν οι δαπάνες για τη συντήρηση των αυτοκινήτων των
ελευθέρων επαγγελματιών;
α) Σε ποσοστό 50% και δεν μπορούν να υπερβούν το 3% του δηλωθέντος ακαθορίστου εισοδήματος
β) Σε ποσοστό 25% και δεν μπορούν να υπερβούν το 3% του δηλωθέντος ακαθορίστου εισοδήματος
γ) Σε ποσοστό 100% και δεν μπορούν να υπερβούν το 3% του δηλωθέντος ακαθορίστου
εισοδήματος
δ) Κανένα από τα παραπάνω

2. Ποια έσοδα ενός ημεδαπού νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
αποτελούν αντικείμενο φορολογίας;
α) Τα ακαθάριστα έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων
β) Τα ακαθάριστα έσοδα από κινητές αξίες
γ) Τα καθαρά έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων και κινητές αξίες
δ) Τα ακαθάριστα έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων και κινητές αξίες

3. Ο αντικειμενικός προσδιορισμός του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών
είναι το αντίστοιχο αντικειμενικό σύστημα και αφορά
α) όλους τους επιτηδευματίες που εκτελούν εργασίες σε ανεγειρόμενη οικοδομή
β) όλους τους επιτηδευματίες που ήδη έχουν εκτελέσει εργασίες σε περατωμένη οικοδομή
γ) την κατασκευάστρια εταιρία
δ) κανένα από τα παραπάνω
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Γ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1. Ποιες είναι οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει μια ετερόρρυθμη εταιρία
που τηρεί Γ΄ κατηγορίας λογιστικά βιβλία;
α) Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα χρήσης και η Γενική εκμετάλλευση
β) Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα χρήσης και ο Πίνακας διάθεσης Αποτελεσμάτων
γ) Τα Αποτελέσματα χρήσεων η Γενική Εκμετάλλευση και ο Πίνακας διάθεσης
Αποτελεσμάτων
δ) Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα χρήσης η Γενική Εκμετάλλευση και ο Πίνακας
διάθεσης Αποτελεσμάτων
2. Μέχρι πότε μπορεί να εκτυπωθεί το ισοζύγιο γενικών και αναλυτικών καθολικών
μιας εταιρίας που τηρεί λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας;
α) Μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα
β) Μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα
γ) Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα
δ) Μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου μήνα
3. Μπορεί ένας επιτηδευματίας που τηρεί Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων {Β' κατηγορίας)
να αγοράσει εμπορεύματα αξίας 45 ευρώ με απόδειξη λιανικής πώλησης;
α) Ναι
β) Όχι
γ) Μόνο αν ο πωλητής τηρεί Α' κατηγορίας βιβλία (βιβλίο αγορών)
δ) Μόνο αν ο πωλητής τηρεί Β' κατηγορίας βιβλία (βιβλίο εσόδων - εξόδων)
4. Η παράδοση αγαθών από επιτηδευματία σε επιτηδευματία μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς έκδοση Δελτίου Αποστολής;
α) Όχι
β) Ναι
γ) Μπορεί να πραγματοποιηθεί η παράδοση χωρίς Δελτίο Αποστολής αν ο αποστολέος
τηρεί Βιβλίων Αγορών (Α' κατηγορίας),
δ) Μπορεί να πραγματοποιηθεί η παράδοση χωρίς Δελτίο Αποστολής αν ο παραλήπτης
τηρεί Βιβλίο Αγορών (Α' κατηγορίας).
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Δ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
1. Όταν οι πρώτες ύλες προωθούνται στην παραγωγή, το κόστος τους μεταφέρεται
σε:
α) Λογαριασμό των εμπορευμάτων
β) Λογαριασμό παραγωγής σε εξέλιξη
γ) Λογαριασμό υλικών
δ) Κανέναν από τα παραπάνω
2. Για τη λήψη των αποφάσεων λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπόψη:
α) Το ιστορικό κόστος και όχι το κόστος ευκαιρίας.
β) Το κόστος που υπάρχει στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας.
γ) Τα έσοδα που διαφοροποιούνται μεταξύ εναλλακτικών επιλογών.--δ) Τα έξοδα που δεν διαφοροποιούνται μεταξύ εναλλακτικών επιλογών.
3. Μια απόκλιση τιμής πρώτων υλών δε θα μπορούσε να προκληθεί από:
α) Την παραγγελία λάθος ποιότητας πρώτων υλών.
β) Τη μη αποδοχή μιας ποσοτικής έκπτωσης.
γ) Την παραγγελία από λάθος προμηθευτή.
δ) Τις υπερωρίες των εργατών.
4. Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες μπορεί να προκαλέσει μια δυσμενή απόκλιση ποσότητας πρώτων υλών;
α) Η χρήση εκπτώσεων για την αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων από τις κανονικές.
β) Η χρήση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.
γ) Η χρήση ακαταλλήλων μηχανημάτων στην παραγωγική διαδικασία.
δ) Η χρήση υλικών υψηλής ποιότητας
Απαντήσεις
Α: 1α, 2δ, 3α,
Β: 1β, 2γ, 3α,
Γ: 1δ, 2β, 3β, 4α,
Δ: 1γ, 2γ, 3δ, 4γ
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