ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Τις ερωτήσεις που ακολουθούν επιμελήθηκε ο επιστημονικός συνεργάτης των
Πανεπιστημιακών

Φροντιστηρίων

«ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ»

κ.

Παπαδόπουλος

Θεοχάρης, Οικονομολόγος, ΜSc, PhD Candidate, υπ. διδάκτωρ Οικονομικού
Παν/μίου Αθηνών. Τονίζεται πως η έγκαιρη προετοιμασία των υποψηφίων για
τον επικείμενο διαγωνισμό του Υπ. Οικονομικών σε πραγματικά ολιγομελή
τμήματα, είναι το προοίμιο της επιτυχίας.
1. Ο tY = T/Y καλείται:
α) μέσος φορολογικός συντελεστής
β) μέσος συντελεστής φοροτελείας
γ) μέσος εισοδηματικός φορολογικός συντελεστής
δ) μέσος οριακός συντελεστής φορολογίας
2. Όταν t > t΄ , η φορολογία είναι:
α) αναλογική
β) προοδευτική
γ) αντίστροφα προοδευτική
δ) δεν μπορούμε να πούμε
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3. Ο μέσος φορολογικός συντελεστής t δίνεται από τον τύπο:
α) t = T/B
β) t = ΔΤ/ΔΒ
γ) t = B/T
δ) t = ΔΒ/ΔΤ

4. Ο μέσος συντελεστής φοροτελείας (b) προκύπτει από τη σχέση:
α) b = ΔY/ΔB
β) b = ΔΒ/ΔΥ
γ) b = Y/B
δ) b = B/Y

5. Ποιο από τα παρακάτω δεν μπορεί να ισχύει:
α) eT > 1 και et < 1
β) eT = 1 και et = 1
γ) eT > 1 και et > 1
δ) eT < 1 και et < 0

6. Η φορολογία είναι αναλογική όταν ισχύει:
α) t = t΄
β) dt/dB = 0
γ) eT = 1
δ) οποιοδήποτε από τα παραπάνω

7. Η βεβαίωση αποδοχών αποτελεί:
α) Νομοθετική πράξη
β) Διοικητική πράξη
γ) Κανονική πράξη του Υπουργείου Οικονομικών
δ) Ελεγκτική πράξη του Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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8. Οι τρέχουσες δαπάνες στον προϋπολογισμό είναι:
α) οι δαπάνες για κεφαλαιουχικά αγαθά
β) οι δαπάνες για επιδόματα ανεργίας και συντάξεις
γ) οι δαπάνες για επιδοτήσεις επιχειρήσεων
δ) οι δαπάνες για δημόσια κατανάλωση

9. Το σύνολο των εσόδων ενός δημόσιου φορέα θα πρέπει να αντικρίζει το σύνολο των
δαπανών του με βάση την αρχή
α) της ενότητας
β) της καθολικότητας
γ) της ειλικρίνειας
δ) του μη ειδικού πορισμού των εσόδων

10. Για την εκτίμηση των εσόδων, κατά την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού,
χρησιμοποιούνται συνήθως:
α) Ελαστικότητες εσόδων ως προς τις τιμές των διαφόρων προϊόντων
β) Οριακές ροπές για κατανάλωση
γ) Ειδικοί αριθμοδείκτες
δ) Κανένα από τα πιο πάνω

11. Η αποτίμηση του οφέλους και του κόστους ενός δημόσιου έργου θα πρέπει να γίνεται με
βάση:
α) Τις αγοραίες τιμές
β) Τις τιμές των συντελεστών που διαμορφώνονται στην αγορά
γ) Τις λογιστικές τιμές οι οποίες αντανακλούν την κοινωνική αξιολόγηση
δ) Τίποτα από τα παραπάνω

12. Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση επιτρέπεται:
α) Σε ακυρότητα υποβληθέντων προσφορών
β) Σε παροχή πνευματικών υπηρεσιών
γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν κάποιοι παράγοντες δεν επιτρέπουν μια προκαταρκτική
συνολική τιμολόγηση
δ) Όλα τα παραπάνω
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13. Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνεται με πράξη:
α) Νομοθετική
β) Δημοσιολογιστική
γ) Διοικητική
δ) Κανονιστική

14. Φορολογική μονάδα είναι:
α) η νομισματική μονάδα βάσει της οποίας υπολογίζεται ο φόρος
β) το εισόδημα, η περιουσία ή η δαπάνη επί των οποίων υπολογίζεται ο φόρος
γ) η υποδιαίρεση της φορολογικής βάσης που αντιστοιχεί σε φόρο 1 ευρώ
δ) το πρόσωπο του οποίου τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του φόρου

15. H μετάθεση του φορολογικού βάρους από έναν ιδιωτικό φορέα σε έναν άλλο, καλείται:
α) φορολογική μετάθεση
β) μετακίνηση του φόρου
γ) μετακύλιση του φόρου
δ) φορολογική μετατόπιση

16. Ανάλογα με τη μέθοδο κατάταξης των εσόδων και των εξόδων, οι προϋπολογισμοί
διακρίνονται σε:
α) εκμετάλλευσης και κεφαλαίου
β) ακαθάριστους και καθαρούς
γ) ταμειακούς και διοικητικούς
δ) κλασσικούς και προγραμμάτων

17. Για την ανάληψη υποχρέωσης διενέργειας μιας δαπάνης πρέπει:
α) να έχει εγκριθεί η σκοπιμότητά της από το υπουργείο Οικονομικών
β) να υπάρχει σχετική πίστωση και περιθώριο στον προϋπολογισμό
γ) να έχει εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο
δ) τίποτα από τα ανωτέρω
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18. Με την εφαρμογή επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, το κράτος προκαλεί στον
προϋπολογισμό του:
α) πλεόνασμα
β) έλλειμμα
γ) τον αφήνει ανεπηρέαστο
δ) οδηγεί τις δαπάνες στο να εξισωθούν με τα έσοδά του

19. Ανάλογα με την έκταση των εσόδων και των εξόδων οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:
α) τακτικοί και έκτακτοι
β) ταμειακοί και διοικητικοί
γ) ακαθάριστοι και καθαροί
δ) γενικοί και πολλαπλοί

20. Ποιο από τα παρακάτω είναι αγαθό διπλής χρήσης:
α) το ΙΧ αυτοκίνητο ενός πλασιέ
β) το φορτηγό μιας εταιρείας μεταφορών
γ) οι υπολογιστές σε ένα internet café
δ) κανένα από τα παραπάνω
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