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5.

Mark only one oval.

B.Sc.

B.Com.

B.A.

6.

Mark only one oval.

I

III

V

Give the answer of the following multiple choice questions. [attempt all] [20] નીચેના
બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો.

7.

Mark only one oval.

ગજુરાત યુિન.એક કૃિ�મ રીતે રચાયેલ કાયદેસરના શખસનો દર�ો ધરાવે છે.

ગજુરાત ચે�બર ઓફ કૉમસ� શખશોનું મંડળ છે.

ગજુરાત �પો�સ� �લબ એક �પો�સ� કંપની છે

8.

Mark only one oval.

શુગર ફે�ટરી િલિમટેડે �હેર કરલે િડિવડ�ડ અંશત: ખેતીની આવક ગણાય.

તાઇવાનમાં િ�થત ખેતીની જમીનમાંથી મળેલ આવક કરપા� ગણાય.

�ેફર�સ શૅરહો�ડરોને વહ�ચેલ બૉનસ શૅરો તેમની �િ�એ િડિવડ�ડ ગણાય.

Class *

Semester *

નીચે આપેલ િવધાનોમાંથી કયું િવધાન સાચું નથી?

નીચે આપેલ િવધાનોમાંથી કયું િવધાન સાચું નથી?
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9.

Mark only one oval.

જંગલમાં આપમેળે ઉગી નીકળેલાં ઝાડના વેચાણમાંથી થતી આવક ખેતીની આવક ગણાય.

જુગાર કે ગેરકાયદેસર ચાલતી દા�ની ભ�ીમાંથી થતી આવક પણ કરપા� આવક ગણાય.

લૉટરીની આવક કરપા� આવક ગણાતી નથી

10.

Mark only one oval.

દાણચોરીના ધંધાની આવક પણ કરપા� ગણાય છે.

ખીતીની જમીન પર િ�થત ખાણમાંથી મળતી આવક ખેતીની આવક ગણાય છે.

આકારણી વષ� હંમેશા નાણાંકીય વષ�ના �થમ િદવસે શ� થાય છે.

11.

Mark only one oval.

એસેસી હંમેશા શખસ હોય છે, પરંતુ એક શખસ એસેસી ન પણ હોય.

કોઇ શખસની આકારણીને પા� આવક ન હોવા છતાં તે એસેસી હોઇ શકે છે.

શખસોના મંડળમાં ફ� �યિ�ઓનો જ સમાવેશ થાય છે

12.

Mark only one oval.

િબનરિહશને િવ�ના કોઇ પણ ભાગમાંથી મળેલી આવક સંપૂણ� પણે કરમુ� છે

આવકવેરો ભરવાની જવાબદારી કર ભરનારના વસવાટના હો�ાના આધાર ેન�ી થાય છે.

બધાજ શખસ માટે રહેઠાણના દર�ા �ણ �કારના હોય છે

નીચે આપેલ િવધાનોમાંથી કયું િવધાન સાચું છે?

નીચે આપેલ િવધાનોમાંથી કયું િવધાન સાચું નથી?

નીચે આપેલ િવધાનોમાંથી કયું િવધાન સાચું નથી?

નીચેના િવધાનો પૈકી �ું િવધાન સાચું છે?
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13.

Mark only one oval.

દરકે ભારતીય કંપની સામ�ય રિહશ ગણાય.

જો કોઇ �યિ� પાછલા વષ� દરિમયાન 60 િદવસથી ઓછા સમય માટે ભારતમાં રહી હોય તો તે િબન
રિહશ ગણાય.

જ ે�યિ� પાછલા વષ� દરિમયાન એકંદર ે182 િદવસ માટે ભારતમાં રહી હોય તો સામા�ય રિહશનો
દર�ો ધરાવે છે

14.

Mark only one oval.

પરદેશમાં ઊપજલેી કે લેણી થયેલી આવક બારોબાર ભારતમાં મળી હોય તો પણ િબનરિહશ એસેસી
માટે કરપા� ગણાય નિહ.

પરદેશમાં ઊપજલેી કે લેણી થયેલી પગારની આવક જો િવદેશમાં મેળવવામાં આવી હોય તો
પણસામા�ય રિહશ માટે કરપા� ગણાય.

ભારતમાજં ેરિહશ હોયતે શખસ તજે આકારણીવષ� માટે અ�ય કોઇપણ દેશમાં રિહશ બની શકે નિહ

15.

Mark only one oval.

ટે�સ ક�સલટ�ટની તમામ �કારની આવકો કરપા� છે.

એક િનપુણ વકીલની તમામ �કારની આવકો કરમુ� છે.

ખેતીની આવક સંપૂણ�પણે કરમુ� છે અને કુલ આવકમાં ઉમેરાતી નથી

નીચેના િવધાનો પૈકી �ું િવધાન સાચુંનથી?

નીચેના િવધાનો પૈકી �ું િવધાન સાચું છે?

નીચેના િવધાનો પૈકી �ું િવધાન સાચું નથી?
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16.

Mark only one oval.

એસેસીને મળેલ આકિ�મક આવક સંપૂણ�પણે કરપા� ગણાય.

ભાગીદારની �્િ�એ પેઢીના નફામાંથી મળેલ ભાગ સંપૂણ�પણે કરપા� ગણાય.

િવ�ાથ�ને તેના િશ�ણ અંગે મળેલ �કોલરિશપ સંપૂણ�પણે કરમુ� ગણાય.

17.

Mark only one oval.

અમા�ય �ોિવડ�ટ ફંડમાં માિલકનો ફાળો સંપૂણ�પણે કરમુ� છે

અમા�ય �ોિવડ�ટ ફંડમાં જમા થતું �યાજ જ ેવષ�માં લેણું થયું હોય તે વષ� માટે કરમુ� પણ નથી કે
કરપા� પણ નથી

અમા�ય �ોિવડ�ટફંડમાં કમ�ચારીનો પોતાનો ફાળો કુલ�ોસ આવકમાંથી કપાતને પા� ગણાય નિહ

18.

Mark only one oval.

ક��� સરકારના કમ�ચારીઓ

રા� સરકારના કમ�ચારીઓ

ક��� અને રા� સરકારના-બં�ેના કમ�ચારીઓ

19.

Mark only one oval.

સરકારી કમ�ચારીને મળેલું મનોરંજન ભ�થું �ોસ પગારમાંથી મૂળ પગારના20% લેખે કપાતતરીકે બાદ
આપવામાં આવે છે.

દા�રી સારવારની સગવડ અને મફત ના�તાની સગવડ સંપૂણ�પણે કરમુ� છે.

અમા�ય �ોિવડ�ટ ફંડમાં માિલકનો ફાળો કરપા� છે પરંતુ કમ�ચારીનો ફાળો લકમ 80 સી હે�ળ કપાતને
પા� ગણાય છે

નીચેના િવધાનો પૈકી �ું િવધાન સાચું નથી?

નીચે આપેલ િવધાનોમાંથી કયું િવધાન સાચું નથી?

ર�ઓના રોકડમાં �પાંતર અંગે જમેને સંપૂણ� કરમુિ�નો હક છે તે સંદભ�માં નીચે જણાવેલ �ો
જવાબ સાચો છે?

નીચે આપેલ િવધાનોમાંથી કયું િવધાન સાચું છે?
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20.

Mark only one oval.

વગર ભાડાનું મકાન કરપા� સવલત છે.

િવિશ� કમ�ચારીને આપેલ હોિલડે હોમ ની સગવડ કરમુ� છે

કમ�ચારીને બહારની સં�થામાં �િશ�ણ આપવાનો ખચ� કરપા� ગણાય છે.

21.

Mark only one oval.

10%

12%

15%

22.

Mark only one oval.

ભાડે આપેલ મકાન િમ�કતના �ોસ વાિષ�ક મૂ�યમાંથી મકાન માિલકે ખરખેર ચૂકવેલ �યુિનસીપલ વેરા
બાદ કરવામાં આવે છે.

સંયુ� માિલકીના ભાડે આપેલ મકાન અંગે દરકે સહમાલીકીની �િ�એ તે મકાનની આવકની અલગ
અલગ ગણતરી થશે.

વસૂલ ના થઇ શકે તેવું ભાડંુ ચો�ખા વાિષ�ક મૂ�યમાંથી કપાત તરીકે બાદ મળશે

23.

Mark only one oval.

મકાન િમ�કતની જ આવક ગણાશે

ધંધા �યવસાયની આવક ગણાશે.

અ�ય સાધનોની આવક ગણાશે

નીચે આપેલ િવધાનોમાંથી કયું િવધાન સાચું છે?

માિલકનો કમ�ચારીના મા�ય �ોિવડ�ટ ફંડમાં મૂળપગારના..... થી વધારાનો ફાળો પગારની આવકમાં
ઉમેરાય છે.

નીચે આપેલ િવધાનો પૈકી કયું િવધાન સાચું છે?

જો એસેસી પોતાની મકાન િમ�કતમાં પોતાનોજ �યવસાય ચલાવતો હોય તો તની આવક---
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24.

Mark only one oval.

�ોસ વાિષ�ક મૂ�યને આધારે

�યુિનિસપલ આકારણીને આધારે

ચો�ખા વાિષ�ક મૂ�યને આધારે

25.

Mark only one oval.

માિલકે ચૂકવેલ

ભાડુઆતે ચૂકવેલ

ચૂકવવાના બાકી કરવેરા

26.

Mark only one oval.

�ોસ વાિષ�ક મૂ�ય

મળેલ ભાડાની આવક

�ટા�ડડ�  ર�ેટ

This content is neither created nor endorsed by Google.

એક કરતાં વધુ મકાન અંગત રહેઠાણ માટેના હોય તો કોઇ પણ એક મકાન અંગત રહેઠાણ તરીકે
પસંદ કરવાની છૂટ છે જ ેશેના આધાર ેન�ી કરાય છે?

મકાન િમ�કતના �ોસ વાિષ�ક મૂ�યમાંથી કયા કરવેરા બાદ કરવામાં આવે છે?

એસેસી મકાનિમ�કતના કયા મૂ�યને આધાર ેઆવકવેરો ચૂકવવા જવાબદાર બને છે?

 Forms


