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1. Aşağıdakilerden hangisi bir kamu hukuku 
dalı deği l dir? 

Al Ticaret hukuku 
Bl Anayasa hukuku 
c) Ceza hukuku 
OL Idare hukuku 
El ı cra ve iflas hukuku 

2. Aşağıdaki kanunlardan hangisinde vergi suç 
ve cezaları düzenlenmiştir ? 

A) idari Ya-gılama Usulü Karuıu 
B) Gelir Vergsi Kal"llnJ 
CL Tü-k Ceza KanurIJ 
D) Vwg Usul Kanunu 
E) Ivnme .Alacaklarının Tahsil UsIJü Hakkında 

K""", 

J. Anayasa'ya göre, Bakanlar Kuru lu'na 
vergilendirmenin aşağ ıdaki unsurlarından 

hangisinde değişiklik yapma yetkisi 
mi'emeı? 

A) Muafiyet miktarı 
B) 
c) istisna mikta"ı 
D) indrimler 
E) Veqjnin oranı 

4. Genellik ilkesi 
ii. Ayırma ilkesi 
III Artan oranhk 

Yukarıdakilerden hangileri verginin mali güce 
göre alınmasını sağlayan tekniklerden biri 
deği'dir? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnı z ii 
c) Yalnız III 
OL I ve ii 
El i i ve iii 

A 7 

5. Emlak Vergisi Kanununa göre , iştirak halinde 
mülkiyette maliklerin sorumluluğu 
aşağıdakilerden hangisidir? 

Al Ortaklaşa sorumluluk 
B) Müteselsilen sorumluluk 
c) Vergi sorumluluğu 
D) Münferit sorumluluk 
E) Müşterek sorumluluk 

6. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 
olmayanların vergi ile ilgili ödevleri aşağ ı dakileri 

hangisi taraf ından yerine getirilir? 

A) Mali müşavir 
B) Mükellef 
C) Verg sorumlusu 
OL Umumi vekil 
E) Kao..ıni temsilci 

7. Vergi Usul Kanununa göre, aşağıdakilerden 
hangisinin asli gorevi ÖnceHkle vergi 
ince lemesi olarak ifade edilmi ştir? 

Al Maliye Bakanı 
B) Maliye mJfettişleri 
c) Hesap uzmanlan 
D) Başbakanlık 

E) Maliye Bakan lığı MJsteşan 

8. Aşağıdaki kavramlardan hangisi verginin 
konusu i leverginin mükellefi arasında bir bağ 
kurarak vergi mükellefiyetinin ortaya 
çıkmasını ifade etmeldadir? 

A) Sütjektifverg ml1;ellefiyeti 
B) Verg sorumluuğ.ı 
CL Objel<tifverg ml1;ellefiyeti 
OL Verg doğsan olay 
El Verg muafiyeti 

9. Muafiyet ve istisnalarla ilgili olarak a şağı daki 
ifadelerden hangisi doğrudur? 

Al Vergiyi doğuran olayın doğumunu engeller. 
Bl Sadece verginin tahakkukunu engeller. 
c) Sadece verginin tebliğ ini ortadan kald ınr. 
D) Vergin., ta ksitler halinde ödenmesini 

mümkün kılar. 

E) 
aşamalannı ortadan kaldıor. 
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10. Kurumlar vergisi mükellefi şirketlerin, 

kuruluş aşamas ında işe başlama 

bildirimlerini vergi dairesine aşağıdakilerden 
hangisi yapar? 

A) Şirketın avukatı 

Bl Şirketin kanuni temsilcisi 
cı Tıcaret sicili memurluğu 

OL Yönel im kurulu başkanı 
El Şirket müdürü 

11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi hukuk 
düzenı tarafından kiş ilere tanınan bir 
davranış imkanını bir yetkiyi ifade eder? 

A) Yaplınm 

Bl Mükelleflik 
cı Ödev 
Dl Hak 
El Borç 

12. Bir mükelimin evinde veya işyerinde arama 
yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin 
kararına ihtiyaç vardır? 

A) Sıjh ceza yargıcının 
Bl Cumhuriyet savcısının 
cı Maliye Bakanının 
OL Vocg dairesi müc:li.irünün 
El Valinin 

13. Vergi kanunlarının geriye yürümezliği 

aşağıdaki ilkelerden hangisi açısından önem 
taşır? 

Al Yasal idare ilkesi 
Bl Hukuki ~erlik ilkesi 
cı Genellik ilkesi 
OL Birlik ilkesi 
El Yersellik ilkesi 

14. Vergi hukukunda sürelerle ilgili aşağıdaki 

sınıflandırma bi çimlerinden hangisinde 
organik ölçüt esas alınmıştır? 

Al Yıllık süre · Aylık süre · Günlük süre 
Bl Müsamalıa süresi · Düzenleyici süre · Bilarim 

süresi 
CL Vocg ödevleı"i ile ilgili slı"e · Haklarla ilgli süre 
OL Hak dJşürücü süre · Zamanaşımı süresi 
El Karıuni süre · Idari süre · Yargısal süre 

15. Vergi hukukunda sürenin idare tarafından 
belirlenmesi gereken durumlarda süre ID. iK 
kaç gün olmalıdır? 

Al 7 
Bl 10 
CL 15 
Dl 20 
El 25 

A 
8 

A 
16. Kanuni ve atanmış mirasçılar , mirası aşağıdaki 

surel_den hangisi i çi nde reddedebi lirler? 

Al 1 ay 
Bl 2ay 
c) 3ay 
OL 4ay 
El 6ay 

17. Aşağıdakilerden hangisi tahakkuk 
zamanaş ımı süresinin durmasına neden olur? 

Al Vergi dairesince malrah lakdiri için takdir 
komisyonuna başvurulması 

Bl Vergi mükellefinin yurt d ışında olması 
c) Vergi mükellefinin hileli iflas etmesi 
OL Vergi incelemesi başlatılma sı 

El Mükelleften defter ve belgelerinin istenmesi 

18. Vergi hukukunda ; hata lı ol arak fazla tahsil 
edilen vergi miktarın ı mükellefe iade etmek 
yerıne, onun vades i dolmuş bır başka vergı 
borcuna karşılık sayma işlemine ne ad 
verilir? 

Al Düzellme 
Bl Terkin 
c) ibra 
Dl Takas 
El Mahsup 

19. Ikmalen ya da resen tarh olunan vergi taksit 
süresi tamamen geçtikten sonra tahakkuk 
etmişse, normalolarak ne zaman ödenmesi 
gerekir? 

Al Tahakkuk tarihinden itibaren yedi gün 
içinde 

Bl Tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay 
içinde 

c) Vergi ihbamamesinin tebliğinden itibaren bir 
ay içinde 

OL Tahakkuk ettiği gün 
El Ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi 

gün içinde 

20. Türk hukukunda mükellef ve vergi 
sorumlularıyla ilgili maddi olayların, kayıt ve 
konuların vergi dairesince araştırılması ve 
tespit edilmesini amaçlayan denetim türüne 
neadverilir? 

Al Iç denetim 
Bl Dış denetim 
CL Yoklama 
Dl F~iyet denetimi 
El Vergi incelemesi 
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21. Aşağıdakilerden hangisi rapor lama 
standartları arasında yer almamaktadır? 

A) Muhasebe i lkelerindedeğişmezlik 

B) Açıklama 
c) Muhasebe ilkelerine uyg..ırluk 
D) Görüş bild rme 
E) Planlama ve gözetim 

22. Aşağıdaki denetim türlerinden hangisi esas 
olarak vergi yönetimine yönelik bir denetim 
türüdür? 

A) Vergi yoklaması 
B) Revizyon 
cı Vergi incelemesi 
D) Teftiş 

E) Uygunluk denetimi 

23. Usulsüzlük suçu, aynı takvim yılı içinde aynı 
türden olmak şartıyla birden fazla i ş lenirse , 

birden fazlasının her biri iç in birinci suç a ait 
cezanın kaçta kaçı ora nında ceza kesilir? 

A) 1f4 
B) 1(3 
cı 1f2 
D) 3f5 
E) 2/3 

24. Aşağıdakilerden hangisi birinc i 
usulsüzlükler içinde gösterilernız? 

derece 

A) işe başlamanın zamanında bildirilmemesi 
B) Vergi Usul Kanununa göre tu tulması 

zorunlu defterlerden herhangi birin in 
tutulmamış olması 

cı Vergi Usul Kanununun kayıt n izamına ait 
hükümlerine uyulmamış olması 

D) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde 
verilmemiş olması 

E) Onayı zorunlu defterlerin, onay işleminin 
süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde 
yaptınImış olması 

25. Usulsüzlük cezalarında cezalarda 
uygulaması ıçın belirlenen 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1(4 
Bl 1f3 
C) 1(2 
OL 3(5 
El 2/3 

A 

indirim 
oran 

9 

A 
26. Aşağıdaki davalardan hangisinde haksız 

çıkan davacı , haksız çıktığı miktarın % 10'u 
oranında haksız çıkma tazminatı ödemek 
zorunda ka Iır? 

A) Vergi ziyaı cezasına karşı açıla n davala rda 
B) Kaçakçı lı k cezasına karşı açıla n davalarda 
cı Usulsüzlük cezasına karşı açılan davalarda 
D) 
E) 

27. Hakkında aciz belgesi düzenlenen borçlunun 
borcu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur? 

A) Borç ödeninceye kadar gecikme zammı 

işler. 

B) Borç terkin olunur. 
c) Borç tecil olunur. 
D) Borçta in dirim yapılır. 
E) Borç zamanaşımına ugrar. 

28. Bir alacağın kamu a lacağı 

olmadığı belirlenirken 
hangisi dikkate alınmaz? 

niteliğinde olup 
aşağıdakilerden 

Al Alacağın temelinde bir SÖzleşme, haksız tiil 
ya da sebepsiz zenginleşme olup olmadığı 

B) Alacağın bir kamu hizmeti uygulamasından 

doğup doğmadığı 

cı Alacaklının kim olduğu 
D) AliIT]!:! AlacClklClmıın TClh::;il U::;ulü Hakkınd", 

Kanuna gönderme yap ı lıp yapılmadıgı 

E) Alacagın be lli bir miktan aşıp aşınadıg ı 

29. Aşağıdakilerden 
mahkemesinde 
değildir? 

Al Vergi cezalan 

hangisine karşı vergi 
dava açmak mümkün 

B) Vergi inceleme raporu 
cı Ödeme emri 
D) Resen tarh işlemle ri 

E) Haciz 

30. Aşağıdakilerden 
mahkemes inde 
incelemes inde 
değildir? 

hangisi vergi 
dava 

bakılan 

dilekçesinin .i.!..!1 
konulardan biri 

A) Tarh zamanaşımı 
B) Husumet 
c) Süre aşımı 
D) Ehliyet 
E) Görev ve yetki 

Izleyen sayfaya geçiniz. 


