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1. Aşağıdakilerden hangisi 
hukukunda, hem de özel 
anlamda kullanılan ortak 
biridir? 

A) ikametgah 
B) Vergi ziyaı 
C) Özel usulsüzlük 
D) Değerleme 
E) Yoklama 

Tarh, idari bir işlemdir. 

hem vergi 
hukukta aynı 

kavramlardan 

2. i. 
ii. Vergi yönetimi kamu yönetiminin önemli bir 

parçasıdır. 
iii. Vergi uyuşmazlıkları idari yargı içinde 

çözümlenir, 
LV, Vergi kaçırmak ciddi bir suçtur, 

Yukarıdakilerden hangileri vergi hukuku ile 
idare hukuku arasındaki yakın ilişkiye kanıt 
olarak gösterilebilir? 

A) Yalnız II 
B) III ve LV 
C) I, II ve III 
D) II, III ve LV 
E) I, II, III ve IV 

3. Bakanlar kurulunun kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisini kullanabilmesi 
ıçın öncelikle aşağıdakilerden hangisine 
ihtiyaç vardır? 

A) Anayasa mahkemesi kararına 
B) Bütçe kanununa 
C) Bakanlar kurulu kararına 
D) Yetki kanununa 
E) Genel tebliğe 

A 6 

4. Vergi kanunlarının yer bakımından 

uygulanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıstır? 

A) Mülkilik ilkesi, genelde gayrimenkuller 
üzerinden alınan vergilerde geçerlidir. 

B) Mülkilik ilkesine göre vergi kanunları ülke 
sınırları içinde bulunan yabancılara 
uygulanmaz, 

C) Mülkilik ilkesinde ülke sınırları esas alınır, 
D) Veraset ve intikal vergisinde mülkilik ve 

şahsilik ilkesi birlikte uygulanır. 
E) Şahsilik ilkesi, kişinin hangi ülkede olursa 

olsun kendi ülkesinin vergi yasalarına tabi 
olmasını gerektirir, 

5. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda, 
vergi borcu sebebiyle müteselsil sorumluluk 
kapsamına girmez? 

A) Tasfiye memurlarının sorumluluğu 
B) Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan 

sorumluluğu 
C) Serbest mali muhasebecilerin imzaladıkları 

beyannameden doğan sorumluluğu 
D) Bir gayrimenkule iştirak halinde malik 

olanları n sorumluluğu 
E) Kanuni temsilcilerin, temsil ettikleri şahısların 

vergi borçlarından sorumluluğu 

6. KDV 'de verginin mükellefi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Temellük eden 
B) Üçü ncü kişi 
C) Satıcı 

D) Müşteri 

E) Alıcı 

7. Aşağıdakilerden hangisi Gelir idaresi 
Başkanlığı danışma birimleri ve yardımcı 

hizmet birimleri arasında gösterilemez? 

A) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı 
B) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 
C) insan Kaynakları Daire Başkanlığı 
D) Hukuk Müşavirliği 
E) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 
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8. i. Gelir vergisi 
ii. Kurumlar vergisi 
iii. Veraset ve intikal vergisi 
LV. Emlak vergisi 
V. Motorlu taşıtlar vergisi 

Yukarıdaki vergilerden hangileri servet 
üzerinden alınan vergilerdendir? 

Al 1,llvelll 
Bl 1,llIveV 
C) 1,IVveV 
D) ii, iii ve LV 
El 111,IVveV 

9. Kurum kazancının elde 
hukukunun aşağıdaki 

hangisine bir örnektir? 

Al Verginin tahakkuk etmesi 
B) Vergi sorumluluğu 
C) Vergiyi doğuran olay 
D) Verginin tarh edilmesi 
E) Vergi mükellefiyeti 

edilmesi, vergi 
kavramlarından 

10. Ekim sayım beyanı hangi tarihte yapılmak 
zorundadır? 

Al Mart 
B) Nisan 
C) Mayıs 
D) Kasım 

E) Aralık 

11. Vergi mükellefleri aşağıdaki yollardan 
hangisiyle bir vergi kanununun anayasaya 
uygunluğu sorununu Anayasa Mahkemesi'nin 
önüne geti rebi li rler? 

A) Doğrudan Anayasa Mahkemesi'nde iptal 
davası açarak 

Bl Vergi davası sırasında anayasaya aykırılık 

itirazında bulunarak 
C) Yargıtay Başsavcısı'na di lekçe vererek 
D) TBMM'yebaşvurarak 

E) Maliye Bakanlığı'na başvurarak 

A 7 

12. Aşağıdakilerden hangisi Türk 
hukukunda mükelleflere tanınan 

haklardan biri değildir? 

Al Mükellefe ilişkin bilgilerin gizliliği 
Bl Yargı yoluna başvurma hakkı 
C) Mükellefin özel hayatının gizliliği 
D) Bilgi alma hakkı 

A 
vergi 
temel 

El Bir kereden fazla incelenmeye alınmama 

hakkı 

13. i. 
ii. 
iii. 
LV. 

Geçmişe yürümezlik 
Kıyas yasağı 

Dar yorum 
Yatayadalet 

Yukarıdakilerden hangileri vergilerin 
kanuniliği ilkesini tamamlar ve güçlendirir? 

Al i ve LV 
Bl iii ve iV 
C) I, II ve III 
D) II, III ve LV 
E) I, II, III ve LV 

14. Yoklama fişlerinin ~ ~ 7 gün içerisinde 
gıyabında yoklaması yapılan kişiye tebliğ 

edilmesi gerekir. Bu süre, hukuki niteliği 

itibariyle nasıl bir süredir? 

A) Düzenleyici süre 
Bl Hak düşürücü süre 
C) Vergi ödevieriyle ilgili süre 
Dl Müsamaha süresi 
E) Zamanaşımı süresi 

15. Mücbir sebep halleri ile ilgili aşağıdaki 

bilgilerden hangisi yanlıstır? 

A) Vergi Usul Kanununun 13. maddesinde 
sıralanan mücbir sebep halleri, sınırlayıcı 

olmayıp başka sebepler de mücbir sebep 
olabilir. 

B) Bir mücbir sebep halinde önüne geçilmezlik, 
önceden öngörülemezlik ve dış etkilerle 
meydana gelme özellikleri mevcuttur. 

C) Bir hastalık, vergi ödevlerini yerine 
getirmeye engelolacak kadar ağır değilse 
mücbir sebep sayılamaz. 

D) Kişinin iradesi dışında, zorunlu olarak belirli 
bir yerde bulunmayışı bir mücbir sebep 
halidir. 

E) Mücbir sebepler Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki Kanunda yer alan süreler 
için uygulanmaz. 
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16. ı. Hak düşürücü süreler 
ıı. Vergi ödevlerine ilişkin süreler 
ııı. idari süreler 
LV, Dava süreleri 

Yukarıdakilerden hangileri hukuki niteliğine 

göre süreler sınıflandırılmasında yer alır? 

Al Yalnız i 
Bl Yalnız LV 
CL i ve ii 
ol i, iii ve LV 
El ii, iii ve LV 

17. 20 bin TL gelir vergisi borcu, 5 bin TL 
gecikme zammı borcu olan bir mükellefin, 
vergi dairesine 20 bin TL ödeme yapması 
halinde, mahsup işlemi yapıldıktan sonra 
geriye kaç bin TL borcu kalır? 

Al Gelir vergisi = O ; Gecikme zammı = 5 
Bl Gelir vergisi = 1 ; Gecikme zammı = 4 
cı Gelir vergisi = 3 ; Gecikme zammı = 2 
OL Gelir vergisi = 4 ; Gecikme zammı = 1 
El Gelir vergisi = 5 ; Gecikme zammı = O 

18. Ülkeyi terk ve ölüm gibi mükellefiyeti 
kaldıran durumlarda, beyan üzerine tarh 
olunan vergilerin ne zaman ödenmesi 
gerekir? 

Al Terk veya ölüm tarihinden itibaren bir ay 
içinde 

Bl Beyanname verme süresi içinde 
cı Beyannamenin verilmesinden önce 
D) Beyannamenin verildiği tarihten itibaren üç 

ay içinde 
E) Terk veya ölüm tarihinden itibaren iki ay 

içinde 

19. Zamanaşımının kesilmesi halinde 
zamanaşımı süresi hakkında aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

A) Kaldığı yerden devam eder. 
B) iki kat olarak yeniden başlar, 
cı Zamanaşımı süresi biter. 
D) Kesilmenin rastladığı takvim yılını izleyen yıl 

başından itibaren yeniden başlar. 
E) Aynı vergi borcu için bir daha işlemez, 

A 8 

A 
20. Vergi incelemesinin ilke olarak nerede 

yapılması gerekir? 

Al Valilikte 
B) Adliye binalarında 
C) Vergi dairesinde 
OL Cumhuriyet savcılığında 
E) incelemeye tabi kişilerin işyerinde 

21. Aşağıdaki lerden hangi si vergi incelemesi 
yapmayayetkili kişiler arasında~almaz? 

A) Vergi denetmenleri 
B) Yoklama memurları 
C) Hesap uzmanları 
OL Vergi dairesi müdürleri 
E) Slajyer gelirler kontrolörleri 

22. Aşağıdakilerden hangisi serbest muhasebeci 
mali müşavir olmak için gerekli olan genel 
şartlardan biri değildir? 

Al Siyasal bilimler dalında öğretim üyeliği 
yapmış olmak 

Bl Vergi kaçakçılığı suçundan hüküm 
giymemiş olmak 

CL Meslek şeref ve haysiyeline uymayan 
durumları bulunmamak 

OL T.C, vatandaşı olmak 
E) Fiil ehliyetine sahip olmak 

23. Tek bir eylemle hem vergi ziyaı hem de 
usulsüzlüğe neden olunması halinde 
verilecek ceza hangi şekilde kesilir? 

Al Vergi ziyaı cezası artırılarak kesilir, 
B) Hem vergi ziyaı cezası, hem de usulsüzlük 

cezası kesilir. 
CL Miktar olarak ağır olan ceza kesilir, 
D) Sadece usulsüzlük cezası kesilir, 
E) Sadece vergi ziyaı cezası kesilir, 

24. Aşağıdakilerden hangisi ceza hukuku 
anlamında vergi suçu oluşturan eylemlerden 
biri değildir? 

Al Muhasebe hilesi yapmak 
B) Kişisel durumu hakkında gerçeğe aykırı 

bilgiler vermek 
CL Mükelleflerin özel işlerini yapmak 
D) Defter ve belgeleri yok etmek 
E) Vergi mahremiyetini ihlal elmek 
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25. Mükellefin ölümü halinde vergi cezaları ıçın 

aşağıdakilerden hangisi geçerli olur? 

Al Kefilden istenir. 
Bl Mirasçılara geçer. 
C) Terekeden düşülür. 
D) Mükellefe oor cu olanlar takip edilir. 
El Tamamen ortadan kalkar. 

26. Aşağıdakilerden hangisi icra iflas hukuku ile 
vergi icra hukuku karşılaştırıldığında, 

bütünüyle vergi icra hukukuna özgü bir 
kavram olarak değerlendirilebilir? 

Al ihtiyati tahakkuk 
B) Mal bildirimi 
c) Haciz 
D) Aciz hali 
E) Ödeme emri 

27. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyati haczi 
gerektiren hallerden biri değildir? 

A) Borçlunun eksik mal bildiriminde bulunması 
B) Borçlunun hileli yollara sapma ihtimalinin 

olması 

CL ihtiyati tahakkuk nedenlerinin gerçekleşmiş 
olması 

D) Vade dolduğu halde borcun ödenmemesi 
E) Borçlunun belli bir ikametgahının olmaması 

28. Kamu borçlusu borcunu 
ödemediği takdirde aşağıdaki 

sonuçlardan hangisi ortaya çıkar? 

A) Borç terkin edilir. 
B) Borçlu temerrüde düşer. 
CL Vergi borcunda indirim yapılır. 
D) Borç tecil edilir. 
E) Tahakkuktan vazgeçilir. 

vadesinde 
hukuki 

29. Tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunun vergi 
ve ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğinden 
itibaren kaçgün içindeyapılması gerekir? 

A) 7 
Bl 10 
C) 15 
Dl 30 
El 60 

A 9 

A 
30. Vergiye ilişkin hesaplarda veya 

vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden 
haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi 
veya alınmasına ne ad verilir? 

A) Vergi hatası 
B) Vergi uyuşmazlığı 
CL Vergi cezası 
D) Verginin terkini 
E) Vergi usulsüzlüğü 
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