HAZ‹RAN 2012 TAR‹H BASKILI
VERG‹ HUKUKU
DERS K‹TABINA ‹L‹fiK‹N DÜZELTME CETVEL‹
1.

Ünite 2, Sayfa 28, Kanuni Temsil

Tüzel kifli vergi mükelleflerinin; gerek kendi mükellefiyetleri, gerekse vergi sorumluluklar›n›n yerine getirilmesinden, kanuni temsilcileri sorumlu tutulmufltur. Kanuni temsilcilerin kim oldu¤u, tüzel kiflili¤in türüne göre de¤iflmektedir. Örne¤in kanuni temsilci;
• Anonim flirketlerde yönetim kurulu baflkan›, üyesi veya üyeleri, (Bkz, TK, m. 365, 367),
• Limitet flirkette flirketin müdürü (Bkz, TK, m. 623, 624),
2. Ünite 2, Sayfa 32, Mükellefin Ödevleri

3.

Düzenlenen belgelerin, Yasa’n›n öngördü¤ü süre boyunca saklanmas› ve istenildi¤inde gösterilmesi yükümlülü¤ü vard›r. Vergi hukuku aç›s›ndan belgelerin saklanmas› gereken süre 5 y›l olarak belirlenmifltir (VUK m. 253–256). Bu süre, ticaret hukuku aç›s›ndan Ticaret Kanunu’nda 10 y›l olarak öngörülmüfltür (TK, m. 82).
Ünite 3, Sayfa 55, S›ra Sizde 4

4.

1.1.2015 tarihinde tebli¤ edilen cezal› tarhiyat ifllemine karfl› vergi mahkemelerinde dava açma süresi ne zaman dolar? Bu soruyu takvime bakarak yan›tlay›n›z.
Ünite 3, Sayfa 56, Özel Durumlar

5.

Adli Tatil: Yarg› örgütünü oluflturan adli ve idari yarg›, pek çok farkl› özellik tafl›mas›na ra¤men adli tatil bütün yarg› örgütünde ayn› tarihte bafllar ve sona erer. Adli tatil ile ilgili kurallar; adli yarg› yap›s› içinde yer alan hukuk mahkemeleri için Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102, ceza mahkemeleri için Ceza Muhakemesi Kanunu 331 ve idari yarg› içinde yer alan vergi mahkemeleri için ise ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu 61’inci maddelerde düzenlenmifltir. Adli tatil her y›l 1 A¤ustos’ta bafllar ve 5 Eylül’de sona erer. Adli y›l 6 Eylül’de bafllar.
Ünite 3, Sayfa 61, S›ra Sizde Yan›t Anahtar›, S›ra Sizde 4

6.

Vergi hukukunda gün ile belirlenmifl süreler, tebligat yap›ld›¤›n›n ertesi günü, 2.1.2015 tarihi itibariyle ifllemeye bafllar. Vergi mahkemelerinde dava açma süresi, ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu 7,I’e göre 30 gündür ve süre 1.2.2015’de
dolar.
Ünite 4, Sayfa 70, Tahakkuk Zamanafl›m›

7.

Tahakkuk zamanafl›m›n› durduran hallerden bir di¤eri de mücbir sebeplerdir. Vergi Usul Kanunu’nun 13. maddesi
uyar›nca mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunmas› halinde bu sebep ortadan kalk›ncaya kadar süreler ifllemez.
Bu takdirde tahakkuk zamanafl›m› ifllemeyen süreler kadar uzar.
Ünite 4, Sayfa 71, Tahsil Zamanafl›m›

8.

Örne¤in 2014 y›l› gelirleriyle ilgili 2015 y›l›n›n Nisan ay›nda ödenmesi gereken Kurumlar Vergisinin ödenmemesi durumunda, bu borçla ilgili zamanafl›m› 2016 takvim y›l›n›n bafl›ndan itibaren ifllemeye bafllayacak ve 31.12.2020 tarihinde sona erecektir.
Ünite 4, Sayfa 72, Tahsil Zamanafl›m›

9.

Örne¤in; vade tarihi 25.11.2013 olan bir vergi alaca¤› için, 2.10.2015 tarihinde bir ödeme emri tebli¤ edilirse
1.1.2016 tarihinden itibaren befl y›ll›k yeni bir zamanafl›m› süresi ifllemeye bafllar.
Ünite 4, Sayfa 75, Tahakkuktan Vazgeçme ve Tahsil ‹mkâns›zl›¤› Nedeniyle Terkin
Tahakkuktan vazgeçme, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 115. maddesinde düzenlenen bir kurumdur. Tahakkuktan vazgeçme, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara iliflkin cezalar›n toplam miktar› 2015 y›l› için
T23’yi aflmamas› ve tahakkuklar› için yap›lacak giderlerin bu miktardan fazla olaca¤›n›n tespiti halinde, Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde tahakkuklar›ndan vazgeçilmesidir.
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun’un 106. maddesine göre, yap›lacak takip sonunda tahsili imkâns›z veya tahsili için yap›lacak giderlerin alacaktan fazla bulundu¤u anlafl›lan ve Vergi Usul Kanunu kapsam›na giren
kamu alacaklar›nda T10, di¤er kamu alacaklar›nda T20’ye kadar kamu alacaklar›, kamu idarelerinde terkin yetkisini
haiz olanlar taraf›ndan tahsil zamanafl›m› süresi beklenilmeksizin terkin edilebilmektedir.
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10. Ünite 4, Sayfa 82, Özet, Amaç 3, Terkin Kavram›n› ve Sebeplerini Aç›klamak
Vergi Usul Kanunu’nun 115. maddesinde ve vergi d›fl›ndaki kamu alacaklar› için Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü
Hakk›nda Kanun’un 106. maddesinde vergi ve cezalar›n terkini özel olarak düzenlenmifltir.
11. Ünite 4, Sayfa 85, Kendimizi S›nayal›m, Soru 6
05.04.2015 tarihinde elde edilen bir gelire iliflkin tahakkuk zamanafl›m› süresi afla¤›daki hangi tarihte dolar?
a. 31.12.2015
b. 05.04.2017
c. 31.12.2018
d. 05.04.2019
e. 31.12.2020
12. Ünite 4, Sayfa 89, Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
9. c
13. Ünite 5, Sayfa 119, S›ra Sizde 6
Yap›lan bir inceleme çerçevesinde, 30.04.2014 tarihinde, kendisine T10.000’lik ikmalen tarhiyat yap›lan ve T3.000’lik
vergi ziya› cezas› kesilen çiftçi Bay (L), bu idari para cezas›n› azaltmak ya da sona erdirmek için hangi hukuki imkanlara sahiptir? Niçin?
14. Ünite 7, Sayfa 154, Vergi Mahkemeleri
Vergi mahkemeleri, kural olarak kurul hâlinde çal›flmaktad›r. Ancak genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülükler ve bunlardan AATUHK’ nin uygulanmas›na iliflkin
uyuflmazl›klardan kaynaklanan ve toplam de¤eri bir milyar liray› (2015 y›l› için T30.000) aflmayan davalar tek hâkimle karara ba¤lan›r (B‹MKK md 7).
15. Ünite 7, Sayfa 157, Dava Dilekçesi ve Dava Açma Süresi
Süreler, tebli¤, yay›n veya ilân tarihini izleyen günden itibaren ifllemeye bafllar. Tatil günleri sürelere dâhildir. Ancak,
sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çal›flma gününün bitimine kadar uzar. ‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu’nda yaz›l› sürelerin bitmesi, çal›flmaya ara verme (1 A¤ustos-5 Eylül) ve mali tatil zaman›na (120 Temmuz) rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdi¤i günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzam›fl say›l›r (‹YUK
md 8).
16. Ünite 7, Sayfa 158, Vergi Davas›n›n Görülmesi
Tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümlülükler ve bunlar›n zam ve cezalar› toplam› bir milyar liray› aflan (2015 y›l› için T25.000) vergi davalar›nda, taraflardan birinin iste¤i üzerine duruflma yap›l›r.
17. Ünite 7, Sayfa 165, Kendimizi S›nayal›m, Soru 4
2015 y›l› bafl›nda iflyeri aç›l›fl›n› bildiren gelir vergisi mükellefi Bay C ye 2014 y›l› gelir vergisi beyannamesini vermedi¤i gerekçesi ile vergi ziya› cezas› kesilmifltir. Ceza kesme ifllemi hangi hatay› bar›nd›rmaktad›r?
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