
1. Ünite 2, Sayfa 32, Mükellefin Ödevleri

Düzenlenen belgelerin, Yasa’n›n öngördü¤ü süre boyunca saklanmas› ve istenildi¤inde gösterilmesi yükümlülü¤ü var-
d›r. Vergi hukuku aç›s›ndan belgelerin saklanmas› gereken süre 5 y›l olarak belirlenmifltir (VUK m. 253–256). Bu sü-
re, ticaret hukuku aç›s›ndan Ticaret Kanunu’nda 10 y›l olarak öngörülmüfltür (TK, m. 82).

2. Ünite 4, Sayfa 71, Tahsil Zamanafl›m›

Örne¤in 2013 y›l› gelirleriyle ilgili 2014 y›l›n›n Nisan ay›nda ödenmesi gereken Kurumlar Vergisinin ödenmemesi du-
rumunda, bu borçla ilgili zamanafl›m› 2015 takvim y›l›n›n bafl›ndan itibaren ifllemeye bafllayacak ve 31.12.2019 tari-
hinde sona erecektir.

3. Ünite 4, Sayfa 72, Tahsil Zamanafl›m›

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.

4. Ünite 4, Sayfa 75, Tahakkuktan Vazgeçme ve Tahsil ‹mkâns›zl›¤› Nedeniyle Terkin

Tahakkuktan vazgeçme, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 115. maddesinde düzenlenen bir kurumdur. Tahakkuk-
tan vazgeçme, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve bunlara iliflkin cezalar›n toplam miktar› 2014 y›l› için
T21’ yi aflmamas› ve tahakkuklar› için yap›lacak giderlerin bu miktardan fazla olaca¤›n›n tespiti halinde, Maliye Ba-
kanl›¤›nca belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde tahakkuklar›ndan vazgeçilmesidir. 

5. Ünite 4, Sayfa 75, Tahakkuktan Vazgeçme ve Tahsil ‹mkâns›zl›¤› Nedeniyle Terkin

Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun’un 106. maddesine göre, yap›lacak takip sonunda tahsili imkân-
s›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.

6. Ünite 4, Sayfa 82, Özet, Amaç 1, 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.

7. Ünite 4, Sayfa 85, Kendimizi S›nayal›m, Soru 6

05.04.2014 tarihinde elde edilen bir gelire iliflkin tahakkuk zamanafl›m› süresi afla¤›daki hangi tarihte dolar?

a. 31.12 2014

b. 05.04.2016

c. 31.12.2017

d. 05.04.2018

e. 31.12.2019
8. Ünite 4, Sayfa 89, Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›

9. c
9. 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 için hangi hukuki imkanlara sahiptir? Niçin?

10. Ünite 7, Sayfa 154, Vergi Mahkemeleri 

Vergi mahkemeleri, kural olarak, kurul halinde çal›flmaktad›r. Ancak, genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köy-
lere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülükler ve bunlardan AATUHK’ n›n uygulanmas›na iliflkin
uyuflmazl›klardan kaynaklanan ve toplam de¤eri bir milyar liray› ( 2014 y›l› için T28.000) aflmayan davalar tek hâ-
kimle karara ba¤lan›r (B‹MKK md 7).
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11. 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 lira-
y› aflan (2014 y›l› için T28.000) vergi davalar›nda, taraflardan birinin iste¤i üzerine duruflma yap›l›r.
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