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BELGE
Belge tanımına VUK’nda yer verilmemiş,
belgelerin adları belirtilmiştir.
Vergi Hukukunda yer alan belgelerden bazıları;
- Fatura,
- Serbest Meslek Makbuzu,
- Sevk İrsaliyesi,
- Gider Pusulası,
- Müstahsil Makbuzu,
- Ücret Bordrosu,
- …

VUK 29. Md.


İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde
olursa olsun bir vergi tarh edildikten
sonra bu vergiye müteallik olarak
meydana çıkan ve defter, kayıt ve
belgelere veya kanuni ölçülere
dayanılarak miktarı tespit olunan bir
matrah veya matrah farkı üzerinden
alınacak verginin tarh edilmesidir.



Re'sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen
veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya
kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân
bulunmayan hallerde takdir komisyonları
tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi
yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi
inceleme raporlarında belirtilen matrah veya
matrah
kısmı
üzerinden
vergi
tarh
olunmasıdır. İnceleme raporunda bu maddeye
göre belirlenen matrah veya matrah farkı
re'sen takdir olunmuş sayılır."

VUK 30/4. Md.


Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar,
vergi matrahının doğru ve kesin olarak
tesbitine imkan vermiyecek derecede
noksan, usulsüz ve karışık olması
dolayısiyle ihticaca salih bulunmazsa,

VUK 149. Md.


Aramada bulunan ve incelenmesine
lüzum görülen defter ve vesikalar
müfredatlı olarak bir tutanakla tesbit
olunur.

VUK 227. Md.
Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre
tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve
muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir. Defter
tutmak mecburiyetinde olmayan mükellefler vergi
matrahlarının tespiti ile ilgili giderlerini tevsike
mecburdurlar. (Götürü usulde tespit edilen giderler
hariç.)
 Bu Kanuna göre kullanılan veya bu Kanunun Maliye
Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma
mecburiyeti getirilen belgelerin, öngörülen zorunlu
bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi kanunları
bakımından hiç düzenlenmemiş sayılır.
 Maliye Bakanlığı düzenlenmesi mecburî olan belgelerde
bulunması gereken zorunlu bilgileri belirlemeye ve bu
belgelerden uygun gördüklerine, düzenlenme saatinin
yazılması mecburiyetini getirmeye yetkilidir.


VUK 228. Md.

Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz:
1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat
olmıyan müteferrik giderler;
2. Vesikanın teminine imkan olmıyan giderler;
3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler.
1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları
üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve
mahiyetine uygun bulunması şarttır.

SMİYB Kullanma Nedenleri

FATURA



Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı
göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari
vesikadır.



Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:



1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;



2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap
numarası;



3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;



4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;



5. (3239 sayılı Kanunun 19'uncu maddesiyle değişen bent) Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye
numarası, (Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde
satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan
veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.)



Malın, bir mükellefin birden çok iş yerleri ile şubeleri arasında taşındığı veya satılmak üzere bir
komisyoncu veya diğer bir aracıya gönderildiği hallerde de, malın gönderen tarafından sevk
irsaliyesine bağlanması gereklidir. Bu bentte yazılı irsaliyeler hakkında fiyat ve bedel ile ilgili bilgiler
hariç olmak üzere, bu madde hükmü ile 231 inci madde hükmü uygulanır. İrsaliyelerde malın nereye
ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.



şu kadar ki nihai tüketicilerin tüketim amacıyla perakende olarak satın aldıkları malları kendilerinin
taşıması veya taşıttırması halinde bu mallara ait fatura veya perakende satış fişinin bulunması
şartıyla sevk irsaliyesi aranmaz.











Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit
edilenlerle(1) defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;(2)
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5.Vergiden muaf esnafa.
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve
bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.
Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar
ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak
mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya
onlara yaptırdıkları iş bedelinin (1.1.2012'den itibaren
770, -TL) geçmesi veya bedeli (1.1.2012'den itibaren
770, -TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya
işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

VUK Md. 359
a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve
saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan;1) Defter ve kayıtlarda
hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan veya
kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap
açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi
matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen
veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına
kaydedenler,
 2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler
veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya
bu belgeleri kullananlar,
 Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.Varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle
sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine
yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu
fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir.




Gerçek bir muamele veya duruma
dayanmakla birlikte bu muamele veya
durumu mahiyet veya miktar itibariyle
gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise,
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.








b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve
ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya
defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya
hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini
tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri
kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi
düzenlenen belge, sahte belgedir.
c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması
bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması
olmadığı halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili
makamlara bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.
Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların
uygulanması 344 üncü maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca
uygulanmasına engel teşkil etmez.

306 Nolu VUK Genel Tebliği


Bu itibarla, kaçakçılık suçunun oluşması sahte veya
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin bilerek kullanılıp,
kullanılmadığının; diğer bir anlatımla, bu kullanımda kastın
bulunup bulunmadığının değerlendirilmesine ve
belirlenmesine bağlı bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde
sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek,
isteyerek kullanılıp kullanılmadığının vergi incelemesine yetkili
olanlarca değerlendirilmesi ve bu belgeleri bilerek kullandığı
sonucuna varılan mükellefler için vergi suçu raporları
düzenlenmesi, haklarında cumhuriyet savcılıklarına suç
duyurularında bulunulması ile bu belgelerin kullanılması
sonucu vergi ziyaına da sebebiyet verilmiş olması halinde 344
üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca üç kat vergi ziyaı
cezası kesilmesi gerekmektedir.

84 Nolu KDV Genel Tebliği










Sahte belge gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar
varmış gibi düzenlenen belgedir. Bu itibarla; bir mal hareketi veya
hizmet ifası söz konusu olmaksızın düzenlenen belgeler sahte belge
olarak kabul edilecektir.
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeler ise gerçek bir muamele veya
duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya
miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan
belgelerdir.
Buna göre;
- mal veya hizmetin miktar veya değerini gerçeğinden az veya çok
gösteren,
- alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası tahrif edilmiş,
- mal tesliminin veya hizmet ifasının gerçek olduğu ancak belge
düzenleme yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen veya adına
belge düzenlenmesi gereken kişi yerine başkası adına düzenlenmiş
belgeler (bu belge kullanıcı açısından muhteviyatı itibariyle yanıltıcı,
düzenleyen açısından sahte belge olarak kabul edilecektir.)
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerdir.

VUK Md. 333


Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde Vergi
Kanununa aykırı hareketlerden tevellüt
edecek vergi cezaları tüzel kişiler adına
kesilir.
Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin vergi
sorumluluğu hakkında bu kanunun 10'uncu
maddesi hükmü vergi cezaları hakkında da
uygulanır.
Bu Kanunun 359 uncu maddesinde yazılı
fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller için 359 ve
360 ıncı maddelerde öngörülen cezalar bu
fiilleri işleyenler hakkında hükmolunur.



359 uncu maddede yazılı fiillerle
vergi ziyaına sebebiyet verilmesi
halinde tarh edilen vergi ve kesilen
ceza ile bu fiillere iştirak edenlere
kesilen ceza UZLAŞMA kapsamına
GİRMEZ



Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı
fiillerle sebebiyet verilmesi halinde vergi
ziyaı cezası üç kat, bu fiillere iştirak
edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

KORUNMA YOLLARI


Soru ve Cevap

TEŞEKKÜRLER

