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Konu: Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunulan hesap ve beyanlar hk. 

 

 Dairemizce yapılan denetimlerde, vergi-hesap-itiraz incelemelerinde; çoğu 

mühasibin tersine, bir kısım muhasip murakıplarımızın vergi yasalarımıza ve/veya 

muhasebe ilkelerine riayet etmedikleri; dolayısı ile mükelleflerin olması gerekenden düşük 

vergi ödemelerine yardımcı oldukları tespit edilmektedir. 

 Fatura, Perakende Satış Fişi Serbest Meslek Makbuzu yazarkasa “Z” raporu, mali 

hafıza raporu vb. Belgelerle defter kayıtlarına bakılmadan hazırlanan Kurumlar Vergisi, 

Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi vb. Beyanlar olduğu görülmektedir. Belgelerin usulüne 

uygun olup olmadığı kontrol edilmemekte, bir kısım usulsüz belgeler kayıtlara 

işlenmektedir. Bazı hesaplarda gelir ve giderlerle ilgili kalemler genel isimler altında 

toplanmakta gerekli ayrıntılar verilmeyip, gizlenmeye çalışılmaktadır. Dairemize, hesap 

çıkarılmadan hazırlanan gelir vergisi beyannameleri verilmektedir. Bazı işletmelerden 

maaş çekenlerin bir kısmı gösterilmemekte; ödenen ücretler olduğundan düşük 

gösterilmekte ve bordro düzenlenmemektedir. Şahsi harcamaların işletme hesaplarından, 

gider olarak düşürüldüğü görülmektedir. Amortisman kayıtları tutulmamakta, bir kısım sabit 

kıymetlerin amortisman ayrılarak giderleştirilmesi gerekirken bir defada gider 

yazılmaktadır. Giderlerin, işin niteliği ile uygun ve orantılı olup olmadığına 

bakılmamaktadır. Mükellefler, eksik belgelerini tamamlama yönünde uyarılmamaktadır. 

Stokların, gerçeği yansıtmadığı bariz olduğu halde, mükelleflerin beyanı bu şekildedir” 

denilerek düzellttirilme yönüne gidilmemektdir. Yine bir kısım satışların gizlendiği ve/veya 

satış bedellerinin düşük gösterildiği bariz olduğu halde göz yumulmaktadır. 



 Bu ve benzeri hususlar dolayısı ile bir kısım muhasip-murakıplarımızın vergi 

kayıplarının giderilmesi ve ekonomimizin kayıt altına alınması yönündeki çabalarımıza 

yardımcı olmadıkları gözlenmektedir. Bugüne kadar yasalarımızda olmasına rağmen gerek 

yükümlülere ve gerekse muhasip-murakıplara karşı bir kısım müeyyidelerin uygulanmadığı 

malumunuzdur. Bundan böyle yükümlülerden kayba uğrattıkları vergiler cezaları ile birlikte 

talep edilmesi yanında kendilerine 24/82 sayılı Gelir Vergisi Yasası’nın 10. Maddesi, 

47/1992 sayılı KDV yasası’nın 34(1) maddesi ve 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası’nın 

254., 255., 256. Ve 257. Maddelerinde belirtilen hileli vergi suçları ile ilgili cezalar da 

uygulanabilecektir. 

 Muhasip-Murakıplara karşı ise Vergi Usul Yasası’nın 244. Maddesinde belirtilen 

teşvik ve 245. Maddesinde belirtilen yardımla ilgili vergi cezalarının uygulanması yönüne 

gidileceği gibi 24/1982 sayılı Gelir Vergisi yasası’nın 60. Maddesinin verdiği yetkiye 

istinaden muhasip-murakıplık yetkisi de alınabilecektir. 
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