
MUHASEBE MESLEĞİ İLE 
İLGİLİ ÖNEMLİ 

DÜZENLEMELER VE GELİNEN 
SON NOKTA



Konu başlığı:Meslek mensubunun 
müteselsil sorumluluğu 
o 1.müteselsil maddi sorumluluk 

(vergi+ceza+gecikme zam ve faizlerinden 
sorumluluk)

o Cezai sorumluluk (C.savcılığına suç 
duyurusu)

o 3568 sayılı yasa ve Disiplin yönetmeliği 
acısından meslek mensubunun sorumluluğu 



Durum tespiti: İsmmmo’na gelen 
disiplin dosyaları konusunda kısa bilgi 
o Yılda 1500-2000 tahmini şikayet
o Bunun 400-450 tanesi disiplin kuruluna kadar 

geliyor.Bu sayı yükseliyor
o Bu sayının yaklaşık %60 ı maliye ve SGK 

inceleme raporlarına bağlı olarak geliyor. 
Bunlar haksız rekabette görüşülmeden disiplin 
kuruluna ulaşıyor.

o Gecici men yada veya belge iptali söz konusu 
mu? 



Muhasebe Mesleği ile ilgili önemli 
düzenlemeler ve gelinen son nokta 
o Taraflar

n A) Devlet
n B) Müşteri/mükellef
n C) Meslek mensupları

Bugünkü sitemde taraflardan hangisi mutlu???
MALESEF HİÇBİRİ



NEDEN HERKES MUTSUZ? KİM 
NE İSTİYOR?
o DEVLET: CİDDİ BOYUTTA VERGİ+PRİM

o MÜKELLEF: MÜMKÜNSE NE VERGİ NE   
PRİM 

o MALİ MÜŞAVİR : BİRAZ SAYGI, BİRAZ 
KAZANÇ

n Durumun özetinin çok kısa karikatürle anlatımı



İhtiyaç---------- vergi



Vergi için hazırlanan kanun-
yönetmelikler



Devletin istediği—vergi+prim v.s



Maliyenin/sgk nın tarif ettiği beklenti



Konu hakkında bürokrasinin yaptığı 
çalışma  



Meslek mensubunun yaptığı



Denetim mekanizmasının ikazı üzerine 
düzeltilmiş durum



Hükümetin mutsuzlığu ve beklenen son 
“mali barış”



Tabi ki mükellefin arzusu..... hiç



Hukuki durumun özetlenmesi

oHukuki durumun 
özetlenmesi



Meslek mensubunun müteselsil 
sorumluluğu 
o 1.müteselsil maddi sorumluluk 

(vergi+ceza+gecikme zam ve faizlerinden 
sorumluluk)

o Cezai sorumluluk (c.savcılığına suç duyurusu)
o 3568 sayılı yasa ve Disiplin yönetmeliği 

acısından meslek mensubunun sorumluluğu 



Müteselsil maddi sorumluluk (vergi+ceza+gecikme zam 
ve faizlerinden sorumluluk)

o Meslek mensuplarının sorumluluğu VUK’nun 
mükerrer 227’nci maddesinde düzenlenmiştir.

Maliye bakanlığı uygulamaları 
o VUK mükerrer 227
o 4 numaralı tebliğ
o Şubat 2017 dönem düzenlemesi (Vuk 478 no tebliğ)
o İzah uygulaması



VUK mükerrer 227. madde ve 4 numaralı tebliğ 
müteselsil sorumluluğu düzenliyor.

VUK 227. maddeye göre SMMM’lere imzaladıkları vergi 
beyannameleri için sorumluluk getirilmiştir. (06.04.1994 resmi gazete

-4008 sayılı kanunla VUK’a eklendi)

o VUK 227. maddeye göre ;
Meslek mensupları imzaladıkları vergi 
beyannamelerinde yer alan bilgilerin defter kayıtlarına 
ve bu kayıtların dayanağını oluşturan belgelere 
uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan vergi ziyaına 
bağlı olarak salınacak vergi, ceza ve gecikme 
faizlerinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumlu 
tutulurlar.



4 sıra no’lu 1997 yılında yayınlanan genel tebliğ ile 
de sorumluluk daha ağırlaştırılmıştır. 

Bu düzenleme ile “hariçi araştırmayı gerektirmeden 
sahte ve muhteviyatı itibari ile yanıltıcı olduğu 
anlaşılabilen belgelerden de sorumlu olacaklardır” 
şeklinde düzenleme yapılmıştır.  

Miktar veya tutar itibari ile işletmenin faaliyet konusu 
veya iş hacmi ile orantılı olmayan belgeler ile ticari örf 
ve teamüle uygun olmayan belgeler , meslek 
mensuplarının sorumluluğu kapsamındadır.



o Böyle belgelerin varlığı halinde meslek 
mensupları bunun doğruluğunun tespitini 
mükelleften isteyebilir.

 
o Mükellefin bir tespitte bulunmaması veya bu 

konuda meslek mensubunun ikna olmaması 
halinde yine meslek mensubu tarafından bu 
durum beyanname verme süresi sonuna kadar 
ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirilir. 
Bu bildirim ile birlikte meslek mensubunun söz 
konusu belgelere ait sorumluluğunu ortadan 
kaldırır.



Sorumluluğun tespitinde, yukarıda belirtilen sorumluluk ile 
bağlantılı olarak ortaya çıkan vergi ziyaının varlığı yeterlidir. 

Örneğin: Sehven dahi olsa yevmiye defterinde yer alan bir 
toplamı yanlış aktararak veya bir yevmiye işlemini yanlış 
hesaba kaydederek vergi ziyaına sebebiyet veren meslek 
mensubu, ziya uğratılan bu vergi, ceza ve gecikme 
faizlerinden mükellef ile birlikte müştereken ve müteselsilen 
sorumlu tutulur.

o Meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları 
mükelleflerce ibraz edilen belgelerde yer alan bilgilerin 
kanuni defterlere ve defterlerdeki bilgilerin mali tablolara 
uygunluğunun yanı sıra beyannamelere eklenen temel mali 
tablolarda yer alan ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 
Tebliğlerine göre belirlenen Dönem Kâr/Zararının 
doğruluğundan da sorumludurlar.



o Sorumluluk kapsamına giren işlemlerden dolayı bir 
vergi ziyaı ortaya çıktığı takdirde, beyannameyi 
imzalayan meslek mensubu ziya uğratılan vergi, 
ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte 
müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulur. 

o Vergi Usul Kanununun 135.maddesinde sayılan 
vergi inceleme elamanları yaptıkları incelemeler 
neticesinde bir matrah farkı ortaya çıktığı takdirde, 
beyannameyi imzalayan meslek mensuplarının 
sorumluluklarını da tespit ederek düzenledikleri 
raporlarında belirtiler.



o Vergi inceleme elemanları, bulunan matrah farkı ile 
meslek mensubunun sorumluluğu arasındaki ilişkiyi 
ilgili meslek mensubunun bilgisine de başvurarak 
Vergi İnceleme Raporlarında net bir şekilde ortaya 
koyarak bulunan matrah farkından meslek 
mensubunun sorumlu olup olmadığını açıklarlar.

o Meslek mensubunun müştereken ve müteselsilen 
sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde, 
sorumluluk raporunun onaylı birer örneği, disiplin 
cezası yönünden de gerekli işlem yapılmak üzere 
meslek mensubunun bağlı olduğu odaya gönderilir.



478 seri nolu VUK genel tebliği
o 478 seri nolu VUK genel tebliği ;Maliye bakanlığı 

meslek mensuplarına  İŞTİRAK suçu yazması ve bu 
suçun kesinleşmesi halinde 3 yıl gecici olarak 
meslekten men cezası verebilecek.
n Savcı görevi teftiş elemanında, hakim görevi maliye 

bakanlığında , infaz işi Türmob-odalarda  ............  Oda 
disiplin kurulları devre dışı kalıyor .  

n Bu durumda 3 yıl mesleği yapma imkanı olmayan meslek 
mensubu bürosunu muhafaza için hangi suçları işleyecek

n Denetim raporunda meslek mensubunun ifadesi yoksa ve 
rapordan haberdar olmamış ise, itiraz süresini meslek 
mensubu bir şekilde kacırır ise ne olacak?????



Bu iş odaların seçilmiş disiplin 
kurulları uhdesinden neden çıkarıldı.

n Maliye ,Odaların gerekli caydırıcı cezayı üyelerine 
vermediğini , suç işleyenleri koruduğunu düşünüyor. 
Doğru mu?

n Neden maliyenin/sgk nın düzenlediği raporlara 
istinaden meslek mensupları meslekten men 
edilmiyor?  

n Raporların ilgili kısımları gönderilmeyip ceza verin 
uyarısı olan, hatta hangi maddeye göre nasıl ceza 
verileceğini tarif eden raporun sonuç bölümleri 
yollanıyor.....



İZAHA DAVET
ÇEŞİTLİ KURUM VE KURULUŞLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLER İLE ASGARİ 

ÜCRET TARİFELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SONUCUNDA 
MÜKELLEFLERİN İZAHA DAVET EDİLMESİ

o Tebliğdeki asgari ücret tarifeleri ile ilgili madde direkt meslek mensubu olan 
SMMM’leri hedef almaktadır. 

o Madde metnin de  “Çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerle 
19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164 ve 168 inci 
maddeleri ile 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi 
kapsamında belirlenen asgari ücret tarifelerinin karşılaştırılması sonucunda, 
serbest meslek kazancını ve hesaplanması gereken KDV'yi ilgili dönem 
beyannamelerinde beyan etmediği veya eksik beyan ettiği yönünde 
haklarında ön tespit bulunan avukatlar ve 3568 sayılı Kanun kapsamındaki 
meslek mensupları izaha davet edilir.” denilmektedir.



o Bilindiği üzere serbest meslek kazançlarının gelir vergisi 
acısından vergilendirilmesinde tahsil usulü geçerlidir. Yani 
meslek mensubu müşterisinden ücretini ne zaman alır ise 
makbuzu da o zaman keser ve bu tarih itibari ile kazanç elde 
edilmiş sayılır. Oysa aynı meslek mensubu KDV kanununa 
göre, ücretini aylık olarak tahsil edemese de KDV 
beyannamesinde söz konusu KDV rakamını (tahsil edilmemiş) 
ödemek zorundadır. Yasal mevzuattaki bu çelişki yıllardır 
çözüme kavuşturulmamıştır. 

o Mali idare tarafından incelenen birçok meslektaş bu konuda 
eleştiriye uğramış, hatta cezalara muhatap olmuştur.  Yapılması 
gereken KDV kanununda yeni bir düzenlemeye gidilerek bu 
durumun düzeltilmesidir. 

o Bu günlerde KDV kanununda çok geniş çaplı bir düzenleme 
yapılacağı söylenmektedir. Bu sıkıntının da yeni yasa metninde 
düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyiz



Sorumluluk raporlarının düzenlenmesi 
için yönerge
o 4 bölüm -12 madde 
o vergi denetim kurulu yön. 71.maddesine 

göre hazırlanan yönerge
ÖNEMLİ NOKTALARI
o DİSİPLİN YADA MALİ SORUMLULUK YAZILACAKS 

MESLEK MENSUBUNDAN YAZILI SAVUNMA İSTENMELİ
o DELİLLER VE İLLİYET BAĞI KESİN OLARAK ORTAYA 

KONULMALI
o MÜTESELSİL SORUMLULUK HALİNDE, MATRAH FARKI 

YAZILIRSA VE VERGİ+CEZALARDA MÜKELLEF İLE 
UZLAŞMA OLSA DA MESLEK MENSUBUNA RAPOR YAZILIR 
VE BU RAPOR ODAYA DİSİPLİN İÇİN YOLLANIR



Sahte sigorta ve sahte işyeri nedeni ile mesleki 
sorumluluk

n Şifrenin alınması ve kullanımı
n Giriş işlemlerinin yazılı beyana dayanması
n Yakınlarınızı ve kendinizi yakmayınız. Ücretinizde 

mahsup işlemi için  
n  4a dan sigortalı olmak için mesleğinizi riske 

atmayınız



TURMOB-İSMMMO 

o 3568-Disiplin uygulamaları 

Madde 48 -Mükellefle birlikte kasden vergi 
ziyaına sebebiyet verdikleri mahkeme kararı 
ile kesinleşen meslek mensuplarına, meslekten 
çıkarma cezası verilir.



Disiplin yönetmeliği maddeleri

Sahte-yanıltıcı belge ve fatura kullanımına bilerek / bilmeyerek iştirak 
Suçunun işlenmesi durumunda disiplin kurulu tarafından verilecek

Cezalar
6 (n)  kınama cezası:Meslek mensuplarınca kasıt olmaksızın gerekli özen ve
titizlik yeterince gösterilmeden, yasal düzenlemelere ve ilan olunmuş norm
ve standartlara aykırı olarak beyanname ve bildirimlerin imzalanması,
denetlenmesi ve tasdik edilmesi,

7 (e)  geçici men;  Meslek mensuplarınca, beyanname ve bildirimlerin imzalanması 
ve denetim ile ilgili yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuş norm ve 
standartlara kasten aykırı davranılması veya beyanname imzalama yetkisinin kasten
gerçeğe aykırı olarak kullanılması,

9.Madde :Meslekten çıkarma cezası aşağıdaki hallerde uygulanır:
     9 b- Mesleğin yürütülmesi sırasında, meslek dolayısıyla işlenen suçlardan dolayı 

ağır hapis cezası ile cezalandırılmış olunması,
     9-c Meslek mensuplarının kasten vergi ziyaina sebebiyet verdiklerinin mahkeme 

kararı ile kesinleşmesi,  



Bunların sonucunda önerilerimiz

o Mesleki sigorta şarttır, bu baskılar ile meslek yapılamaz bir 
duruma gitmektedir

o Devlet mali müşaviri dövmek yerine yanına almalıdır. Sıfır 
maliyetli 100 000 uzman .....

o Çıkarılan düzenlemelerle Oda disiplin kurullarını da by pas 
ederek , hem hakim, hem savcı hem de infaz memurluğu  
mantığı doğru değildir

o Meslektaş çok mutsuzdur. Arabuluculuk, bilirkişilik 
müracaatlarında en yoğun meslek grubudur

o Gereksiz SMMM sorumluluk raporlarının sayısı çok 
yüksektir. Bu raporlar oda disiplin kurullarına meslek 
mensubunun sorumluluğunu net bir şekilde ortaya 
konulmadan gönderilmektedir.



Çalışma koşullarımız;



Buda yaptığımız işin özeti. Çocuktan al 
haberi .......



o Dinlediğiniz için TŞK ediyorum


