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KRED‹ KARTLARI ‹LE SATIfi YAPAN
MÜKELLEFLER‹N YASAL
DEFTERLER‹NDE BANKALAR
HESABINI KULLANMAMALARI
DURUMUNDA VUK’UN 353/6 NCI
MADDES‹ UYARINCA ÖZEL
USULSÜZLÜK CEZASI KES‹LEB‹L‹RM‹?
Türksal HANEDAN*
Ramazan IRMAK**

I-Girifl:
redi kartlar› hayat›m›z›n vazgeçilmezleri aras›nda yerini ald›. Cüzdan›nda kredi kart› olmayan vatandafl neredeyse yok denecek kadar az. Buna paralel olarak da iflletmeler çeflitli bankalara ait pos cihazlar›n› kullanmak suretiyle cirolar›n› art›rma yolunu seçmektedirler. Kredi kart› ile sat›fl
yapmayan iflletmeler, ticari hayata ve rekabete bir s›f›r yenik bafllam›flt›r demek san›r›z yanl›fl olmayacakt›r. Kredi kart›, ekonominin kay›t alt›na al›nmas›nda büyük katk›lar sa¤lam›flt›r. Bankalar›n, iflletmelerin kredi kartlar› ile yapm›fl olduklar› sat›fllar›, Maliye Bakanl›¤›na bildirmek zorunda olmalar› ve bildirilen tutarlar›n mükelleflerin beyanlar› ile karfl›laflt›r›larak uyumsuzluk olanlar›n incelemeye sevk edilmesi, mükelleflerin kredi kart› ile yap›lan sat›fllara yasal belge düzenleme oran›n› art›rm›flt›r. Buna karfl›n, gittikçe azalmakla birlikte kredi kart› ile yap›lan çekifllerle beyanlar›n uyumsuzlu¤undan dolay› incelemeye gelen mükellefler hala vard›r. ‹ncelemeye ibraz edilen yasal defterlerde, mükelleflerin büyük ço¤unlu¤unun kredi kart› ile sat›fl yapmalar›na karfl›n
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“102 Bankalar Hesab›n›” kullanmad›klar›, kredi kart› ile yapm›fl olduklar› sat›fllar› “100 Kasa Hesab›nda” izledikleri görülmektedir.
Yaz›m›zda kredi kart› ile sat›fl yapan
mükelleflerin yasal defterlerinde 102
Bankalar Hesab›n› kullanmamalar›n›n, VUK’un 353/6. maddesi kapsam›nda özel usulsüzlük cezas› kesilmesini gerektirip gerektirmedi¤i aç›klanmaya çal›fl›lacakt›r.
II-Maliye Bakanl›¤›na Verilen Yetki:
213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun
175 ve 257 nci maddeleri ile Maliye
Bakanl›¤›na, Muhasebe Usul ve Esaslar›, Muhasebe Standartlar›, Tek Düzen Hesap Plan› ve Mali Tablolar›n ç›kar›lmas›na iliflkin usul ve esaslar konular›nda düzenleme yapma yetkisi
tan›nm›flt›r.
Maliye Bakanl›¤›, söz konusu yetkiye
dayanarak, 26.12.1992 tarih ve
21447 say›l› Resmi Gazetenin mükerrer say›s›nda yay›mlanan “1 S›ra
No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli¤ini” ç›karm›flt›r. Söz konusu tebli¤ ile afla¤›daki konularda
düzenlemeler yap›lm›flt›r.
a) Muhasebenin Temel Kavramlar›,
b) Muhasebe Politikalar›n›n Aç›klanmas›,
c) Mali Tablolar ‹lkeleri,
d) Mali Tablolar›n Düzenlenmesi ve
Sunulmas›,
e) Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap
Plan› ve ‹flleyifli,
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Tebli¤de yap›lan düzenlemenin amac›; “bilanço usulünde defter tutan
gerçek ve tüzel kiflilere ait teflebbüs
ve iflletmelerin faaliyet ve sonuçlar›n›n sa¤l›kl› ve güvenilir bir biçimde
muhasebelefltirilmesi, mali tablolar
arac›l›¤› ile ilgililere sunulan bilgilerin
tutarl›l›k ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu
yans›tmas›n›n sa¤lanmas› ve iflletmelerde denetimin kolaylaflt›r›lmas›” olarak aç›klanm›flt›r.
Tebli¤de yap›lan düzenlemeler,
a) Muhasebe bilgilerinin karar alma
durumunda bulunan ilgililere yeterli
ve do¤ru olarak ulaflt›r›lmas›n›,
b) Farkl› iflletmeler ile ayn› iflletmenin
farkl› dönemlerinin karfl›laflt›r›lmas›n›,
c) Mali tablolarda yer alan hesap adlar›n›n tüm kesimler için ayn› anlam›
vermesini,
d) Muhasebe terim ve birli¤inin sa¤lanmas› suretiyle anlafl›labilir olmas›n›,
e) ‹flletmelerle ilgililer aras›nda güven
unsurunun oluflturulmas›n›,
Sa¤lamaya yönelik olarak yap›lm›flt›r.
Yap›lan düzenlemenin kapsam›na bilanço esas›na göre defter tutan gerçek ve tüzel kifliler girmektedir. Di¤er
bir anlat›mla, söz konusu teflebbüs
ve iflletmeler bu Tebli¤le belirlenen
muhasebe usul ve esaslar›na uymak
zorundad›rlar. Teflebbüs ve iflletmelerin kamu idare ve müesseselerine ait
olmas› hukuki yap›lar›n›n farkl›l›¤›,
özel kanunlar›n›n bulunmas›, vergi
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muafiyet ve istisnalar›ndan yararlanmalar› ve kar amac› gütmemeleri bu
mecburiyetleri yerine getirmelerine
engel teflkil etmemektedir.
Ancak bilanço esas›na göre defter
tutmakla beraber faaliyet konular› itibariyle farkl› muhasebe tekni¤ini kullanmak durumunda bulunan;
a) Banka ve Sigorta fiirketleri,
b) Özel Finans Kurumlar›,
c) Finansal Kiralama fiirketleri (faktoring vb. alanlarda faaliyet gösterenler dahil),
d) Menkul K›ymet Yat›r›m Fonlar›
Arac› Kurumlar ve Yat›r›m Ortakl›klar›,
belirlenen “Muhasebenin Temel Kavramlar›”na, “Muhasebe Politikalar›n›n Aç›klanmas›”na ve “Mali Tablolar
‹lkeleri”ne uymalar› kayd›yla Tebli¤in
di¤er mecburiyetlerini yerine getirmekle yükümlü de¤illerdir.
‹flletme hesab› esas›na göre defter
tutan iflletmeler ise sadece belirlenen
“Muhasebenin Temel Kavramlar›”na
uymakla yükümlüdürler.
III-Bankalar Hesab›n›n ‹flleyifli:
Yaz›m›z›n II nci bölümünde belirtildi¤i üzere, bilanço esas›na göre defter
tutan gerçek ve tüzel kifliler tebli¤ ile
yap›lan düzenlemelere uymak zorundad›r. ‹flletme hesab› esas›na göre
defter tutanlar tebli¤ ile yap›lan düzenlemelerden sadece “Muhasebenin Temel Kavramlar›”na uymak zo-

Hakemsiz Yaz›lar
Opinion Papers

runda olduklar›ndan “Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve ‹flleyifli”
hakk›nda, tebli¤de yap›lan aç›klamalara uymak zorunda de¤illerdir.
102 Bankalar Hesab›n›n iflleyifline iliflkin olarak, tebli¤de afla¤›daki aç›klamalar yap›lm›flt›r.
“‹flletmenin yurt içi ve d›fl› banka ve
finans kurulufllar›na yat›rd›¤› ve çekti¤i paralar bu hesapta izlenir.
Bankalara yat›r›lan paralar bu hesab›n borcuna, çekilen paralar ile verilen çek ve ödeme emirleri gere¤i
ödendi¤i anlafl›lan tutarlar alaca¤›na
kaydedilir.
Hesap y›l› sonunda kapanmad›¤› takdirde borç bakiyesi verir ve bilançoda
dönen varl›klar bölümündeki haz›r
de¤erler grubunda yer al›r.
Görüldü¤ü üzere bu hesap iflletmenin banka ve finans kurulufllar›na yat›rd›¤› paralar›n takip edildi¤i bir hesapt›r. ‹flletmenin bu kurulufllardan
sa¤lad›¤› kredilerin bu hesapla ilgisi
olmay›p, bunlar bilançonun pasifinde
K›sa Vadeli yabanc› Kaynaklar bölümünde “30 Mali Borçlar” grubunda
yer alan “300 Banka Kredileri” hesab›nda takip edilecektir.”
Yukar›da yap›lan aç›klamalardan da
anlafl›laca¤› üzere iflletme ad›na bankalara yat›r›lan ve çekilen paralar 102
Bankalar Hesab›nda izlenmek zorundad›r.
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IV-Kredi Kart› ‹le Sat›fl Yapan
Mükellefler Bankalar Hesab›n›
Kullanmak Zorundad›r:
Kredi kart› ile sat›fl yapmak isteyen
mükellefler öncelikle, bir bankaya
baflvurarak kredi kart› ile sat›fl yapmaya imkan sa¤layan POS cihaz› almakta, baflvuru yap›lan banka ile iflletme aras›nda sözleflme imzalanmaktad›r. Bu surette iflletme ad›na
bankada hesap aç›lmakta ve kredi
kart› ile yap›lan sat›fllar karfl›l›¤›nda elde edilen has›lat banka ile yap›lan
sözleflme hükümlerine göre bu hesaba aktar›lmaktad›r. Genellikle sözleflmelerde hesaba aktar›mda iki usul
esas al›nmaktad›r. Birinci durumda
banka kredi kart› ile yap›lan sat›fllar›
ertesi gün hesaba geçmektedir. Ancak bunun için banka, mükelleften
oran› sözleflme ile belirlenen bir komisyon almaktad›r. ‹kinci durumda
ise, kredi kart› ile yap›lan sat›fllar sözleflme ile belirlenen süre sonunda
mükellefin hesab›na aktar›lmaktad›r.
Bu süre 45 güne kadar ç›kabilmektedir. Süreyi iflletmenin itibar›, cirosu
vs. etkenler belirlemektedir. Bu sürenin beklenmesi durumunda banka
taraf›ndan herhangi bir komisyon
al›nmamaktad›r.
Bu k›sa aç›klamadan da anlafl›laca¤›
üzere, kredi kart› ile sat›fl yapan mükelleflerin bankada otomatikman bir
hesab› olmaktad›r. Dolay›s› ile bu hesaba giren ve ç›kan paralar›n yasal
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defterlerde 102 Bankalar hesab›nda
izlenmesi bir zorunluluktur. Ancak iflletmeler ço¤u zaman hesap ekstrelerini ve slipleri düzgün bir flekilde muhasebecilerine iletmedikleri için (baz›
muhasebecilerin de ifl yükünü art›rmas› dolay›s› ile uygulamaya s›cak
bakmamas› sebebiyle) kredi kart› ile
yap›lan sat›fllar da 100 Kasa hesab›nda izlenmektedir. Acaba mükelleflerin kredi kart› ile yapm›fl olduklar› sat›fllar› 100 Kasa Hesab›n› kullanarak
muhasebelefltirmeleri durumunda
Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap
Plan› ve ‹flleyifli’ne ayk›r›l›k iddias› ile
özel usulsüzlük cezas› kesilebilir mi?
V-Vergi Usul Kanunu’nun 353/6 nc›
Maddesi ‹le Yap›lan Düzenleme:
Vergi kanunlar› hükümlerine ayk›r›
hareket edenler, Vergi Usul Kanunu’nun dördüncü kitab›nda yer alan
vergi cezalar› (vergi ziya› cezas› ve
usulsüzlük cezalar›) ve di¤er cezalar
ile cezaland›r›l›rlar.(VUK md.331)
Özel usulsüzlük cezas› kesilmesini gerektiren durumlara iliflkin düzenlemeler VUK’un 353 ncü ve mükerrer 355
nci maddelerinde yap›lm›flt›r.
VUK’un 353/6 nc› maddesinde özel
usulsüzlük cezas› kesilmesine iliflkin
afla¤›daki düzenleme yap›lm›flt›r.
“ Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlar›na, tek düzen hesap
plan›na ve malî tablolara iliflkin usul
ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlar›n›n üretilmesine
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ve kullan›lmas›na iliflkin kural ve standartlara uymayanlara 01.01.2007’den
itibaren 3.000- YTL özel usulsüzlük
cezas› kesilir.”
Madde metni çok genel ifade içermektedir. Tek düzen hesap plan›na
uymaman›n ölçüsü nedir? Hesap plan›n›n tamam›na ayk›r›l›k m› cezaland›r›lmak istenmektedir? Hesap plan›nda öngörülen hesaplardan baz›lar›n›n
kullan›lmamas› veya baz› ifllemler için
kullan›lmamas› durumunda bu ceza
kesilebilecek midir? Madde metninde bu sorulara net cevap bulmak zor
görünmektedir. Ancak bizce mükelleflerin yapm›fl oldu¤u ifllemlerin her
birini ayr› ayr› de¤erlendirmek gerekmektedir. Zira mükellefler yapm›fl oldu¤u her bir ifllemi di¤er ifllemlere
ba¤l› olmaks›z›n bafll› bafl›na de¤erlendirilmek ve muhasebelefltirilmek
zorundad›r.
Kredi kart› ile sat›fl yapan mükellefler,
sat›fl bedellerinin bankada açt›rm›fl
olduklar› hesaba yatmas› ve kullanmak için de bankadaki hesaplar›ndan
çekmeleri gerekti¤i için yasal defterlerinde 102 Bankalar Hesab›n› kullanmak zorundad›rlar. Bu zorunlulu¤a
uymayanlar hakk›nda, 01.01.2007
tarihinden geçerli olmak üzere
3.000- YTL özel usulsüzlük cezas› kesilmesi gerekmektedir.
Mükelleflerin tek düzen hesap plan›na ayk›r› yapt›klar› ifllem say›s› birden
fazla olsa da özel usulsüzlük cezas›
bir defa uygulanacakt›r. Yani her bir
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ayk›r›l›k için ayr› ayr› özel usulsüzlük
cezas› kesilmesi söz konusu de¤ildir.
Burada önemli bir hususta, ceza uygulamas›nda usulsüzlü¤ün yap›ld›¤›
y›ldaki ceza tutar›n›n m›, yoksa usulsüzlü¤ün tespit edildi¤i y›ldaki ceza
tutar›n›n m› kesilece¤idir?
Ceza uygulamas›nda, usulsüzlü¤ün
tespit edildi¤i y›ldaki ceza tutar› de¤il, usulsüzlü¤ün yap›ld›¤› y›ldaki ceza tutar› kesilecektir. Örne¤in mükellefin 2007 y›l›nda 2004 y›l› hesaplar›
inceleniyor ve 2004 y›l› defterlerinde
tekdüzen hesap plan›na ayk›r›l›klar
tespit edilmiflse bu durumda 2007 y›l› için belirlenen ceza tutar› olan
3.000-YTL de¤il, 2004 y›l› için belirlenen ceza tutar› olan 2.500YTL(2.500.000.000-TL) özel usulsüzlük cezas› kesilecektir.
Kredi kart› ile yap›lan sat›fllara iliflkin
muhasebe kay›tlar› afla¤›da gösterilmifltir.
VI-Kredi Kart› ‹le Yap›lan Sat›fllar›n
Muhasebe Kay›tlar›nda Gösterilmesi:
XYZ Ltd.fiti. Ocak/2007 ay›nda kredi
kart› ile 118.000-YTL tutar›nda sat›fl
yapm›flt›r. Banka ile yap›lan anlaflma
gere¤ince banka toplam bedel üzerinden % 3 komisyon alarak geri kalan tutar› ertesi gün mükellefin hesab›na aktarmaktad›r. Kolayl›k olmas›
aç›s›ndan sat›fl kay›tlar›n› toplu olarak
bir yevmiye maddesinde gösterece¤iz. Ancak uygulamada genellikle 10
günlük aralarla kay›tlar yap›lmaktad›r.(VUK md.219)
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‹flletmenin banka ile yapm›fl oldu¤u sözleflme gere¤i, kredi kart› ile yap›lan sat›fl bedelinin ertesi gün hesaba aktar›ld›¤› durumlarda (VUK’un 219 ncu maddesi göz önüne al›nd›¤›nda) direkt olarak afla¤›daki kayd›n yap›lmas› yeterli
olacakt›r.
---------------------------------------------- …./…/2007 ---------------------------------------------102 Bankalar Hs.
114.460
653 Komisyon Giderleri Hs.
3.540
600 Yurt ‹çi Sat›fllar Hs
100.000
391 Hesaplanan KDV Hs.
18.000
--------------------------------------------------------------------------------------Kredi kart› ile yap›lan sat›fllar›n bedelleri, ertesi gün de¤il de banka ile sözleflmede belirlenen belli bir süre sonra komisyon al›narak veya al›nmadan hesaba geçiyorsa bu durumda kay›tlar farkl›laflacakt›r. Örne¤in ifllem tarihinden
45 gün sonra komisyon al›nmaks›z›n ifllem tutar›n›n tamam› hesaba geçmiflse afla¤›daki kay›t yap›lacakt›r.
Sat›fl Yap›l›nca Yap›lacak Kay›t:
---------------------------------------------- …../…/2007 ---------------------------------------------108 Di¤er Haz›r De¤erler Hs.
118.000
600 Yurt ‹çi Sat›fllar Hs
100.000
391 Hesaplanan KDV Hs.
18.000
--------------------------------------------------------------------------------------Hesaba Aktar›l›nca Yap›lacak Kay›t:
---------------------------------------------- …./…/2007 ---------------------------------------------102 Bankalar Hs.
118.000
108 Di¤er Haz›r De¤erler Hs.
118.000
--------------------------------------------------------------------------------------Baz› iflletmelerde bankalara ödenen komisyon giderlerinin de giderlere intikal
ettirilmedi¤i görülmektedir. Oysa bu giderlerin vergi kanunlar› aç›s›ndan gider yaz›lmamas› için hiçbir engel yoktur. Yani iflletmeler bankalara ödedikleri komisyon giderlerinin tamam›n› ticari kazançlar›n› tespit ederken giderlefltirebilirler.
108 nolu hesab›n yerine 104 Kredi Kart› Slipleri, 120 Al›c›lar, 123 Kredi Kartlar›ndan Alacaklar veya 127 Di¤er Ticari Alacaklar Hesab›, 653 nolu hesab›n
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yerine 780 Finansman Giderleri veya 760 Pazarlama Sat›fl Ve Da¤›t›m Giderleri hesab›n›n kullan›lmas›n›n uygun olaca¤› yönünde görüfllerde olmakla birlikte,(Özcan, 2005; Özdemir, Serkan, 2005; ‹nce, 2006, 97) nihai olarak söz konusu tutar›n 102 Bankalar Hesab›na geçmesi gerekti¤i tart›flmas›zd›r.
Muhasebe uygulama tebli¤lerinde kredi kart› ile yap›lan sat›fllarda hangi hesaplar›n kullan›lmas› gerekti¤i net olarak belirtilmedi¤i için 16.12.1993 tarih
ve 21790 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 2 s›ra no.lu Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebli¤inin “A-Hesap Plan›nda Bofl B›rak›lan Hesap Gruplar›
ve Defteri Kebir Hesaplar›n›n Kullan›m›” bölümünün 2 nci bendinde yap›lan
“Hesap plan›nda bofl olarak görülen 3’lü kod defteri kebir (büyük defter) hesaplar› ise, ana hesap grubu ile grup hesaplar›n›n iflleyifl ve mant›¤›na uygun
olmak, niteli¤i ve kapsam› itibariyle Hesap Plan›nda belirlenmifl benzeri bir hesap bulunmamak, kullan›ld›¤› takdirde ana hesap grubu ve hesap gruplar›n›n
bütünlük ve tutarl›l›¤›n› bozmamak flart›yla serbestçe kullan›labilir.” fleklindeki aç›klama dikkate al›nd›¤›nda 108 ve 653 nolu hesaplar yerine di¤er hesaplar kullan›larak kay›t yap›lmas› durumunda özel usulsüzlük cezas› kesilebilecek midir? Yukar›da belirtilen 104 ve 123 nolu hesaplar da tebli¤de yap›lan
bu düzenlemeler dikkate al›narak yap›lan önerilerdendir. Tebli¤lerde 104 ve
123 nolu hesaplara iliflkin bir aç›klama yoktur.
Tebli¤de kredi kart› ile yap›lan sat›fllarda hangi hesaplar›n kullan›laca¤›na iliflkin kesin bir aç›klama yap›lmad›¤› için yukar›daki hesaplar kullan›larak kay›t
yap›lmas› durumunda özel usulsüzlük cezas› kesilemez ancak kredi kart› ile
yap›lan sat›fllar›n peflin sat›fllar gibi 100 Kasa hesab› kullan›larak afla¤›daki flekilde muhasebelefltirilmesi ve 102 Bankalar Hesab›n›n hiç kullan›lmamas› durumunda bizce VUK’un 353/6 nc› maddesi uyar›nca özel usulsüzlük cezas›
kesilecektir.
---------------------------------------------- …./01/2007 ---------------------------------------------100 Kasa Hs.

114.460

653 Komisyon Giderleri Hs.

3.540

600 Yurt ‹çi Sat›fllar Hs

100.000

391 Hesaplanan KDV Hs.

18.000

---------------------------------------------- …../…/… ---------------------------------------------Dan›fltay Vergi Dava Daireleri 353/6 nc› madde ile ilgili olarak vermifl oldu¤u
bir karar›nda, yasal defterlerde Yurt ‹çi Sat›fllar ve Sat›lan Mal›n Maliyeti heHakemsiz Yaz›lar
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saplar›n›n kullan›lmamas› dolay›s› ile
kesilen özel usulsüzlük cezas›n› hukuka ayk›r› görmeyerek karar›nda ›srar
eden vergi mahkemesi karar›n› onam›flt›r. Karar›n ilgili bölümü afla¤›daki
gibidir. (Dan›fltay, 2001)
“213 say›l› Vergi Usul Kanununun
353 üncü maddesinin 6 nc› bendinde, bu kanuna göre belirlenen muhasebe standartlar›na, tek düzen hesap
plan›na ve mali tablolara iliflkin usul
ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlar›n›n üretilmesine
ve kullan›lmas›na iliflkin kural ve standartlara uymayanlara özel usulsüzlük
cezas› kesilece¤i öngörülmüfl olup,
davac› flirketin 1995 y›l› hesaplar›n›
kaydederken yurt içi sat›fllar hesab›
ile sat›lan mallar maliyeti hesab›n›
kullanmad›¤› tespit edilerek özel
usulsüzlük cezas› kesildi¤i anlafl›ld›¤›ndan ›srar hükmünde hukuka ayk›r›l›k görülmemifltir.”
Dan›fltay Dördüncü Dairesi de vermifl
oldu¤u bir kararda, yasal defter kay›tlar›nda Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebli¤lerinde belirtilen hesaplar›n kullan›lmamas› durumunda, dönem kar› etkilenmese de VUK’un
353/6 nc› maddesi uyar›nca özel
usulsüzlük cezas› kesilebilece¤ini hüküm alt›na alm›flt›r.(Dan›fltay, 1998)
“Tek düzen hesap plan›na uymad›¤›
ileri sürülen davac› kurum ad›na Vergi Usul Kanunu'nun 353/6 nc› maddesi gere¤ince özel usulsüzlük cezas›
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kesilmifltir.Ankara 7.Vergi Mahkemesi 9.1.1997 günlü ve 1997/23 say›l›
karar›yla; 1 S›ra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤inde 129
fiüpheli Ticari Alacaklar Karfl›l›¤› Hesab›na alacak olarak kaydedilen tutar›n ... Karfl›l›k Giderleri Hesab›na borç
olarak kaydedilmek suretiyle muhasebelefltirilece¤inin belirtildi¤i, davac›
kurumun 1994 y›l›nda ay›rd›¤› flüpheli alacak karfl›l›¤› için ... ve ... nolu hesaplar› kullanmas›n›n hatal› oldu¤u,
bu nedenle kesilen cezan›n yerinde
oldu¤u gerekçesiyle davan›n reddine
karar vermifltir. Davac› kurum, ... nolu hesab› kullanmadan do¤rudan
690 nolu gider hesab›na yap›lan kayd›n sonucu etkilemeyece¤ini ileri sürerek karar›n bozulmas›n› istemektedir.Temyiz dilekçesinde ileri sürülen
iddialar, bozulmas› istenilen karar›n
dayand›¤› gerekçeler karfl›s›nda, yerinde ve karar›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda görülmemifltir.Bu nedenle, temyiz isteminin reddine karar
verildi.”
‹flletmelerin kredi kart› ile yapm›fl olduklar› sat›fllara iliflkin kay›tlar›n› “102
Bankalar Hesab›n›” kullanarak takip
etmeleri, onlar› hem 3.000-YTL özel
usulsüzlük cezas› ödemekten kurtaracak, hem de bankalara ödedikleri
komisyon giderlerini kazançlar›ndan
indirmelerine vesile olacakt›r.
Kredi kart› ile sat›fl yapmayan mükelleflerin yok denecek kadar az oldu¤u
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düflünüldü¤ünde, Maliye Bakanl›¤›n›n kredi kart› ile yap›lan sat›fllarda
hangi hesaplar›n kullan›lmas› gerekti¤ini yay›mlayaca¤› bir tebli¤ ile netlefltirmesi gerekti¤i kanaatindeyiz.
VII-Beyannameyi ‹mzalayan Meslek
Mensuplar› Kesilecek Özel Usulsüzlük
Cezas›ndan Sorumlu Tutulabilir Mi?
Kanun koyucu, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227 nci maddesinin 1 nci bendinde yapm›fl oldu¤u
düzenleme ile Maliye Bakanl›¤›na
“Vergi beyannamelerinin 3568 say›l›
Kanun'a göre yetki alm›fl serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali
müflavir veya yeminli mali müflavirler
taraf›ndan imzalanmas› mecburiyetini getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeflitleri, mükellef gruplar› ve
faaliyet konular› itibariyle ayr› ayr› uygulatmaya” yetki vermifltir.
Ayn› maddenin 2 nci bendinde ise;
“….. beyannameyi imzalayan veya
tasdik raporunu düzenleyen meslek
mensuplar›, imzalad›klar› beyannamelerde veya düzenledikleri tasdik
raporlar›nda yer alan bilgilerin defter
kay›tlar›na ve bu kay›tlar›n dayana¤›n› teflkil eden belgelere uygun olmamas›ndan dolay› ortaya ç›kan vergi
ziya›na ba¤l› olarak sal›nacak vergi,
ceza, gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müfltereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.
.........”
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fieklinde düzenleme yap›larak meslek
mensuplar›n›n, vergi,ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte
müfltereken ve müteselsilen sorumlu
tutulabilecekleri hüküm alt›na al›nm›flt›r.
Maliye Bakanl›¤› yay›mlad›¤› 4 s›ra
nolu “Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlerce ‹mzalanmas›
Hakk›nda Genel Tebli¤” (Resmi,
1997) ile meslek mensuplar›n›n sorumlulu¤unun kapsam›na iliflkin aç›klamalarda bulunmufltur. Söz konusu
tebli¤de, meslek mensuplar›n›n;
“mükellef taraf›ndan kendilerine ibraz edilen belgelerin, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤leri ile
genel muhasebe kurallar›na uygun
ve do¤ru olarak yasal süresi içinde,
kanuni defterlere kaydedilmesinden
ve mali tablolara aktar›lmas›ndan sorumlu olduklar›” aç›kça belirtilmifltir.
VUK’un 353/6 nc› maddesinde belirtilen ceza “muhasebe standartlar›na,
tek düzen hesap plan›na ve malî tablolara iliflkin usul ve esaslara” uyulmamas› dolay›s› ile kesildi¤inden
meslek mensubu da mükellefle birlikte müfltereken ve müteselsilen kesilen özel usulsüzlük cezas›ndan sorumlu olacakt›r.
VIII-Sonuç:
Bilanço esas›na göre defter tutan
gerçek ve tüzel kifliler, muhasebe uygulama tebli¤leri ile yap›lan TekdüM a y › s
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zen Hesap Çerçevesi, Hesap Plan› ve
‹flleyifli’ne iliflkin düzenlemelere uymak zorundad›rlar. Bilanço esas›na
göre defter tutan ve kredi kart› ile sat›fl yapan mükelleflerin, yasal defterlerinde 102 Bankalar Hesab›n› kullanmalar› zorunludur. Bu hesab› kullanmaks›z›n sat›fllar›n› muhasebelefltiren
mükellefler ad›na, VUK’un 353/6 nc›
maddesi uyar›nca 2007 y›l› için
3.000-YTL özel usulsüzlük cezas› kesilecektir.
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