SMMM 2008/3-C GRUBU STAJ SORULARI
Gönderen : caner - 25/06/2012 14:43
_____________________________________

SORU 1:
Staj Yönetmeliði'ne göre hangi hallerde aday meslek mensuplarýnýn staja tamamlamalarýna izin verilmez? Açýklayýnýz.
CEVAP 1:
Stajýn Tamamlanmasýna Ýzin Verilmeyen Haller
Aþaðýda ki hallerde aday meslek mensuplarýnýn stajý tamamlamalarýna izin verilmez ve oda yönetim kurulu kararýyla meslekle
iliþkileri kesilir;
• Yönetmelikte belirtilen eðitim programlarýna katýlmayanlar,
• Verdikleri belgeler doðru olmayanlar veya belgelerde tahrifat yaptýklarý anlaþýlanlar,
• Yönetmeliðe göre stajý iptal edilmiþ olanlar,
• Yönetmelikte belirtilen sözleþme hükümlerine aykýrý davrananlar,
• Yönetmelikte belirtilen meslekle ve meslek onuruyla baðdaþmayan iþler yapanlar,
• Yönetmelikte belirtilen Serbest Muhasebecilik staj ara ve bitirme deðerlendirmeleriyle ilgili þartlarý saðlayamayanlar.

SORU 2:
Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Disiplin Yönetmeliði’ne göre meslekten çýkarma cezasýný taným
hangi hallerde verileceðini açýklayýnýz.
CEVAP 2:
Meslekten Çýkarma Cezasý
Madde 9- Meslekten çýkarma cezasý aþaðýdaki hallerde uygulanýr:
a) Beþ yýllýk dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alýkoyma cezasý ile
cezalandýrýlmasýndan sonra bu cezayý gerektiren eylemin yeniden iþlenmesi,
b) Mesleðin yürütülmesi sýrasýnda, meslek dolayýsýyla iþlenen suçlardan dolayý aðýr hapis
cezasý ile cezalandýrýlmýþ olunmasý,
c) Meslek mensuplarýnýn kasten vergi ziyaý sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararý ile
kesinleþmesi,
d) Meslek ruhsatnamesinin bir baþkasýna kiraya verilmesi veya herhangi bir þekilde bir
baþkasýna kullandýrýlmasý,
e) Baþka meslek mensuplarýnýn ad ve unvanlarý kullanýlarak, beyanname düzenlenmesi ve
imzalanmasý,
f) Meslek mensuplarýnýn Kanunun 4 üncü maddesindeki koþullarý taþýmamasý veya bu
koþullarýn sonradan kaybedilmesi.
SORU 3:
5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu’nun kapsamýný belirtiniz.

CEVAP 3:
Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununun Kapsamý
Bu Kanun; sosyal sigortalar ile genel saðlýk sigortasýndan yararlanacak kiþileri, iþverenleri, saðlýk hizmeti sunucularýný, bu
Kanunun uygulanmasý bakýmýndan gerçek kiþiler ile her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kiþilerini ve tüzel kiþiliði olmayan diðer k
kuruluþlarý kapsar. (Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu Madde : 2)
SORU 4:
Ýþ Kanunu’na göre iþverenin ödeme aczine düþmesini açýklayýnýz.

CEVAP 4:
Ýþverenin Ödeme Aczine Düþmesi
Ýþverenin konkordato ilan etmesi, iþveren için aciz vesikasý alýnmasý veya iflasý nedenleri ile iþverenin ödeme güçlüðüne düþtü
geçerli olmak üzere, iþçilerin iþ iliþkisinden kaynaklanan son üç aylýk ücret alacaklarýný karþýlamak amacý ile Ýþsizlik Sigortasý
kapsamýnda ayrý bir Ücret Garanti Fonu oluþturulur.
Ücret Garanti Fonu, iþverenlerce iþsizlik sigortasý primi olarak yapýlan ödemelerin yýllýk toplamýnýn yüzde biridir. Ücret Garanti
Fonunun oluþumu ve uygulanmasý ile ilgili usul ve esaslar Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca çýkarýlacak yönetmelikle
düzenlenir. (ÝÞ Kanunu Madde: 33)

SORU 5:
“Verginin tahakkuku” ve “verginin kesinleþmesi” kavramlarýnýn anlamlarý ayný mýdýr? Deðil ise, bu iki kavram nasýl ayýrdedilir
CEVAP 5:
Verginin Tahakkuku ve Kesinleþmesi
Verginin tahakkuku, tarh ve teblið edilen bir verginin ödenmesi gerekli safhaya gelmesidir (VUK. m.22) Verginin bu aþamaya
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gelebilmesi için ya 30 günlük dava açma süresinin dava açýlmadan geçirilmesi veya dava açýlmýþsa ilgili mahkemece karara ba
olmasý gerekir. Dava açýlan hallerde, dava bir karara baðlanana kadar vergi tahakkuk etmez yani verginin ihtilaflý kýsmýnýn
ödemesi durur, yükümlü davasýnda haklý görülürse yapýlmýþ olan iþlemler kaldýrýlýr veya düzeltilerek yeniden vergi tarh edilir. D
halinde ise vergi tahakkuk eder yani ödenmesi gerekli aþamaya gelir ancak kesinleþmez, yükümlü üst yargý yollarýna baþvurabil
ancak bu yollar
tüketildikten sonra verginin kesinleþmesinden söz edilebilir. Bir baþka ifade ile verginin kesinleþmesi, vergilendirme iþlemine kar
tüm olaðan yargý yollarýnýn tüketilmesi veya sürelerin kaçýrýlmasý nedeniyle bu hakký kullanma imkanýnýn kalmamasý anlamý
SORU 6:
Katma Deðer Vergisi’nin unsurlarýný (konusu, vergiyi doðuran olay, yükümlüsü, matrahý) kýsaca açýklayýnýz.

CEVAP 6:
Katma deðer vergisinin konusu ticarî, sýnaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapýlan teslim ve hizmetler,
her türlü mal ve hizmet ithalatý ile diðer faaliyetlerden doðan teslim ve hizmetlerdir. Sonuncu gruba örnek olarak posta, telefon,
telgraf, teleks, radyo, televizyon hizmetleri, spor-toto oynanmasý, piyango tertiplenmesi, konserler, maçlar, yarýþlar, müzayede
ve gümrük mahallerinde yapýlan satýþlar, boru hattý ile petrol, gaz vs. taþýnmasý, taþýnmazlarýn ve bu hükümdeki haklarýn kira
verilmesi sayýlabilir. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkýnýn malik veya onun adýna hareket edenlerce alýcýya veya adýna
hareket edenlere devredilmesidir. Yasa trampayý iki ayrý teslim hükmünde saymýþtýr (m. 2). Hizmetler ise bir þeyi yapmak,
iþlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, hazýrlamak, deðerlendirmek, kiralamak, bir þeyi yapmamayý
taahhüt etmek gibi þekillerde gerçekleþen iþlemlerdir (m. 4). Türkiye ile yabancý ülkeler arasýnda yapýlan taþýmacýlýk ile transit
iþlerinde hizmetin Türkiye sýnýrlarý içinde
kalan kýsmý Türkiye'de yapýlmýþ hizmet sayýlarak vergiye tabî tutulmuþtur.
Katma deðer vergisinin yükümlüleri mal teslimi ve hizmet ifasý hallerinde bu iþleri yapanlar, ithalatta mal ve hizmet ithal edenler,
transit taþýmalarda gümrük veya geçiþ iþlemine muhatap olanlar, Posta Ýþletme Genel Müdürlüðü, Radyo ve Televizyon Kurum
toto, piyango vs. nin teþkilat müdürlükleri, mal ve haklan kiraya verenler, at yarýþlarý vs. talih oyunlarýnda bunlarý tertipleyenlerd
Maliye Bakanlýðý vergi alacaðýnýn güvenceye alýnmasý amacýyla yükümlülerin Türkiye içinde ikametgâhýnýn, iþyerinin, kanunî
merkezinin bulunmamasý hallerinde ve gerekli görülen diðer durumlarda vergiye tabi iþlemlere taraf olanlarý veya diðer ilgili bir
kiþiyi verginin ödenmesinden sorumlu tutmuþtur.
Katma deðer vergisinde matrah mal ya da hizmetlerin karþýlýðý ödenen bedeldir. Bedel deyimi, malý teslim alan veya kendisine
hizmet yapýlan ya da bunlar adýna hareket edenlerden bu iþlemler karþýlýðýnda alýnan yahut bunlarca borçlanýlan para, mal ve
þekillerde saðlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, kýymet ve deðerler toplamýný ifade eder (m. 20). Ticarî teamüllere
uygun miktarda yapýlan ve belgelerde gösterilen ýskontolar, hesaplanan katma deðer vergisi matraha dahil deðildir.
Katma deðer vergisinde vergiyi doðuran olay malýn teslimi, hizmetin ifasý, bunlara iliþkin belgeler teslim veya ifadan önce
düzenleniyorsa fatura ve belgelerin düzenlenmesi, kýsým kýsým yapýlan teslim ve ifalarda her bir kýsmýn teslimi veya ifasý, mal
alýcýya gönderilmesi halinde nakliyesine baþlanmasý, su, elektrik vs. gibi kullanýmlarda bunlarýn bedellerinin tahakkuk
ettirilmesi, kiraya vermelerde malýn kullanýma terk edilmesi gibi iþlemlerdir (m. 10).
SORU 7:
Vergi borcunu vadesinde ödememenin doðuracaðý hukuki sonuçlar nelerdir? Kýsaca açýklayýnýz.

CEVAP 7:
Mali mevzuatýmýzda bu konuya iliþkin 6183 sayýlý Amme Alacaklarýnýn Tahsili Usulü Hakkýnda Kanun geniþ anlamda vergi
iliþkisinin tahsil aþamasýný kurallara baðlamaktadýr. Ayrý her vergi yasasýnda tahsile iliþkin bir kýsým hükümler bulunduðu gibi v
iliþkin olmayan kimi yasalarda da ayný konuda hükümlere rastlanýr. Vergi borcu ya yükümlü tarafýndan iradi olarak vadesinde ya
vade geçirilmekle birlikte yine iradi olarak; ancak gecikme zammý ile birlikte ödenir.
Yükümlünün iradi olarak ödemediði vergi borcu için
vergi idaresi harekete geçerek zor ile, cebir ile tahsile yönelir. Ýþte, devletin yaptýrým gücü kullanýlarak vergi alacaðýnýn cebren
tahsilim düzenleyen dal, þekli vergi hukukunun bir alt dalý olan vergi icra hukukudur. Vergi icra hukuku cebri tahsil usulünün
yaný sýra devlet açýsýndan vergi alacaðýný güvence altýna alan bir kýsmý önlemleri de düzenlemektedir. Vergi alacaðýnýn ceb
mekanizmasý ana hatlarýyla þöyle iþler:
Vadesinde borcunu ödemeyen yükümlüye vergi dairesince ödeme emri çýkartýlýr, ödeme emrine raðmen borç ödenmezse cebre
yoluna gidilir. Bu arada alacaðýn tahsilini güvence altýna almak için vergi dairesi haciz, ihtiyari haciz, ihtiyati tahakkuk gibi bir
kýsým önlemlere baþvurur. Tahsil aþamasýna özgü olmak üzere, ödeme emrine karþý yükümlüce dava açýlabileceði gibi, uygula
önlemleri için belli yargýsal yollara gidilebilir. Tüm bu mekanizmalar Amme Alacaklarýnýn Tahsili Usulü Hakkýnda Kanun ile Ýdar
Yargýlama Usulü Kanununda düzenlenmektedir. Ancak tahsil
aþamasýna iliþkin bu mekanizmalar yalnýz Vergi Usul Kanunu kapsamýndaki vergi ve vergiye yakýn nitelikte kamu gelirleri için
deðil, 6183 sayýlý Yasanýn daha geniþ kapsamý gereði tüm kamu alacaklarý için geçerlidir.
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