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MUHASEBECÝLÝK VE MALÝ MÜÞAVÝRLÝK MESLEK HUKUKU SORULARI
SORU 1: 3568 sayýlý meslek yasamýzdaki mesleðin konusuna giren iþlerin hangilerini; Serbest Muhasebeci
Mali Müþavirlerin ve hangilerini Yeminli Mali Müþavirlerin yapamayacaklarý hakkýnda kýsaca bilgi veriniz.

SORU 2: 3568 Sayýlý meslek yasamýz çalýþma usul ve esaslarý yönetmeliðinde düzenlenmiþ bulunan; Meslek mensubunca yap
sözleþmelerin hangi gerekçelerle tek taraflý olarak feshedilebileceði hakkýnda kýsaca bilgi veriniz.
SORU 3: YMM.lerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konularý, tasdike iliþkin usul ve esaslar hakkýndaki yönetmelikte
açýklanan Yeminli Mali Müþavirlerin Ýdare ve yargýdaki yetkileri nelerdir.kýsaca yazýnýz.

SORU 4: 3568 sayýlý meslek yasamýz gereðince yapýlan SMMM.lik ve YMM.lik sýnav sonuçlarýnýn yargý mercilerine intikalind
mahkemece tayin edilecek bilirkiþi heyetinin oluþumu hakkýnda kýsaca bilgi veriniz.
SORU 5: 3568 sayýlý meslek yasamýz gereði;
a. Birlik Disiplin Kuruluna seçilecek üyelerde aranan vasýflar nelerdir.
b. Bu Kurul kaç üyeden oluþmaktadýr ve görev süresi ne kadardýr.
c.Bu kurulun görevi ve aldýðý kararlar hakkýnda kýsaca bilgi veriniz.

CEVAPLAR

CEVAP 1: Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler; 3568 sayýlý meslek yasamýzdaki mesleðin konusuna giren Yeminli Mali
müþavirlerin, kanunun 12.maddesine göre çýkartýlmýþ olan yönetmelik çerçevesinde yaptýklarý tasdik iþlemlerini yapamazlar.
Yeminli Mali Müþavirler de; 3568 sayýlý yasamýza göre, SMMM.lerin yaptýklarý mesleðin konusuna giren iþlerden olan muhase
ile ilgili defter tutma iþlemlerini yapamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarýna da ortak olamazlar.
CEVAP 2: : Meslek mensuplarýnca yapýlmýþ sözleþmeler;
• Ücretin ödenmemesi ve
• meslek mensubuna tevdi edilen belgelerin saðlýklý ve güvenilir olmamasý hallerinde, meslek
mensuplarýnca tek taraflý olarak feshedilebilir.
CEVAP 3: YMM.lerin idare ve yargýdaki yetkileri;
• Vergi incelemelerinde,
• Tarhiyat öncesi ve sonrasý uzlaþmalarda,
• Vergi yargýsýnda,
mükellef veya vergi sorumlusu ile beraber hazýr bulunabilirler ve açýklamalar yapabilirler.
CEVAP 4: 3568 sayýlý meslek yasamýz gereðince yapýlan SMMM.lik ve YMM.lik sýnav sonuçlarýnýn yargý
mercilerine intikalinde, mahkemece tayin edilecek bilirkiþi heyeti; sýnav komisyonun da görev almamýþ
olmalarý kaydýyla;
• Biri Maliye Bakanlýðý merkezi vergi denetim elemaný,
• Biri alanýnda uzman meslek mensubu,
• Biri ise dava edilen sýnav konusunda ihtisas sahibi öðretim üyesinden,
oluþan üç kiþilik bir heyettir.
CEVAP 5:
a. Birlik Disiplin Kuruluna seçilecek üyelerin,
• kayýtlý olduðu meslek odasýnda en az üç yýl kýdemli olmalarý,
• Serbest veya bir iþ yerine baðlý olarak bu kanun hükümlerine göre fiilen mesleki faaliyette
bulunmalarý,
• Birlik genel kurulu üyeleri olmalarý gerekmektedir
b. Birlik Disiplin Kurulu beþ asýl ve beþ yedek üyeden oluþmaktadýr. Görev süresi üç yýldýr. Görev süresi
biten üyeler yeniden seçilebilirler.
c. Birlik Disiplin Kurulunun görevi;
• Oda Disiplin Kurullarýnýn almýþ olduðu disiplin kararlarýna karþý yapýlacak itirazlarý incelemek ve bu
konularda gerekli kararlarý vermektir. Ýnceleme sonucu Birlik Disiplin Kurulunca verilen kararlar
kesindir.
• Birlik Disiplin Kurulunun vermiþ olduðu itirazlarýn reddi kararlarý ise Maliye Bakanlýðýnýn tasdiki ile
kesinleþmektedir.
• Ýlgililer bu kararlara karþý, bildirim tarihinden itibaren idari yargýya baþvurabilirler.
============================================================================
FireBoard -

FireBoard Forum Bileþeni sürüm: 1.0.4

Oluþturulma: 26 September, 2017, 03:11

FireBoard -

FireBoard Forum Bileþeni sürüm: 1.0.4

Oluþturulma: 26 September, 2017, 03:11

