
İşlem yönergesi 2010 notları 
 
1. İşe başlamada aranacak belgeler 

 Mükellef veya temsile yetkili kişilerce imzalanmış işe başlama formu 
 Noterden onaylı imza sirküsü 
 Onaylı nüfus cüzdanı sureti 
 Ticari araçlarda araca ilişkin alım faturası veya noter satış senedi 
 Basit usul mükelleflerde iş yeri kirasının emsal kira bedeli yâda kirası sınırını aşıp aşmadığına bakılır 
2. Tüzel kişilerde işe başlamada istenecek belgeler nelerdir 
 Temsile yetkili kişilerce imzalanmış işe başlama formu 
 Tüzel kişilerde ana sözleşmenin noterden onaylı örneği 
 Ticaret siciline başvuru örneği 
 Tüzel kişilerde şirketi temsile yetkili olanların kimlik fotokopileri 
 İmza sirküleri 
 İkametgâh ilmühaberi 
3. İşe başlamada kimlerden imza sürkisi istenmez 
 Basit usullerden imza sirküsü istenmez 
4. Diğer ücretlini mükellefiyet tesisi nasıl yapılır 
 Hizmet erbabının işverenden alacakları iş bildirimi üzerine vergi karnesi verilerek yapılır 
5. Küçük ve kısıtlılara vergi numarası 
 Küçük ve kısıtlı adına düzenlenir 
 Adi ve kolektif otaklıkta vergi numarası 
 Adi ortaklığa ait vergi numarası verilir stopaj ve KDV mükellefiyeti açılır 
6. İşi bırakan mükelleflerden neler istenir bu işlemleri yapmayanlara  
 15 günlük süre ile yazı tebliğ edilir 
 15 gün içinde belge iptali ile ilgili evrakları getirmeyenlere özel usulsüzlük cezası artırılarak kesilir 
 Kullanmış oldukları belgelerin en son ciltleri ile kullanmadıkları tüm belgeleri 
 Vergi levhası 
 Ökc levhası 
 Borcu var ise ödemesi veya mal beyanı 
7. Ölüm halinde bildirim ne zaman yapılır 
 Ölüm tarihinden itibaren bir ay içinde bildirilir 
8. İşe başlama ve özellikli durumlarda yoklama 
 Aynı gün veya ertesi gün 
9. Muhasebeciler tarafından tasdik edilmiş olan iş başlamalarda ne yoklama ne zaman yapılır 
 30 gün içinde yoklama yapılır 
10. İşe başlama haricindeki yoklamalar ne kadar süre içinde yapılır 
 15 gün içinde yapılır 
11. Toplu yoklama ne kadar sürede bir yapılır 
 3 yılda bir toplu yoklama fişi ile yapılır 
12. Başka vergi daireleri adına yapılacak tebliğ işlemleri 
 En geç 15 gün içinde sonuçlandırılarak ilgili vergi dairesine sevk pusulası ile gönderilir 
13. Kanuni süreden sonra verilen beyannameler 
 Eğer kendiliğinden beyanname getirdi ise vergi ziyasının %50 ile iki kat usulsüzlük kıyaslanır en ağırı kesilir 
 Takdire sevk edildikten sona beyanname getirdi ise vergi ziyası 1 kat kesilir 
14. Kanuni süresi geçtikten sonra ek verilen beyannamelere ceza kesilir mi? 
 Usulsüzlük cezası kesilmez sadece gecikme faizi hesaplanır vergi ziyası cezası %50 uygulanır 
15. Pişmanlık talepli verilen beyanname 
 Ödenecek yok ise veya matrah yok ise pişmanlık talepli kabul edilmez 
 1.derecede 1 kat usulsüzlük kesilir 
16. Pişmanlık zammı ne zaman gecikme faizine dönüşür 
 Pişmanlık talepli verilen beyanname 15 gün içinde ödenmez ise pişmanlık zammı gecikme faizine dönüştürülür 
17. Pişmanlık talepli beyanname süresinde ödenmez ise 
 15 gün içinde ödenmez ise kanuni süresinden sonra verilen beyannameye dönüşeceğinden 1.derecede 2 kat usulsüzlük kesilir 
18. İdareden kaynaklanan hata sonucu eksik tahakkuk eden vergi için 
 Ceza kesilmez sadece fark için gecikme faizi hesaplanır 
19. Tarh dosyasında yıllık ve aylık beyannamelerden hangileri bulunur 
 Yıllıkta son 3 yılın aylıkta son 2 yılın beyannameleri bulunur 
20. Beyanname vermeyen mükellefler listesi  
 Her yıl mayıs ayı sonunda alınır 
21. Vergisi ödenmiş ancak beyanname kanuni süreden sonra pişmanlık talepli verildi ise 
 Pişmanlık zammı tahakkuk ettirilmez beyanname tarh işlemleri masasına verilir 
22. Vergi hatalarını düzeltmeye kim yetkilidir 
 Vergi dairesi müdürü 
23. Düzeltme işlemi ne kadar süre içinde karara bağlanır 
 30 gün içinde müdür karara bağlar 
24. Mücbir sebep halinde terkine kim yetkilidir 
 Maliye bakanlığı varlıklarını 3/1 kaybedenlerin borcunu terkine yetkilidir 
25. İhtiyati tahakkuka kim karar verir 
 Vergi dairesi müdürünün yazılı talebi ile defterdar tarafından verilir 
26. Zaman aşımı süresi içinde yapılan düzeltme talepleri 
 Zaman aşımı süresi içinde talep edilen düzeltme talepleri 30 gün içinde karara bağlanır 



27. Beyanname dışındaki vergilerin tarh ve tahakkuku ne ile yapılır 
28. İhbarname ile yapılır 
29. Tüzel kişilerde ceza 
 Tüzel kişilik adına kesilir 
30. Tebliğ edilen ihbarnameye hangi işlemleri ne zaman yapacağız 
 30 gün içinde dava açılmaz ise 30 gün tahakkuk kesilir bir aylık vadenin sonunda yatırılır 
31. Mükellef hangi uzlaşma taleplerinde bulunabilir 
 Sadece ya tarhiyat öncesi yâda tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunabilir 
32. Uzlaşma olmadı ise mükellef dava açabilir mi? 
 Uzlaşma olmaz ise dava açabilir 
33. Hesaplamalarda ay kesirleri 
 Gecikme faizlerinde ay kesirleri dikkate alınmaz  
 Gecikme zamlarında ay kesirleri dikkate alınır 
34. Haciz varakasını kim onaylar 
 Vali veya kaymakam veya yetkisini devredecekleri onaylar 
35. Hesap takip masasında ne işlemler yapılır 
 Yurt dışı çıkış yasağı 
 Tecil talepleri 
 Ödeme emriler haciz varakaları 
36. Diğer işlemler masasının yapacağı bazı işlemler 
37. Belge iptali 
38. Vergi levhası onayı 
39. Ökc cihaz yazısı ve levha verilmesi 

 


