 alfa ymm

 Alfa YMM Ltd. Şti.
Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.266
Kat. 5 Şişli - İstanbul

 Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx)

Fax : (0212) 343 31 41

İstanbul, 02.01.2008
ALFA
GENELGE
2008/09
Konu :1- Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları
2- Özel Usulsüzlük Cezaları
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan bazı hadlerin 2007 yılı için % 7,2 olarak tespit edilen
yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle yeni belirlenen hadler, 378 Seri Nolu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanmıştır. Bu Tebliğle yayımlanan (YTL)
cinsinden yeni hadler aşağıda açıklanmıştır.
1- Birinci ve İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları
V.U.K' un 352. maddesindeki fiillerin işlenmesi nedeniyle uygulanacak ve 378 no.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, yeniden belirlenen usulsüzlük cezası
tutarları 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren aşağıdaki gibidir:
MADDE NO – KONUSU

2008 Yılında
Uygulanacak
Miktar
(YTL)

MADDE 352

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
Birinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

80,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan 1. sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

50,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

25,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar

13,00

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

6,80

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

3,20

İkinci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

46,00

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek
erbabı

25,00

3 - İkinci sınıf tüccarlar

13,00

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
olanlar

1

6,80

2-

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

3,20

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

1,80

Özel Usulsüzlük Cezaları:
a) Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi Alınmaması ve Diğer Şekil ve Usul
Hükümlerine Uyulmaması:
V.U.K'nun 353. maddesindeki fiillerin işlenmesi nedeniyle uygulanacak asgari özel
usulsüzlük cezaları arttırılmıştır. Buna göre, eski asgari ceza miktarları ile 378 no.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren
uygulanacak yeni asgari ceza miktarları aşağıdaki gibidir:

MADDE NO – KONUSU

MADDE
353

Eski Ceza 2007 Yılında
Miktarı Uygulanacak
(YTL) Miktar(YTL
)

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil usul
hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu
verilmemesi, alınmaması

139,00

149,00

64.000,00

68.000,00

139,00

149,00

6.400,00

6.800,00

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

64.000,00

68.000,00

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti
getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması,
yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine
uyulmaması

139,00

149,00

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali
tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar
programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması

3.000,00

3200,00

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını
kullanmaksızın işlem yapanlara

160,00

170,00

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine
getirmeyen matbaa işletmecilerine

490,00

500,00

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu
getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen
standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

640,00

680,00

10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli
görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

490,00

500,00

- Bir takvim yılı içinde her belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma
bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile
Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin
düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

b)

Bilgi Vermekten Çekinenlere Uygulanacak Cezalar :
2

V.U.K.'nun mükerrer 355.maddesindeki fiillerin işlenmesi (yetkililere bilgi vermekten
çekinenler ile, vergi incelemeleri vb. durumlarda yardım etmeyenler) nedeniyle
uygulanacak olan özel usulsüzlük cezaları arttırılmıştır. Buna göre, eski ceza miktarları
ile, 378 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere tatbik edilecek yeni ceza miktarları aşağıdaki gibidir;

MÜKERRER Bilgi vermekten çekinenler İle 256, 257 ve mükerrer 257 nci
MADDE 355- madde hükmüne uymayanlar için ceza

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

Eski Ceza
Miktarı
(YTL)

2007 Yılında
Uygulanacak
Miktar
(YTL)

1.390,00

1.490,00

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit
usulde tespit edilenler hakkında

640,00

680,00

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar
hakkında

300,00

320,00

Saygılarımızla,
ALFA YMM LTD.ŞTI.
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