VERG‹ HUKUKUNDA B‹LD‹R‹MLER
Serdar AYTEK‹N
Vergi Denetmen Yard›mc›s›
Zübeyir BAKMAZ
Vergi Denetmen Yard›mc›s›

V

G‹R‹fi:
ergi Usul Kanunu’nun ikinci kitab›nda mükellefin ödevleri
düzenlenmifltir. Bildirimler, Vergi Usul Kanunu’nun mükellefin ödevleri
kitab›n›n ilk k›sm›nda yer almaktad›r. Mükelleflerin bildirim
yükümlülü¤ü 4 ana bölümden oluflmaktad›r. Bu yükümlülükler; ifle bafllaman›n
bildirilmesi, de¤iflikliklerin bildirilmesi, ifli b›rakman›n bildirilmesi, bina ve
arazinin de¤iflikliklerinin bildirilmesi fleklindedir.
Bildirim yükümlülü¤ü; mükellefiyet kayd›n›n yap›lmas›n› sa¤lamas› d›fl›nda
vergi hukukundaki de¤erleme, yoklama, vesikalar, vergi muafl›¤›…gibi birçok
konuyu ilgilendirmektedir.
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinde genel olarak iktisadi k›ymetlerin, ifl
bafllama ve ifli b›rakma tarihlerindeki de¤erleri esas al›nmakta ve bu tarihler
itibariyla de¤erleme hükümleri uygulanmaktad›r. Mükellefin ticari kar› ve vergi
matrah› bu sayede belirlenmektedir.
Vergi Usul Kanunu’nun 127. maddesinde yoklama aç›klanm›flt›r. Yoklama ile;
mükelleflerin ve mükellefiyetle ilgili maddi olaylar›n, kay›tlar›n ve mevzular›n
araflt›r›labilmesi ve tespit edilebilmesi için bildirim yükümlülü¤ünün yerine
getirilmesi flartt›r.
Vergi dairesi, ifli b›rakma bildiriminin ekinde mükellefin kullanmad›¤› bofl
vesikalar› alarak iptal etmektedir. Vesikalar›n ( Fatura, sevk irsaliyesi…) iptali
ile sahte belge kullan›m›n›n ve kay›t d›fl› ekonominin önlenmesi
amaçlanmaktad›r.
‹fl de¤iflikliklerinin bildirilmesi ile mükellefin vergi karfl›s›ndaki durumu tespit
edilmektedir. Bildirim sayesinde vergi muafl›¤›ndan faydalanacak veya vergiye
tabi olacak mükelleflerin tespiti yap›lmaktad›r.
Adres de¤iflikli¤inin bildirim yükümlülü¤ü; tebligat, vergi incelemesi
hususlar›nda ve özellik arzeden di¤er konularda mükellefe ulafl›m kolayl›¤›
sa¤lamaktad›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›
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Vergi idaresi ve mükellef aç›s›ndan
önem arzeden bu yükümlülükler ile
bildirimlerde süre ve flekiller ayr›nt›l›
olarak afla¤›da ele al›nacakt›r.
A- ‹fiE BAfiLAMAYI B‹LD‹RME

‹fle bafllamay› bildirmek yükümlülü¤ünde olan mükellefler Vergi Usul
Kanunu’nun 153 maddesinde aç›klanm›flt›r. Bu mükellefler;

vergiye tabi ticaret ve sanat erbab›:
Basit usulde vergilendirilen ticaret
erbab›, iflletme hesab› esas›nda defter
tutan ticaret erbab›, bilanço usulünde
defter tutan ticaret erbab› bildirim
zorunlulu¤una tabidir.
serbest meslek erbab›: Serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa
edenlerin ifle bafllamay› bildirme
zorunlulu¤u bulunmakta iken, serbest
meslek faaliyetini ar›zi olarak ifa
edenlerin böyle bir zorunlulu¤u
bulunmamaktad›r.

kurumlar vergisi mükellefleri: Eshaml› komandit, limited ve anonim
flirket-lerin, dernek ve vak›flara ait
iktisadi iflletmelerin, iktisadi kamu
müesselerinin, ifl ortakl›klar›n›n, ifle
bafllamay› bildirme zorunluluklar›
bulunmaktad›r.
Kollektif flirketler, komandit flirketler ile adi flirketler: Kollektif ve
adi komandit flirketler, Türk Ticaret
Kanununda düzenlendikleri için tüzel
kiflili¤i haiz flah›s ticaret flirketleridir.

1

Vergi mevzuat›m›zda, sözkonusu tüzel
kiflilikler için vergi mükellefiyeti tesis
edilmemifltir. Bu tüzel kifliliklerin
ortaklar› gelir vergisi mükellefi
olmaktad›r. fiah›s flirketlerinde ifle
bafllamay› bildirme mecburiyeti, Vergi
Usul Kanunu’nun 153 maddesi ile
flirket ortaklar›na b›rak›lm›flt›r.
Adi flirketler; borçlar kanununda
düzenlenmifl ve tüzel kiflili¤i haiz
olmayan bir ticaret ortakl›¤›d›r. Adi
flirketin, vergi mevzuat›m›z içinde
herhangi bir mükellefiyeti bulunmad› ¤›ndan, ortaklar› ayr› ayr› gelir vergisi
mükellefi olmaktad›r. Bundan dolay›
adi flirketlerde ifle bafllamay› bildirme
mecburiyeti, ortaklar›n sorumlulu¤u
alt›ndad›r.

Bu düzenlemeye göre; ücretlilerin,
menkul sermaye irad›, gayrimenkul
sermaye irad›, zirai kazanç, di¤er
kazanç ve irat sahiplerinin ifle bafllamay› bildirme mecburiyeti bulunmamaktad›r. Zira bu mükelleflerin bir
k›sm›n›n iflyeri bulunmamakta bir
k›sm›n›n da vergiyi do¤uran olay›n
meydana gelmesinden sonra mükellefiyetin izlenmesi gerekmektedir 1.

Vergi daireleri ifllem yönergesinin
(tam otomasyonlu vergi daireleri için)
7. maddesinde bildirimlerin; ifle
bafllama/b›rakma bildirimi ile yap›laca¤› belirtilmifltir.

Mehmet Ali ÖZYER, Vergi Usul Kanunu Uygulamas›,(Bkz. 2005 Bask›.S:235)

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Bildirim; gerçek kiflilerde mükellef,
tüzel kifliler ile tüzel kiflili¤i
olmayanlarda bunlar› temsile yetkili
kifliler taraf›ndan imzalan›r.
Bildirimin; avukat, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müflavir
veya yeminli mali müflavirler arac›l›¤›yla düzenlenmesi halinde, bildirim
bu kifliler taraf›ndan da ayr›ca kaflemühür bas›lmak suretiyle imzalan›r.
‹fle bafllama bildiriminin ekinde;
• Gerçek kifliler için,

1- Noter onayl› imza sirküleri ( basit
usülde vergilendirilenler hariç),
2- Onayl› nüfus cüzdan› sureti,
3- ‹kametgah ilmühaberi,

4- Basit usulde vergilendirme talep
eden yükümlülerden;

a. ‹flyerinin kendine ait olmas› halinde
emlak vergisine esas olan vergi
de¤erini gösterir belediyeden al›nacak
olan onayl› bir belge,
b. ‹flyerinin kiralanm›fl olmas› halinde
ise kira kontrat›n›n bir örne¤i,

5- Ticari plakal› nakil vas›talar›
sahiplerinden bu tafl›tlara iliflkin fatura
veya noter senedinin tasdikli bir
örne¤i,
• Tüzel kifliler için,

1- Kurumlar vergisi mükellefi olan
ticaret flirketlerinin (Anonim, limited
ve eshaml› komandit flirketler)
baflvurusunu, ticaret sicil memurlu¤u
yapmaktad›r. Sözkonusu mükelleflerin
ilgili vergi dairesine herhangi bir belge
ibraz etme sorumlulu¤u yoktur.
‹SMMMO Yay›n Organ›

2- Kurumlar vergisi mükellefi olmayan
ticaret flirketlerinden; flirket ana
sözleflmesinin noter onayl› bir örne¤i
ile Ticaret Siciline müraacat edildi¤ine
dair belge örne¤i, flirketi temsile yetkili
kiflilerin onayl› nüfus cüzdan› sureti,
ikametgah ilmühaberi, noter onayl›
imza sirküleri,

• Kooperatiflerden varsa üst birli¤e
kay›tl› olduklar›na dair yaz›,
‹lgili vergi
istenmektedir.

dairesi

taraf›ndan

Farkl› vergi daireleri yetki alan› içinde
ilave ifller aç›lmas› veya adres
de¤ifliklikleri nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde yukar›da say›lan
belgeler istenir. Ayr›ca, tüzel kiflilerden bu hususlarla ilgili yönetim
kurulu karar›n›n noter tasdikli bir
örne¤i al›n›r. Bu de¤iflikliklerle ilgili
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aranmaz.
Gelirleri; ücret, menkul sermaye irad›,
gayrimenkul sermaye irad› ile di¤er
kazanç ve iratlardan veya bunlar›n
birkaç›ndan ibaret olanlar›n mükellefiyete girifl ifllemleri, verdikleri ilk
beyannameler üzerine yap›l›r

Di¤er ücret kapsam›na giren hizmet
erbab›n›n mükellefiyet tesisi, iflverenden alacaklar› ifl bildirimi üzerine
yap›l›r ve kendilerine vergi karnesi
verilir.
‹fle bafllama bildirimleri;

• Gerçek kiflilerde, ifle bafllama
tarihinden itibaren 10 gün içinde,

• Kurumlar vergisi mükellefi ticaret
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flirketlerinde, kurulufl aflamas›nda ifle
bafllama, 10 gün içinde (ticaret sicil
memurlu¤u taraf›ndan),
• Di¤er kurumlar vergisi mükelleflerinde, kurulufl aflamas›nda ifle
bafllama, 10 gün içinde,

ilgili vergi dairesine yap›l›r. Kurumlar
vergisi mükellefi ticaret flirketlerinin
sadece kurulufl aflmas›ndaki ifle
bafllama bildirimleri ticaret sicil
memurlar› taraf›ndan yap›l›r. Di¤er
bildirimlerin ise kendilerince yap›lmas› gerekir.
‹fle bafllama bildiriminin kanunda
belirtilen süre içinde yap›lmamas›;
Vergi Usul Kanunu’nun 352/I-7.
maddesine istinaden usulsüzlük cezas›
sebebidir.

Ticaret Sicil Memurluklar›, kurumlar
vergisi mükellefi olan anonim, limited
ve eshaml› komandit flirketlerinin
tescil için kendilerine ibraz ettikleri
baflvuru evraklar›n›n bir suretini ilgili
vergi dairesine intikal ettirmek
zorundad›r. Böylece kurumlar vergisi
mükellefi olan ticaret flirketlerinin ifle
bafllamay› bildirme yükümlülükleri
yerine getirilmifl olunur. Bildirim
yükümlülü¤ünü süresi içinde yerine
getirmeyen ticaret sicil memurlar›
ad›na Vergi Usul Kanunu’nun 352/I-7
maddesine göre usulsüzlük cezas›
kesilir.
B-DE⁄‹fi‹KL‹KLER‹N
B‹LD‹R‹LMES‹:

1-Adres De¤iflikliklerinin Bildirilmesi: Mükellefler, bilinen ifl veya
‹SMMMO Yay›n Organ›

ikamet yeri adreslerini de¤ifltirdiklerinde, yeni adreslerini ilgili vergi
dairesine bildirmeye mecburdurlar. ‹fl
ve teflebbüsün bir yerden di¤er bir yere
nakledilmesi adres de¤iflikli¤i say›lmaktad›r. Mükellefler iflyeri adresi
de¤iflmemesine ra¤men sadece ikametgah adresinin de¤iflmesi durumunda bile bu de¤iflikli¤i bildirmek
zorundad›r. Bildirimin, de¤iflikli¤in
meydana geldi¤i tarihten itibaren 1 ay
içinde yaz›l› olarak yap›lmas›
gerekmektedir. De¤iflikli¤in bu süre
içinde bildirilmemesi halinde Vergi
Usul Kanunu’nun 352/II-4. maddesi
gere¤ince usulsüzlük cezas› kesilir.
2- ‹fl De¤iflikliklerinin Bildirilmesi:
‹fle bafllad›klar›n› bildiren mükelleflerden;

• Yeni bir vergiye tabi olmay›, (sigorta
acenteli¤i al›nmas› dolay›s›yla banka
ve sigorta muameleleri vergisine tabi
olunmas›)
• Mükellefiyet fleklinde de¤iflikli¤i,
(basit usulden gerçek usule geçilmesi)

• Mükellefiyetten muafl›¤a geçmeyi,
(basit usulden vergiden muaf esnafl›¤a
geçilmesi)

gerektirecek surette ifllerinde de¤ifliklik olanlar, bu de¤ifliklikleri 1 ay
içinde ilgili vergi dairesine yaz›l› bir
flekilde bildirmek zorundad›r. Bu süre
içinde bildirim yükümlülü¤ünü yerine
getirmeyen mükelleflere Vergi Usul
Kanunu’nun 352/II-4. maddesi uyar›nca usulsüzlük cezas› kesilir.
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3- ‹flletmede De¤iflikli¤in Bildirilmesi: Mükellefler ayn› teflebbüs veya
iflletmeye dahil bulunan iflyerlerinin
say›s›nda meydana gelen art›fl veya
azal›fllar› ilgili vergi dairesine 1 ay
içinde yaz›l› bir flekilde bildirmek
zorundad›r. Süresi içinde bildirim
yap›lmazsa Vergi Usul Kanunu’nun
352/II-4. maddesi gere¤ince usulsüzlük cezas› kesilir.
Mesela Ankara’daki merkez ma¤azas›n›n yan› s›ra Konya’da da flube açan
bir mükellefin bu durumu ba¤l› oldu¤
vergi dairesine bildirmesi gerekir.
Öteden beri nakliyecilik faaliyetinde
bulunan bir mükellefin yeni kamyon
almas› hali de bildirilmesi gereken bir
iflletme de¤iflikli¤idir 2.
C- ‹fi‹ BIRAKMANIN
B‹LD‹R‹LMES‹:

1-‹fli B›rakman›n Bildirilmesi:

Vergi Usul Kanunu’nun 161. maddesinde ifli b›rakma; “vergiye tabi olmay›
gerektiren ifllemlerin tamamen durdurulmas› ve sona ermesi ifli b›rakmay›
ifade eder” fleklinde tan›mlanm›flt›r.
Kanun koyucu ifli b›rakmada; her türlü
al›m ve sat›m›n sona erdirilmesini
amaçlam›flt›r.

Ticari faaliyetin, tedarik ve sat›fl
aflamas› olmak üzere 2 aya¤› bulunmaktad›r 3. Faaliyeti durdurulan bir
iflletmede, tedarik aflamas› sona ermifl
2
3
4

demektir. Her türlü emtia/üretim
malzemesi al›m› sona erdirilmifltir.
Tedarik aflamas› sona erdirilen yani
faaliyeti durdurulan bir iflletmenin ifli
b›rakt›¤› söylenemez. Çünkü ifli
b›rakma ile faaliyeti durdurma birbirinden farkl› kavramlard›r. Mükellef,
stoklar›ndaki emtialar›n ve envantere
kay›tl› iktisadi k›ymetlerin tamam›n›
elden ç›karmal›d›r. Art›k sat›fl aflamas›
tamamen sona erdirilmelidir. Buradaki
sat›fltan maksat sadece ticareti yap›lan
emtia sat›fl› de¤ildir. Ticari emtia
sat›fl›n›n yan›nda iflletme varl›klar›n›n
da (demirbafllar›n, makinalar›n, tesisatlar›n, tafl›tlar›n vb.) elden ç›kar›lmas› gerekmektedir. Çünkü bu sat›fllar›n tamam› vergiye tabi bulunmaktad›r.
Özetle bir mükellefin ifli b›rakm›fl
say›labilmesi için; mevutlar›n›n tamam›n› satm›fl olmas› gerekmektedir. Bu
sat›fl iflleminin illa 3. kiflilere yap›lmas›
flart de¤ildir. ‹flletme sahibi sözkonusu
iktisadi k›ymetleri kendi ad›na da
fatura edebilir.
Nakil vas›tas› ile tafl›mac›l›k yapan bir
mükellef nakil vas›tas›n› elden ç›karmadan veya kullan›lamaz hale
geldi¤ini ispatlamadan ifli b›rakt›¤›n›
ileri süremez4. Vergi ‹daresi de
28.12.1998 tarih ve 1998/6 say›l›
uygulama iç genelgesiyle; nakliyecilik
faaliyetinde iflin terkinin ancak arac›n,

Mehmet Ali ÖZYER, Vergi Usul Kanunu Uygulamas›,(Bkz. 2005 Bask›.S:242)
Beyanname Düzenleme K›lavuzu, Hesap Uzmanlar› Derne¤i Yay›nlar›, (Bkz. 2005 Bask› S. )
Mehmet Ali ÖZYER, Vergi Usul Kanunu Uygulamas›,(Bkz. 2005 Bask›.S:243)

‹SMMMO Yay›n Organ›
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elden ç›kar›ld›¤›n›n, noter tasdikli
veya senetli olarak sat›lmas› halinde
veya trafik tescil bürosunda gayri
ticariye çevrilmesiyle ya da hurdaya
ayr›ld›¤›n›n veya takoza ç›kar›ld›¤›n›n
belgelenmesi ile kabul edilece¤i
fleklinde görüfl bildirmifltir.
‹fllerin herhangi bir sebeple geçici
olarak durdurulmas› ifli b›rakma
say›lmaz. Yolcu tafl›ma iflinde
kullan›lan bir otobüsün kaza geçirmesi
sonucu bir süre tamirde kalmas› iflin
b›rak›lmas›na neden olmaz.

Baz› durumlarda mükellef ifli b›rakt›¤›
halde vergi dairesine bildirimde
bulumamaktad›r. Vergi Usul Kanunu’nun 160 maddesine 5228 say›l›
kanunun 6.maddesiyle eklenen hüküm
ile vergi dairelerine, gerekli flartlar›n
varl›¤› halinde, resen terk yetkisi
verilmifltir.
Vergi dairesinin resen terk ifllemini
yapabilmesi için afla¤›daki flartlardan
herhangi birinin varl›¤› yeterlidir;
• ‹fli b›rakma bildiriminde bulunmayan
bir mükellefin ifli b›rakt›¤›n›n tespit
edilmesi,

• Yap›lan araflt›rma ve yoklamalar
sonucunda bilinen adreslerinde bulunamamas› ve baflka bir adreste
faaliyetine devam etti¤ine dair bilgi
edinilememesi
• Baflkaca bir ticari, zirai ve mesleki
faaliyeti olmad›¤› halde münhas›ran
sahte belge düzenlemek amac›yla
mükellefe tesis ettirdi¤inin vergi
incelemesine yetkili olanlarca düzen‹SMMMO Yay›n Organ›

lenen rapor ile tespit edilmesi ve
mükellefiyet kayd›n›n devam›na gerek
görülmedi¤inin raporda belirtilmesi
halinde,
mükellef (matrahl› veya matrahs›z
beyanname verenler dahil) ifli b›rakm›fl
addolunur ve mükellefiyet kayd› vergi
dairesince terkin edilir.
Mükellefiyet kayd›n›n terkin edilmesi,
mükellefin ifli b›rakmas›ndan önceki
döneme iliflkin yükümlülüklerini ortadan kald›rmayaca¤› gibi bu tarihten
sonra faaliyette bulundu¤unun tespiti
halinde bu dönemlere iliflkin vergilendirmeye ve sahte belge düzenleme
fiilini iflleyenler hakk›nda kovuflturma
yap›lmas›na ve ceza uygulanmas›na da
engel teflkil etmez.
‹fli b›rakma bildirimi olay›n vukuu
tarihinden itibaren bir ay içerisinde
ilgili vergi dairesine yaz›l› olarak
yap›l›r. Bu süre içerisinde bildirimde
bulunmayan mükelleflere Vergi Usul
Kanunu’nun 352/II-4. maddesine göre
usulsüzlük cezas› kesilir.
‹fli b›rakmak isteyen mükelleflerin ifli
b›rakma bildiriminin ekinde hangi
vesikalar› vergi dairesine ibraz etmesi
gerekti¤i ve vergi daireleri taraf›ndan
hangi ifllemlerin yap›laca¤› 246 s›ra
nolu vergi usül kanunu genel tebli¤i ile
afla¤›daki gibi düzenlenmifltir;
1- ‹fli b›rakan mükellefler, Vergi Usul
Kanunu uyar›nca notere tasdik ettirmifl
veya ‘Vergi Usul Kanunu Uyar›nca
Vergi Mükellefleri Taraf›ndan Kullan›lan Belgelerin Bas›m ve Da¤›t›m›
Hakk›nda Yönetmelik’ hükümlerine
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göre anlaflmal› matbaalara bast›rm›fl
olduklar› belgelerden, kullan›lmam›fl
olanlar ile en son kulland›klar› ciltleri,
ifli b›rakma bildiriminde bulunacaklar›
süre içinde ba¤l› bulunduklar› vergi
dairelerine ibraz ederek kullan›lmam›fl
belgelerin iptal edilmesini sa¤layacaklard›r.
2- Belgelerin vergi dairesine ibraz›
üzerine, son kullan›lan ciltlere iliflkin
olarak, belgenin nev'i, seri ve s›ra
numaras›, en son belgenin düzenlendi¤i tarih ile kullan›lmam›fl bulunan
ciltlerin ilk ve son seri ve s›ra
numaralar› bir tutanakla tespit edilecek
ve düzenlenen tutanak vergi dairesi
yetkilileri ile mükellef veya vekili
taraf›ndan imzalanacakt›r.
3- Bu suretle tespit edilen seri ve s›ra
numaralar› anlaflmal› matbaa iflletmecileri ile noterler taraf›ndan gönderilen
bilgi formlar›nda yer alan seri ve s›ra
numaralar› ile karfl›laflt›r›larak kullan›lmayan belgelerden ibraz edilmeyenlerin bulunup bulunmad›¤› tespit
edilecektir.
4- Mükelleflerce vergi dairelerine
ibraz edilen kullan›lmam›fl belgeler,
yatay ya da dikey kesilmek suretiyle
kullan›lmayacak flekilde iptal edilecektir. Iptale iliflkin olarak düzenlenen
tutana¤›n bir nüshas› muhafaza edilmek üzere mükellefe verilecek, di¤er
nüshas› ise mükellefin tarh dosyas›nda
saklanacakt›r
2-Tasfiye ve ‹flas›n Bildirilmesi:
Tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyet vergi ile ilgili muamelelerin
‹SMMMO Yay›n Organ›

tamamen sona ermesine kadar devam
etmektedir.
Bir iflletmenin tasfiyeye girmesi veya
iflas masas›na kaydedilmesi, ifli
b›rakma anlam›na gelmez. ‹flletmenin
tasfiyeye girmesi ve iflas›n aç›lmas›;
faaliyetinin tamamen durdurulmas› ve
sona erdirilmesi için gerekli olan
sürecin bafllang›c›d›r ve bu sürecin
bafllayabilmesi için ticari emtia ve
iktisadi k›ymet tedarikinin tamamen
sona ermesi (iflletme faaliyetinin
durdurulmas›) gerekmektedir. Tasfiye
ve iflas sürecinde de iflletmenin elinde
kalan ticari emtialar› ile iktisadi
k›ymetleri (mal ve hizmet üretim
araçlar›, demirbafllar› ve tesisatlar›
gibi…) tamamen elden ç›kar›l›r.
Sözkonusu süreç tamamland›¤›nda ifli
b›rakma gerçekleflmifl olur.
Tasfiye ve iflas hallerinde tasfiye
memurlar› veya iflas dairesi;
• Tasfiye veya iflas kararlar›n›,
• Tasfiyenin ve iflas›n kapand›¤›n›,
Vergi dairesine ayr› ayr› bildirmeye
mecburdurlar.
Tüzel kiflilerin tasfiye haline girmifl
veya tasfiye edilmifl olmalar› kanuni
temsilcilerin tasifyeye girifl tarihinden
önceki zamanlara ait sorumluluklar›n›
kald›rmaz..
3- Ölüm Halinin Bildirilmesi:
Ölüm ifli b›rakma hükmündedir. Ölüm,
mükellefin
miras›
reddetmemifl
mirasç›lar› taraf›ndan ölüm tarihinden
itibaren bir ay içinde yaz›l› olarak ilgili
vergi dairesine bildirilir. Mirasç›lardan
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herhangi birinin ölümü bildirmesi
di¤er mirasç›lar› bu ödevden kurtar›r.

Vergi Usul Kanunu’nun 16.maddesine
göre, ölüm hali ile ilgili özel bir hüküm
bulunmad›¤› için, bildirme süresine üç
ay eklenmesi gerekir.
SONUÇ:

Bildirim yükümlülü¤ünün yerine
getirilmesi, mükellef ve vergi idaresi
aç›s›ndan önemli bir yere sahiptir.
Mükellefin bu yükümlülü¤ü yerine
getirmesi sayesinde genel olarak

‹SMMMO Yay›n Organ›

mükellefin aleyhine oluflabilecek
ifllemler önlenmekte ve mükellefin
vergi karfl›s›ndaki durumu tam olarak
tespit edilebilmektedir. Vergi idaresi
aç›s›ndan bildirim yükümlülü¤ünün
yerine getirilmesi ifllemlerin daha h›zl›
ve kolay gerçekleflmesini sa¤lamaktad›r. Bildirimler; vergi kay›p ve
kaça¤›n›n ve kay›t d›fl› ekonominin
önlenmesinde önemli bir yere sahiptir.
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