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Vergi hukuku ders notları aöf

Vergi Hukuku * Vergi: Devletin egemenlik gücü temelinde sınırsız alınır. * Harç: Kamu kurumları tarafından sağlanan kamu hizmetleri karşılığında alınır. Unvan ücreti, mahkeme harcı, eğitim ve sınav ücreti, konsolosluk ücreti * Resim: Devlet daire ve kurumlarında görülen hizmet yerine, sadece işe dahil olan kişilerden alınır. İthalatta
damga vergisi, rıhtım fotoğrafı gibi. Bu, yetkili bir makamın izni için bir hükümdür. * Vergi, gelir: GVK-KVK fonlarına vergi: emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, giderler üzerinden veraset vergisi: KDV, ÖTV, gümrük hukuku, damga vergisi kanunu Diğer: VUK, AATUHK, Harçlar Kanunu * Uluslararası Vergi Anlaşmaları: Anlaşmazlıkların
çözümünü kolaylaştırmak amacıyla çifte vergilendirmenin önlenmesi veya azaltılması, U-U vergi kaçırmanın önlenmesi veya azaltılması. Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırıolduğu iddiasıyla yargılanamaz. Kanun hükmündedir. • NSM'yi kaldırma hakkı Bakanlar Kurulu'na aittir. Bu tüzüğü kaldırma hakkı, Danıştay incelemesinden
geçmesi şartıyla Bakanlar Kurulu'na verilir. • Karargâh için mahkemenin görüşünü almak gerekir. • Genel bilgiler Maliye Bakanlığı tarafından alınır. * Özel Özellikler: Maliye Bakanlığı, Gelir Genel MD, Kitaplık özel olabilir. * Danıştay iç birlik kararlarını verir. * Yorum Türü: - Yasama Yorumu: Hukuk yapar, yorumlamaz - İdari (İdari) Yorum:
Vergi Dairesi yapar. - Adli İnceleme: Yargı organı yargıçları zorlamaz. Anayasa mahkemesinin kararları ve davanın birleştirilmesine ilişkin kararlar bağlayıcıdır. - Bilimsel yorumu: Bu vergiler konusunda uzmanlar tarafından yapılır, bağlayıcı değildir. * Yorumlama Yöntemleri: - DEYMSEL Yorum: Maddelerin anlamı, kelimeler kontrol edilir. -
Objektif yorumlama: mevzuatın amacı önemlidir. Zamanın gereklerine göre yorumlanır. - Sistematik yorumlama: yasalar tamamen bertaraf edilir. Bağlantısı kanunun diğer hükümleri tarafından dikkate alınır. - Tarihsel Yorum: Kanunun hazırlık çalışmaları ve tüm belgeler incelenir ve yasa düşünüldüğünde asıl amaç incelenir. * Vergi
mükellefi: Vergi borcunu ödeyen kişi, kanunve kanunla öngörülen yeniden şekil ve usule göre vergi indirimi nin ödenmesinde, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu olan gerçek veya tüzel kişidir. * Vergi mükellefi: Alacaklı vergi ödenmesi durumunda vergi dairesi ile çalışan kişidir. * Vergi Soru Türü:- Mükelleflerin Sorumluluğu - Yasal
Temsilci Yükümlülükler - Karnesiz hizmet sahiplerinin sorumluluğu - KDV'de vergi yükümlülüğü (özel) * Diğer yükümlülük türleri - Tasfiye memurlarının sorumluluğu - İflas dairesinin sorumluluğu - Noterin sorumluluğu - Trafik şube ve büro görevlilerinin sorumluluğu: Mükellef veya mükellef işini görmekle yükümlüdür. * Vergi Uygunluğu:
Yasal lisans vergi mükellefi ve vergi sorumluluğu için gerekli değildir. • Verginin konusu gelir, para veya harcamadır. * Vergi matrahı: Bu tutar değeri veya vergi hesaplamadayalı denir. * Özel vergiler (miktara göre): Motorlu Taşıtlar Vergisi * ADVALOREM vergileri (değer bazlı): Bunlar para ile ifade edilir. *Vergi Geçmişi: Vergi indiriminin
hesaplanmasında vergi matrahına uygulanan ölçüye denir. * Vergi matrahına göre vergi:-Beyanname TARH:-ıKMALEN Vergi Tarihi: --- vergiden önce tahsil edilip--- eksik mat rah-sen vergi TARHI:--- vergi matrahının tamamen veya kısmen tespit edilmesi mümkün değilse, --- mükellefler vergi hatalarını düzelterek vergi dairesi --- düzeltme
ve yeniden düzenleme işlemi dir. • Vergi dairesinin yeniden işletilmesi: Bu vergi mükellefleri, onların yasal temsilcileri, kamu temsilcileri veya vergi mükellefleri için yapılır. Prosedürler: Posta yoluyla tebligat, Daire ve Komisyonda Tebligat, Memur Aracılığıyla Tebliğ, Beyanname İle Bildirim. • İşe başlama tarihinden 10 gün önce bildirimde
bulunulmalıdır. Bu süre içinde yapılmazsa, usulsüzlükler için para cezası kesilir. • Mağazalar ve eczaneler her 3 yılda bir envanter alabilir. * Kitaplar:-çalışmaya devam edenler; Aralık ayında yeniden başlatma; -Mükellefe giriş tarihinden önce muafiyet kalkanı (usulsüzlük cezası); Muafiyet tarihinden itibaren 10 gün içinde yeni kitap
kullanmaya başlayanlar; - Eski defterini kullanmak isteyen kişiler; Ocak ayında ki vergi levhasının Mayıs ayı sonuna kadar vergi dairesi tarafından onaylanması gerekmektedir. * 1 ay içinde adres iş değişiklikleri * Vergi kredisi süresi: 1) Ödeme (TAHSl): 2) Son tarih---Thakuk Zamanaşımı--- İcra Thakuk --- Tahsilat Tüzüğü :- Yabancı ülkede
borçlunun varlığı - Dolandırıcılık iflas - Terkenkesen Hall tasfiyenedeniyle egzersiz eksikliği - Ödeme emri bildirimi - haciz takibi - Sebrain toplama - Bagaj bildirimi ve takip toplama sonunda yapılan , iktisap artırmak, yargı kuruluşu tarafından mal kesintisi raporlama, kamu idaresi tarafından olağanüstü yönetim için alacak-alacaklı güvencesi
kamu bağlayan kamu yürütme askıya Ödeme için yazı ile başvuru - Kamu yeniden değerlemesinin ödeme planına bağlanması 3) İzin:- Doğal afetler nedeniyle 1/3 kayıp (1/3 kayıp) - Tahsilat ın imkansızlığı nedeniyle izin - Tahsilat ın imkansızlığı nedeniyle ayrılma (8 ytl dahil) - Vergi hatalarında iyileşme nedeniyle terk - satın alma nın
terkedilmesi nedeniyle terkin (14'ü geçmiyorsa)* Vergi hatası: Vergilendirmedeki hatalardan kaynaklanan vergi hatası.**** HESP Hatası1) Miktardaki hata 3) Yeniden düzenleme ** Vergilendirme Hatası 1) Mükellefin kişide hatası ** Vergi mükelleflerinde hata ** Vergi veya muafiyet döneminde hata (konu) Vergilendirme veya muafiyet
döneminde hata ( muafiyet süresi * Vergi hatalarını düzeltme hakkı Vergi Dairesi müdürlerine aittir. * Vergi Güvenlik Önlemleri:1) Oylama: Vergi mükellefleri ve mükelleflerle ilgili malzeme, olay, olay, kayıt, sorunları araştırmak ve tanımlamak. 2) İnceleme: Ödenecek vergilerin doğruluğunu kontrol etmek, tespit etmek ve sağlamak.3) Arama:
Bildirimüzerine yapılır. Sulh hakiminden izin alınmalıdır. İncelenen veksicus 3 ay içinde sahibine iade edilir. 4) Bilgi Toplama: Başkalarına sorun. * Mükelleflerin tamamen yoldan çıktığı durumlar: 1) Ödeme: 1 ay içinde 2 adet) Yemek pişirmek ve teslim etmek: 15 gün içinde 3) Mucitlerde olur. 4) Sebep: Cümle kesilmez. - Ağır kazalar, ciddi
hastalık ve gözaltı - yangınlar gibi afetler, zemin titreşimleri ve sel - bir arzu karşı meydana gaybubets - sahibinin iradesine karşı meydana gelen defter ve pasaportların bertaraf 5) ölüm: Bir kişi öldüğünde, ceza da azalır. Asıl vergi ve gecikme zammı mirasçılara geçer. 6) Kanun: 2 yıllık kanunda, vergi ve özel usulsüzlük cezalarının yıl
başından itibaren vergi denitibaren vergi denitibaren kesilmez. - Ceza Tahsil Kanunu: Vade tarihi takvim yılı başından itibaren başlar ve 5 yıl içinde tamamlanır. 7) Vergi cezasında yapılan hatalar:* vergi cezasının kısmen kaldırılması halinde:1) Ceza muafiyeti: İhbar tarihinden itibaren 30 ay içinde cezayı ödeyeceğini bildirirse; Vergi
indirimlerinde binde 1/2, usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının 1/3'ü indirimden düşülür. 2) AF3) Uzlaşma * Tekrar: 5 suç vergi kaybı için, vergi indirimi cezası% 50 ve usulsüzlük cezası% 2yıl içinde yeniden ceza durumunda% 25 oranında artırıldı. * Suçluların cezalandırılması: yok olmak, katılmak (mali faiz) 3 kez, hiçbir mali faiz
varsa, 1/4 Yargılama aşamasında uyuşmazlık çözümü: Vergi mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde, danıştay ve vergi mahkemelerinde dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Kararları Bölge İdare Mahkemesi'ne ve Danıştay'a yapılan itirazlar yoluyla incelenecek. Bölge İdare Mahkemesi 30 gün içinde tek bir hakim
tarafından alınan kararlara itiraz etme hakkına sahiptir. Kurul ve Danıştay, dava daireleri tarafından alınan kararlara karşı davanın 30 gün içinde itiraz edebilir. Dava açma süresi 60 gündür. Sayıştay aşağıdaki davaları birinci derece mahkemesi olarak görür: Bakanlar Kurulu'nun vergi kararlarının çözülmesi- Bakanlıkların vergi-birden fazla
idare veya vergi mahkemeleri hakkındaki düzenleyici işlemlerinin çözümü- Sayıştay'ın yetki alanına giren işlemlere karşı işlemler * İdari aşamalarda vergi uyuşmazlıklarının çözümü- 1) Uzlaşma: İdare tarafından yapılan uzlaşma, resen veya vergiler için vergi indirimleri, kazanılan miktara göre yapılır. Bu itiraz, vergi bildiriminin tebliğinden
itibaren 30 gün içinde yapılır. Bildirge, vergiye dayalı vergi ve vergi israfı gibi bir eylem de olması halinde uzlaşmanın önünü kapattı. Anlaşma sağlanamazsa, yetkili vergi mahkemelerine dava açma süresi 15 günden fazla veya 15 günden az ise, tutanak bildirimitarihinden itibaren 15 günden fazla olacaktır. Uzlaşmaya varılırsa, ödeme
süresinin bildirilmesinden dakikalar önce; Yasal ödeme süresi, ceza ve vergiler, ödeme süresinin kısmen veya tamamen geçirilmesi halinde tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir. 2) Vergi hatalarının düzeltilmesi * Ödeme nin güvencesi: 1) Mükellefin, vergi kaçırma davasına giren bir eyleme tabi kefalet veya kefil-bir eylemi
göstermesini talep etmek - borçlunun Türkiye'de ikamet etmemesi halinde - yasal bir kişi, tedavi edilemez bir kefil durumunda geçerli bir kefil gösterebilir. 2) Kefalet talebinde bulunulması gereken davaların varlığı durumunda - borçlunun sabit bir ikametgahı yoksa - borçlu kaçmış veya kurtulmuştur. , malların kaçakçılığı, hileli davranış
olasılığı varsa - borçlu nun süresi içinde mal beyanda bulunmamışsa - mükellefin malını kaçırma davranışı - kısıtlama-itiraz girişimleri 7 gün içinde vergi mahkemesinde yapılacaktır. 3) İhtiyati Haciz Uygulaması:- Alacaklı ihlal ederse, ilk 4'ü kefalet veya kefil gösterilmemişse-borçlu ya karşı dava açılmışsa- borçlunun 7 gün içinde dava
açma hakkı vardır 4) Diğer tedbirler: - Rüçhan hakkı-nil işlemi- takas- Tasfiye memurlarının mali sorumluluğu * Verginin değeri tahsil edilecektir Faiz: Tahakkuk gecikmeli vergiler içindir. Aylık gecikme faiz oranında gecikme faiz oranı gecikme zammı oranındadır. - Gecikme zammı: Toplama aşamasıile ilgili. AATUHK'ya göre bu oran ayda
%2. reçete edilmiştir.
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