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I — GİRİŞ
Muh ase ben in bir teşe bbüs ün iç orga nizas yonu nda oynadığı
önem li rolü bel irtm ek ade t olmu ştur. Bununla berabe r muhasebey e
lâyık oldu ğu önem in ver ilme diği de bilinen bir gerç ektir .
Bu ilgisi zli ğin çe şitl i nede nleri me vcu ttur (').
Herşey den önce, bir çok muha sebe ciler kend ilerine uygun dü 
şece k muha sebe orga niza syo nun u çeş itli tic are t ve end üstri tü rle 
rine uyd ura bilm ek için zoru nlu genel bilg iler e sahip değ ildirle r.
Bu «uydurma» işine yerin de olar ak giriş mek için benzetme (assim ilat ion ) mele kesin e sahi p olma k gerek ir. Bu meleke uzun bir pra 
tik le gel işm ekl e bera ber her şeyden önce doğal bir kalit edir.
Bir kısım muh ase bec iler de profe syone lden istenm esi gereken
tek niğ e her zaman sah ip bulun mam aktad ır.
Nih aye t birç ok ta cir ler «hiçb ir istih sald e bulunmaksız ın» genel
gid erl eri art ıra n bir serv isi fayda sız bir düzen olar ak görme k eğ ili
min ded irle r.
Halbuk i gerç ek ya da tüzel kişid e bir organ ın faydası sadece is
tih sa l kap asi tes ine deği l ve fak at aynı zamanda yaptığı hizme tlerin
ni tel iği ne de bağlı oldu ğu şüphe sizdir.
Tec rüb e gö ste rm işt ir ki düzgün tutu lmu ş bir muhase be saye
sin de ifla sla rın çoğu nun önün e geç ileb ilir. Birço k teşe bbüs lerin yıllık
kaz anç ları art ab ilir .
Genel gid erle rin meto dlu bir şekild e çıkarı lmış bir ista tist iği, tiI1)
Sh. 3.

Leon Batardo n : La comp tabilit e â la porte de tous Dunod, Paris 1964,
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care tha ne sahi bine bun larda n işler inin önem ine naza ran orans ız gö 
rüne nler i kısma k imkânı sağl ar. Ti tiz lik le tes pit edilm iş ma liye tler , sa 
nayi ciye görgü ye day ana rak değil ve fa ka t yaptığ ını bile rek satı ş fi 
yatla rını düzen lemek imkânı verir.
İşler ini geni şletm ek isteyen bir tac irin bir ist ikr az akd etm ek du 
rumund a olduğ u zaman ya da bir teşe bbüs ün devr i bahis konu su
olduğund a iyi orga nize edi lmiş bir muhaseb enin oyn aya bile ceğ i rolü
belir tme ğe lüzum yokt ur.
Bu örn ekle r gös ter me kte dir ki muhas ebe ilmi ve san 'atı tac ire
zor unlu dur ve hiç kimse onun la işb irliğ ind en teh like si olma ksızı n kaçınamaz.
Bugün muhase benin teşe bbü sler in tic ar i hay atın da ve milli ek o
nomini n kon trol und a git tik çe arta n bir rolü vardır . Muh aseb enin bu
rolünü teşe bbü sler ve milli ekon omi bakım ından alıp en önem li gö 
rün üşle riyle şöylec e açı klay abi liriz .
Teşebb üs yönün den muhase be :
— Bir kon trol ve açık lık organ ı olması nede niyle teşe bbü sün
sıhh atli bir şeki lde yön etilm esin i ve düzgün işle yiş ini sağlar .
— Tic arî ilişk iler e sağlam tem elle r hazırla r.
— Hakim tara fınd an tic ar î ola yla r sebe biyle tü cc ar lar arasınd a
delil ola rak kabul edile bilir.
Teşe bbüs lerin fina nsa l haya tların ı düzen ler.
Mil lî Ekonomi yönün den muhase be :
— Tas arru fun korun masın ı sağlar .
— Tic are t ve end üstr inin geliş mes ini kon trol imkânı ve rir ve böylece millî ekon omin in geliş imi de kon trol edilir .
— Kamu iktid arla rın a vergi mat rah ları bakım ından kesin ilgiler
temin eder. Kamu iktid arla rın ın teh like de oldu ğun u görd üğü bazı
end üst rile ri koruma sı, genel faa liye tin geliş imi bakım ında n bazı ve r
gile ri azaltm ası ya da arttı rma sı, ihra cat ı teş vik etm ek ya da yükü m
altın a sokm ak gibi konu lara el atmas ı imkânı haz ırla r (2).
Mem leke timiz de anca k Katma Değer Ver gisi nin uygu lama ya ko 
nulma sıyla muhase be vergi iliş kil eri yeni ve önem li bo yut lar kaz an
mıştır.
(2) L. C ha rd on ne t: Tec hniq ue Com ptab le Ap pro fon die , Delma s Paris
Sh. 546, 550.
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Uzun çal ışm ala rda n sonra mem leket imizd e katma değe r ver 
gisi 2 Kasım 1984 gün ve 3065 sayılı yasa ile kabul edilm iş ve 1 Ocak
1985'den itib are n yü rür lüğ e girm iştir .
Katma değ er ver gis i yayılı bir satış verg isi olması nedeniyle it 
ha lat tan perake nde ciye kad ar her aşam adak i teşe bbü sleri ilg ilen 
dirm ekt edi r.
Ver gini n yür ürl üğ e girm esi yle on verg i yür ürlü kte n kaldı rılmış tır.
Bu denl i yay gın bir ver gini n muhase be ile ilişk isi de diğe r ver gi
lere göre çok daha fazla olac ağı açıktır .
Nite kim gere k Katma Değer Verg isi ve gerek se daha sonra çı
kar ılan teb liğ, ka rar ve yön etm elik lerd e bu husus açıkç a be lirti lmi ştir .
II — KATMA DEĞER VERGİSİ VE MUHASEBE SERBESTİSİ
Mü ke lle fle rin tutu lma sı zoru nlu olan def terl erd e yerala n kay ıt
ları ver gin in hes apla nma sına ve kon trol una imkân verece k şekild e
yap ma ları ve bu kay ıtla rda enaz aşağ ıdaki husus ları göst erme leri zo
runlu kılın mışt ır.
a) Verg i konu su işle mle rinin mal iyeti verg isiz tuta rlar ı, hesa p
lanan vergi , ind iri le bi lir verg i mikt arı
b) Verg iden istis na edilen işlem lerin, indi rim hakkı tanın an ve
tan ınm aya nla rına gör e mah iyeti ve ayırımı ile hesapl anan ind iril e
bi lir ver gi miktarı
c) İnd irim konu su yapı lam aya cak işlem lerin nite liği ve bu iş
lem lerl e ilg ili ver gi mik tarl arı
d) Ma tra h ve ind irim mik tarl arın dak i deği şme lerle ödenen, te r
kin edile n ve iade olun an ver gile r
Ayr ıca emtea üzerin e iş yap anla r emtea env ante rind e veya en
va nte r de fte rin de hesap dönem i sonun da mev cut emteayı katma
değ er ve rgis ine tab i ola nla r ve olm aya nlar itib ari yle ayırıp gös te
re ce kle rd ir (3).
Yayı nlan an genel teb liğd e de bu husu slar açık lanm ıştır (“).
Gö rüld üğü gibi katm a değe r verg isi muhaseb eye vergileme ile
ilg ili tüm olay ları sağl ıklı bir biçim de orta ya koyma k ve izlemek gö
revi yü kle miş tir.
(3)
(4)

K.D.V. kanunu mel. 54.
K.D.V. Genel tebli ği seri No. 1 par. x-B.
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Kuşk usuz bu durum muhas ebe tek niğ i ve mu has ebe cile r yönü
den sev ind iric idir .
Muhas ebeyi bu denli yardı ma çağ ıran ve onu ade ta kade r o
yapa n bir verg i yasası mem leke timiz de şim diye dek çıkm amı ştın
Katma değe r ver gisi nin uygu lama ya konu lma sıyl a on verg i y
rürl ükt en kaldır ılmış tır.
Üretim üzerind en alınan v e rg ile r:
— Dahilde alınan isti hsa l ver gisi
— Teke l madde lerind en alına n isti hsa l verg isi
— Ele ktri k ve havaga zı isti hsa l ver gis i
Harc ama lar üzerind en alınan ver gile r :
— İşletme verg isi
— Şeker ist ihl ak ver gisi
Hizm etler üzerin den alınan v e rg ile r:
— Na kliy at ver gisi
— PTT hizm etle ri verg isi
— İlan ve reklam hizm etle ri verg isi
İth ala t üzerind en alına n v e rg ile r:
— İtha lde alına n istih sal ver gis i
Bu ver gile rde ve bilhas sa gen iş mük elle f kit lel er ini içine
işlet me ve istih sal ver gile rind e muha sebey e böyl esin e kaps amlı 9 ° r
yükley en hükü mler e rast lam ak mümk ün değ ildir .
Vergi siste mim izde usul hük üm leri verg i usul kanu nun da to pl a n
mıştır.
Bun lar içer sind e def terl er, belg eler ve muhas ebe tek niğ i ile i'9 ’11
ola nla r da mevc uttur.
Verg i Usul Kanun unda yer alan teme l ilke lerd en bir isi mu^ 0
sebe ser bes tisid ir. Bu husus kanu nda şu şek ilde be lirl en mi şti n
Mü kel lefler bu kısımda yazılı ama ç ve esa slar a uyma k şar tıy' 0
de fte rle rin i ve muh aseb eleri ni işle rinin büny esin e uygun ola rak di>e
dik leri usul ve tarzd a düze nlem ekte se rbe stt irle r (5).
Muh aseb e ser bes tisin in yasad a başka örn ekl erin i bulm ak
mümk ündü r.
(5)
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V.U.K. Md. 175.
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Ciltli tic ar i de fte rle r yerin e müte harr ik yapra klı def terl er
bi lm es i (6).
Endüst ri teş ebb üsl erin de kayı t serb estl iği ().
Endüstri teş ebb üsl erin de genel idare gid erle rinin m a l i y ® ^^ 8
b ilm es in in mü kel lefl erin seçim ine bırakılm ış olmas g
Öte yand an verg i usul kanun u vergi
aşa ğ.d aki ama çlar, sağla yaca k şeki lde tutulm asın,

d

fte;' e r in

^

ne

Ağ la m ışt ır.
1-

„

m tJ n u
2-

Mü ke llef ler in ver gi ile ilgil i servet, sermay e ve hesap duru tes bit etm ek;
Vergi ile ilg ili fa ali ye t ve hesap neti cele rini tes pit etmek,
Vergi ile ilg ili işlemle ri belli etmek,

4n t r °l
5

r ,„

Mü ke llef ler in verg i karşı sında ki durum unu hesap üzerinde
etm ek ve incele mek;

- Mü ke lle fin hes ap ve kayı tlanm a yardımıyla'
kar şısı nda ki duru mla rını kont rol etme

V e r gi
k|

â n la rd a n 3. ve 4. sır ad aki ler aslında katma değer verg isi baba da n iste ne nle ri de kapsa yan ilke ler nite ıgın

be|i r l eU n U n la b e r a b e r v e r g i usul ka nu nu nd ^d ef te r W tm a^ aç ı^ gibi
6 n a m a Çİarı tah akk uk, ödeme, e
tüm
göst erilm esin i
v
,
ergis el işle mle rin muhase be kayı tları
„ .
Katma Değer
b a y a c a k bi r biç imd e yoru mlam ak mum
k a y l t |a rında göster ı9 ' Sl Y a s as ı’nd a belir lene n hususların ı
a t m ı ş t ı r Gerçek ®r , | ^ s i zor unl ulu ğu uygu lama da baz, güç lük ler ya atmışt ır.
t 6 n b u 9ün uyg ulam ada üç grup mük elle f ol uş m uş tu r.
Birb irind en ayr, verg isel işlem leri birk aç hesapta izleyenler ;
Bazı ver gis el işle mle ri hiç hesa plar ,a . nöstGrmeyonlûr;
jç jn
b ır
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b 'b

Verg isel işle mle ri ayrı ntılı
'^n
hesa pları açm a çalış mala rı için

0 |a

nlar.
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V-U.K . Md . 203.
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kin hükü mler i işletm e def teri esası ndan bila nço esasına geç işi de
hızla ndır aca ktır. Zira işletm e de fte rind e sol ve sağ yan lar da aç ı
laca k bire r ilave sütu nla tüm verg isel olay ları izleme k mümk ün de 
ğildi r.
Katma Değer Vergi si Yasası çıktı ğınd an bugün e kad ar geçe n
5 aylık süre içe risin de pek çok teb liğ çıka rılmı ş birk aç ade t yö ne t
melik ve Bak anla r Kurulu Kararı yayı nlanmışt ır. Bunl arda n hi çb iri 
sind e açı laca k hesa plar ve işle yişl erin i belir leye n bilg iler e yer ve 
rilm emi ştir.
Bu konuda mük ellef lerin des teks iz ve yardımsı z bıra kılm adığ ı
söyl ene bilir. Aslınd a mük ellef lerin Katma Değer Verg isi ile ilgili mu 
hasebe tek niğ i bilgi ve pren siple ri içe risin de kayda alma ları için ge r
çekte n desteğ e ihti yaç ları vardır .
Muhase bede yapı laca k kayı tların bir kısmı gerç ek değe r ha re
ket lerin i göst eren hesaplar ı, bir kısmı ise nazım hesa pları ilg ile n
dirm ekte dir. Vergile rin ertele nmes i, terk in edilm esi gibi işle mle r na 
zım hesa plarda izlenec ek verg isel olay ların örn ekl erin den dir.
Bu aşamada yapıl acak iş, va kit geçir med en maliye idare si ile
bilims el kurum ların işb irliğ i yap arak Tür kiye çapında , mü kel lefl ere
yol gös teri ci hesap çerç eves inin ve açık lama sının hazı rlanm asıd ır.
Bu hesap çerçe vesi, hemen ilâve edelim sadec e Katma Değer
Verg isi uygula masın a yardımcı olac ak hesap ları içere cek ve ba ğl a
yıcı nit elik te olma yaca ktır.
II! — BELGELER
Katma değer verg isi prensi p itib ari yle kul lan ılac ak belg eler i ver gi
usul kanun unda düzenle nen be lge ler ola rak be lirl em işt ir (10).
Vergi usul kanun unda açık lanan belg eler şu n la rd ır :
Fatura
Perake nde satış vesi kala rı
Gide r pusulas ı
Müs tah sil makbuzu
İrsa liyeler
Serb est meslek makbuzu
(’°)
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Yolc u liste si
Gün lük müş teri liste si
Ücret bord rosu (“ ).
Katıma değ er ver gisi uygula masın da ve yayın lanan tebl iğle rde
ayrıc a düze nlen mes i isten en belge ler de mev cuttu r. Tur istle re ya
pılac ak sa tış lar için kul lan ılac ak özel fatu ra, geçiş dönem inde is
tihs al ver gili sto kla r için düze nlene cek stok beyan names i gibi (12).
Eil ind iği gibi belge düzeni esas itib ariy le vergi usul kanununda
ele alınm ıştır . Anc ak katma değe r verg isi vergi usul kanu nund aki
bel gele rin taşı yac ağı bilgi ler, düzen leme ve kayıt süre led gibi esas
lar yanı nda bazı yeni husu sları da get irm iş bulun mak tadır .
Bun lard an en öne mlis i belge lerin noter den tas tik ett iril me sid ir (*3).
Belge düze niyle ilgili ola rak get irile n diğe r yeni lik ve de ğiş ikli kle r
aras ında :
Ödeme kay ded ici cihaz kullan ılmas ı f 4),
Belg eler in anla şma lı matb aala rda belli şekil ve boyu tlard a belli
bilgil eri için e alac ak şek ilde bastı rılmas ı (ls ), sayı labil ir.
Anl aşm alı mat baa lara bast ırılm amış veya notere tasd ik e tt ir il
memiş belg eler in kulla nılm ası halinde, bunla rın hiç düzen lenme miş
kabul edi lere k vergi usul kanun u hükü mle ri uyarın ca işlem yap ıl
ması (16) verg i mat rahl arın ın resen ta kd ir edilm esine kada r varan so
nu çla r doğ ura bile cek bir suç teş kil etme kted ir.
Ayr ıca ödeme kayd edic i ciha zları kull anm ak sure tiyle verilm esi
gere ken fişl eri n veril mem esi ve bedelin noksan basılması halind e
verg i usul kan unu nda ki özel usul süzlü k cezasının beş katı olara k
uygu lanm ası söz kon usu dur (” ).
Yu kar ıda ki aç ıkla ma lar mü kell efle rin bu konuda son derec e dik 
ka tli olm ala rı ge rek tiğ ini göst erm ekte dir.
(" ) VUK md. 229, 233, 234, 235, 236, 240.
(12) KDV genel tebliğ i seri no. 4, 7.
(13) VUK genel tebliği seri no. 159 par. 1; VUK uyarınca vergi mükellefleri
taraf ında n kullanı lan belgelerin basını ve dağıtımı hakkında yönetmelik madde 13.
(14) 6.12.1981 gün ve 3100 sayılı kanun.
(ıs ) 2.2.1985 günlü yönetmelik.
(10) 2.2.1985 günlü yönetme lik md. 16. VUK genel tebliği seri no. 164. par. 6.
(17) Ödeme kaydedi ci cihazları kullanma zorunlulu ğu hakkındak i kanunla il
gili genel tebliğ sıra no. 1.
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Bizlerin muhase be öğr etim ind e katm a değ er ver gis ini yaln ız ka
yıt tek niğ i açısın dan değil ve fak at belg eler e de ağı rlık ver ere k öğ 
retme mizde büyük yar ar oldu ğu kanısınd ayız.
IV — STOK BİLDİRİMİ
1984 sonu env ant erle rind eki sto kla rın da isti hsa l ver gis i buluna n
mük ellef lerin bu vergiy i 1985 yılı mal tes lim ler i sıras ında mü şte ri
lerden alınan katma değe r verg isin den ind irm ele rin e ola nak tan ın
mıştır (10).
Anca k vergi indi rim i ver gili malla rın satışı oran ında yap ılac akt ır.
Stok lard aki istih sal verg isi yükü nün hesa planm ası üretim teş ebb üs
lerinde hiç de kolay olma mışt ır. Bu hes apla mal arın henüz sonu da
gelme mişti r.
1984 sonun da yarım amul ola rak env ant ere dah il olan sto kla r
1985 yılında ve muhtem elen ilk ayla rda mamul hale ge tir ilm işt ir. Ma 
mul üretim i yarı mamul aşam asınd an sonr a isti hsa l ve rgil i ham ma d
de stok ların dan ve muhte melen kısmen 1985 yılının katm a değ er ve r
gili gird ileri nde n sa rfla rla ge rçe kle şti rilm ek ted ir.
Bu durum da üretim teş ebb üsle ri yeni üretim mamul bir im le rin 
deki istih sal verg isi yükün ü yenide n hesa plam ak zor und adı rlar .
Çalı şmal ar bu şeki lde devam etm iş ve ede cek tir. Çünk ü is tih 
sal verg ili gird iler in üret imde kulla nılm ası zaman alm akta dır.
Üç aylık bir uygu lamad an sonra üret im teş ebb üsl erin in bu kü l
fet li çalış mala rdan kurt arılm ası tem enn imiz dir.
V. SONUÇ
Katma Değer Vergi si muha sebe nin geni ş dest eği ile başa rıya
ulaş abi lece ktir . Bu nedenle muhas ebe bilim i ile ilgi li ola nla r, uyg u
lam acıl ar ve maliy e idares i verg inin başar ıya ulaşm ası bakım ından
elb irliğ i içind e çalış malı dırla r.
Daha fazla va kit kayb etm eksi zin yapıl ması ive dili k kaza nan iş
lerden biri si yol gös teri ci nit eli kte bir hesap çer çev esin in ha zır lan 
masıdır.
Bu hesap çerç eves inin hazır lanma sı Ma liye ve Güm rük Bak anlığı' nca tek tar afl ı ola rak ge rç ek leş tir ile bil ir veya daha iyis i bilim sel
kurum ve kur ulu şla rla orta kla şa yap ılab ilir.
O8)
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