VERGİ CEZALARI (513 Sıra No.lu VUK Tebliği )
01.01.2020 Tarihinden itibaren Geçerli Olmak Üzere
Vergi Ziyaı Cezası Oranı (VUK md. 344)
VUK Md. 359’da ki Fiillerle Sebebiyet Verilirse Vergi Ziyaı Cezası Oranı (VUK md.
344)
I’in ci derece usulsüzlükler
(VUK md. 352)
 Vergi beyannamelerinin süresinde verilmemesi,
 Zorunlu defterlerden birinin tutulmamış olması,
 Defter kayıtlarının doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek
derecede karışık olması,
 İşe başlamanın zamanında bildirilmemiş olması,
 Defterin tasdik ettirilmemesi vb.
II’in ci derece usulsüzlükler
(VUK md. 352) (Bildirimlerin zamanında yapılmamış olması vb.)
Özel Usulsüzlükler
(1.1.2020’dan itibaren 513 No.lu VUK GT ile)
 Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzu
düzenlenmemesi veya
 Eksik tutarlı düzenlenmesi,
 Alınması gerektiği halde alınmaması (VUK md. 353/1)
(Bir tak vim yılı için de her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam
ceza 180.000,00.- TL.)













7.000.- TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerini banka, ve benzeri finans kurumları
veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna
uymayan mükelleflerden (VUK Mük. Md. 355)
(Bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 1.800.000,-TL.)
Perakende satış fişi, yazar kasa fişi, giriş ve yolcu taşıma fişi, sevk irsaliyesi,
taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi düzenlememe,
bulundurmama ve gerçeğe aykırı bir şekilde düzenleme (VUK md. 353/2)
Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza
18.000-TL
Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza
148.000-TL
Günü gününe kayıt zorunluluğu olan defterlerin işyerinde bulundurulmaması,
vergi levhası asılmaması
Tek düzen muhasebe planına uyulmaması (VUK md. 353/6)
VUK md. 8/5’de düzenlenen tek vergi numarası ile ilgili mecburiyetlere
uyulmaması (VUK md. 353/7)
Belge basım ile ilgili bildirim görevini yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine
(VUK md.353/8)
(Bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 220.000.-TL.)
Vergi kimlik numarası ile ilgili bildirim ve ödevleri yerine getirmeyenlere
(VUK md. 353/9)
VUK 127/d gereğince ikaza rağmen durmayan aracın sahibi adına (VUK md.
353/10)
Bilgi vermekten çekinenler ile VUK 256, 257 ve mük. 257 nci maddeleri
hükümlerine uymayanlar (VUK Mük. Md. 355)1. sınıf tacirler ile serbest meslek
erbabı hakkında 2. sınıf tacirler, defter tutan çiftçiler ile basit usul mükellefleri
hakkında Yukarıdakiler dışında kalanlar hakkında

1 Kat
3 Kat
VUK ek cetvele göre

VUK ek cetvele göre
Belgeye eksik yazılan tutarların
%10’u(asgari ceza tutarı 350TL’dir.)

(Her birine, her bir işlem için bu
maddeye göre uygulanan maktu
cezalardan az olmamak üzere işleme
konu tutarın) %5’i
350-TL

350-TL
8.500 TL.
420 TL.
1.300-TL

1.800 TL
1.300 TL
2.300 TL
1.200 TL
600 TL

— USULSÜZLÜK CEZALARINA AİT CETVEL (513 No.lu VUK GT. ile 1.1.2020’den itibaren geçerli olmak üze re)
Mükellef Grupları
1-Sermaye şirketleri
2-Sermaye şirketleri dışında kalan I inci sınıf
tüccar ve serbest meslek erbabı
3-II nci sınıf tüccarlar
4-Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname
usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
5-Kazancı Basit usulde tespit edilenler
6-Gelir Vergisinden muaf esnaf

I. Derece Usulsüzlük Ceza Tutarı
220 TL
130 TL

II. Derece Usulsüzlük Ceza Tutarı
120 TL
67 TL

67 TL
30 TL

30 TL
18 TL

18 TL
8,5 TL

8,5 TL
4,70 TL

