SMMM STAJA BAÞLAMA MESLEK HUKUKU DERS NOTLARI 12
Gönderen : total - 19/06/2012 15:35
_____________________________________

3568 Sayýlý Kanun

3568 Sayýlý Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik Kanunun Amacý :
Ýþletmelerde faaliyetlerin ve iþlemlerin saðlýklý ve güvenilir bir þekilde iþleyiþini saðlamak, faaliyet sonuçlarýný ilgili mevzuat çer
denetlemeye ve deðerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsýz bir þekilde
sunmak ve Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali Müþavirlik meslekleri ve hizmetleri
ile Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler ve Yeminli Mali Müþavirler Odalarý ile Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler ve Yeminli
Mali Müþavirler Odalarý Birliðinin kurulmasýna, teþkilat, faaliyet ve denetimlerine ve organlarýnýn seçimlerine iliþkin esaslarý
düzenlemektir.

Serbest Muhasebecilik Mesleðinin Konusu
Gerçek ve tüzel kiþilere ait teþebbüs ve iþletmelerin, genel kabul görmüþ muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat gereðince defterlerin
tutmak, bilanço, kar-zarar gelir tablosu ve beyannameleri ile diðer belgelerini düzenlemek ve benzeri iþleri yapmaktýr.
Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik Mesleðinin Konusu
Gerçek ve tüzel kiþilere ait teþebbüs ve iþletmelerin;
- Genel kabul görmüþ muhasebe ilkeleri ve ilgili mevzuat gereðince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve
beyannameleri ile diðer belgelerini düzenlemek ve benzeri iþlemleri yapmak.
- Muhasebe sistemlerini kurmak, geliþtirmek, iþletmecilik, muhasebe, finans ve mali mevzuat ve bunlarýn uygulamalarý ile
ilgili iþlerini düzenlemek veya bu konularda müþavirlik yapmak.
- Yukarýdaki bentte yazýlý olan konularda, belgelerine dayanýlarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve
beyannamelerle ilgili konularda yazýlý görüþ vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim , bilirkiþilik ve benzeri iþleri yapm
Yukarýda sayýlý iþleri bir iþ yerine baðlý olmaksýzýn yapanlara Serbest Muhasebeci Mali Müþavir denir.
Yeminli Mali Müþavirlik Mesleðinin Konusu
Yukarýda 2. ve 3. bentte yazýlý olan iþler yanýnda;
- Mali tablolarýn ve beyannamelerin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarýna uygunluðu ve
hesaplarýn denetim standartlarýna uygunluðunu ve hesaplarýn denetim standartlarýna göre incelendiðini tasdik etmek.
- Ýlgili mevzuat ile Maliye Bakanlýðý ve resmi mercilerce verilecek tasdik ile ilgili görevleri yapmak.

Meslek Unvanlarýnýn Haksýz Kullanýlmasý
Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafýndan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müþavir ve yeminli mali
müþavir unvanlarýnýn veya bu unvan veya kavramlara karýþacak veya benzer her türlü unvan ve ibarelerin kullanýlmasý
yasaktýr.Odalar buna aykýrý davranýþlarý öðrendiklerinde Cumhuriyet Savcýlýðýna bildirmek zorundadýrlar.Cumhuriyet savcýlýð
tahkikatýn sonucu odaya ve ilgililere bildirilir.
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