SIKÇA SORULAN SORULAR
Sıkça Sorulan Sorular
E-BEYANNAME İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
> SORU 1-Elektronik ortamda gönderilebilecek beyannameler hangileridir?
Elektronik ortamda gönderilebilecek beyannameler;
Kurumlar vergisi beyannamesi,
Kurumlar vergisi mükellefleri için geçici vergi beyannamesi,
Yıllık gelir vergisi beyannamesi,
Gelir vergisi mükellefleri için geçici vergi beyannamesi,
Katma değer vergisi beyannamesi (1 No’lu)
Katma değer vergisi beyannamesi (2 No’lu)
Muhtasar beyanname
Damga vergisi beyannamesi,
Özel iletişim vergisi beyannamesi,
Şans oyunları vergisi beyannamesi,
Banka muameleleri vergisi beyannamesi,
Sigorta muameleleri vergisi beyannamesi,
Özel tüketim vergisi beyannamesi (I Sayılı Liste: Petrol Ürünleri Doğalgaz
İle Diğer Malların Teslimleri İçin) (OTV 1),
Özel tüketim vergisi beyannamesi (II Sayılı Liste: Kayıt ve Tescile Tabi Olan
Motorlu Taşıtlar İçin) (OTV 2A),
Özel tüketim vergisi beyannamesi (II Sayılı Liste: Kayıt ve Tescile Tabi
Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin) (OTV 2B),
Özel tüketim vergisi beyannamesi (III Sayılı Liste: Alkollü İçkiler İçin) (OTV
3A),
Özel tüketim vergisi beyannamesi (III Sayılı Liste: Tütün Mamülleri İçin)
(OTV 3B),
Özel tüketim vergisi beyannamesi (III Sayılı Liste: Kolalı Gazozlar İçin) (OTV
3C),
Özel tüketim vergisi beyannamesi (IV Sayılı Liste: Dayanıklı Tüketim ve
Diğer Malların Teslimi İçin) (OTV4),
> SORU 2-Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar tarafından verilmesi
gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda
verilmesi zorunlu mudur?
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar tarafından verilmesi gereken
muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda verilme
zorunluluğu bulunmamaktadır.
> SORU 3-Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen mükellef, beyannamelerini
elektronik ortamda vermek zorunda mıdır?
Ticari faaliyetlerinden dolayı basit usulde vergilendirilen mükelleflerin
beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ancak, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan, basit usul
mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki
almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler aracılığı ile elektronik ortamda
gönderebilirler.
> SORU 4-Avukatların e-beyanname gönderme şifresi alıp aracı kullanmaksızın kendi
beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri mümkün müdür?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre ruhsat almış avukatlar, elektronik ortamda
verilmesi gereken kendi beyannamelerini aracı kullanmaksızın elektronik ortamda
verebileceklerdir.
> SORU 5-Aile hekimleri tarafından verilmesi gereken muhtasar beyannamelerin
elektronik ortamda verilmesi zorunlu mudur?
Aile hekimleri tarafından verilmesi gereken muhtasar beyannamelerin elektronik
ortamda verilmesi zorunludur.
> SORU 6-Elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğu bulunan mükellefler,
kanuni verilme süresi geçmiş bulunan beyannameleri ile düzeltme ve pişmanlık talebi
içeren beyannamelerini kağıt ortamında vergi dairesine verebilir mi?X
Elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğu bulunan mükelleflerin, kanuni
verilme süresi geçmiş bulunan beyannameleri ile düzeltme ve pişmanlık talebi
içeren beyannamelerini de elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.
> SORU 7-Tüzel kişiler için tasfiye, devir, birleşme ve hesap döneminin değişmesi
durumunda verilmesi gereken kıst dönem beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi
zorunlu mudur?
Tasfiye, devir, birleşme ve hesap döneminin değişmesi durumunda verilmesi
gereken kıst dönem beyannameler henüz elektronik ortamda alınamamaktadır. Bu
nedenle, anılan kıst dönem beyannamelerinin kağıt ortamında vergi dairelerine
verilmesi gerekmekte olup bu beyannameler için elektronik ortamda
gönderilmediğinden dolayı ceza kesilmesi mümkün değildir.
> SORU 8-Mükellefler tarafından elektronik ortamda pişmanlık talepli olarak verilmek
istenilirken yanlışlıkla “kanuni süresinden sonra” seçeneği işaretlenerek verilen
beyannameler için Vergi Usul Kanunu’nun pişmanlık ve ıslah hükmünden
faydalanılabilir mi?
Elektronik ortamda sehven “kanuni süresinden sonra” seçeneği işaretlenerek
verilen beyannamelerin elektronik ortamda bulunan açıklama kısmında açık
olarak pişmanlık hükmünden yararlanma taleplerinin belirtildiğinin yazılı olarak
yapılacak müracaat ile ifade edilmesi ve yapılan araştırma neticesinde mükellefin
durumunun Vergi Usul Kanunu’nun “Pişmanlık ve Islah” başlıklı 371’inci
maddesinde belirtilen şartları taşıması halinde anılan madde hükmünden
faydalanılması mümkün bulunmaktadır.
> SORU 9-Elektronik ortamda verilecek beyanname, kanunen verilmesi gereken son
günün mesai saati bitiminden sonra verilebilir mi?
Elektronik ortamda verilecek beyannamenin, kanunen verilmesi gereken son
günde saat 24:00’a kadar elektronik ortamda gönderilmesi mümkündür.
> SORU 10-Kanunen belirlenmiş sürede elektronik ortamda beyanname vermeyen
mükelleflere kesilecek özel usulsüzlük cezasında beyannamenin veriliş tarihi baz
alınarak indirimli ceza uygulaması var mıdır?
Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde
kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin
sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10
oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5
oranında uygulanır.
ENGELLİLER İÇİN MTV VE ÖTV KANUNUNDA YER ALAN ÖZELLİKLİ DURUMLAR İLE

İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
> Soru 1– Engelli istisnasından kimler faydalanabilir ?
İşgücü kayıp oranı % 90’dan küçük olanlardan (Oran sağlık kurulu raporunda
belirtilmektedir) sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat (debriyaj, fren ve
gaz pedalları ile vites kolunda sabitlenmiş bir şekilde) taktırabilen engelliler ile
işgücü kayıp oranı %90’dan fazla olanlar ile söz konusu istisnadan yararlanabilir.
Aracın 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alması halinde (binek otomobilleri ve esas
itibari ile insan taşımak için imal edilmiş taşıtlar yalnız binek otomobiller, steyşın
vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, motoru karavanlar, elektrik, gaz güneş,
enerjili v.b. motorlu taşıtlar) motor silindir hacminin 1600 cc den küçük; 87.04
G.T.İ.P. numarasında yer alması halinde (eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar)
motor silindir hacminin 2800 cc den küçük olması gerekmektedir.
> Soru 2- Engelli istisnasından yararlanmak için istenen belgeler hangileridir ?
İşgücü kaybı %90’dan fazla olanlar için tam teşekkülü devlet hastanesinden
alınacak rapor yeterli olup diğer gruptakiler için aşağıdaki belgelerin noter onaylı
örneklerinin beyannameye eklenmesi gerekmektedir:
·

* Noter onaylı tam teşekkülü devlet hastanesinden alınacak rapor.

·
* Aracın sakatlığa uygun hareket ettirici tertibat ile tadil edildiğine dair
tadilat projesi.
·

* H sınıfı sürücü belgesi.

> Soru 3- Engelli istisnasından faydalanan aracını satabilir mi ? Ne zaman satabilir ?
Özel tüketim vergisini kim öder?
Engelli istisnasından faydalanılan araç 5 yıl içinde satılır ise ilk iktisabındaki
matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil yapılandan, kayıt ve tescil tarihinde
geçerli olan oran üzerinden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hesaplanır ve ödenir.
> Soru 4- Engelli istisnasından faydalanan vefat ederse mirasçılar ÖTV öder mi?
Aracın mirasçılara eşit olarak veya miras taksim sözleşmesi ile devri halinde özel
tüketim vergisi ödenmez. Ancak Muristen mirasçılara sadece bir aracın intikal
etmiş olması, bundan başka mirasçılara intikal etmiş başka bir mal bulunmaması
halinde, aracın miras hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesinin, devralan
mirasçı açısından (kendi miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere)
"veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekenin birden fazla mal veya haktan
ibaret olması halinde, diğer mirasçıların lehine miras hakkından feragatini
gösteren belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış olan aracın lehine
feragat edilen mirasçıya intikalinin, "veraset yoluyla intikal" olarak
değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu durumda istisnadan yararlanılan
aracın bu şekilde varise intikali ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten
itibaren 5 yıllık sürenin bitimine kadar varis adına kayıt ve tescilli kaldıktan sonra
satışında da ÖTV uygulanmayacaktır.
> Soru 5- Engelli istisnasından faydalanan araç hurdaya ayrılırsa ne olur ? Yeniden ÖTV
istisnasından faydalanabilir mi?
Özel Tüketim Vergisi istisnasından yararlanılarak ilk iktisabı sağlanan araç
deprem, heyelan, sel, yangın, ve kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle
hurdaya ayrılırsa, yeniden özel tüketim vergisi ödemeden araç alınabilir.

VADESİNDE ÖDENMEYEN ALACAKLARIN TAKİBİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
> SORU 1-6183 Sayılı Kanun kapsamında yapılan takiplerde neler teminat olarak kabul
edilmektedir?
Para, banka teminat mektupları, devlet iç borçlanma senetleri, milli esham ve
tahvilat, ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen
gayrimenkul ve menkul mallar.
> SORU 2-Limitet şirket ortakları şirket borçlarından ne şekilde sorumludurlar?
Limitet şirket ortakları sorumlu oldukları dönemlere ait olup şirketten tamamen
veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme
alacağından 6183 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi gereği sermaye hisseleri
oranında sorumlu olurlar ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibe tabii
tutulurlar.
> SORU 3-Anonim ve Limitet şirketlerin Kanuni temsilcileri şirket borçlarından ne
şekilde sorumludurlar?
Anonim ve Limitet şirketlerin kanuni temsilcileri sorumlu oldukları dönemlere ait
olup şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği
anlaşılan amme alacağının tamamından 6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35 inci
maddesi gereği sorumlu olurlar ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibe
tabii tutulurlar.
> SORU 4-Limitet şirket ortakları ile kanuni temsilciler hakkında yapılacak takip
işlemlerinde öncelik sıralaması var mıdır?
Ortak ve kanuni temsilcilerin takibinde bir öncelik sıralaması söz konusu
olmadığından, bu kişiler hakkında yapılacak takip işlemlerine aynı zamanda
başlanılacaktır.
> SORU 5-Vergi ödemede zor durumda olan borçlular için nasıl bir kolaylık
sağlanmaktadır?
6183 sayılı Kanun’un 48 inci maddesi gereğince mükelleflere teminat göstermek
(teminat gösterilmesi şartı 50.000 TL üzeri borçlar için gerekli olup 50.000 TL’yi
aşan kısmın yarısı tutarında) ve tecil faizi uygulanması şartıyla tecil ve
taksitlendirme yapılmaktadır.
> SORU 6-6183 sayılı Kanunun 48. Maddesine göre tecil ve taksitlendirilebilecek
borçlar nelerdir?
Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan
tapu harçları hariç), Fonlar, Paylar (Eğitime Katkı Payı ve buna ait gecikme
zammı dahil), Haklar, Ecrimisil, ek vergiler, 5811 sayılı Bazı Varlıkları Milli
Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun kapsamında tahakkuk eden vergiler,
6111 sayılı Kanunun 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre matrah/vergi artırımında
bulunan mükelleflerin bu Kanun kapsamında tahakkuk eden vergiler dışındaki
diğer tüm alacaklar tecil ve taksitlendirilebilir.
> SORU 7-Ödeme emrine, ihtiyati hacze ve kati hacze hangi sürede dava açılır?
Ödeme emrine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün, ihtiyati hacze karşı haczin
tatbikinden itibaren 7 gün, gıyapta yapılan ihtiyati hacizlerde haczin tebliği
tarihinden itibaren 7 gün, kati hacze ise tebliğin veya tebliğ yerine geçen işlemin
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde dava açılır.

> SORU 8-Borçlular hakkında yapılan haciz ve ihtiyati haciz işlemi dava konusu
edildiğinde nasıl bir yol izlenmektedir?
22/11/2013 tarihinden sonra (bu tarih dahil) haciz veya ihtiyati haciz işlemleri ile
ilgili olarak mahkemelerce verilen iptal veya yürütmeyi durdurma kararları
üzerine nihai kararın kesinleşmesini beklemeksizin vergi dairelerince kararın
gereklerine göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla, mahkemeler tarafından haciz ve ihtiyati haciz işlemlerinin
yürütülmesinin durdurulmasına veya iptallerine karar verilmesi üzerine kararın
tebliğ edilmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde karara konu işlemin vergi
dairesince geri alınması gerekecektir.
Bu itibarla, mahkeme kararıyla yürütülmesi durdurulan veya iptal edilen haciz ya
da ihtiyati hacizlerin ve bu işlemlere bağlı olarak yapılmış olan diğer işlemlerin
kaldırılması icap edecektir.
> SORU 9-Mükellefler tarafından ödeme emirlerine karşı açılan davalarda yargı
mercilerince verilen yürütmeyi durdurma kararları üzerine nasıl işlem tesis edilecektir?
Ödeme emirlerine karşı dava açılması halinde, bu davaların görüm ve çözüm
usulleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan düzenlemelere tabi
kılınmıştır.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasına
göre ise ödeme emri gibi tahsilata ilişkin konularda mahkemelerin esasa ve
yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare
gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre
hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak 30 günü geçemez.
Diğer taraftan 2577 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
ödeme emrine karşı açılan davalarda, yargı mercilerince yürütmenin
durdurulması kararı verilmediği müddetçe takibatın devam ettirilmesi
gerekmektedir.
Bu durumda ilk derece mahkeme olan vergi mahkemesinde ödeme emrine dava
açılması durumunda kendiliğinden yürütme durmayacak, 2577 sayılı Kanunun 27
nci maddesine göre ayrıca yürütmeyi durdurma kararı alınması gerekmektedir.
Buna göre, ödeme emirlerine ilişkin olarak verilen yürütmeyi durdurma kararları
üzerine ödeme emrine konu borç için takibat işlemleri durur, borçlunun mal
varlığındaki kıymetlere haciz konulma devamında da satış işlemi yapılamaz.
> SORU 10- Emekli maaşları üzerine haciz tatbik edilebilir mi?
Mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, mülga 1479 sayılı Esnaf ve
Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
(BAĞKUR) ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na
göre bağlanmış olan emekli maaşları üzerine haciz tatbik edilemeyecektir.
Diğer taraftan 30.09.2008 günü ve öncesinde işe girmiş memurlar (kamu
görevlileri) 5434 sayılı Kanun’a tabi olduklarından vergi borçları nedeniyle emekli
aylıklarının haczedilmesi mümkün bulunmakta olup, 01.10.2008 günü ve
sonrasında işe girenler ise 5510 sayılı Kanun’a tabi olduklarından emekli
aylıklarının haczedilmesine imkan bulunmamaktadır.
> SORU 11-6183 sayılı Kanun’un 79 uncu maddesi gereği üçüncü şahıslara tebliğ edilen

haciz bildirilerine karşı itiraz süresi kaç gündür? Süresi içinde itiraz edilmez ise
sorumluluk ne şekilde olacaktır?
Üçüncü şahıslara tebliğ edilen haciz bildirilerine karşı 7 gün içinde tahsil
dairesine yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir. Üçüncü şahsın 7
gün içinde herhangi bir bildirimde bulunmaması halinde mal elinde ve borç
zimmetinde sayılarak hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri tatbik olunur.
Üçüncü şahısların kendilerine tebliğ edilen haciz bildirilerine karşılık alacaklı
tahsil dairesine yazılı olarak verecekleri cevapları, elden teslim etmeleri ya da
taahhütlü posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Kanun ile üçüncü şahıslara
tanınan 7 günlük cevap verme süresinin hesaplanmasında; cevapların elden
teslimi halinde alacaklı tahsil dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü
postayla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih esas alınacaktır.
> SORU 12-Tüm vergi borçlarımı kredi kartıyla ödeyebilir miyim?
Hayır. Sadece aşağıda belirtilen vergiler kredi kartıyla ödenebilir.
a)

6111 sayılı kanuna göre ödenecek vergiler.

b)

6552 sayılı kanuna göre ödenecek vergiler.

c)

Gayrimenkul sermaye iratları (GMSİ)

d) MTV ve Trafik İ.P.Cezaları, Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen İdari
Para Cezaları ve erişime kontrollü karayollarından kaçak geçiş yapanlardan
aranılan geçiş ücreti ve idari para cezaları internet vergi dairesinden kredi kartı
ile ödenebilir.
> SORU 13-Kabahatler Kanuna göre kesilen cezaları nereye ödeyebiliriz?
İdari yaptırım kararları, Genel bütçeye gelir kaydedilecek olanlar ödeme süresi
içerisinde Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri (Sayman Mutemedi) ve Saymanlıklara
(Merkez Saymanlıkları, Malmüdürlükleri, Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri)
ödenebilir. Ancak ödeme süresi geçmiş ve kesinleşmiş İdari yaptırım kararları
süreksiz vergi dairelerine (Yeditepe, Rıhtım ve Hisar Veraset ve Harçlar Vergi
Daireleri) ödenebilir.
Sosyal Güvenlik Kurumları ve mahalli idareler tarafından verilen idari para
cezaları, ilgili kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, 6183 sayılı
Kanun hükümlerine göre idari yaptırım kararını düzenleyen kurum tarafından
tahsil olunur.
> SORU 14-Kanuni süresinde verilen beyannamelere ait tüm borçlarımı vergi dairesi
veznelerine ödeyebilir miyim?
Kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni süresinde verilen ve kanuni süresinde
ödenmesi gereken kurumlar vergisi, kurum geçici vergi, KDV, (KDV tevkifat
dahil), kurum-gelir stopaj vergileri bankalara ödenmesi zorunlu olup diğer
vergiler vergi dairesi veznelerine ödenebilir.
İŞE BAŞLAMA – NAKİL – TERK İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR
> SORU 1-İşe Başlama Hangi Vergi Dairesine yapılmalıdır?
1-Gelir vergisi mükellefleri;
İşyerinin veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesi.

-Gelirleri sadece zirai kazanç, ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye
iradı ve diğer kazanç ve iratlardan veya bunların bir kaçından veya tamamından
ibaret olan mükellefler, ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesi.
-Belli bir işyeri bulunmaksızın çalışan ticaret ve serbest meslek erbabı,
ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesi.
-Vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların tevkif edilen vergilerle ilgili
işlemlerinde ödeme ve tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesi.
2-Kurumlar vergisi mükellefleri;
-Tam mükellefiyette, kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi
dairesi,
-Dar mükellefiyette, kurumun Türkiye’deki işyerinin veya daimi temsilcisinin
bulunduğu yerin; bunlar olmadığı takdirde yabancı kuruma kazanç sağlayanların
bağlı bulunduğu, yer vergi dairesidir.
> SORU 2-İşe başlamada istenilen evraklar nelerdir?
İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde;
1- Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri verilecektir.)
2- Ticaret sicili memurluklarınca şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile
bildirimde bulunulması zorunlu olmayan tüzel kişilerden;
a)Şirketin ana sözleşmesinin / ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş tüzel kişiliğin
kuruluşuna ait belgenin aslı veya noter onaylı bir örneği yada vergi dairesi
yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi ile Ticaret Siciline müracaatına
ait belgenin bir örneği,
b)Temsile yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan
sonra geri verilecektir), noter onaylı imza sirküleri,
Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği
nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde yukarıda sayılan belgeler istenir. Ancak,
mükellefin daha önce vergi dairesine verilmiş olup değişmediğini yazılı olarak
beyan ettikleri belgeler ilgili vergi dairesi tarafından mükelleflerden yeniden
istenilmemektedir.
Ayrıca, tüzel kişilerden bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli
bir örneği alınır. Bu değişikliklerle ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aranmaz.
Gelirleri; Ücret, Gayrimenkul Sermaye iradı, Menkul Sermaye iradı ile Diğer
Kazanç ve iratlardan veya bunların bir kaçından ibaret olanların mükellefiyete
giriş işlemleri verdikleri ilk beyannameler üzerine yapılır.
Diğer ücret kapsamına giren hizmet erbabının mükellefiyet tesisi işverenden
alacakları iş bildirimi üzerine yapılır ve kendilerine vergi karnesi verilir. İş
bildiriminde işverenin adı soyadı, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi kimlik
numarası, adresi ve imzasının bulunmasına dikkat edilir.
> SORU 3-İşe başlama bildirimi hangi sürede ve kimler tarafından yapılmalıdır?
- Gerçek kişilerde işe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren 10 gün
içinde kendilerince veya 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış

avukatlar veya 3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca ilgili
vergi dairesine yapılır.
- Tüzel kişilerde işe başlama bildirimleri şirketlerin kuruluş aşamasında işe
başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde ticaret sicili memurluğunca ilgili vergi
dairesine yapılır.
> SORU 4-Nakil işlemlerinde talep hangi vergi dairesine yapılmalıdır?
Nakil nedeniyle vergi dairesi değişikliği yapacak mükellefler ister yeni kayıt
yaptıracakları vergi dairesine, isterlerse ayrıldıkları vergi dairesine 1 aylık süre
içerisinde, dilekçeyle başvurabilir
> SORU 5-Nakil işlemlerinde istenilen belgeler nelerdir?
Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres değişikliği
nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde işe başlama bildiriminde istenilen belgeler
istenir. Ancak, mükellefin daha önce vergi dairesine verilmiş olup değişmediğini
yazılı olarak beyan ettikleri belgeler ilgili vergi dairesi tarafından mükelleflerden
yeniden istenilmemektedir.
> SORU 6-Nakil bildirimleri hangi sürede yapılmalıdır?
Mükellefler ister yeni kayıt yaptıracakları vergi dairesine, isterlerse ayrıldıkları
vergi dairesine 1 aylık süre içerisinde nakil bildirimde bulunmalıdır.
> SORU 7-Şube açılışları hangi vergi dairesine hangi sürede bildirilecektir?
Şube açılışları bir ay içinde merkez veya şube işyerinin bulunduğu mahal vergi
dairesine bildirilebilecektir.
> SORU 8-İşi bırakma hangi sürede yapılacaktır?
Mükellefiyetin başlangıcında işe başlamayı bildirmek zorunda olan mükellefler, işi
bıraktıklarında da bu hususu işi bırakma tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi
dairesine bildirmek zorundadırlar.
> SORU 9-İşi bırakmada istenilen belgeler nelerdir?
İşi bırakan mükelleflerin işi bıraktıklarını, “İşe Başlama/İşi Bırakma Bildirimi”
veya dilekçe ile vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. İşe başlama/bırakma
bildirimi ekinde, kullanılan belgelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak
ellerinde kalan belgelerin ciltleri ve ödeme kaydedici cihazlara ait levha istenir.
> SORU 10-İşi bıraktıktan sonra mükelleflerin vergi ödevleri devam eder mi?
İşi bırakan mükellefler işi bıraktıktan sonra;
- işi bırakma bildiriminde bulunma,
- kullanılan belgelerin en son ciltlerini ve kullanılmamış olarak ellerinde kalan
belgelerin ciltlerini ve ödeme kaydedici cihazlara ait levhaları vergi dairesine
ibraz etme,
- kıst dönem beyanda bulunma,
ödevlerini yerine getirmek zorundadır.
VERGİ LEVHASI İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

> Soru 1 –Vergi levhasını kimler bulundurmak zorundadır?
Gelir vergisinde;
l. Ticari kazanç sahipleri,
2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı
fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)
3. Serbest meslek erbabı,
ve adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir
ortak
Kurumlar Vergisinde;
l. Anonim şirketler,
2. Limited şirketler,
3. Eshamlı komandit şirketler,
Vergi levhası almak ve bulundurmak zorundadır
> Soru 2 -Vergi levhası nereden alınacaktır?
Vergi levhası İnternet Vergi Dairesinden alınacaktır.
> Soru 3 -Vergi levhası internet vergi dairesinden nasıl alınacaktır?
Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi
beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi
işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre
oluşturulacak ve mükellefin İnternet Vergi Dairesi hesabına aktarılacaktır. Vergi
levhaları sistem tarafından İnternet Vergi Dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra
mükellefler İnternet Vergi Dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun
uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları)
aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (kazancı basit usulde tespit edilenler
dâhil) 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren,
vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır.
> Soru 4 -Vergi levhasının bulundurulmak zorunda olunan yerler nerelerdir?
Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler bu levhaları,
a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin
tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında
yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet
gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri
bulunmamaktadır.) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere
bulunduracaklardır. İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat

veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu
bulunmamaktadır. Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde
olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi
levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı
alabileceklerdir.
> Soru 5 -Vergi levhasını kim tasdik edecektir?
İnternet Vergi Dairesinden alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya
meslek mensuplarına imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet
vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından
verilmiş olan onay kodu vergi levhasının tasdiki hükmündedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız
Dil Türkçe

