11.05.2021
SİRKÜLER 2021/39: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Mayıs Ayı Sonuna Kadar Vergi
Levhalarını İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Almaları
Bilindiği üzere, 25.2.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6111 sayılı Kanunla Vergi Usul
Kanunu’nun 5. Maddesinde yapılan değişiklik ile vergi levhasının asılma mecburiyeti kaldırılmış
olmasına karşın, vergi levhası bulundurma zorunluluğu devam etmektedir.
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 408 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği'nde, vergi levhasının
elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik
numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Buna göre;

1- Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olan Mükellefler:
a- Kurumlar vergisinde:
• Anonim şirketler,
• Limited şirketler,
• Eshamlı komandit şirketler.
b- Gelir vergisinde:
• Ticari kazanç sahipleri,
• Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında
sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar),
• Serbest meslek erbabı,
• Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak
için ayrı ayrı,
Vergi levhası alınacak ve bulundurulacaktır.
2-

Vergi Levhasının Oluşturulması

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 internet vergi
dairesi hesabına aktarılacaktır. Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi
hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya
3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler aracılığıyla yazdırılmak suretiyle
alınacaktır.
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Bu şekilde 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.
3-

Vergi Levhasının Alınma Zamanı

a- Hesap Dönemi Takvim Yılı Olan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri
• Gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisandan itibaren
31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaktır.
• Kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren 31 Mayıs günü sonuna kadar
yazdıracaktır.
b-

Yıl İçinde Yeni İşe Başlayan Gelir/Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi levhaları mükellefiyet tesisini müteakip, sistem
tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır. Bu mükellefler vergi levhalarını
mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle
veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla alacaklardır.
Beyannamelerini kanuni süresinden sonra vermiş olan mükellefler, beyanname verilmesini
müteakip internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle vergi
levhalarını kendileri oluşturarak yazdıracaklardır.
c-

Özel Hesap Dönemine Tabi Mükellefler

Özel hesap dönemine tâbi mükellefler vergi levhalarını beyanname verme sürelerinin son
gününden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü
kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklardır.
4-

Vergi Levhasının Bulundurulacağı Yerler

Mükellefler levhaları aşağıdaki iş yerlerinde bulunduracak ve yetkililerce istendiğinde ibraz
edeceklerdir
a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları
yazıhanelerinde,
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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.)
e) İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha
bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
5- Vergi Levhası Alınmaması Halinde Yaptırım
Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını
bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma
mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununun
353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden (2021 yılı için 380 TL.) özel usulsüzlük
cezası kesilecektir.
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