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KONU : VERGİ LEVHASININ ASILMA VE TASDİK
ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞ BULUNMAKTADIR.

ETTİRME

27.05.2011 tarih ve 27946 sayılı resmi gazetede yayınlanan 408 sıra no.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi levhası uygulamasına ilişkin esaslar
aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
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.
İnternet vergi dairesinden vergi levhaları yazdırılacaktır.
Yazdırılan vergi levhalarının bulundurulması mecburidir. Bu şekilde alınan
vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına
imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir.
Yeni işe başlama halinde mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden
itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı
oldukları vergi dairesi aracılığıyla alacaklardır.
Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler bu levhaları
a)
b)
c)
d)

Merkezlerinde,
Şubelerinde,
Satış mağazalarında,
Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında,

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.
Mükelleflerin, ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana
faaliyet kodu veya faaliyet türünün değişmesi halinde yeni vergi levhalarını
internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü kullanmak suretiyle
kendileri oluşturarak yazdıracaklardır.
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-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’ncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden
özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
-2010 yılına ilişkin olarak 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek
mensupları veya vergi dairelerince vergi levhası tasdik edilmeyecek;
yürüklükten kaldırılmış olan tebliğlerdeki esaslara göre alınmış vergi levhaları
yeni vergi levhalarının alınmasından itibaren kullanılmayacaktır.
-2010 yılına münhasır olarak, gelir (kazancı basit usulde vergilendirilenler dahil)
ve kurumlar vergisi mükellefleri, yukarıdaki esaslara göre oluşturulmuş vergi
levhalarını 1 Haziran ile 30 Haziran 2011 tarihleri arasında internet vergi
dairesinden çıktı alacaklar ve bu Tebliğde sayılan yerlerde bulunduracaklardır.
-Tebliğden önce vergi levhalarını YMM tasdiği ile alanların internetten vergi
levhası yazdırma ve bulundurmaları gereklidir. Tasdik ettirilen levhalar
kullanılmayacaktır.
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