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SİRKÜLER              İstanbul, 03.05.2013 

Sayı: 2013/123             Ref: 4/123 

 

Konu:  

E-VERGİ LEVHASININ MAYIS AYI SONUNA KADAR İNTERNET VERGİ 

DAİRESİNDEN YAZDIRILMASI VE 408 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU 

GENEL TEBLİĞİ’NDE BELİRTİLEN İŞYERLERİNDE YETKİLİLERCE 

İSTENDİĞİ ZAMAN İBRAZ EDİLMEK ÜZERE BULUNDURULMASI 

GEREKMEKTEDİR 

 

E-vergi levhası uygulaması ilk defa 2011 yılı içinde gerçekleştirilmiş olup, konu hakkında 

tarafınıza 2011/135, 2011/138 ve 2012/108 sayılı sirkülerlerimiz gönderilmişti. Bu 

sirkülerimizde uygulama hakkında hatırlatma mahiyetinde özet bilgi verilecektir. 

 

Bilindiği üzere, 6111 sayılı kanun ile Vergi Usul kanunu’nun 5. maddesinde yer alan  vergi 

levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış; ancak bunun yerine bulundurma ve yetkililerce 

istenmesi halinde ibrazı zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.  

 
I. Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar 
 
1. Gelir Vergisinde 
 
l. Ticari kazanç sahipleri,  
 
2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü 
edilen yazıhaneyi açmış olanlar)  
 
3. Serbest meslek erbabı,  
 
Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı 
vergi levhası alınacak ve aşağıda 5 no.lı bölümde sayılan yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı 
bulundurulacaktır. 
 
2. Kurumlar Vergisinde 
 
l. Anonim şirketler,  
 
2. Limited şirketler,  
 
3. Eshamlı komandit şirketler, 
 
II. Vergi Levhalarının Bulundurulacağı Yerler 
 
Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler vergi levhalarının internet vergi 
dairesinden aldıkları yazılı çıktılarını iş yerlerinin;  
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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.   
 
Söz konusu tebliğe göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde 
olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler internet vergi 
dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir. 
 
Yukarıda yazılı mükelleflerin herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamaları için  Mayıs ayı 

sonuna kadar, vergi levhaları İnternet Vergi Dairesi'ne kullanıcı kodu, parola ve şifre ile 

giriş yapıp yazdırmaları ve yukarıda belirtilen yerlerde bulundurmaları gerekmektedir. 
 
III. Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında 
Uygulanacak Ceza 
 
Söz konusu tebliğe göre 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 Kanunu’nun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden özel 
usulsüzlük cezası kesilecektir (her tespit için ayrı ayrı olmak üzere, 01.01.2013’den itibaren 
söz konusu özel usulsüzlük cezası 190 TL dır).  
 
 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE DENETİM YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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