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SİRKÜLER               İstanbul, 09.05.2013 

Sayı: 2013/124              Ref:4/124  

 

Konu:  

SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN 

BEYANNAMELERİNİ GÖNDERDİKLERİ MÜKELLEFLERİN BİLGİLERİNİ 

İÇEREN LİSTEYİ KENDİ VERGİ DAİRELERİNE VERMELERİ ZORUNLULUĞU 

KALDIRILMIŞTIR  

 

Bilindiği üzere meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları (e-beyanname sistemi 

sonrasında beyannamelerini gönderdikleri) mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi 

dairesi ve vergi numaralarını içeren bir listeyi Mayıs ayının 15’inci günü mesai bitimine kadar 

kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundaydılar.  

 

Diğer taraftan, 340 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyannamelerin elektronik 

ortamda alınması sağlanmış ve elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin 

internet vergi dairesine bildirimine ilişkin olarak düzenlemeler yapılmıştı. 

 

S.M. ve S.M.M.M.’lerin beyanname gönderme hizmeti verdikleri mükelleflerle ilgili, 

elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmelerini internet vergi dairesine bildirme 

zorunlulukları olması nedeniyle, hizmet verdikleri mükellefler hakkında yukarıdaki bilgileri 

içeren listeleri bağlı oldukları vergi dairelerine verme yükümlülükleri, 04.05.2013 tarih ve 

28637 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci Ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 6)” ile 

kaldırılmıştır.  

 

 

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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4 Mayıs 2013  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28637 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığından: 

VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST 

MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA 

GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 6) 

Bilindiği gibi, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci, serbest 

muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) tarafından da imzalanması mecburiyetini 

getirmeye, bu mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya 

ve söz konusu uygulamalara ilişkin usul ve esasları belirleme hususlarında Bakanlığımıza yetki veren 4/1/1961 tarihli 

ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesine istinaden “4 Sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin 

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ”1 yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Tebliğin “VII- BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ” başlıklı 

bölümünde; 

“Meslek mensuplarına imzalattırılan beyannameler, mükellef veya vekili tarafından vergi dairesine bizzat 

verilecek veya posta ile taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak meslek mensupları, beyannamelerini imzaladıkları 

mükelleflerin adı-soyadı, bağlı bulundukları vergi dairesi ve vergi numaralarını içeren bir listeyi Mayıs ayının 15 inci 

günü mesai bitimine kadar kendilerinin bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadırlar. Bu listeler, meslek 

odasına kayıtlı olduğunu “Oda Kayıt Belgesi” veya “Oda Faaliyet Belgesi” ile belgeleyen meslek mensubu tarafından 

bizzat imzalanarak vergi dairesine yazı ekinde teslim edilecektir.” 

hükmü yer almaktadır. 

Öte yandan, mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirmede, gelişen bilgi işlem 

teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir 

şekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef 

mağduriyetini önlemek, vergi dairesinin beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini azaltarak iş ve 

işlemlerini kolaylaştırmak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermesini sağlamak amacıyla 340 sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile beyannamelerin elektronik ortamda alınması sağlanmış ve elektronik 

beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin internet vergi dairesine bildirimine ilişkin olarak düzenlemeler 

yapılmıştır. 

Bu itibarla, meslek mensuplarınca 340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, mükellefler 

ile düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmesi eki olan “elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi”ni 

internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilmiş olan mükellefler için, 4 sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin 

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliği’nin “VII- 

BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ” başlıklı bölümündeki liste bildirimini verme 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Bu Tebliğ yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. 

Tebliğ olunur. 

 

—————————— 
1 29/6/1997 tarihli ve 23034 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
2 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

 
 

 
 


