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SĐRKÜLER         Đstanbul, 12.05.2010 
Sayı: 2010/54         Ref: 4/54 
 
 
Konu:  
31 MAYIS 2010 TARĐHĐNE KADAR VERG Đ LEVHALARININ TASD ĐK 
ETTĐRĐLMESĐ GEREKMEKTED ĐR   
 
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü 
uyarınca, gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe 
kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını 
gösteren levhayı; merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler 
tarafından kolayca görünüp okunacak şekilde asmak zorundadırlar.   
 
Vergi levhası olarak bilinen bu levhanın tasdikine ve asılmasına ilişkin olarak 142, 143, 146, 
177 ve 272 sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 224 Seri No.lı Gelir Vergisi 
Genel Tebliğinde açıklamalar yapılmıştır.  
 
Vergi levhaları kural olarak, Gelir veya Kurumlar Vergisi bakımından bağlı bulunulan vergi 
dairesine tasdik ettirilerek kullanılmaktadır. Ancak bu levhayı tasdik yetkisi, 272 no'lı Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi dairesinin yanı sıra SMMM veya YMM unvanlı meslek 
mensuplarına da verilmiş bulunmaktadır. 272 No.lı VUK Genel Tebliği’nde yapılan 
açıklamalara göre mükellefler dilerlerse;  

a) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin 24/a maddesi uyarınca defterlerini tutmak üzere sözleşme 
düzenledikleri veya işletmelerinde bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki 
almış serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere,  

b) Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce 
Đmzalanması Hakkında 4 Sıra No'lu Genel Tebliğ uyarınca beyannamelerini imzalattıkları 
meslek mensuplarına,  

c) 18 Sıra No'lu Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği uyarınca beyannamelerini tasdik eden yeminli mali 
müşavirlere de tasdik ettirebileceklerdir.  

Meslek mensupları da her yıl mayıs ayı sonuna kadar vergi levhasını tasdik ettikleri 
mükelleflere ilişkin bilgileri, haziran ayının 25'ine kadar kendilerinin bağlı olduğu vergi 
dairelerine bir yazı ile bildirmek zorundadırlar. (1999/3 sıra no'lı Vergi Usul Đç Genelgesi) 
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272 sıra no.lı VUK Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, vergi levhası asma ve 
bulundurma zorunluluğuna uymayanlara Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesinin 4 
numaralı bendine göre özel usulsüzlük cezası (her bir tespit için 2010 yılında 160,00 TL) 
kesilecektir. Levhasını tasdik ettikleri mükellefleri vergi dairesine zamanında bildirmeyen 
veya eksik bildiren meslek mensuplarına ise aynı Kanunun mükerrer 355’inci maddesi 
uyarınca özel usulsüzlük cezası (2010 yılı için 1.000,00 TL) kesilecektir. Öte yandan gerçeğe 
aykırı olarak vergi levhası tasdik ettiği tespit edilen meslek mensupları ise 3568 sayılı Kanuna 
göre gerekli disiplin ve cezai kovuşturma yapılmak üzere bağlı oldukları mesleki teşekküllere 
bildirilecektir. 
 
31.05.2010 tarihine kadar vergi levhalarının tasdiki ve Kanunda aranan şekilde iş 
yerlerine asılması unutulmamalıdır.  
 
Özel hesap dönemine tabi olan kurumlar vergisi mükellefleri ise yıllık  beyannamelerini 
verdikleri ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar vergi levhalarına ilişkin olarak 
yukarıda açıklanan işlemleri yerine getirmek zorundadırlar.  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  


