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SĐRKÜLER         Đstanbul, 12.05.2008  
Sayı: 2009/73        Ref: 4/73 
 
 
 
Konu:  
2009 YILI EMLAK VERG ĐSĐ, VERASET VE ĐNTĐKAL VERG ĐSĐ VE KONUTLAR 
DIŞINDAK Đ BĐNALARIN ÇEVRE TEM ĐZL ĐK VERG ĐSĐ’N ĐN SON ÖDEME 
SÜRELERĐ ĐLE VERG Đ LEVHALARININ TASD ĐKĐ HAKKINDA HATIRLATMA  
 
1- Bazı Vergilerin Ödeme Süreleri hakkında: 
 
2009 yılına ilişkin;  
 
a) Emlak vergisi  
 
b) Konutlar dışındaki binalardan alınan çevre temizlik vergisi  
 
c) Veraset ve intikal vergisi (Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde 
kazananlara ödenen ikramiyeler ile futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek 
bahisler dolayısıyla dağıtılan ikramiyelerden kesilen vergiler hariç) 
 
2009 yılı ilk taksitlerinin 01.06.2008 tarihine kadar ilgili vergi dairesi ve belediyelere 
ödenmesi gerekiyor.  
 
2- Vergi Levhalarının Tasdiki Hakkında:  
 
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, 
ve 272 sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 224 Seri No.lı Gelir Vergisi Genel 
Tebliğinde açıklamalar yapılmıştır.  
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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 2009 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 (2009 yılı için 1.600,00 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. 
 
01.06.2008 tarihine kadar vergi levhalarının tasdiki ve Kanunda aranan şekilde iş 
yerlerine asılması unutulmamalıdır.  
 
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 


