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SİRKÜLER                 İstanbul, 03.05.2013  

Sayı: 2013/122                Ref: 4/122 

 

Konu:  

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİM FORMUNUN İNTERNET VERGİ 

DAİRESİNDE MAYIS AYI SONUNA KADAR DOLDURULMASI 

GEREKMEKTEDİR  

 

Bilindiği üzere, 20.01.2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 413 Sıra No.lı 

V.U.K. Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zırai ve serbest meslek 

kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri için her yıl 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri 

arasında “mükellef bilgileri bildirimi”ni elektronik ortamda doldurma ve mali idareye 

gönderme zorunluluğu getirilmişti.  

 

“Mükellef Bilgileri Bildirimi”  ile mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin 

güncel olarak takip edilmesi, söz konusu verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, 

doğruluklarının teyidi amaçlanmaktadır. 

 

Söz konusu bildirim mükellefler tarafından  merkez ve şubeler için ayrı ayrı olmak üzere ve 

elektronik ortamda (internet vergi dairesinden) verilecektir.  

 

 

Bildirim verecek mükellefler:  

 

61 Numaralı V.U.K. Sirküleri ile yapılan son düzenlemelere göre bildirim vermek zorunda 

olan mükellefler aşağıdaki gibidir:  

-  Kurumlar vergisi mükellefleri (Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, kamu iktisadi 

teşekkülleri, kooperatifler, eshamlı komandit şirketler, anonim şirketler, limited şirketler, iş 

ortaklıkları), 

-  Ticari kazanç (Basit usulde ticari kazanç elde edenler hariç),  

- Zirai kazanç ve serbest meslek kazancı elde edenler,  

- Adi ortaklıklar,  

- Adi komandit şirketler,  

- Avukatlık ortaklıkları,  

- Kollektif şirketler,  
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- Ticari amaç taşıyan apartman ve site yönetimleri (Apartman veya sitenin yönetimi 

konusunda hizmet veren ve bu faaliyetini ticari kazanç esasları çerçevesinde profesyonel 

olarak icra eden mükellefler de bildirim vermek zorundadır). 

Bildirim vermeyecek mükellefler:  

- Basit usulde ticari kazanç elde edenler,  

 

- Gayrimenkul sermaye iradı sahibi mükellefler, 

 

- Gerçek usulde gayrimenkul, menkul, sair kazanç, ücret geliri elde edenler,  

 

- Kamu kurumları,  

 

- Kamu kurumu niteliğindeki kurum ve kuruluşlar,  

 

- Dernek ve vakıflar (iktisadi işletmeleri hariç),  

 

- Apartman sakinleri tarafından seçilen ticari amaç taşımayan apartman yönetimi ve  

 

- Valilik veya kaymakamlık bünyesinde bölge halkının katılımı ile kurulan ve ticari amaç 

taşımayan hizmet birlikleri v.b. 

 

Söz konusu bildirimin 1 Nisan itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) 

mükellefler tarafından 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında internet vergi dairesi üzerinden 

verilmesi gerekmektedir.  

 

61 No.lı V.U.K. Sirkülerinde "01 Nisan tarihi itibariyle faal olan" ibaresi şu şekilde 

açıklanmıştır: “01 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında işlerini terk etmemiş (terk işlemi 

sonuçlanmamış olan) mükellefleri kapsamaktadır. Bu tarihler arasında faaliyetlerini terk 

eden mükellefler, terk işlemi yapılmadan önce bildirimi düzenlememişlerse ve bildirim verme 

süresi içinde terk işlemi sonuçlanmış ise Mükellef Bilgileri Bildirimi vermelerine gerek 

yoktur. Ancak, 31 Mayıs tarihi ve öncesi yeni tescil işlemi yapılmış olanların bildirim vermesi 

gerekmektedir.” 

 

 

Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım: 

 

Bildirimin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler 

bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.  

 

Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı 

bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesi 

hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Söz konusu maddede belirtilen cezanın 

2013 hadleri aşağıdaki gibidir:  
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1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200 TL 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit 

edilenler hakkında 

600 TL 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300 TL  

 

Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara ilişkin olarak 

süresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin 

sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek, takip 

eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 

oranında uygulanacaktır. Bu sürelerden sonra verilecek düzeltme bildirimleri için veya yasal 

süresi içinde bildirim verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanır.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
 
 

 

(*) 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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