
1 
 

 
Sirküler Numarası : 2018 / 07 

Tebliğ Adı : 408 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 

Konusu : 
Vergi levhasının elektronik ortamda alınmasına ilişkin 

düzenlemeler 

  

2011 yılında 408 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile vergi levhasının elektronik 

ortamda alınmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Bu bağlamda 31 Mayıs günü sonuna kadar vergi levhalarının yazdırılması 

gerekmektedir. Konu ile ilgili açıklamalar aşağıdaki gibidir. 

 

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde "Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı 

basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe 

kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını 

gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye 

Bakanlığınca belli edilir." hükmü yer almaktadır. 

 

408 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde konu ile ilgili yapılan açıklamalar 

aşağıdaki gibidir. 

 

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi 

beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem 

sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulacak ve 

mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılacaktır. 

 

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan 

sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun 

uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali 

müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi 

mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil)1 Nisandan itibaren, kurumlar 

vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna 

kadar yazdıracaklardır. 

 

Bu şekilde alınan vergi levhaları ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına 

imzalattırılmayacak veya tasdik ettirilmeyecektir. İnternet vergi dairesinden erişilebilen 

vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilmiş olan onay kodu vergi levhasının 

tasdiki hükmündedir.  

 

Söz konusu vergi levhalarının vergi dairelerine, Mali Müşavirlere veya Yeminli 

Mali Müşavirlere onaylattırmaya gerek yoktur. Sistem tarafından verilen onay kodu vergi 

levhasının tasdiki hükmündedir. 

 

Öte yandan, 31 Mayıs tarihine kadar  sistemden  alınmayan 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

barkodlu  vergi  levhaları nedeniyle idarenin yapacağı denetimlerde bu zorunluluğa 

uymayanlara 213 Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre  özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 

 

 

 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 

UNİVERSAL 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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