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Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sayfasındaki “İNTERNET VERGİ
DAİRESİ” bölümünde 20/02/2014 Tarihinde yapmış olduğu ve aşağıda belirtilen
duyuru ile meslek mensuplarının defterini tutmuş oldukları müşterilerine ilişkin bazı
defterlerinin tasdik bilgilerinin girilmesini istemiştir.
“ 2014 Yılında mükellefleri ile Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri devam eden
veya 2014 yılından itibaren Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi düzenleyen
meslek mensupları, mükelleflerinin 2014 yılı ve takip eden yıllarda
mükelleflerinin Tasdik Ettirdikleri Defter Girişlerini İnternet Vergi Dairesi /
Bilgi Giriş / E-Beyanname Yetki Bilgileri / Yeni E-Beyanname Aracılık ve
Sorumluluk Sözleşmesi Defter Bilgi Girişi menüsünden yapacaklardır.”
GİB, 17/11/2015 Tarihinde konuya ilişkin ikinci duyuru aşağıdaki gibi yapmıştır.
“ Sözleşme imzaladığı mükelleflerinin 2015 Takvim yılına ait Kanuni defter
bilgilerini girmeyenlerin, 30.11.2015 tarihine kadar bu bilgileri İnternet Vergi
Dairesi sistemine girmeleri gerekmektedir.”
Ancak konuya ilişkin olarak bu güne kadar VUK Genel Tebliğ veya Sirküler
yayımlanmamıştır.
Diğer taraftan Noterler birliğinin 2013 yılında başlattığı uygulama ile defter
tasdiklerine ilişkin bilgiler elektronik ortamda meslek mensuplarımızca yapılmaktadır.
Maliye Bakanlığı bu bilgileri mükellef bazında Noterler birliğinin sisteminden alabilir.
Bilindiği üzere Noterler; Defter tasdiklerine ilişkin bilgileri 213 Sayılı VUK 226.
maddesi hükümlere göre aşağıda belirtilen şekilde vermek zorundadır.
VUK. 226. MADDE: Defter Tasdikine Ait Bordrolar
Tasdik makamları tasdik ettikleri defterlere ait aşağıda yazılı malumatı tarih sırası ile,
üçer aylık bordrolara derç ve bunları en geç bir ay içinde bulundukları yerin en büyük
mal memuruna tevdi ederler:

1. Tasdik numarası ve tarihi;
2. Defter sahibinin soyadı, adı (veya unvanı);
3. İşi veya mesleki;
4. Defterin nev'i;
5. Defterin hangi yıl için tasdik edildiği;
6. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi.
Kanunun açık hükmünden de anlaşılacağı üzere istenen bilgiler zaten noterlerce
yapılmaktadır.
Diğer taraftan duyurulardan da anlaşılacağı gibi istenen bilgiler “SERBEST “
çalışan meslek mensuplarımızdan talep edilmektedir.
Bilindiği üzere 340 seri numaralı VUK Genel Tebliğ hükümlerine göre şirketler
adına alınan beyanname gönderme şifreleri ile beyanname ve bildirimlerini
gönderen ON BİN lerce mükellef den bu bilgi İSTENMEMEKTEDİR.
Meslek mensuplarımızın vermek zorun da olmadıkları ve iş yükünü artıran bu
işlemden vazgeçilmesi gerekir. Bu talebimizin Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesini
arz ederiz.
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