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Vergi Levhalarının Mayıs Ayı Sonuna Kadar Oluşturulması Hk.

6111 sayılı Kanunla, VUK' un 5 inci maddesinde yer alan "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış
mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak
zorundadırlar." ibaresi "levhayı almak zorundadırlar." şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi
levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmıştır.
Bu değişiklik sonrasında vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması,
elektronik ortamda vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin
düzenlemeler 408 Sıra Nolu Vergi usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
Buna göre 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 oluşturmakta ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına
aktarılmaktadır.
Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra, mükellefler,
internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya meslek mensupları aracılığıyla, vergi levhalarını 31 Mayıs
günü sonuna kadar yazdıracaklardır.
Yazdırılan vergi levhalarının aşağıda sayılan yerlerde yetkililerce istenildiğinde ibraz edilmek üzere
bulundurulması gerekmektedir.
a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları
yazıhanelerinde,
d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya
taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası
bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)
İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve
bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.
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Bu tebliğe göre birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile
levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç
duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.
Konuya İlişkin diğer hususlar için 408 Sıra Nolu Tebliğe bakılabilir.
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