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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 

1- 2001 Yılı İçin Tasdik Sözleşmelerinin 31.1.2001 Tarihine Kadar Yapılması 
Gerekmektedir. 

 
 Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 4 Sıra No’lu “Vergi Beyannamelerinin SM ve 
SMMM’lerce imzalanması hakkında Genel Tebliğ” hükümlerine göre, Kurumlar Vergisi veya 
ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi 
mükelleflerinden aktif toplamı veya net satışları toplamı belli hadleri aşanların gelir ve 
kurumlar vergisi beyannamelerinin imzalanması ve tasdik raporu düzenlenmesi için Yeminli 
Mali Müşavirlerle tasdik sözleşmesi yapmaları gerekmektedir.  
 
 Söz konusu tebliğ ile belirlenen hadler takip eden yıllarda yeniden değerleme 
oranında artırılarak uygulanmaktadır. Buna göre 2001 yılı için tasdik zorunluluğuna ilişkin 
hadler aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.  
 
 2000 Yılı Aktif Toplamı   843.753.400.000.-TL. veya 
 2000 Yılı Net Satışlar Toplamı      1.687.506.900.000.-TL.’yi aşanların  
 
 Mükelleflerin yeminli mali müşavirlerle, tasdik sözleşmelerini 31.1.2001 tarihine 
kadar imzalamaları gerekmektedir.  
 

2- Diğer Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmeleri 
 

Yeminli Mali Müşavirlerle gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi tasdik sözleşmesi 
yapmayanların yaptırmaları zorunlu bulunan diğer tasdik işlemlerine ilişkin hadler ise 25 
no’lu YMM Genel Tebliği ile 1999 yılı için aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, bu hadler 
2000 yılı için artırılmamıştır.  
 

a-Yeniden Değerleme İşlemleri 
 
Yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin tutarı 200 

Milyar Lirayı aşan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, sözkonusu kıymetlerin yeni değerleri 
üzerinden amortisman ayırabilmeleri için, bu işlemlerini yeminli mali müşavirlere tasdik 
ettirmeleri zorunludur.  
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b-Yatırım İndirimi 
 
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, yatırım teşvik belgesine bağlı olan ve proje 

tutarları toplamı 100 Milyar Lirayı aşan yatırımları nedeniyle yıllık beyannamelerinde 
yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmeleri için yatırım indirimine konu harcamalarını 
yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Beyannamelerinde yatırım indirimi 
hakkı kullanan mükelleflerin vergi dairesine yeminli mali müşavirlik tasdik raporu vermeleri 
zorunludur.  

 
c-Diğer Kurumlar Vergisi İstisnaları 
 

 A tipi yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarına ilişkin istisna ile 
Kurumlar Vergisi Kanunu ‘nun Geçici 28. maddesi hükmüne göre, kurumların iştirak 
hisselerinin veya gayrimenkullerinin satışından doğan kazancın, satışın yapıldığı yılda 
kurum sermayesine ilave edilen kısmının kurumlar vergisinden istisna olduğuna ilişkin 
yararlanılan istisnanın 20 Milyar Lirayı aşması halinde, bu istisnalara ilişkin işlemlerin de 
yeminli mali müşavirlere tasdik ettirilmesi zorunludur.  
 

d-Tasdik İşleminin Yaptırılmamasının Sonucu 
 
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227. maddesinin 2 numaralı bendine ve 25 no’lu 

YMM’lik Genel Tebliğinin 1.4. bölümüne göre, yeminli mali müşavirlerce tasdiki zorunlu 
olan işlemlerde, tasdik işleminin yaptırılmaması halinde mükellefler tasdike konu haklardan 
yararlanamayacaklardır. Bunun yanında gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin 
yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren (tam tasdik yaptıran) mükelleflerin, yukarıda belirtilen 
tasdikleri ayrıca yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır. 

 
3- Özel Gider İndirimine İlişkin Harcama Belgelerinin Tarihi 

 
Özel gider indirimine esas alınacak harcama belgelerinin, ücretlinin çalıştığı ve 

vergiye tabi olduğu dönemlere ait olması gerekmektedir.  
 
Buna göre yıl içinde ilk defa işe giren ücretlilerin işe giriş tarihinden önceki döneme, 

işten ayrılmış ücretlilerin işten ayrılış tarihinden sonraki döneme isabet eden harcama 
belgeleri özel gider indirimi uygulamasında kabul edilmemelidir.  

 
Saygılarımızla.  
 
        KANIT YEMİNLİ MALİ  
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