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FĠRMA YÖNETĠCĠLERĠ VE MUHASEBE BĠRĠMLERĠNĠN 

DĠKKATĠNE ! 

VERGĠ LEVHALARININ ĠġYERĠNE ASILMASI VE ONAYLATILMASI ZORUNLULUĞU 

KALDIRILDI 

6111 sayılı kanun ile VUK’nda yapılan değişiklikle vergi levhalarının işyerlerine asılması zorunluluğu 

kaldırıldı, ancak söz konusu levhaların alınması ve işyerinde bulundurulması zorunluluğu devam 

etmektedir. 

27.5.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 408 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan 

açıklamalara göre, izleyen yılın Mayıs ayı sonuna kadar alınması ve onaylatılması gereken söz konusu 

levhalar 2010 yılına münhasır olarak elektronik ortamda mükelleflerin internet vergi dairesi 

hesabından,  mükelleflerin kendilerince veya mali müşavir veya yeminli mali müşavirleri tarafından 

Haziran ayı içinde yazdırılacak ve işyerinde bulundurulacaktır. Bu nedenle 2010 yılan ilişkin vergi 

levhalarının vergi daireleri veya meslek mensuplarına onaylatılmasına ve işyerlerine asılmasına gerek 

bulunmamaktadır. Ancak isteyen mükellefler vergi levhasını işyerine asabilecektir.  

2010 yılına ilişkin levhaların 1 Haziran - 30 Haziran 2011 tarihleri arasında mükelleflerin internet 

vergi dairesi hesabından (çıktı alınması)  yazdırılması, izleyen yıllarda ise bu işlemin 31 Mayıs 

tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden 

itibaren bir ay içinde vergi levhasını internet vergi dairesi hesabından yazdırmak zorundadır. Aksi 

takdirde 170 TL özel usulsüzlük cezası uygulanması gerekmektedir.  

Vergi levhalarının mükelleflerin iş merkezlerinde (merkez adreslerinde), şubelerinde, satış 

mağazalarında, taşıt işletmeciliği yapanların taşıtlarında (ücret karşılığı taşıma işi yapmayanlar 

işletmeye ait taşıtlarda vergi levhası bulundurmak zorunda değildir)   bulundurulması ve yetkili 

memurlarca istendiğinde ibraz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, birden fazla kat veya satış reyonu olan 

işyerlerinin her kat veya reyonda levha bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Mükelleflerin 

internet ortamından birden fazla sayıda levhayı (çıktısını alması) yazdırması mümkün olacaktır. 

Öte yandan 22 nolu KDV Genel Tebliği ile yürürlüğe konulan “Fiyatlarımıza KDV Dahildir” 

ibaresini taşıyan levha asma zorunluluğu da 27.5.2011 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. 

Daha fazla bilgi için 408 nolu genel tebliği inceleyiniz veya müşavirliğimize müracaat ediniz. 

Saygılarımızla. 
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