
Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporlarının elektronik
ortamda gönderilmesi
Tarih: 
18/01/2022
Sayı: 
YMM / 2022-1

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK

ORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA SİRKÜLER / 2

 

 

Konusu: Özel Tüketim Vergisi Tasdik Raporlarının elektronik ortamda gönderilmesi
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1. GİRİŞ:

Bilindiği üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir
odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin, ilgili kanun ve mevzuat hükümleri
ile 3568 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik
Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesine ilişkin usul
ve esaslar 213 sayılı  Kanunun mükerrer 227 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendine
dayanılarak çıkarılan ve 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yeminli Mali
Müşavirlik  Tasdik  Raporlarının  Elektronik  Ortamda  Gönderilmesi  Hakkında  Genel  Tebliğ"  ile
belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin, "Amaç ve kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin 2 nci bendinde,

"Yeminli  mali  müşavirler,  bu  Tebliğ  gereğince  ilgili  mevzuat  hükümlerine  uygun  olarak
düzenleyecekleri  Yeminli  Mali  Müşavirlik  Tasdik  Raporlarını  elektronik  ortamda internet  vergi
dairesi  sistemi  üzerinden  gönderebileceklerdir.  Yeminli  Mali  Müşavirlik  Tasdik  Raporlarından
hangilerinin elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden alınacağı,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ayrıca duyurulacak ve bu duyuruda belirtilen tarihten itibaren
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söz konusu Raporlar elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilecektir.
Gelir  İdaresi  Başkanlığınca  elektronik  ortamda  internet  vergi  dairesi  sistemi  üzerinden
gönderileceği  duyurulmayan  Yeminli  Mali  Müşavirlik  Tasdik  Raporlarının  mevcut  hükümler
çerçevesinde  kağıt  ortamında  verilmesine  devam  edilecektir.  Ayrıca  Gelir  İdaresi  Başkanlığı,
elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderileceği belirtilen Yeminli Mali
Müşavirlik Tasdik Raporlarının belirli koşullarda kağıt ortamında ibraz edilmesine izin vermeye de
yetkilidir."

hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, özel tüketim vergisi tasdik raporlarının internet vergi
dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ

Yeminli  Mali  Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi  Hakkında Genel
Tebliğ çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Özel Tüketim Vergisi Tasdik
Raporlarının  24/1/2022  tarihinden  itibaren  internet  vergi  dairesi  sistemi  üzerinden  elektronik
ortamda  ihtiyari  olarak  gönderilmesi,  4/4/2022  tarihinden  itibaren  ise  zorunlu  olarak  sadece
internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi uygun görülmüştür.

Duyurulur.
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