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KONU :  VERGİ LEVHASININ ELEKTRONİK ORTAMDA MAYIS AYI 

SONUNA KADAR İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN ALINMASI 

GEREKMEKTEDİR. 

  
Bilindiği üzere, 6111 sayılı kanun ile Vergi Usul kanunu’nun 5. maddesinde yer alan 
vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış; ancak bunun yerine bulundurma ve 
yetkililerce istenmesi halinde ibrazı zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır.  
 

a- Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar  
 
1. Gelir Vergisinde  
-Ticari kazanç sahipleri,  
-Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanunu’nun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında 
sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)  
-Serbest meslek erbabı,  
 
2. Kurumlar Vergisinde  
- Anonim şirketler,  
- Limited şirketler,  
- Eshamlı komandit şirketler,  
 

b- Vergi Levhalarının Bulundurulacağı Yerler 

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler bu Tebliğin 2.2. bölümünde sayılan 
bilgileri ihtiva eden levhaları iş yerlerinin;  

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.)  



  Sirküler No:28 

                                                                                        11.05.2016 
 
 
 

Ginza Corner Plaza C88 Beylikdüzü – İstanbul ( 212 ) 603 01 87  
 

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. İş yerinde birden fazla 
kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma 
zorunluluğu bulunmamaktadır.  

408 nolu Vergi Usul kanunu tebliğine 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. 
 

c- Ceza Yaptırımı 
 

Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyetini Yerine Getirmeyenler Hakkında 
Uygulanacak Ceza  
 
Söz konusu tebliğe göre vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan 
mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan 
denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir 
tespit için Vergi Usul Kanunu’nun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden 
özel usulsüzlük cezası kesilecektir (her tespit için ayrı ayrı olmak üzere, 01.01.2016’den 
itibaren söz konusu özel usulsüzlük cezası 210 TL dır).  
 
  
Saygılarımızla 
 
 


