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ELEKTRONİK TEBLİGAT KULLANIM ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre tebliği gereken evrakın (ödeme emri, vergi/ceza ihbarnamesi, bilgi isteme yazısı,
incelemeye alma yazısı, v.b), Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ
edilmesi ile ilgili zorunluluk getirilmiştir.
Konuya ilişkin yayımlanan 456 nolu VUK genel tebliğinde kapsam dâhilinde olan
mükellefler belirlenmiştir (27.08.2015 tarih 29458 sayılı resmi gazete). Buna göre;
Elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ
yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Kurumlar vergisi mükellefleri
b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları
basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç)
c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler
Bildirim Yükümlülüğü ve Elektronik Tebligat Adresi Edinme
Yukarıda belirtilen kişiler 01.01.2016 tarihine kadar bildirimde bulunmak zorundadır. Ancak
bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat
yapılabilir.
Kurumlar vergisi mükellefleri; örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep
Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı
bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir.
Gelir vergisi mükelleflerini; örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep
Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) internet vergi dairesinde elektronik ortamda
doldurmaları veya bağlı bulundukları vergi dairesine elden verebilirler.
Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile
ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili
kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edeceklerdir.
Yeni mükellefiyet tesis ettiren;
Kurumlar vergisi mükellefleri; işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde,
Gelir vergisi mükellefleri; mükellefiyet tesisi sırasında,
Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.
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Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet
vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Böylece bu mükellefler elektronik
tebligat adresi edinmiş olacaklardır.
Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi
Vergi Dairesince hazırlanan elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki
adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet vergi
dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle
elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve
şifresi olmayan gerçek kişiler ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik
tebligat adreslerine erişeceklerdir.
Ceza Müeyyideleri
Bildirimleri süresinde yapmayanlara VUK mükerrer 355. Maddesine göre ceza
uygulanacaktır. 2015 senesi için; birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek mükelleflere 1.300,TL, ikinci sınıf tüccarlara 660,-TL özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.
Elektronik tebligat her olayda önem arz etmekle beraber ödeme emrinde daha bir önem arz
etmektedir. Bilindiği üzere ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edilmez veya ödeme yapılmaz
veya geçerli teminat gösterilmezse hapis cezası ile hükmolunmaktadır. Bu nedenle elektronik
tebligatların titizlikle izlenmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla…
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