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SİRKÜLER NO: YORDAM–2012/S–09 İST. 10.04.2012

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı mükelleflerin mükellefiyetle ilgili çeşitli bilgileri tutarak
mükelleflerini izlemektedir. Ancak, Bakanlığın kendi deyimine göre; meydana gelen
değişiklikleri güncel olarak takip edemediğini itirafıyla mükelleflere yeni bir angarya iş
çıkarmıştır. Bunun adı “MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ” dir. Bu hususu
düzenleyen 413 sayıl Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 28179 Sayılı R. Gazetede 20.01.2012
tarihin de yayınlanmıştır.

Buna göre;

Mükellef Bilgileri Bildiriminin, elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

“Mükellef Bilgileri Bildiri”mi Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:

Bildirim verme süresinin başladığı gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye işlemi
devam edenler dahil) tüm

a. Kurumlar vergisi,

b. Ticari kazanç (kazancı basit usulde tespit edilenler hariç), zirai kazanç ve serbest meslek
kazancı elde eden gelir vergisi

mükellefleri vermek zorundadırlar.

Söz konusu bildirimin merkez ve her bir şube için ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

Bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler, https://intvd.gib.gov.tr/internetvd adresinde
bulunan bildirim ekranlarındaki alanları aynı adreste yer alan kılavuzda belirtilen açıklamaları
göz önünde bulundurarak eksiksiz olarak dolduracaklardır.

Söz konusu bildirimin nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamalara www.gib.gov.tr adresinden
de ulaşılabilecektir.

Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen tüm mükellefler, bildirimlerini bu yıl ve her yıl 1
Nisan-31 Mayıs tarih aralığında elektronik ortamda vereceklerdir.

Bildirimin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması
zorunludur

Vergi dairesi bildirimi kâğıt ortamında hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.
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Düzeltme İşlemleri:

Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim
geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni
bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları
gerekmektedir.

Cezai Yaptırım

Bildirimini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı
bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi
hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 2012 yılı için 1170 TL dir.
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