VERGİ LEVHASININ ALINMASI
• VERGİ LEVHASI ALMAK MECBURİYETİNDE OLANLAR
 Gelir Vergisinde
 Ticari kazanç sahipleri,
 Zirai kazanç sahipleri (GVK’nun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış
olanlar),
 Serbest meslek erbabı,
 Adi Ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi
levhası alınacak ve bulundurulacaktır.
 Kurumlar Vergisinde
 Anonim şirketler,
 Limited şirketler,
 Eshamlı komandit şirketler,

• VERGİ LEVHASININ ALINMA SÜRESİ
Vergi levhası alma mecburiyetinde olan mükellefler her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına
esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar.
Mükellefler, vergi levhalarını internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca
yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali
müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler
dâhil) 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü
sonuna kadar yazdıracaklardır.

•YENİ İŞE BAŞLAYANLARDA VERGİ LEVHASININ ALINMASI
Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet
tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi dairesi
aracılığıyla alacaklardır.

• VERGİ LEVHASININ GİB İNTERNET SİTESİNDEN ALINMASI
 GİB’ in www.gib.gov.tr adresine giriş yapınız.
e-İşlemler / İnternet Vergi Dairesi seçeneğini tıklayınız.
 İntvd.gib.gov.tr seçeneğini tıklayınız.
 İnternet Vergi Dairesi seçeneğini tıklayınız.
 E-beyanname gönderdiğiniz kullanıcı kodu, parola ve şifrenizi yazarak GİRİŞ butonuna basınız.
(Vergi Dairesinden şifre alan müşteriniz varsa; müşteriniz kendi kullanıcı kodu, parola ve şifresini
girecektir.)
 Giriş yapıldıktan sonra gelen sayfadaki SORGULAMALAR seçeneğini tıklayınız.
 Vergi Levhası Bilgileri seçeneğini tıklayınız.
 Gelir vergisi mükellefleri için, mükellef TC kimlik numarasını giriniz. (Adi ortaklıkta, kolektif şirket
ortaklığında her ortak için ayrı ayrı giriniz)
 Kurumlar vergisi mükellefleri İçin şirketin vergi kimlik numarasını giriniz.

 Vergi Levhası Oluştur butonuna basınız.
 Görüntüle butonuna basınız.
 Vergi Levhasını yazdırınız. (Gerektiğinde kullanılmak üzere bilgisayarınıza kaydediniz)

• VERGİ LEVHASININ İSTEYEN MÜKELLEFLER TARAFINDAN ASILMASI VEYA YAYIMLANMASI
Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Vergi levhasının asılma zorunluluğu
bulunmamasına karşın isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web sitelerinde
yayımlayabilirler.

• VERGİ LEVHASININ BULUNDURULACAĞI YERLER
Vergi levhası iş yerlerinin;
 Merkezlerinde,
 Şubelerinde,
 Satış mağazalarında,
 Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları
yazıhanelerinde,
 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.)
yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır.
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.

• VERGİ LEVHASINDA YER ALAN BİLGİLERİN DEĞİŞMESİ
Mükelleflerin, ticaret unvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, ana faaliyet kodu veya faaliyet
türünün değişmesi hâlinde yeni vergi levhalarını internet vergi dairesinde bu işlem için hazırlanan menüyü
kullanmak suretiyle kendileri oluşturarak yazdıracaklardır.

• VERGİ LEVHASI BULUNDURMA MECBURİYETİNİ YERİNE GETİRMEYENLER HAKKINDA
UYGULANACAK CEZA
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 Kanununun 353 üncü maddesinin (4) numaralı bendine istinaden (2017 yılı
için 210.- TL) özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

