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DUYURU
2007 Yılı Defter Tastik İşlemleri
Sayı: 2006/21

Tarih:

12 / 12 / 2006

Değerli Müşterimiz;
Bilindiği üzere, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerimizin bir sonraki yıl kullanılacakları
yasal defterlerinin Aralık ayı sonuna kadar tasdik ettirilmesi gerekiyor. (Özel hesap dönemi
kullanan mükelleflerde bu süreyi hesap döneminin son ayı ve izleyen dönemin ilk ayı olarak
düşünmek lazım).
Konunun güncelliği nedeniyle bazı hatırlatmalar yapmakta yarar görüyoruz.
Vergi Uygulaması açısından defter Tasdiki
Vergi Usul Kanununa göre, bilanço esasında defter tutan mükelleflerin yevmiye ve
envanter defterlerini, işletme hesabı esasında defter tutan mükelleflerin işletme defterlerini,
serbest meslek erbabının da serbest meslek kazanç defterlerini tasdik ettirmeleri zorunludur.
Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya
noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acenteler için
borsa komiserliği tarafından tasdik olunur.
Anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret
sicili memuru veya noter tarafından tasdik edilir.
Tasdike tabi defterlerin tasdik ettirilmemesi re’sen takdir nedeni olduğu gibi 2 kat birinci
derece usulsüzlük cezası kesilmesine yol açmaktadır. (Normal süresinden itibaren ilk bir ay
içerisinde gecikmeli yaptırılacak tasdik işleminde 2’nci derecede usulsüzlük cezası kesilir)
Türk Ticaret Kanunu uygulaması açısından defter Tasdiki:
Türk Ticaret Kanunu’nda defter tasdikleri açısından ilave yükümlülük ve mükellefiyetler
getirmektedir. Vergi uygulaması açısından zorunlu değilken Türk Ticaret Kanunu defter-i
kebirinde (büyük defter) tasdik ettirilmesini zorunlu kılmıştır.
Yine vergi kanunları açısından zorunlu olmamakla birlikte Ticaret Kanunu defterler için
kapanış tasdikini de zorunlu kılmıştır. Buna göre hesap dönemini izleyen ayın sonuna kadar
kapanış tasdiki yaptırılmalıdır.
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Ticaret kanunu açısından defterlerinin tasdik ettirilmemesinin en önemli sonucu defterlerin
sahibi lehine delil olma özelliğini kaybetmesidir.
Yararlı olması dileğiyle, saygılarımı sunarım.
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