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Değerli Müşterimiz;
Bilindiği üzere, 3568 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 227 nci maddesi
uyarınca vergi beyannamelerinin meslek mensuplarınca imzalanması konularına ilişkin usul, esas ve
işlemlerde dikkate alınacak hadler belirlenmiş ve Maliye Bakanlığı’nca özel bir belirleme yapılmadığı
takdirde, bu hadlerin her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanacağı açıklanmıştır.
Maliye Bakanlığı bu konuda her hangi bir açıklama yapmadığı için 2008 yılında verilecek olan
beyannameler için SM veya SMMM’ lere imzalatma hadleri yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanacaktır.
2008 yılında; 2007 yılı mali tablolarına göre Aktif Toplamı 3.807.000 YTL ve Net Satışları
7.613.000 YTL’ yi aşmayanlar beyannamelerini SM veya SMMM’ ye imzalattırmak zorundadırlar. Bu
hadlerden herhangi birini aşanlar beyanname imzalatmaya mecbur değillerdir.
Hadlerden herhangi birini aşan mükellefler isteğe bağlı olarak YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler.
Yukarıda açıklanan hadleri aşmayanlar (beyannamelerini SM veya SMMM’ lere imzalattırmak
zorunda olanlar) Yeminli Mali Müşavirler ile Tam Tasdik veya Danışmanlık Sözleşmesi (danışmanlık
sözleşmesinin imza konusunu kapsaması şartıyla) düzenleyerek SM veya SMMM’ lere beyannamelerini
imza zorunluluğundan muaf olabilirler.
Hadleri aşmayıp beyannamelerini imzalatmayan mükelleflere, 213 sayılı Kanunun 352 inci
maddesi uyarınca iki kat ikinci derece usulsüzlük cezası kesilecektir. Ayrıca VUK 30/8 inci madde
dolayısıyla fiil aynı zamanda re’sen takdiri gerektirdiğinden, bu mükellefler vergi dairelerince takdir
komisyonuna sevk edilip, incelemeye alınacaktır.
Yukarıda açıklananlar dışında aşağıda sayılan mükellefler beyannamelerini SM veya SMMM’
lere imzalattırmak zorunda değillerdir.
•
•
•
•

İkinci sınıf tacirlerden, alım satım veya imalat faaliyetlerinde bulunanlardan, 2007 yılında satışlarının
tutarı 128.000 Yeni Türk Lirasını, bu faaliyetler dışındaki işlerle uğraşanlardan 2007 yılı gayrisafi iş
hasılatlarının tutarı 63.000 Yeni Türk Lirasını aşmayan mükellefler.
Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen çiftçilerden, 2007 yılında hasılatları tutarı
128.000 Yeni Türk Lirasını aşmayan mükellefler.
Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan, 2007 yılında gayrisafi hasılatları tutarı 89.000 Yeni Türk
Lirasını aşmayan mükellefler.
Hadlere bakılmaksızın tüm noterler.
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Hadlere bakılmaksızın tüm SM, SMMM ve YMM’ler.
Hadlere bakılmaksızın özel kanun ile kurulan kooperatifler, bunların üst birlikleri ve vergiden muaf
olanlar.
Yukarıda yer verilen konuda ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Yararlı olması dileğiyle, saygılarımı sunarım.
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