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Bilindiği izere l7ll2l20l7 tarih ve 30273 sayılı resmi gazetede yayımlanan 486 sıra nolu VUK
tebliği ile defter beyan sistemi uygulamasına geçilmiş ve kazançları basit usule tabi mükelleflerde
0 l /0 1 /20 1 8 tarihinden itibaren kapsama dahil edilmiştir.

Yine aynı tebliğ ile; defter beyan sistemine müracaatrn; mtikellefin kendisi, 3568 sayılı yasaya
göre yetki almış serbest müasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler ile, yetki almış Odalar
tarafindan yapılabileceği düzenlenmesi yer almaktadır. Odaların ilgili vergi dairelerinden yetki
alabilmesi için de; bünyelerinde ücretli meslek mensubu istihdamının zorunlu olduğu ifade
edilmiştir.

Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nıxı 4613 maddesi; "Kazançları basit usulde tespit
edilen mükelleflerin kayıtlan, mi.ikelleflerin bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları
bürolarda tutulur. Bu bürolarda |3106l|989 tarihli ve 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış yeterli
sayıda meslek mensubunun çalıştırılması zorunludur." ifadesi yer almaktadr.

Defter beyan sistemine kayıt yapma yetkisi; sadece 3568 sayılı yasaya göre yetki almış meslek
mensuplarına aittir. Bünyesinde ücretli meslek mensubu istihdam etmeyen odaların, kazançları basit
usulde tespit edilen miikellefleri için mi.iracaat ve kayıt girme yetkisi bulunmamaktadır. Aksi durumda
3568 sayıh yasa hfütimleri gereği, adli makamlar nezdinde suç duyurusunda bulunma zarureti
doğacaktır.

Başkanlığınıza bağlı vergi daireleri ve mal müdtirlükleri tarafından, meslek odalarına verilmiş
bulunan şifrelerle ilgili olarak; anılan odalarda halen istihdam edilen meslek mensubu bulunup
bulunmadığının kontrolü ile; istihdam edilen meslek mensubu bulunmayan odaların şifrelerinin
iptalini, bundan böyle şifre talebinde bulunacak odalara şifre verilirken, mevzuatın odaların
bünyelerinde meslek mensubu istihdamı zorunluluğu ile ilgili amir hükmünün dikkate alınması için
gereğini arzederiz.
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