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İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; muhasebesi kendi bünyesinde 

tutulan şirketinizin vergi dairesine verilmesi gereken beyannamelerinin 

aynı zamanda şirket ortağı da olan danışmanlık hizmeti aldığınız Yeminli 

Mali Müşavir aracılığıyla gönderildiği belirtilerek, beyannamelerin bu 

şekilde gönderilmesinin Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel 

Tebliğler uyarınca uygun olup olmadığı hususunda görüş istenilmektedir. 

            Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci 

maddesinin 4 üncü fıkrası ile beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş 

gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin 

vermeye veya zorunluluk getirmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmış olup, 

bu yetkiye istinaden yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğinin “V- ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER” 

başlıklı bölümünde; Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 

Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki 

almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin 

vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda 

göndermelerinin uygun görüldüğü belirtilmiştir. 



            Diğer taraftan, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin 

“VII. Beyannamelerin İmzalanması ve Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde; 

bu Tebliğ kapsamında gönderilen beyannamenin aynı zamanda; meslek 

mensubunca da imzalanması gereken bir beyanname olması halinde, e-

beyannamenin imzalayan/tasdik eden meslek mensuplarınca gönderileceği 

belirtilmiştir. 

            Öte yandan, Vergi Usul Kanununa mükerrer 227 nci maddesi ile 

Maliye Bakanlığı, vergi beyannamelerinin 3568 sayılı Kanuna göre yetki 

almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli 

mali müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyetini getirmeye, bu 

mecburiyeti beyanname çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları 

itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye 

yetkili kılınmış ve bu yetkiye dayanılarak çıkarılan, 4 Sıra No.lu Vergi 

Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğde konuya ilişkin gerekli 

açıklamalar yapılmıştır. 

            Söz konusu düzenleme çerçevesinde, Bakanlığımızın 16/02/1998 

tarihli ve 32/3205-9/5090 sayılı genel yazısında, “Yeminli Mali Müşavirler 

defter tutma hariç serbest muhasebeci mali müşavirlere tanınan yetkileri 

haiz olduklarından sözleşme yapmak suretiyle danışmanlık hizmeti 

verdikleri mükelleflerden beyanname imzalatma zorunluluğu bulunanların 

beyannamelerini imzalayabileceklerdir.” 

            ifadesine yer verilmiştir. 

            Bu kapsamda, yeminli mali müşavirlerin sözleşme yapmak 

suretiyle danışmanlık hizmeti verdikleri mükelleflerden beyanname 

imzalatma zorunluluğu bulunanların yukarıda belirtilen genel yazı 

çerçevesinde beyannamelerini imzalayabilmesine imkan bulunmaktadır. 

            Ancak yeminli mali müşavir, ortağı olduğu şirkette danışmanlık 

hizmeti veremeyeceği gibi ortağı olduğu bu şirketin beyannamelerini 

imzalayabilmesine de imkan bulunmamaktadır. 



            Bu nedenle, danışmanlık hizmeti veren ve aynı zamanda şirket 

ortağı olan yeminli mali müşavirin şirketinizin imzalanma kapsamındaki 

beyannamelerini elektronik ortamda göndermesi de mümkün değildir. 

            Yukarıda yapılan açıklamalara göre, şirket ortağınız olan yeminli 

mali müşavirin şirketinize danışmanlık hizmeti vermesi, şirketinize ait 

beyannameleri imzalaması ve elektronik ortamda göndermesi mümkün 

olmadığından, elektronik ortamda göndermek zorunda olduğunuz 

şirketinize ait beyannamelerin, elektronik beyanname gönderme aracılık 

yetkisi almış bulunan başka bir meslek mensubu vasıtasıyla 340 Sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar 

doğrultusunda elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine 

dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin 

olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem 

yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, 

tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi 

hesaplanmayacaktır. 

 


