
  
-KGK SİRKÜLERİ- 

   Sayı: KGK/2015.002 
Tarih: 19.01.2015 

 

Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. Kurşunlu Sk. No:2 
Teknik Yapı Deluxia Dragos K:21 D:421 Maltepe-İSTANBUL 

 

Tel: +90 216 338 00 72   Fax: +90 216 338 28 07 
E-Posta: info@dmr-tr.com   İnternet Sitesi: www.dmr-tr.com 

    
  

 DMR is a member firm of Kudos International Network 

1 1 

KONU: VERGİ BEYANNAMELERİNİN GÖNDERİLMESİNE ARACILIK EDİLMESİ 

HAKKINDAKİ KGK İLKE KARARI 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 25.12.2014 tarihli toplantısında; 

vergi beyannamelerinin gönderilmesine aracılık edilmesi hakkında aşağıdaki ilke kararını 

almıştır. 

T.C. 

KAMU GÖZETİMİ 

MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU 

Karar No: 55037611-050-01.04-[04/1] 

Toplantı Tarihi:25/12/2014 

KURUL KARARI 

25/12/2014 tarih ve 55037611-641-495 sayılı müzekkerenin incelenmesi üzerine, Maliye Bakanlığı tarafından 340 ve 405 Seri 

Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda 

göndermelerine imkan tanınmış meslek mensuplarından “aralarında hizmet sözleşmesi bulunmayan, münferit talepte bulunan 

müşterileriyle Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” akdetmiş olanların aynı şirketin bağımsız denetimini yapmaları, 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup: 

(a)Bağımsız Denetimini üstlendiği mükellef şirket ile aralarında başkaca hizmet sözleşmesi bulunmaması, defterlerinin tutulması, 

finansal tablolarının hazırlanması gibi mesleki hizmetlerin verilmemesi, 

(b)Münferit talepte bulunan müşterileriyle mevzuatında öngörülen şekilde aracılık sözleşmesi akdetmiş bulunması, şartıyla, yetki 

verilmiş olan meslek mensuplarının “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi”ne istinaden sadece vergi beyannamelerinin 

elektronik ortamda gönderilmesine aracılık edilmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 400 üncü maddesi çerçevesinde 

denetimle bağdaşmayan işler kapsamında olmadığına,  

karar verilmiştir. 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş 

kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Materyalleri ve içeriğindeki 

bilgileri kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara 

dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Konular ile ilgili karar vermeden önce uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiye olunur. Şirketimiz; söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak 

üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai 

tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz. 
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