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SİRKÜLER NO: POZ-2021 / 3                     İST, 05.01.2021 
 
ÖZET: 
 

 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde elektronik beyanname aracılık/aracılık 
sorumluluk sözleşmelerine ilişkin aşağıdaki duyurular yayınlanmıştır. 
 

ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK/ARACILIK SORUMLULUK 
SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DUYURULAR 

 

03.01.2021 Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin 
Önemli Duyuru 

01.01.2021 tarihinde sitemizde yapılan duyuru ile meslek mensuplarının, kendileri elektronik 
ortamda beyanname gönderme yetkisi olup bu yetkiye istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan 
mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme 
yapılan kendi beyanname gönderme yetkisine sahip olan ve bu amaçla şifre alan 
mükellefin İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla bu sözleşmeye onay vermesinin bekleneceği 
duyurulmuştu. Konuyla ilgili ilave açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır. 

340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve yayımlanan diğer Tebliğler ile çıkarılan 
Sirkülerlerle belirlenen hadleri aşan mükellefler ile bazı mükellef gruplarının beyannamelerini 
elektronik ortamda kendilerinin gönderebilmelerine imkân tanınmıştır. Bu imkâna sahip olan 
mükellefler vergi dairelerine başvurarak beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmek için 
şifre ve kullanıcı kodu almak zorundadırlar. 

Yapılan kontrollerde kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisine sahip olup ayrıca 
bu yetkisine istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan bazı mükellefler adına daha sonra meslek 
mensupları tarafından Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri / Elektronik Beyanname 
Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri bilgi girişi yapıldığı tespit edilmiştir. 

Ender olarak rastlanan bu durumlarda, beyannamelerin kimin tarafından gönderileceği konusunda 
oluşan çelişkiyi gidermek için ayrıca gerek meslek mensuplarının gerekse mükelleflerin haklarının 
korunması amacıyla, meslek mensuplarının, kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme 
yetkisi olup bu yetkiye istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere 
ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan kendi beyanname gönderme 
yetkisine sahip olan ve bu amaçla şifre alan mükellefin İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla bu 
sözleşmeye onay vermesi beklenecektir. Adına sözleşme girişi yapılan kendileri elektronik ortamda 
beyanname gönderme yetkisine sahip olan ve şifre ve kullanıcı kodu almış e-Beyanname kullanıcısı 
mükelleflerin İnteraktif Vergi Dairesinde 
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"İşlem Başlat → Beyanname İşlemleri → Sözleşmeler ve Onay Bekleyenler" 

menüsünden söz konusu sözleşmeyi onaylamaları veya reddetmeleri gerekmektedir. 
Elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi olmayan veya yetkisi olduğu halde kullanıcı kodu 
ve şifre almayan mükellefler ile düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri / 
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerine ilişkin İnternet Vergi Dairesinden 
bilgi girişinde ise sözleşme düzenlenen mükellefin onayı istenmeyecek olup meslek 
mensubunun sözleşmelere ilişkin bilgi girişini yapması yeterlidir. 

Duyurulur. 
 
01.01.2021 Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin 
Önemli Duyuru 

Bilindiği üzere; 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında meslek mensupları ile 
müşterileri arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri / Elektronik 
Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin İnternet Vergi Dairesinden Başkanlığımıza 
bilgi aktarımı yapılması gerekmektedir. Meslek mensupları bu bilgi girişi sonrasında müşterileri 
adına beyanname gönderebilmektedir. Gerek meslek mensuplarının, gerekse mükelleflerin 
haklarının korunması amacıyla, meslek mensuplarının, kendileri elektronik beyanname kullanıcı 
kodu, parola ve şifresine sahip olan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin 
geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan mükellefin İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla bu 
sözleşmeye onay vermesi uygulamasına geçilmiştir. Adına sözleşme girişi yapılan e-Beyanname 
kullanıcısı mükelleflerin İnteraktif Vergi Dairesinde  
"İşlem Başlat → Beyanname İşlemleri → Sözleşmeler ve Onay Bekleyenler" 
menüsünden söz konusu sözleşmeyi onaylamaları veya reddetmeleri gerekmektedir. Kendileri 
elektronik beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan mükellefler bu onayı 
vermedikçe, beyannameleri meslek mensubu tarafından gönderilemeyecektir. 

 
Duyurulur. 
 

Saygılarımızla… 

  
  

 
  
  

 


