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SĐRKÜLER 

Tarih : 7 Ocak 2011 
Sayı : 2011-01-02 
Konu : Matbaa Đşletmelerinin Düzenledikleri Bilgi Formu Hk. 
 

Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi 
Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı 
Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde, matbaa işletmecilerinin 
basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere ilişkin olarak bilgi formu 
düzenlemeleri ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen esaslara uygun olarak 
elektronik ortamda internet üzerinden gönderme zorunluluğuna ilişkin 
düzenlemeler yapılmış ve Bakanlığın elektronik ortamda gönderilecek 
bilgi formlarının kapsamını, şeklini, bilgileri doğrudan doğruya 
gönderebilecek mükellef gruplarını ve bunlara ilişkin diğer usul ve 
esasları belirlemeye yetkili olduğu ifade edilmiştir. 
 

Buna istinaden Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 347 Sıra Numaralı 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde konuya ilişkin açıklamalar 
yapılmıştır.  
 

Yönetmeliğin ve Genel Tebliğin bazı bölümlerinde yer alan cümlelerin iptali ve dava sonuçlanıncaya 
kadar yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan dava sonucu, konu ile ilgili olarak Danıştay Dördüncü 
Dairesi, 11.10.2010 tarihli ve Esas No:2010/1664 sayılı kararı ile söz konusu Yönetmeliğin 14 ncü 
maddesinde yer alan “Matbaa işletmecisi bu bilgi formunu en geç düzenlendiği günü izleyen 
günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderir.” hükmünün; 
11.10.2010 tarihli ve Esas No: 2010/1665 sayılı kararı ile de söz konusu Tebliğin 3 üncü bölümünün 
birinci paragrafında yer alan “… en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar…” 
ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. 
 

Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 14 üncü maddesinde Vergi muamelelerinde süreler vergi 
kanunları ile belli edilir. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla 
bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder.” hükmü bulunmaktadır. 
 

Danıştay tarafından esasa ilişkin hüküm verilinceye kadar geçerli olmak üzere sürenin yeniden 
belirlenmesine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı’nca 07.01.2011 tarihinde Vergi Usul Kanunu 43 Nolu 
Sirküleri yayımlanmıştır.  
 

Bu Sirkülere göre;  
 

Maliye Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeler hakkında, Danıştay tarafından esasa ilişkin hüküm 
verilinceye kadar, matbaa işletmecilerinin SÖZ KONUSU BĐLGĐ FORMLARINI EN GEÇ 
DÜZENLEDĐKLERĐ GÜNÜ ĐZLEYEN ON BEŞĐNCĐ GÜNÜN SONUNA KADAR ELEKTRONĐK 
ORTAMDA ĐNTERNET ÜZERĐNDEN BAKANLIĞA GÖNDERMELERĐ uygun görülmüştür. 
 

Diğer taraftan, isteyen mükelleflerin bilgi formlarını sürenin sona ermesinden evvel de gönderebileceği 
belirtilmiştir.  
 

Bu bildirim süresine uyulmaması durumunda (01.01.2011 tarihinden itibaren),  
 

• Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa 
işletmecilerine 600 TL.  

• Getirilen mecburiyete uymaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 200 TL. 
 

Özel Usulsüzlük Cezası kesilmektedir.  
 

Matbaa işletmelerinin bu cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmamaları için, bildirimlerini süresi 
içerisinde yapmaları gerekmektedir.  
 
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
 

RASYO DENETĐM  
S.M.M.M. LTD.ŞTĐ. 


