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Vergi Kimlik Numarası (VKN) ve Önemi
◆ Birliğimiz ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında yapılan
entegrasyonda, hizmet sözleşmeleri ile aracılık sorumluluk
sözleşmesinin eşleşmesinde öncelikle müşteri ve meslek
mensubunun 10 haneli vergi kimlik numarası bilgilerinin
doğruluğuna bakılmaktadır.
◆ Bu bilgilerde herhangi bir yanlışlık olması halinde
sözleşmeler eşleşmeyeceğinden, gerekli kontrol ve
güncellemelerin yapılması son derece önemlidir.
◆ Gerçek kişiler için dahi mutlaka TCKN yerine,
Vergi Kimlik Numarası girilmelidir.
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E-Birlik Sisteminde Vergi Kimlik Numaram Hatalı
Görünüyor, Ne Yapmalıyım?
◆ Meslek mensuplarının, kendilerinin e-Birlik sisteminde
kayıtlı VKN bilgilerine, E-Birlik ekranında sol üst köşede
bulunan “Bana Özel” sekmesinin içerisindeki “Şirket/
Büro Bilgilerim” bölümünden ya da “Sözleşme Listesi”
sekmesindeki “Şirket/Büro Bilgilerim” bölümünden
kontrol etmeleri mümkündür.
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◆ Meslek mensuplarının kendilerinin ya da ortağı oldukları
şirketlerin VKN bilgileri sözleşme düzenleme esnasında
otomatik olarak E-Birlik sisteminde alınmaktadır. Bu
bilginin hatalı olduğu görülüyor ise, meslek mensubunun
öncelikle bağlı olduğu Odaya başvurarak VKN bilgisini
düzelttirmesi gerekmektedir.
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Müşteri Vergi Kimlik Numarası (VKN)
Güncellemesi Nedir? Nasıl Yapılır?
◆ 15/02/2021 tarihinden önce düzenlenen bazı
sözleşmelerin VKN bilgisi yerine T.C. Kimlik numarası
bilgisi ile yapıldığı, vergi kimlik numarası ile yapılan bazı
sözleşmelerde ise VKN bilgisinin hatalı girildiği tespit
edilmektedir.
◆ Herhangi bir mağduriyet oluşmaması için, meslek
mensuplarının halen beyannamelerini gönderdikleri
müşterileri ile 15/02/2021 tarihinden önce
düzenledikleri sözleşme bilgilerini kontrol etmeleri ve
mutlaka müşterinin VKN bilgilerinin doğru olduğunu
teyit etmeleri gerekmektedir.
◆ Hizmet Sözleşmesi düzenlenirken girilen müşteri VKN
bilgilerinin, toplu olarak e-Birlik sisteminde sol tarafta
bulanan “Sözleşme Listesi” bölümünden dönemler
itibariyle görüntülenmesi mümkündür. Bu bölüme
girildikten sonra sağ üst kısımdaki “Dışa Aktar”
butonu ile bu bilgilerin indirilmesi ve yazdırılması da
mümkündür.
◆ “Sözleşme Listesi” butonuna tıklandığında turuncu
renk ile işaretlenmiş olan sözleşmelerde VKN bilgileri
hatalıdır. Turuncu renkle işaretlenmiş sözleşmelerin
müşteri VKN bilgilerini, sağ tarafta bulunan mavi çark
simgesine tıklayarak burada yer alan “VKN Güncelle/
Doğrula” butonuna basmak suretiyle düzeltmeniz ve
güncellemeniz mümkündür.
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Vergi Kimlik Numarası Bilgileri Güncel, Aracılık
Sorumluluk Sözleşmesi İle Hizmet Sözleşmesinin
Tam Eşleşmesi İçin Ne Yapmalıyım?

◆ Meslek mensubunun, kendisinin ve hizmet verdiği
müşterinin VKN bilgisinin doğru olduğunu teyit ettikten
sonra aşağıdaki adımları izlemesi gerekmektedir.
1. Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine girilerek aracılık
sorumluluk sözleşmesi düzenlerken beyan edilen
hizmet sözleşmesi numarasına bakması,
2. E-Birlik hizmet sözleşme numarası aracılık
sorumluluk sözleşmesine yanlış girilmiş ise
aracılık sorumluluk sözleşmesinin “Güncelle”
butonuna basılması, sözleşme numarası doğru
girildikten sonra aracılık sorumluluk sözleşmesinin
güncellenmesi gerekmektedir.
3. TÜRMOB Hizmet Sözleşmesi numarası
sözleşmesinin sağ üst köşesinde çıkan “Yıl/Sicil
No/Sıra No”dur. Bu numara “S-1” ibaresi sayfa
numarasını göstermekte olup, bu ibare sözleşme
numarasına dahil değildir.
Örnek: 2021/125/3
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E-Birlik Sisteminde Güncel Sözleşmem Yok Ancak
Beyanname Gönderiyorum. Ne Yapmalıyım?
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Daha Önce E-Birlik Sisteminde Sözleşme
Yapmadım Ancak Aracılık Sorumluluk Yetkim Var.
Ne Yapmalıyım?

◆ E-Birlik sistemine daha önce girilen ancak geçmiş
yıllar ve en son 2021 yılı için uzatılmayan sözleşme
var ise meslek mensubunun müşteri ile E-Birlik
sistemi üzerinden yeniden sözleşme düzenlemesi
ve bu sözleşme ile oluşan hizmet sözleşmesi
bilgisini kullanarak aracılık sorumluluk sözleşmesini
güncellenmesi gerekmektedir.
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◆ Daha önce E-Birlik sistemine sözleşme girişi yapmayan
ancak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan aracılık sorumluluk
yetkisi alan meslek mensuplarının, E-Birlik sisteminde
yeni sözleşme düzenlemeleri, bu hizmet sözleşmesinin
numarasını kullanmak suretiyle aracılık sorumluluk
sözleşmesi bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

◆ Burada önemli olan husus, müşteri ile daha önce
fiziki ortamda yapılan sözleşme için damga vergi
ödenmiş ise e-Birlik yazılımında sözleşme düzenlenir
iken özel hükümler bölümüne “Daha önce müşteri
ile düzenlenen …… tarih ve …… sayılı sözleşmenin
elektronik ortamda beyanı için bu sözleşme
düzenlenmiştir.” ibaresinin koyulmasıdır. Bu suretle
yeniden damga vergisi ödenmemesi amaçlanmaktadır.

