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SMMM ODALARI BAŞKANLIKLARI'NA 

İlgi :20/01/2021 tarihli 500 sayılı yazımız. 

İlgi'de kayıtlı yazımız ile Gelir İdaresi Başkanlığı ve Birliğimiz arasında imzalanan bir 

protokol kapsamında hizmet sözleşmeleri ile aracılılık sorumluluk sözleşmelerinin 

entegrasyonuna ilişkin bir çalışma başlatıldığı, bu kapsamda 15/02/2021 tarihinden itibaren 

https://intvd.gib.gov.tr/ adresinden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi 

bilgi girişi esnasında, girişi yapılan hizmet sözleşmesi bilgilerinin online olarak e-Birlik 

Sisteminde bulunan hizmet sözleşmelerine ait bilgiler ile teyit edileceği Odalarımıza 

bildirilmiştir. Odalarımızdan ve meslek mensuplarından gelen sorular üzerine aşağıdaki 

açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

a- Entegrasyon süreci iki aşamada gerçekleştirilecektir.

b- Birinci aşama, 15/02/2021 tarihinden sonra meslek mensubunun bir müşteri ile ilk kez

aracılık sorumluluk sözleşmesi imzalayarak aracılık sorumluluk yetkisi almasına

yöneliktir. Buna göre meslek mensubu, 15/02/2021 tarihinden itibaren bir müşteri ile

aracılık sorumluluk sözleşmesi imzalan1ak istediğinde, öncelikle E-Birlik Sisteminde

hizmet sözleşmesi düzenleyecek, burada yaptığı hizmet sözleşmesinin numara ve

tarihini kullanmak suretiyle GİB sistemlerinde aracılık sorumluluk sözleşmesi

imzalayabilecektir. Başka bir anlatımla, 15/02/2021 tarihinden itibaren ilk kez aracılık

sorumluluk yetkisi alınmak istendiğinde sistemler birbirini teyit edecek, GİB

sistemlerine geçerli bir hizmet sözleşmesi numarası girilmediğinde sistem aracılık

sorumluluk sözleşmesi imzalanmasına izin vermeyecektir.

Tekrar etmek gerekir ise, 15/02/2021 için ilan edilen takvime zaten daha önce aracılık 

sorumluluk yetkisi alınmış müşteriler girmemekte, yeni sözleşme imzalanacak 

müşteriler girmektedir. 

c- İkinci aşama, daha önce E-Birlik sistemlerine sözleşme girmeyen ancak müşteri ile

aracılık sorumluluk sözleşmesi imzalayan ve hali hazırda beyanname gönderen meslek

mensupları için ayrı bir takvim belirlenecektir. Başka bir anlatımla, hali hazırda

müşterisinin beyannamesini gönderen ancak e-Birlik sistemlerinde sözleşmesi

bulunmayan meslek mensuplarının beyanname gönderme yetkileri iptal

edilmeyecek, bu durumda olanlar için ikinci bir takvim ve yol haritası

açıklanacaktır.
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