
    30.11.2022 

 
               Sayın Üyemiz ; 

Odamız Yönetim Kurulunca, 2023 Yılında kullanılacak olan mükelleflerinizin kanuni defter tasdik 

ücretleri, elektronik defter ücretleri ile kırtasiye, dijital masraflar, vs. giderler karşılığı alınacak ücretler tavsiye 

niteliğinde aşağıda  belirtilmiştir. 

 Üyelerimizin kendi menfaatleri, birlik ve beraberliğimiz açısından yayınlanan ücretlere hassasiyetle 

uymalarını önemle rica ederiz. 

                               Saygılarımızla 
                Abdullah KALIN 
                     BAŞKAN 
 
 
 
         
 
2023 YILI DEFTER TASDİK ÜCRETLERİ   _ _        __İŞÇİSİZ__                    __İŞÇİLİ__ 
 

1-BASİT USUL                                                                                           :     750,00 TL     1.000,00 TL 
   Defter Beyan Sistemine hazırlık giderleri, kırtasiye, fotokopi, internet,  

    sarf malzemeler, e-beyanname, SGK bildirimleri ve e-bildirge, Mali Müşavirlik 

    ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi, masraf 

    gider bedelleri vs. 

2-İŞLETME VE SERBEST MESLEK E-DEFTER BEYAN                           : 1.350,00 TL                    1.750,00 TL 
    Defter Beyan Sistemine hazırlık giderleri, kırtasiye, fotokopi, internet,  

    sarf malzemeler, e-beyanname, SGK bildirimleri ve e-bildirge, Mali Müşavirlik 

    ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisi, masraf 

    gider bedelleri vs. 

3-BİLANÇO USULÜ DEFTER - E DEFTER (ŞAHIS)                                    :               3.150,00 TL                   4.150,00 TL 
    Yevmiye, Defteri Kebir, Envanter Noter tasdik ücretleri, elektronik  

    ortamda defter tutulmasına olanak sağlayan Elektronik Defter 

    Genel Tebliğde defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek,  

    Muhafaza ve ibraz etmek isteyen ve gereken şartlara prosedürlere haiz olan  

    gerçek ve tüzel kişiler için, Envanter Defteri Noter tasdik ücretleri, kırtasiye, fotokopi,  

    internet, sarf malzemeler, e-beyanname, SGK bildirimleri ve e-bildirge  

    BS ve BA bildirim, Mali Müşavirlik ücret sözleşmesi yıllık tutarının binde  

    9,48’i kadar damga vergisi, masraf gider bedelleri vs. 

4-SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPARATİFLER - E DEFTER                    :             4.150,00 TL                   5.650,00 TL 
   Yevmiye, Defteri Kebir, Envanter, Ortaklar Pay, Karar, Genel Kurul Toplantı 

    ve Müzakere, Damga Vergisi Defterleri Noter tasdik ücretleri,elektronik  

    ortamda defter tutulmasına olanak sağlayan Elektronik Defter 

    Genel Tebliğde defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek,  

    Muhafaza ve ibraz etmek isteyen ve gereken şartlara prosedürlere haiz olan  

    gerçek ve tüzel kişiler için, Envanter Defteri Noter tasdik ücretleri, kırtasiye,  

    fotokopi, internet, sarf malzemeler, e-beyanname, SGK bildirimleri  

    ve e-bildirge, BS ve BA bildirim Mali Müşavirlik ücret sözleşmesi yıllık tutarının  

    binde 9,48’i kadar damga vergisi, masraf gider bedelleri vs. 

NOTLAR                                                                                                  : 
1-500 Sayfadan fazla olan defterlerden her 100 sayfası için 250,00 TL fazla tasdik ücreti alınır. 

2-Her şube için % 20 ilave tasdik ücreti alınır. 

3-Mükelleflerinizle yapacağınız sözleşmeleri TÜRMOB E-Birlik sistemi üzerinden yapmanız zorunlu olup, sözleşmeler Damga Vergisi   

    Kanunu hükümlerine göre, sözleşme tutarının binde 9,48’i kadar damga vergisine tabidir. 

4-Haziran ayı Defter kapanış tasdik ücretleri yukarıdaki tavsiye edilen, ücret tarifesine dahil değildir.   

KAHRAMANMARAŞ       
SERBEST MUHASEBECİ      
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI     
(Chamber of  ceritified accountants of Kahramanmaraş)  


