10. YAYINLAR VE DOKÜMANTASYON

.

10.1. Mükellefin Bilgilendirilmesi
2001 Menkul Sermaye İradının
vergilendirilmesi
rehberinin
basım
çalışmaları tamamlanmış olup, 81 ile
bankalara
ve
yurtdışına
dağıtımı
yapılmıştır.
2001
Basit
Usulde
Vergilendirilen
Mükellefler
İçin
Beyanname Düzenleme Rehberi’nin
basım çalışmaları tamamlanmış olup 81
ile, bankalara ve yurtdışına dağıtımı
yapılmıştır. 2001 Sadece Kira Geliri Elde
Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi
Düzenleme Rehberi baskısı tamamlanmış

olup 81 ile, bankalara ve yurtdışına
dağıtımı yapılmıştır. Yurtdışında yaşayan
ve Türkiye’de vergi mükellefiyeti
bulunan
vatandaşlarımızla,
yabancı
uyruklu kişilerin vergilendirmeyle ilgili
görevlerini
yerine
getirmelerinde
yardımcı olmak amacıyla 32 yerde
bulunan temsilciliklerimize gayrimenkul
sermaye iradı beyannameleriyle rehberleri
ve gelir vergisi beyannameleriyle ekleri
gönderilmiştir.

10.2. Mevzuata Yönelik Yayınlar
Türk Vergi Kanunları ve değişiklik
föylerinin basım çalışmaları devam
etmiştir. 1996–1998 ve 1999 yıllarına ait
özel gelir içeren Türk Vergi Kanunları
Uygulamalarına
İlişkin
Özelgeler
(Müktezalar)’in satışına devam edilmiştir.
Vergi kanunlarına yönelik olarak çıkarılan
Genel Tebliğler kitabının (7 cilt) merkez
ve taşra teşkilatına dağıtımı yapılmıştır.

Mevcut
vergi
kanunlarında,
diğer
kanunlarda
ve
kanun
hükmünde
kararnamelerde yer alan vergi harcaması
olarak
nitelendirilebilecek
istisna,
muafiyet, indirim ve vergi ertelemesi gibi
hükümleri içeren “Vergi Harcamaları 2001
Yılı” adlı bir kitap hazırlanmış ve
bastırılmıştır.

10.3. Faaliyet Raporuna Yönelik Çalışmalar
Gelirler
Genel
Müdürlüğü
bünyesinde yapılan faaliyetlerin hem
kendi personeli hem de ilgili kurum ve
kuruluşlar tarafından izlenebilmesine
olanak sağlamak amacıyla 1998 yılından
itibaren yıllık periyotlar halinde basım ve

dağıtımı
gerçekleştirilen
raporunun üçüncüsü olan
Genel Müdürlüğü
Faaliyet
2000” hazırlanarak basım ve
yapılmıştır.

faaliyet
“Gelirler
Raporu
dağıtımı

10.4. Diğer Yayınlarımız
Etkin ve hızlı iletişim kurma
yönündeki çabaların sonucu olarak ortaya
çıkan “Gelirler Genel Müdürlüğü
Haberleşme Rehberi” hazırlanarak 2001
yılında basım ve dağıtımı yapılmıştır.

Gelir
İdaresi
merkez
ve
taşra
teşkilatlarının adres, posta kodu, telefon
ve faks numaraları ile vergi tahsil yetkisi
verilen bankalar, bağlı ve bağımsız vergi
dairelerinin bağlı olduğu illeri gösteren
171

GGM Faaliyet Raporu 2001

listelerin
yer
aldığı
bu
rehber,
haberleşmenin
maliyetini
azaltmak,
zaman kaybını ve idarenin işlevlerinin
süresinde yerine getirilmesini sağlayarak
zarara uğramasını önlemek amacıyla
hazırlanmıştır. Ayrıca, bu rehberin
Gelirler
Genel
Müdürlüğü’nün
internetteki
www.gelirler.gov.tr

adresinde yayınlanmasıyla mükelleflerin
de
aradıkları
bilgilere
kolaylıkla
ulaşmaları sağlanmıştır.
Bunun yanında ABD İç Gelir İdaresi
(IRS) İncelemesi isimli kitabın dağıtımı
da yapılmıştır.
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