
 

 
 

SİRKÜLER        İstanbul, 29.05.2018 

Sayı: 2018/109       Ref:4/109  

 

 

Konu:  

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE BAŞVURU 

TARİHLERİ İLE KAYITLARINI SİSTEME KAYDETME SÜRELERİ 

UZATILMIŞTIR 

 

29.05.2018 tarih ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği’nde (Sıra No: 486) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 499)” ile defter-

beyan sisteminde basit usule tabi mükellefler için bazı süre uzatımları yapılmıştır.  

 

1) 486 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin geçici 1. maddesinde yer alan 

“30.06.2018” ibaresi “30.09.2018” olarak değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 16 ncı 

maddesi kapsamında 5 inci maddesinin birinci 

fıkrası uyarınca 31.12.2017 tarihine kadar 

Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken 

başvurular serbest meslek erbapları tarafından 

31.01.2018, basit usule tabi olan mükellefler 

açısından ise 30.06.2018 tarihine kadar 

yapılabilecektir. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin 16 ncı 

maddesi kapsamında 5 inci maddesinin birinci 

fıkrası uyarınca 31.12.2017 tarihine kadar 

Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken 

başvurular serbest meslek erbapları tarafından 

31.01.2018, basit usule tabi olan mükellefler 

açısından ise 30.09.2018 tarihine kadar 

yapılabilecektir. 

 

Buna göre, basit usule tabi mükellefler açısından, Defter-Beyan Sistemine başvuru ve sistemi 

kullanmaya başlama tarihleri 30.09.2018 tarihine ertelenmiştir.  

 

2) Geçici 2. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 7 nci 

maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit 

usule tabi mükelleflerin 30.04.2018 tarihine 

kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile 

satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar 

31.07.2018 tarihine kadar Sisteme 

kaydedilebilecektir. 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 7 nci 

maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit 

usule tabi mükelleflerin 30.04.2018 ve 

31.07.2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken 

alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin 

üçer aylık kayıtları 31.10.2018 tarihine kadar 

Sisteme kaydedilebilecektir. 

 

Buna göre, basit usule tabi mükellefler 30.04.2018 ve 31.07.2018 tarihine kadar kaydetmeleri 

gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlarını 31.10.2018 

tarihine kadar sisteme kaydedilebileceklerdir.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 486) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Sıra No: 499) 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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29 Mayıs 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30435 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 499) 

MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği (Sıra No: 486)’nin geçici 1 inci maddesinde yer alan “30/6/2018” ibaresi “30/9/2018” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 ve 

31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 

31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.” 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 

 

 

 


