
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 12.06.2019 

Sayı: 2019/099        Ref:4/099  

 

 

Konu:  

ÖLÜM HALİNDE KIST DÖNEM GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE BİRLİKTE 

VERİLMESİ GEREKEN TAM DÖNEM YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 

ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAKTIR 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-beyanname sisteminde yayınlanan duyuruda verilen 

bilgiye göre, ölüm halinde verilmesi gereken kıst dönem Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri 

ve (Gayrimenkul Sermaye İradı + Ücret + Diğer Kazanç ve İradlar + Menkul Sermaye İradı) 

gelirlerine ait kıst dönem beyannameleri e-beyanname sistemi üzerinden daha önceden 

elektronik ortamda alınmaktaydı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar 

sonucunda, Yıllık Gelir veya Yıllık Gelir (Gayrimenkul Sermaye İradı + Ücret + Diğer 

Kazanç ve İradlar+Menkul Sermaye İradı) Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinden önce 

vefatın gerçekleşmesi durumunda, elektronik ortamda verilemeyen tam dönem beyannameler 

11.06.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda alınmaya başlanacaktır.   

 

Ölüm Halinde Kıst Dönem Beyannamesi ile Birlikte Verilmesi Gereken Tam Dönem 

Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Açıklama: 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
İlgili döneme ait verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin, verilmeden önce 

vefatın (ölümün) gerçekleşmesi durumunda, e-beyanname sistemi üzerinden tam döneme ait 

verilecek beyannamede, “Genel Bilgiler” kulakçığında Dönem Tipinin “Yıllık” ve "Vefat 

Tam Dönem beyanname ise işaretleyiniz" kutucuğunun seçilerek beyannamenin 

doldurulması gerekmektedir. 

 

ÖRNEK 1:  27.02.2019 tarihinde vefat eden mükellef için verilecek 2018 tam dönemine ait 

Yıllık Gelir vergisi beyannamesi ayrı, 01.01.2019 - 27.02.2019 tarihleri arasındaki Kıst 

dönem Gelir vergisi beyannamesi ayrı olarak e-beyanname sistemi üzerinden elektronik 

ortamda verilebilecektir. 

 

ÖRNEK 2: 15.03.2019 tarihinde Yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi içerisinde 

vefat eden mükellef için, 2018 tam dönem yıllık gelir vergisi beyannamesi ve 01.01.2019 - 

15.03.2019 Kıst dönemine ait Gelir vergisi beyannamesi Vergi Usul Kanunu kapsamında 

verilen yasal süreler içerisinde, e-beyanname sistemi üzerinden elektronik ortamda 

verilebilecektir. 

 

NOT:   İlgili döneme ait verilmesi gereken Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi için  

beyannamenin Dönem Tipi “Yıllık” ve "Vefat Tam Dönem beyanname ise işaretleyiniz" 

kutucuğu seçilerek e-beyanname sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilecektir.  

 

Dönem başındaki tarih ile mükellefin vefat ettiği tarih arasındaki Kıst döneme ait verilmesi 

gereken beyanname ise Dönem Tipi “Kıst Dönem” seçilerek ve vefatla ilgili istenilen 

bilgiler ekrana girilerek e-beyanname sistemi üzerinden elektronik ortamda verilebilecektir.  

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EK: 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın duyurusu (https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html) 

 

(*) 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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11.06.2019 - E-Beyannameden Yeni Bir Hizmet Daha - Ölüm Halinde Kıst Dönem 

Beyannamesi ile Birlikte Verilmesi Gereken Tam Dönem Beyannamesinin 

Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru; 

 

Ölüm halinde verilmesi gereken Kıst dönem Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve 

(GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ) gelirlerine ait Kıst dönem beyannameleri e-beyanname 

sistemi üzerinden daha önceden elektronik ortamda alınmaktaydı. Başkanlığımız 

tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Yıllık Gelir veya Yıllık Gelir 

(GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ ) Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinden önce 

vefatın gerçekleşmesi durumunda, elektronik ortamda verilemeyen tam dönem 

beyannameler 11.06.2019 tarihinden itibarenelektronik ortamda alınmaya 

başlanacaktır. Söz konusu değişiklik nedeniyle Beyanname Düzenleme Programınızı 

güncellemeniz gerekmektedir. Açıklamalar için Lütfen Linki tıklayınız.. 

 

https://ebeyanname.gib.gov.tr/olum_halinde_kist_donem_beyannamesi_ile_birlikte_verilmesi_gereken_tam_donem_beyannamesinin_elektronik_ortamda_alinmasi_hakkinda_aciklama.doc

