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HAZIR BEYAN SİSTEMİNE İLİŞKİN 470 NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLAND

Değerli müşterilerimiz ve meslektaşlarımız;
25.02.2016 tarih ve 29635 sayılı Resmi Gazetede Hazır Beyan Sistemi ile ilgili olarak 470 sayılı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği yayınlandı.
Tebliğ ile daha önce Gayrimenkul Sermaye İradı gelirleri için uygulanan Hazır Beyan Sisteminin kapsamı genişletilerek
2015 yılında elde edilen gelirler ile ilgili olarak ücret gelirleri, menkul sermaye iradı (MSİ) gelirleri ve diğer kazanç ve
iratlar (DKİ) da sisteme dâhil edilmiştir.
Hazır Beyan Sisteminin uygulanmasına 2015 takvim yılı gelirlerinin beyan dönemi itibarıyla başlanacaktır. Bu
Sistem’den sadece ücret, kira, MSİ veya DKİ gelirlerini ayrı ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabilecektir.
Ücret, kira, MSİ ve DKİ ile birlikte ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler Hazır Beyan Sistemi üzerinden
beyanname veremeyeceklerdir.
Hâlihazırda ücret, kira, MSİ ve DKİ gelirlerinden dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar Hazır Beyan Sistemi
aracılığıyla beyanname verebileceği gibi, bu gelirlerine ilişkin olarak ilk defa mükellefiyet tesis ettirerek beyanname
verecek olanlar da bu Sistem üzerinden beyannamelerini gönderebileceklerdir. Bu kapsamda, daha önce ücret, kira,
MSİ ve DKİ gelirlerinden dolayı gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayanların Hazır Beyan Sistemi’nden beyannamelerini
elektronik ortamda onayladıkları anda adlarına gelir vergisi mükellefiyeti tesisi ve vergi tahakkuku işlemleri Sistem
tarafından otomatik olarak gerçekleştirilecektir.
Mükellefler güvenlik sorularını cevaplayarak veya İnternet Vergi Dairesi şifrelerini kullanarak Sisteme giriş
yapabilecek ve buradan Başkanlıkça kısmen veya tamamen önceden hazırlanmış beyannamelerini
görüntüleyebilecek, doldurabilecek, değiştirebilecek ve onaylayabileceklerdir. İnternet Vergi Dairesi şifresi
bulunmayan mükellefler, ekte yer alan İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) ile herhangi bir
vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alabileceklerdir.
Geçmiş yıllar için düzeltme beyannamesi verilmek istenmesi durumunda, içerisinde sadece kira gelirine yönelik gelir
beyanı bulunan düzeltme beyannameleri için Hazır Beyan Sistemi kullanılabilecek; ancak önceki yıllarda beyan edilen
kira gelirlerine ücret, MSİ ya da DKİ eklenmek suretiyle düzeltme beyannamesi verilmek istenmesi halinde bu
beyannameler, vergi dairelerine başvurularak verilebilecektir.
2015 takvim yılından önce elde edilen kira gelirlerine ilişkin beyannameler Hazır Beyan Sistemi üzerinden
verilebilecek olup, 2015 takvim yılından önce elde edilen ücret, MSİ ve DKİ’ye ilişkin beyannameler ise Başkanlığın
internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılacak duyuruya kadar vergi daireleri aracılığıyla, duyuru tarihinden
itibaren ise Hazır Beyan Sistemi üzerinden de verilebilecektir.
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İlgili tebliğ için burayı tıklayın.
Saygılarımızla.
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