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DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE İLİŞKİN 486 NOLU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANDI 

 
17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmî Gazetede defter-beyan sistemine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 486 no.lu 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlandı. Tebliğ ile yapılan düzenlemeye göre; 
 
Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin 
kayıtlarının elektronik ortamda tutulması zorunluluğu getirilmiştir. 
 
Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından 
önceki ayın son gününe kadar (bugün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden 
bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. 
Söz konusu başvuruyu; 
 
a) Basit usule tabi mükellefler, 

• Kendileri, 

• Aralarında bu Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk 
Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek odaları 
veya 

• 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık 
ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla, 
 

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı elde eden mükellefler ise 

• Kendileri veya  

• 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık 
ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek mensupları aracılığıyla 
 

yapabileceklerdir.  
 
Defter-Beyan Sistemine kullanıcı kodu veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifre bilgileri kullanılarak 
www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacaktır. 
 
Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi 
yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir. 
 
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce vergi dairelerinden elektronik beyanname gönderebilmek için temin edilen 
kullanıcı kodu ve şifre bilgisi ile Sisteme giriş yapılabilecektir. 
 
İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son günden 
fazla geciktirilemez. 
 
Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 
23:59’a kadar yapılabilir. 
 
Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna 
kadar Sisteme kaydedilir. 
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Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 
1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre 
defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır. 
 
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 31/1/2018, basit usule 
tabi olan mükellefler açısından ise 30/6/2018 tarihine kadar yapılabilecektir. 
 
Saygılarımızla. 
 
İZDENETİM 


