
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486) 
 

Serbest Meslek Erbabı - işletme Hesabı Esasına Göre Defter tutan mükelleflerin-Basit Usule Tabi 
olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması. 
Bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda 
oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile 
elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi bu Tebliğin konusunu 
oluşturmaktadır. 
Başvuru 
MADDE 5 – (1) Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları 
takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir 
vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir. 
Sisteme giriş, kullanıcı kodu ve şifre temini 
MADDE 6 – (1) Defter-Beyan Sistemine kullanıcı kodu veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve şifre 
bilgileri kullanılarak www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacaktır. 
(2) Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından gelir 
vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir. 
Kayıt zamanı 
MADDE 7 – (1) İşlemlerin defterlere kaydı, ait oldukları aya ait katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi 
gereken son günden fazla geciktirilemez. (2) Takvim yılının son ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait gelir vergisi 
beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabilir. (3) Basit usule tabi mükelleflerin alış ve 
giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir. 
Sistemi Kullanma Yükümlülüğünün Başladığı Tarih 
MADDE 16 – (1) 
-Basit usule tabi mükellefler ile Serbest Meslek Erbapları 1 Ocak 2018 tarihinde, 
(noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç), 
-İşletme Hesabı Esasına Göre Defter tutan mükellefler 1 Ocak 2019 tarihinde, 
-Serbest Meslek Kazanç Defteri yanında İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan mükellefler 1 
Ocak 2018 tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır. 
Geçici 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 Ocak 2018 tarihine, 
Basit usule tabi olan mükelleflerce 30 Haziran2018 tarihine kadar yapılabilecektir. 
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. 
Yürürlük MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 


