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KONU: DEFTER-BEYAN SİSTEMİ
17.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 486 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
ile Defter-Beyan Sistemi hakkında yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Defter-Beyan Sistemini Kullanmak Zorunda Olan Mükellefler;




Serbest meslek erbapları,
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler,
Basit usule tabi olan mükellefler

Başvuru;
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.

Kayıt Zamanı;
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.
Yanlış kayıtlar kayıt zamanına ilişkin süreler zarfında düzeltilebilecektir.

Sistem Üzerinden Tutulabilecek Defterler;









İşletme defteri,
Çiftçi işletme defteri,
Serbest meslek kazanç defteri,
Amortisman defteri,
Envanter defteri,
Damga vergisi defteri,
Ambar defteri,
Bitim işleri defteri

Elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış ve kapanış onayı Başkanlık tarafından elektronik
olarak yapılır. Kağıt ortamında tutulan defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. Sistem
üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa aittir.
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Sistemi Kullanma Yükümlülüğünün Başladığı Tarih;
Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile
mükellef olanlar hariç) 01.01.2018, diğer mükellefler ise 01.01.2019 (serbest meslek
kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 01.01.2018)
tarihinden itibaren sistemi kullanmaya başlayacaklardır.
Bu mükelleflerin sistem haricinde defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılacaklardır.
Sistem dışından beyanname göndermeleri halinde de beyannameler hiç verilmemiş
sayılacaktır.

Geçici Hükümler;
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.
Basit usule tabi mükelleflerin 30.04.2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderler
ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar 31.07.2018 tarihine kadar sisteme
kaydedilebilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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