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TARİH  : 29.05.2018 

NUMARA : 2018/59 

 

 

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2018/59 

 

Konu : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 486) Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Sıra No: 499) 

 

17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan 
mükellefler ile 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 Sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Bahse konu Genel Tebliğin Geçici 1 inci maddesinde yapılan düzenleme ile ticari kazançları 
basit usulde tespit edilen mükelleflerin 31/12/2017 tarihine kadar yapmaları gereken 
başvuruların 30/6/2018 tarihine kadar yapılabileceği, Geçici 2 nci maddesinde yapılan 
düzenleme ile de 2018 yılının ilk 3 ayına ilişkin olan ve 30/4/2018 tarihine kadar Sisteme 
girilmesi gereken alış ve giderler ile satış ve hasılatlara ilişkin üç aylık kayıtların 31/7/2018 
tarihine kadar Sisteme kaydedilebileceği ifade edilmiştir.  

Bahse konu Genel Tebliğin Geçici 1 inci maddesinde yer alan “30/6/2018” ibaresinin 
“30/9/2018” olarak değiştirilmesi ve 2018 yılının ilk 9 ayına ilişkin olan kayıtların 31/10/2018 
tarihine kadar Sisteme girilebilmesinin sağlanması için söz konusu Genel Tebliğin Geçici 2 nci 
maddesinde değişiklik yapılması amacıyla 499 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 
hazırlanmıştır.  

Söz konusu Tebliğ ekte yer almaktadır. 

Saygılarımızla…. 

 

 

 

Not: 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce müşavirliğimize 
yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 
şirketimizin sorumlu olmayacağını belirtir, soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz olması halinde antette bulunan iletişim kanallarından 
tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz.  
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29 Mayıs 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30435 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE  

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 499)  

MADDE 1 – 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği (Sıra No: 486)’nin geçici 1 inci maddesinde yer alan “30/6/2018” ibaresi “30/9/2018” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Bu Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 ve 

31/7/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 

31/10/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.” 

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

 


