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Antalya Vergi Dairesi Başkanlığ lnın 26/09/2018 tarih ve E.l68282 sayıll yazısl.

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan Birliğimize gelen ilgi yazıda; 1]/12/2O11 Iar\|,ve
3O273 sayıIı Resmi Gazete'de yayımlanan 486 Sıra No.1u Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğı ile
serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit UsUlü tabi
olan mükeIleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak
zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda veriIebilmesi ile
elektronik ortamda belge d üzenlenebilmesi amacıyla Defter-Beyan Sistemine ilişkin usul ve
esas|arın belirlendiği belirtilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin 499 Sıra No.1u Vergi UsuI Kanunu Genel Tebliği ile değişik
geçici 1 inci maddesi ile sistemi kullanmak üzere ticari kazançları basit usulde tespit edilen
mükelleflerin 31/12/2011 tarihine kadar yapmaları gereken başvurunun 30/09/201B tarihine
kadar yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.
Diğer taraftan, bahse konu Genel Tebliğin 499 Sıra No,1u Vergi Usul Kanu nu Genel Tebliği
ile değişik geçici 2 nci maddesiyle de basit usule tabi mükelleflerin 30/04/2018 ve 31 /O1 /2O1B
tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık
kayıtların 31/10/2018 tarihine kadar sisteme kayded ilebilmesi imkanı getirilmiştir.

Mezkur Genel TebIiğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Defter-Beyan Sistemini
kullanmak mecburiyetinde olmakla birlikte Tebliğde öngörülen süreler içerisinde başvuru
yapmayanl başvuru yapmakla birlikte belirlenen süreler dahilinde kayıt yapma, defter tutma,
beyanname, bildirim ve dilekçe gönderme, belge düzenleme ve benzeri yükümlülüklerini yerine
getirmeyen mükelleflere 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümleri tatbik olunur." ifadelerine yer
verilmiştir.

Bu kapsamda, ticari kazançIarı basit usulde tespit edilen esnaf ve sa natkArla rımıza, bahse
konu tarihlere kadar sisteme başvuru yapılması ve kayıtların girılmesi konusunda gerekli
duyu runun yapılması h usu su nda;
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