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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 532)

MADDE 1 – 17/12/2017 tar�hl� ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel
Tebl�ğ� (Sıra No: 486)’n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend�nde yer alan “oluşturulması ve saklanmasına,
verg� beyannameler�, b�ld�r�m ve d�lekçeler�n elektron�k olarak” �bares� “oluşturulmasına, saklanmasına ve �brazına,
verg� beyannameler�, b�ld�r�m ve d�lekçeler�n elektron�k ortamda Başkanlığın elektron�k beyan ve b�ld�r�m s�stemler�
aracılığıyla” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bentler eklenm�şt�r.

“ğ) Elektron�k Beyanname S�stem� (e-Beyanname Uygulaması): Verg� beyannameler�n�n Gel�r İdares�
Başkanlığı s�stemler�ne elektron�k ortamda gönder�lmes�ne �l�şk�n, 340 Sıra No.lu Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ�
ve �lg�l� d�ğer genel tebl�ğlerle bel�rlenen usul ve esaslar kapsamındak� yazılım, program veya uygulamaların
tamamını,

h) S�steme kayıt yapılması: Serbest meslek erbabı, �şletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler �le bas�t
usule tab� olan mükellefler�n verg�sel ve t�car� �şlemlere �l�şk�n kayıtlarının, 13 üncü maddede bel�rt�len S�stem�
kullanma yetk�s� bulunan mükellef, meslek mensubu �le meslek odası tarafından; S�steme g�r�lmes� veya S�steme
muhasebe programları aracılığıyla �let�lmes�n�,”

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n 7 nc� maddes�n�n başlığı “Elektron�k kayıt usulü �le kayıtların S�steme g�r�lme ve
�let�lme zamanı” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı madden�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı maddeye
b�r�nc� fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�ş ve d�ğer fıkralar buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.

“(1) S�stem kapsamında olan mükelleflere �l�şk�n verg�sel ve t�car� �şlem kayıtları, 13 üncü maddede bel�rt�len
S�stem� kullanma yetk�s� bulunan mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından elektron�k ortamda
S�steme kayıt yapılması suret�yle gerçekleşt�r�l�r.”

“(2) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler �le serbest meslek kazancı defter� tutan mükellefler
�ç�n b�rer aylık dönemlere �l�şk�n verg�sel ve t�car� �şlemler�n S�steme kayıt �şlemler�n�n;

a) Kayıtlarını, ayrıca 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddes�nde bel�rt�len ve defter kaydı yer�ne geçen
belgelere dayanarak yürüten mükellefler bakımından, �şlemler�n a�t olduğu ayı �zleyen �k�nc� ayın 15 �nc� günü sonuna
kadar,

b) D�ğer mükellefler bakımından, �şlemler�n a�t oldukları aya a�t katma değer verg�s� beyannames�n�n
ver�lmes� gereken son günün sonuna kadar,

gerçekleşt�r�lmes� zorunludur.”
MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n 9 uncu maddes�n�n altıncı ve sek�z�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(6) Defterlere, a�t oldukları takv�m yılına �l�şk�n gel�r verg�s� beyannames�n�n ver�lmes� gereken ayı �zleyen

�k�nc� ayın sonuna kadar, Başkanlık tarafından elektron�k ortamda kapanış onayı yapılır.”
“(8) Defter-Beyan S�stem� kapsamında olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların, bu Tebl�ğde

bel�rlenen usul ve esaslar dışında kâğıt veya elektron�k ortamda tuttukları d�ğer defterler�n hukuk� geçerl�l�ğ�
bulunmamaktadır.”

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n 10 uncu maddes�n�n �k�nc�, üçüncü, dördüncü ve beş�nc� fıkraları aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(2) S�stemde elektron�k ortamda tutulan kayıtlar �le defterler, talep eden yetk�l� makamlara talep ett�kler�
şekl�yle �braz ed�lmes� amacıyla, Başkanlık tarafından www.defterbeyan.gov.tr adres�nde yayımlanan uygulama veya
tekn�k kılavuzlarda bel�rlenen format, �çer�k ve standartlarda; 213 sayılı Kanunda bel�rt�len muhafaza ve �braz süres�
�ç�nde, s�stemden elektron�k defter dosyası olarak �nd�r�leb�lecek ya da bağlı olunan verg� da�res�nden onaylı kağıt
ortamdak� hal� talep ed�leb�lecekt�r. Bu şek�lde, S�stemden elektron�k defter dosyası olarak �nd�r�lmeyen ya da bağlı
olunan verg� da�res�nden onaylı olarak alınmayan defter ve kayıtların hukuk� geçerl�ğ� bulunmamaktadır.

(3) S�stem üzer�nden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Başkanlığa, yetk�l� makamlara �braz
yükümlülüğü �se mükellefe a�tt�r. Başkanlık mükellef, meslek mensubu ya da meslek odası tarafından, S�steme yapılan
kayıtları ve bu kayıtlardan hareketle oluşan defterler� elektron�k ortamda muhafaza edecek ve mükellefler�n
kullanımına, 213 sayılı Kanunda bel�rt�len muhafaza süres� boyunca hazır halde bulunduracaktır. Yetk�l� makamlarca
talep ed�len defterler�n, �k�nc� fıkrada bel�rt�len şek�lde elektron�k ortamda �nd�r�lmes� veya kağıt onaylı hal�n�n bağlı
olunan verg� da�res�nden alınması sonrasında, yetk�l� makamlara �braz ed�lmemes�n�n hukuk� ve ceza� sorumluluğu
mükellefe a�tt�r.

(4) Kend�s�nden mükellef�yet�ne �l�şk�n defter ve kayıtlarının �brazı talep ed�len mükellefler, �brazı talep eden
b�r�m�n talep ett�ğ� şekle (elektron�k veya kağıt) göre; s�stem üzer�nden elektron�k ortamda �nd�recekler� elektron�k
defter ve kayıt dosyalarını elektron�k ortamda �braz edeb�lecekler� g�b� bağlı olunan verg� da�res�nden alınan kağıt



ortamdak� onaylı hal�n� de �braz edeb�l�rler. Başkanlık, elektron�k ortamda �nd�r�len defter ve kayıt dosyalarının
elektron�k ortamda görüntüleme, doğrulama, sorgulama ve Başkanlığın elektron�k sert�f�kası �le �mzalanarak
değ�şmezl�ğ�n�n ve bütünlüğünün sağlanmasına yönel�k �şlemler ve bağlı olunan verg� da�res�nden onaylı ve kağıt
ortamda talep ed�lmes� ve sunulmasına yönel�k �şlemlere �l�şk�n tekn�k ve uygulama usul ve esaslarını,
www.defterbeyan.gov.tr adres�nde yayımlayacağı kılavuzlarla veya duyurularla bel�rlemeye yetk�l�d�r.

(5) İlg�l� makamlar tarafından, defter ve kayıtlarının �brazı �sten�len mükellefe ulaşılamaması ya da �braz
yazısının mükellefe tebl�ğ ed�lememes� haller�nde, bu durumu tevs�k eden belgelerle b�rl�kte mükellef�n bağlı olduğu
verg� da�res� aracılığıyla Başkanlığa başvurulacaktır. Başkanlık, bu talep üzer�ne, S�stemde bulunan kayıtları veya bu
kayıtları d�kkate alarak oluşturacağı elektron�k defter dosyasını veya onaylı kağıt ortamdak� hal�n� �lg�l� makamlara
�let�r.”

MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı madden�n
�k�nc� fıkrasında yer alan “saldırı g�b�” �bares� “saldırı, S�stem veya Başkanlığın �lg�l� d�ğer b�lg� �şlem s�stemler�nde
oluşan s�stemsel ve tekn�k problemler g�b�” olarak, “elektron�k ortam har�c�nde düzenlenmes�, muhafaza” �bares�
“S�stem ve/veya elektron�k ortam har�c�nde düzenlenmes�, tutulması, gönder�lmes� veya muhafaza” olarak
değ�şt�r�lm�şt�r.

“(1) Başkanlık, S�stem üzer�nden �şlem veya kayıt yapılması, elektron�k ortamda defter ve kayıtların
oluşturulması, kayded�lmes�, muhafazası ve �brazı �le S�stem üzer�nden veya Elektron�k Beyanname S�stem� üzer�nden
beyanname ve/veya b�ld�r�mler�n hazırlanması, elektron�k ortamda beyannameler�n S�stem veya Elektron�k
Beyanname Uygulaması aracılığıyla ver�lmes�, b�ld�r�m ve d�lekçeler�n elektron�k ortamda hazırlanması ve
gönder�lmes�, elektron�k belge düzenlenmes� �le d�ğer kullanım şek�ller�ne �l�şk�n standart, kural, usul, zorunluluk
veya �z�nler� ve bunlarda yapılacak değ�ş�kl�kler� www.defterbeyan.gov.tr adres�nde yayımlayacağı tekn�k veya
uygulama kılavuzları veya duyuruları �le bel�rler.”

MADDE 6 – Aynı Tebl�ğ�n 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “dâh�l�nde” �bares�nden sonra
gelmek üzere “S�steme” �bares� eklenm�ş, “düzenleme ve” �bares� “düzenleme, �braz ve” olarak değ�şt�r�lm�ş, aynı
madden�n �k�nc� fıkrasının b�r�nc� ve �k�nc� cümleler� �le dördüncü fıkrasının b�r�nc� ve �k�nc� cümleler� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�ş, aynı madden�n beş�nc� fıkrasında yer alan “Beyannameler�n” �bares� “S�stemde veya Elektron�k
Beyanname S�stem�nde beyannameler�n” olarak, “S�stem üzer�nden” �bares� “S�stem veya Elektron�k Beyanname
S�stem� üzer�nden” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
“Bu Tebl�ğ �le Defter-Beyan S�stem�n� kullanan mükellefler S�stem dışında, kâğıt (213 Sayılı Kanunun 219 uncu
maddes�nde bel�rt�len belgeler har�ç) veya elektron�k ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve S�stem veya
Elektron�k Beyanname S�stem� har�c� yollarla kâğıt veya elektron�k beyanname gönderemezler. Bu mükellefler,
S�stem har�c�nde kâğıt veya elektron�k ortamda kayıt ve defter tutmaları hal�nde, h�ç kayıt ve defter tutmamış
sayılacakları g�b� Defter-Beyan S�stem� veya Elektron�k Beyanname S�stem� dışında gönderecekler� beyannameler h�ç
ver�lmem�ş kabul ed�l�r.”
“Defter-Beyan S�stem�ne yapılan kayıtlar, oluşturulan defter, l�ste ve benzer� b�lg�ler, elektron�k ortamda gönder�len
beyanname, b�ld�r�m ve d�lekçeler �le elektron�k belgeler�n �çer�ğ�nden, doğruluğundan ve Elektron�k Beyanname
S�stem�nden ver�len beyannameler �le Defter-Beyan S�stem�nde yapılmış olan kayıtlar arasında oluşan farklılıklardan
dolayı verg� z�yaına bağlı olarak salınacak verg�, kes�lecek ceza ve hesaplanacak fa�zler�n ödenmes�nden S�stem�
doğrudan kend�s�n�n kullanması durumunda mükellefler sorumlu olacaktır. S�stem�n veya Elektron�k Beyanname
S�stem�n�n aracılık ve sorumluluk sözleşmes� �mzalanarak yetk� ver�len k�ş�ler aracılığıyla kullanılması durumunda
mükellefler, defter, beyanname, b�ld�r�m ve d�lekçelere kayded�lmes�/yansıması gereken her türlü b�lg�n�n meslek
mensubuna/odasına tam ve doğru b�r şek�lde sunulmasından sorumlu �ken, meslek mensubu/odası deftere kayded�len
b�lg�ler�n dayanağı olan �lg�l� belgelere uygunluğundan ve gönder�lmes�ne aracılık ett�ğ� beyanname, b�ld�r�m ve
d�lekçeler�n defter kayıtlarına ve kayıtların dayandığı belgelere uygun olmamasından ya da Elektron�k Beyanname
S�stem�nden ver�len beyannameler �le Defter-Beyan S�stem�nde yapılmış olan kayıtlar arasında oluşan farklılıklardan
dolayı verg� z�yaına bağlı olarak salınacak verg�, kes�lecek ceza ve hesaplanacak fa�zler�n ödenmes�nden mükellefle
b�rl�kte müştereken ve mütesels�len sorumludur.”

MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n geç�c� 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “üçüncü” �bares� “dördüncü”
olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8 – Aynı Tebl�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc�, �k�nc�, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, 4 üncü
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde ve 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Mal�ye” �bareler� “Haz�ne
ve Mal�ye” olarak, 3 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” �bares� “Cumhurbaşkanınca”
olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 9 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 10 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.
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