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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 20.10.2021 

Sirküler No     : 2021.72 
 

 

Konu :  486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 

değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Sıra No: 532) 19/10/2021 

tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir.  

 

Özet : 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 

değişiklik yapılmasına dair Tebliğde (Sıra No: 532) yapılan 

düzenlemeler ana hatları ile;   

 Defter Beyan Sistemine girilen veya iletilen kayıtlar ile 

Sistemden gönderilen beyannamelerin verilme sürelerinin 

aynı olması dolayısıyla, meslek mensuplarının iş ve 

işlemlerinde kolaylık sağlamak ve Sistem yoğunluğunun 

zamana yayılarak iş ve işlemlerin hızlandırılmasına yönelik 

olmak üzere, e-Defter uygulamasında olduğu gibi defter 

kayıtlarının elektronik ortamda oluşturulması ile 

beyannamelerin verilme süresi birbirinden ayrılması,  

 

 Sistemde elektronik defterlerin oluşturulması için gerekli 

olan kayıt girişleri ile kayıt iletimleri için, formatı Tebliğde 

belirtilen muhasebe fişleri ile kayıtlarını ayrıca takip eden 

mükellefler bakımından, e-Defter uygulamasına benzer yeni 

kayıt zamanı tayin edilmesi,  

 

 Muhasebe fişi kullanmayan mükelleflerde ise öteden beri 

olduğu gibi kayıtların Sisteme KDV beyannamesinin 

verileceği günün sonuna kadar yapılmasına devam 

edilmesi,  
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 
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 Sistemde, elektronik ortamda tutulan kayıt ve defterlerin, 

talep eden yetkili makamlara, 213 sayılı Kanunda belirtilen 

muhafaza ve ibraz süresi içinde, Sistemden elektronik 

defter dosyası olarak indirilebilmesi ya da bağlı olunan 

vergi dairesinden onaylı kâğıt ortamdaki halinin sunulması,  

 

 Mükellefe ulaşılamaması durumunda yetkili makamların 

vergi dairesi aracılığı ile kayıt ve defterleri talep 

edebilmesi ve Başkanlık tarafında da bu taleplerin 

elektronik veya kağıt ortamda karşılanabilmesi,  

 

 Tebliğde ihtiyaç duyulan ifade güncellemelerinin 

yapılması,  

 

 Defter beyan sistemi kapsamındaki mükelleflerimizin vergi 

beyanname ve bildirimlerini diğer mükelleflerimizde de 

olduğu üzere Elektronik Beyanname Uygulaması 

aracılığıyla verilmesine imkan sağlanarak mükellef ve 

meslek mensuplarında iletilen taleplerin karşılanması,  

 

amaçlarıyla Tebliğ güncellemesi yapılmaktadır. 

 

486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik 

yapılmasına dair Tebliğe (Sıra No: 532) bu adresten ulaşmak 

mümkün bulunmaktadır. 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
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