Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir
unsurunun bulunması halinde, 2017 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname
1-25 Mart 2018 tarihleri arasında verilir. Ancak 2017 yılı kazançlarına ilişkin
yıllık beyanname verme süresinin son günü hafta sonuna rastladığından,
beyanname 26 Mart 2018 akşamına kadar verilebilecektir.
Beyannameler posta ile de gönderilebilir. Kayıtlı posta (taahhütlü, Acele
Posta Servisi (APS) kurye vb.) ile gönderildiğinde, zarfın üzerine PTT
tarafından tatbik edilen kabul tarihi beyannamenin verildiği tarih olarak kabul
edilecektir. Kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri
tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihi beyannamenin veriliş
tarihi olarak kabul edilecektir.
Mükellefler beyannamelerini, elektronik beyanname gönderme aracılık
yetkisi almış olan, basit usul mükelleflerinin bağlı olduğu meslek odaları
veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest
muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler
aracılığı ile elektronik ortamda gönderebilirler.

BASİT USULE TABİ
MÜKELLEFLERİN
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI

Detaylı açıklamaların yer aldığı
Basit Usule Tabi Mükellefler için
Vergi Rehberine ulaşmak için
karekodu okutunuz.

Beyannamenizi posta yoluyla gönderecekseniz
kayıtlı posta olmasını tercih ediniz!

ÖDEME YERİ VE ZAMANI
2017 yılı kazançlarına ilişkin verilecek yıllık beyannameler üzerinden
hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek olup;
• birinci taksitin 28 Şubat 2018 tarihine kadar,
• ikinci taksitin ise 30 Haziran 2018 (30 Haziran 2018 hafta sonuna
rastladığından 02 Temmuz 2018) tarihine kadar
ödenmesi gerekmektedir.
Vergi;
• Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,

www.gib.gov.tr

• Bağlı bulunulan vergi dairesine,
• Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi
dairesine ödenebilir.

Ayrıntılı bilgi için;
www.gib.gov.tr

2017 Yılına Ait Beyannamenizi
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BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN YILLIK GELİR VERGİSİ
BEYANI
Ticari kazancı basit usulde tespit olunan gelir vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir
Vergisi Beyannamelerini aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde vereceklerdir.
BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ
Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile
giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır.
Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve
giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır.

Engellilik İndirimi

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, Gelir Vergisi
Kanununun 31 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık
indirim uygulanır.

Gelir Vergisi Kanununda 6663 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile;
ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi
mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29
(yirmi dokuz) yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete
başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde
ettikleri bu kazançlarının 75.000 TL’sine kadar olan kısmı maddede belirtilen
şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmuştur.

Gelir Vergisi Kanununa göre çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş
bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş
bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari % 40’ını kaybetmiş
bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır.
2017 yılında elde edilen basit usule tabi ticari kazancın yıllık beyanname ile
beyanında dikkate alınacak engellilik indirimi yıllık tutarları şöyledir:
• Birinci derece engelliler için (900 x 12) 10.800 TL

Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca;

• İkinci derece engelliler için

• Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hâsılata,

(470 x 12) 5.640 TL

• Üçüncü derece engelliler için (210 x 12) 2.520 TL

• Hesap dönemi başındaki emtia mevcudunun değeri giderlere
ilave edilir.

Örnek

Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmaz ve üzerlerinden amortisman
hesaplanmaz.

Basit usulde vergilendirilen Mükellef (İ), çalışma gücünün asgari % 60’ını
kaybetmiş olup, ikinci derece engellilik indiriminden yararlanmaktadır. 2017
yılında kendi şahsı için 7.500 TL sosyal güvenlik primi ile küçük çocuğu için
5.300 TL birikimli hayat sigortası primi ödemiştir. İkinci derece engelliler için
yıllık indirim tutarı 2017 yılı için (470 x 12) = 5.640 TL olup, Mükellef (İ) beyan
edeceği gelirden 5.640 TL indirim yapacaktır.

Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
BEYAN EDİLECEK
İNDİRİMLER

GELİR

ÜZERİNDEN

YAPILACAK

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun
89 uncu maddesinde belirtilen unsurlara ait tutarlar (şahıs sigorta primleri,
eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, engellilik indirimi, 8.000
TL’lik kazanç indirimi vb.) indirim konusu yapılabilecektir.
Söz konusu indirimlerin yapılabilmesi için, yıllık beyanname ile bildirilecek bir
gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları
taşıması gerekmektedir.

Mükellefin küçük çocuğu için ödediği birikimli hayat sigorta priminin % 50’si,
beyan edilen gelirin % 15’ini ve asgari ücretin bir yıllık tutarını aşmamak
şartıyla, beyan edilen gelir tutarından indirim konusu yapılabilmektedir.
Bu durumda Mükellef (İ)’nin ödediği birikimli hayat sigortası priminin % 50’si
olan (5.300 x % 50) = 2.650 TL, beyan ettiği gelirin %15’ini ve 2017 yılı için
esas alınacak asgari ücretin bir yıllık tutarı olan 21.330 TL’yi aşmadığından,
indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca, mükellef 8.000 TL’lik kazanç
indiriminden yararlanmıştır. Mükellefin 2017 yılına ilişkin beyanı ise aşağıdaki
gibi olacaktır:
Gayri Safi Ticari Kazanç

Kazanç İndirimi

Sosyal Güvenlik Primi
Ticari kazanç (65.000 – 7.500)

65.000,00 TL
7.500,00 TL
57.500,00 TL

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari
kazançlarına 8.000 TL kazanç indirimi uygulanır.

İndirilecek Hayat Sigortası Primi
(5.300 x % 50)

2.650,00 TL

Beyana tabi diğer gelir unsurlarının da (kira geliri, menkul sermaye iradı vb.)
bulunması halinde bu gelirlere indirim uygulanmaz. Ayrıca, vergilendirme
döneminde kazanç elde edilmemesi veya 8.000 TL’nin altında kazanç elde
edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilmez.

Engellilik İndirimi (470 x 12)

5.640,00 TL

Kazanç İndirimi

8.000,00 TL

İndirimler Toplamı
(2.650 + 5.640 + 8.000)

16.290,00 TL

Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, genç girişimcilere
ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnası ile 8.000 TL’lik kazanç indiriminden
birlikte yararlanamazlar. Söz konusu istisna veya indirimin hangisinden
faydalanacaklarını kendileri belirlerler.

Kalan (57.500-16.290)

41.210,00 TL

Vergiye Tabi Gelir (Matrah)

41.210,00 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi

8.376,70 TL

Ödenecek Gelir Vergisi

8.376,70 TL

İstisnadan, 6663 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 10/02/2016
tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk
defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlardan Kanunda öngörülen şartları
taşıyanlar yararlanır. Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin
söz konusu istisnadan yararlanmalarına imkân bulunmamaktadır.
İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 TL olarak uygulanacak
olup, bir vergilendirme döneminde istisna tutarının altında kazanç elde
edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla
devredilmez.
VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ
Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlara
Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 121 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımaları halinde, yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan
verginin %5'i, ödenmesi gereken gelir vergisinden indirilir.
2017 TAKVİM YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ
TARİFESİ
13.000 TL'ye kadar

%15

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası

%20

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası

%27

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası

%35

BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN BEYANI
Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler,
1-25 Şubat 2018 tarihleri arasında yıllık beyannamelerini kayıtlı bulundukları
vergi dairesine verirler.
2017 yılı kazançlarına ilişkin yıllık beyanname verme süresinin son günü
hafta sonuna rastladığından, beyannameler 26 Şubat 2018 akşamına
kadar verilebilecektir.

