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BASİT USULE TABİ
MÜKELLEFLERİN
YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANI
Ticari kazancı basit usulde tespit olunan gelir vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir
Vergisi Beyannamelerini aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde Defter-Beyan
Sistemi üzerinden 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.
Kazancın bu şekilde tespiti sırasında emtia ticareti ile uğraşanlarca;
•
•

Hesap dönem� sonundak� emt�a mevcudunun değer� hâsılata,
Hesap dönem� başındak� emt�a mevcudunun değer� g�derlere
Jlâve edilir.

Ancak, kullanılan sabit kıymetler gider yazılmaz ve üzerlerinden amortisman
hesaplanmaz.
BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİTİ
UYGULAMASINDAN YARARLANMASI
Basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerin şehir içi yolcu
taşımacılığı faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını
elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde etmeleri ve talep
etmeleri hâlinde söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi
hasılatlarının %10'u bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas
alınır.
Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından yararlanan basit usul
mükelleflerinin:
• Bu faal�yetler�ne �l�şk�n g�der veya mal�yetler�, verg�ye tab� d�ğer kazanç
veya iratlarının tespitinde dikkate alınmaz.
• Bu kazançları dışındak� beyana tab� d�ğer kazanç veya �ratları hakkında

bu madde hükümleri uygulanmaz
• Bu kazancına herhang� b�r �nd�r�m veya �st�sna uygulanmaz.
• İk� yıl geçmed�kçe bu usulden çıkmaları mümkün değ�ld�r.
Bu konuya ilişkin 309 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğinde ayrıntılı açıklamalar
yapılmıştır.
BASİT USULDE VERGİLENDİRMENİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR
• ,B[BODCBTJUVTVMEFUFTQJUFEJMFONàLFMMFGMFSUBSBGOEBOEFGUFSUVUVMNB[
• Vergi tevkifatı yapılmaz BZSDB muhtasar WFQSJNIJ[NFUbeyannameTJ
verilmez,
• Geçici vergi beyannamesi verilmez ve geçici vergi ödenmez,
• #BTJUVTVMEFWFSHJMFOEJSJMFONàLFMMFGMFSJOUFTMJNWFIJ[NFUMFSJLBUNBEFǘFS
WFSHJTJOEFOJTUJTOBES
• Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve
satışları dikkate alınmaz,
• Alınan ve verilen belgelerin kayıtları “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi”
düzenlenen meslek odası veya meslek mensupları aracılığıyla
Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulur,
• Ticari kazançlarına yıllık 000 TL kazanç indirimi yapılır,
• Genç girişimcilere ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnasından yararlanabilirler
(Bu istisna ile 000 TL'lik kazanç indiriminden birlikte yararlanılamaz),
• Engellilik indiriminden faydalanabilirler,
• Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan %5 oranındaki vergi indiriminden
yararlanabilirler.

BEYAN EDİLECEK GELİR ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun
89 uncu maddesinde belirtilen unsurlara ait tutarlar (şahıs/hayat sigorta
primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar, engellilik indirimi,
11.000 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.
Kazanç İndirimi
Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari
kazançlarına 11.000 TL kazanç indirimi uygulanır.
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 11.000 TL’nin altında kazanç elde
edilmesi nedeniyle yararlanılamayan indirim tutarı ertesi yıllara devredilmez.
Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, genç girişimcilere
ilişkin 75.000 TL’lik kazanç istisnası ile 11.000 TL’lik kazanç indiriminden
birlikte yararlanamazlar. Söz konusu istisna veya indirimin hangisinden
faydalanacaklarını kendileri belirlerler.
Engellilik İndirimi
Basit usulde vergilendirilen engellilerin beyan edilen gelirlerine, Gelir Vergisi
Kanununun 31 inci maddesinde yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık
indirim uygulanır.
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.
2019 yılında elde edilen basit usule tabi ticari kazancın yıllık beyanname ile
beyanında dikkate alınacak engellilik indirimi yıllık tutarları şöyledir:

• B�r�nc� derece engell�ler �ç�n(1.200 X 12=)14.00 TL
• İk�nc� derece engell�ler �ç�n (650 X 12=)
7.800 TL
• Üçüncü derece engell�ler �ç�n (290 X 12=)

3.480 TL

Bas�t usule tab� mükellefler engell�l�k �nd�r�m� başvurularını, İnterakt�f Verg�
Dairesi aracılığı (ivd.gib.gov.tr) ile sistem üzerinden yapabilirler.

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası
Gelir Vergisi Kanununda yer alan düzenlemeye göre; basit usulde ticari
kazancı 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.
İst�snadan bas�t usulde t�car� kazancı neden�yle adlarına �lk defa gel�r verg�s�
mükellefiyeti tesis olunanlardan Kanunda öngörülen şartları taşıyanlar
yararlanır.
İst�sna, 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.
Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi
Basit usulde ticari kazancı 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.
2019 TAKVİM YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ
Gelir Vergisi Kanunu’na göre 2019 yılında elde edilen basit usulde ticari
kazanç gelirlerine aşağıda yer alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi
hesaplanır.*

Gelir Vergisine tabi gelirler;
18.000 TL'ye kadar

%15

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, fazlası

%20

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL 148.000 TL ’nin 40.000 TL’si 
için 7.100 TL), fazlası

%27

500.000 TL'nin 98.000 TL'si için 22.760 TL (ücret gelirlerinde
500.000 TL'nin 48.000 TL'si için 36.260 TL), fazlası

%35

500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 163.460 TL, (ücret gelirlerinde
%40
500.000 TL'den fazlasının 500.000 TL'si için 159.460 TL), fazlası

oranında vergilendirilir.
TBZM,BOVOJMF(FMJS7FSHJTJ,BOVOVNBEEFTJOEFZBQMBOEFǘJǵJLMJL

UBLWJNZMHFMJSMFSJOJOWFSHJMFOEJSJMNFTJOEFFTBTBMOBDBLUBSJGF4FSJ
/PMV(FMJS7FSHJTJ(FOFM5FCMJǘJJMFCFMJSMFONJǵUJS
BASİT USULDE TİCARİ KAZANCIN BEYANI
Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan
mükellefler, 1 Şubat -2 Mart (29 Şubat hafta sonuna rastladığından) 2020
tarihleri arasında yıllık gelir vergisi beyannamelerini Defter-Beyan
Sistemi üzerinden kayıtlı bulundukları vergi dairesine elektronik ortamda
gönderirler.
Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir
unsurunun bulunması halinde, 2019 yılı kazançlarına ilişkin yıllık gelir vergisi
beyannamesi de 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında Defter-Beyan Sistemi
üzerinden verilir.
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