BAS‹T USULDE KAYIT, BELGE DÜZEN‹
VE 2005 YILI T‹CAR‹ KAZANCIN TESP‹T‹:
Serdar AYTEK‹N
Vergi Denetmen Yard›mc›s›

Zübeyir BAKMAZ
Vergi Denetmen Yard›mc›s›

G

G‹R‹fi:
elir Vergisi Kanununun 37. maddesinde “her türlü ticari ve sinai faaliyetlerden do¤an kazançlar ticari kazançt›r.” fleklinde ticari kazanc›n
tan›m› yap›lm›flt›r. Ticari kazançlar, Gelir Vergisi Kanununun 2. maddesinde belirtilen 7 gelir unsurundan en önemlisidir.
Ticari ve sinai faaliyetleri esnaf muafl›¤› kapsam›nda ele al›nan kazanç sahipleri gelir vergisine tabi olmazlar Esnaf muafl›¤›ndan yararlanmayan ticari kazanç
sahipleri ise mevzuat›m›za göre gerçek usul ve basit usul olmak üzere iki flekilde vergiye tabi olurlar.
Basit usul kapsam›na giren mükellef grubunun düflük gelir seviyesine sahip oldu¤u düflünülmektedir. Bu nedenle bu mükellef grubunun karmafl›k bir yap›ya
sahip olan gerçek usulde vergilendirilmesi yerine daha basit ve kolay bir yöntem
olan basit usulde vergilendirilmesi amaçlanm›flt›r. Basit usul sisteminin mevzuat›m›zda yer alma sebeplerinden bir di¤eri amac› ise ülkemizde belge kullan›m›n› yayg›nlaflt›rmakt›r.
Basit usule tabi mükellefler; gerçek kazançlar› üzerinden vergilendirilmektedir.
Mükellefler bu sistemde gerçek kazançlar›n›, defter kay›t düzeni olmaks›z›n sadece belgeler üzerinden tespit etmektedir.
A-.BAS‹T USULDE VERG‹LEND‹R‹LECEKLER:
Gelir Vergisi Kanununun 46. maddesinde, ayn› Kanunun 47 ve 48. maddelerinde yer alan genel ve özel flartlar› toplu olarak tafl›yan mükelleflerin basit usulde
vergilendirilecekleri belirtilmifltir. Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesi basit
usule tabi olman›n genel flartlar›n› ,48. maddesi ise özel flartlar›n› aç›klamaktad›r. Basit usulden hiçbir flekilde faydalanamayacak olanlar ise ayn› Kanunun
51.maddesinde tespit edilmifltir.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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1-Basit Usule Tabi Olman›n Genel
fiartlar›:
Gelir Vergisi Kanununun 47. maddesinde belirtilen genel flartlar bütün basit usul mükelleflerinde aran›r. Kanunun arad›¤› 3 genel flart vard›r. ‹lk olarak, basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kendi iflyerlerinde bilfiil çal›flmalar› veya bulunmalar› flartt›r. Ancak, bu mükelleflerin ifllerinde yard›mc› iflçi çal›flt›rmalar› veya ç›rak kullanmalar› bu flart› bozmayacakt›r. Bu flekilde çal›flt›r›lanlar›n ücretleri; Gelir
Vergisi Kanununun 64. maddesine istinaden di¤er ücret kapsam›nda vergilendirilecektir. Di¤er ücret kapsam›nda vergilendirilenler vergi karnesi almaya mecburdurlar. Bu flekilde yan›nda yard›mc› iflçi çal›flt›ran basit usul
mükellefleri, çal›flt›rd›¤› iflçilerin vergi
karnelerini almalar›n› ve karnelerinde
yaz›l› vergilerini ödemelerini temin etmeye mecburdur.
Mükellefin seyahat, hastal›k, ihtiyarl›k, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük
gibi zaruri ayr›lmalar dolay›s›yla geçici olarak fiilen iflinin bafl›nda bulunmamas› bu flart› bozmaz. Ölüm halinde ifl
sahibinin dul efli veya küçük çocuklar›
nam›na ifle devam olundu¤u takdirde
bunlar›n bilfiil iflinin bafl›nda bulunup
bulunmamalar›na bak›lmaz.
‹kinci genel koflul; iflyeri mülkiyetinin
ifl sahibine ait olmas› halinde emsal kira bedelinin, kiralanm›fl olmas› halinde
1

y›ll›k kira bedeli toplam›n›n, büyükflehir belediye s›n›rlar› içinde 3.200
YTL’yi, di¤er yerlerde 2,300 YTL’yi
aflmamas›d›r.

Üçüncü genel koflul ise ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolay›s›yla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamakt›r. Basit usulün di¤er flartlar›n› tafl›yan bir kimse baflka faaliyeti nedeniyle gerçek usulde vergilendiriliyorsa
defter düzenine uyum kuramayaca¤›
varsay›m›n›n geçerlili¤i kalmam›fl olacakt›r; dolay›s›yla bu kifliler için basit
usul kabul edilmemifltir.1
‹kinci ve üçüncü flartlar öteden beri ifle
devam edenlerde takvim y›l› bafl›ndaki, yeniden ifle bafllayanlarda ise ifle
bafllama tarihindeki duruma göre uygulan›r.
2-Basit Usule Tabi Olman›n Özel
fiartlar› :

Basit usulde vergilendirilebilmek için
Gelir Vergisi Kanununun 47 maddesinde belirtilen genel flartlar ile birlikte
ayn› Kanunun 48. maddesinde belirtilen özel flartlar›n da tafl›nmas› gerekmektedir. Genel flartlara sahip oldu¤u
halde özel flartlar› tafl›mayan bir kifli
basit usulden yararlanamaz.
Basit usule tabi olman›n özel flartlar› ifl
hacmi ile ilgilidir. Bu flartlar Gelir
Vergisi Kanununun 48. maddesinde;
1- Sat›n ald›klar› mallar› oldu¤u gibi

ÖNCEL, Mualla.KUMRULU,Ahmet.ÇA⁄AN,Nami.10 Bask›. ;“Vergi Hukuku”, Turhan Kitabevi,
Eylül 2002
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veya iflledikten sonra satanlar›n y›ll›k
al›mlar› tutar›n›n 2005 y›l› için 47.000
YTL’ yi veya y›ll›k sat›fllar› tutar›n›n
66.000 YTL’ yi aflmamas›,
2- 1 numaral› bentte yaz›l› olanlar›n d›fl›ndaki ifllerle u¤raflanlar›n bir y›l içinde elde ettikleri gayri safi ifl has›lat›n›n 2005
y›l› için 23.000 YTL’ yi aflmamas›,
3- 1 ve 2 numaral› bentlerde yaz›l› ifllerin birlikte yap›lmas› halinde, y›ll›k
sat›fl tutar› ile ifl has›lat› toplam›n›n
47.000 YTL’ yi aflmamas›,
fleklinde aç›klanm›flt›r.
Milli piyango bileti, akaryak›t, fleker
ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine
nazaran bariz flekilde düflük olarak tespit edilmifl bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› hadler yerine ilgili bakanl›klar›n mütalaas› al›nmak suretiyle, Maliye Bakanl›¤›nca belirlenecek al›m sat›m
hadleri uygulan›r.
Mükelleflerin 2005 y›l›nda basit usulden yararlanabilmeleri için al›fl,sat›fl
veya ifl has›latlar›n›n 13.12.2004 tarih
ve GVK-28/2004-20 say›l› Gelir Vergisi Sirkülerinde belirtilen hadleri aflmamamas› gerekmektedir.
Sat›fl bedeline iliflkin haddin hesab›nda, peflin tahsil edilen bedel ile tahakkuk eden alaca¤›n toplam›; al›fl bedeline iliflkin haddin hesab›nda ise, ödenen
bedel ile tahakkuk eden borcun toplam› esas al›nacakt›r.
3-Basit Usulden Yararlanmas›
Mümkün Olmayanlar :
Herhangi bir flekilde gerçek usulde
vergilendirilecek olanlar ve gerçek
‹SMMMO Yay›n Organ›

usulde vergilendirilen mükellefler, bir
daha hiç bir flekilde basit usule dönemezler. Bu kiflilerin ayn› türden ifl yapan efl ve çocuklar› da bu faaliyetleri
nedeniyle basit usulden yararlanamazlar. Maliye Bakanl›¤›; 06.10.1999 tarih
ve 2023 say›l› özelgesinde çocuk tabirine aç›kl›k getirmifl ve çocuk tan›m›na; mükellef ile birlikte oturan veya
mükellef taraf›ndan bak›lan 18 yafl›n›
veya tahsilde olup 25 yafl›n› doldurmam›fl olan evlatlar›n girdi¤ini belirtmifltir. (Nafaka verilmek suretiyle bak›lan,
evlat edinilenler ile ana babas›n› kaybetmifl torunlardan mükellef ile birlikte oturanlar dahil)
Basit usule tabi olman›n genel ve özel
flartlar›ndan herhangi birini takvim y›l›
içinde kaybedenler, ertesi takvim y›l›
bafl›ndan itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün flartlar›na haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak
istemediklerini yaz› ile bildirenler, bu
talepleri do¤rultusunda takip eden ay
bafl›ndan veya izleyen takvim y›l› bafl›ndan, yeni ifle bafllayanlar ise ifle bafllama tarihinden itibaren gerçek usulde
vergilendirilirler.
Basit usule tabi ticaret erbab›ndan, sahte veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c›
belge düzenledi¤i veya kulland›¤› tespit edilenler, bu hususun kendilerine
tebli¤ edildi¤i tarihi takip eden aybafl›ndan itibaren ikinci s›n›f tüccarlara
iliflkin hükümlere tabi olurlar.
Bunlara ilave olarak Gelir Vergisi Kanununun 51 maddesinde basit usulden
hiçbir flekilde yararlanamayacak olanlar belirtilmifltir. Buna göre;
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1. Kollektif flirket ortaklar› ile, komandit flirketlerin komandite ortaklar›;
2. ‹krazat iflleriyle u¤raflanlar;
3. Sarraflar ile k›ymetli maden ve mücevherat al›m sat›m› ile u¤raflanlar;
4. Bu Kanunun 94 üncü maddesinin birinci f›kras›nda say›lan kifli ve kurumlara karfl› inflaat ve onarma iflini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karfl›
derece derece taahhütte bulunanlar;
5. Sigorta prodüktörleri;
6. Her türlü ilan ve reklam iflleriyle u¤raflanlar veya bu ifllere tavassut edenler;
7. Gayrimenkul ve gemi al›m sat›m› ile
u¤raflanlar;
8. Tavassut ifli yapanlar (day›bafl›lar
hariç);
9. Maden iflletmeleri, tafl ve kireç ocaklar›, kum ve çak›l istihsal yerleri, tu¤la
ve kiremit harmanlar› iflletenler;
10. fiehirleraras› yük ve yolcu tafl›mac›l›¤› yapanlar ile treyler, çekici ve
benzerlerinin sahip veya iflleticileri
(Yap›s› itibariyle sürücüsünden baflka
ondört ve daha afla¤› oturma yeri olan
ve insan tafl›maya mahsus motorlu kara tafl›tlar› ile yolcu tafl›yanlar hariç);
11. Maliye Bakanl›¤›nca teklif edilen
ve Bakanlar Kurulunca kararlaflt›r›lan
ifl gruplar›, sektörler, il ve ilçeler, büyükflehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye s›n›rlar› (mücavir alanlar dahil), belediyelerin nüfuslar›, yöreler itibariyle veya sabit bir
iflyerinde faaliyette bulunulup bulunulmad›¤›na göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler;
Hiçbir flekilde basit usule tabi olamaz.
‹SMMMO Yay›n Organ›

4- Adi Ortakl›klarda Basit Usule
Tabi Olman›n fiartlar›:

Ayn› iflte ortak olarak çal›flanlar›n basit
usulden yararlanmalar› için tafl›malar›
gereken genel ve özel flartlar; ortakl›¤a
ait iflyeri kiras› ile ifl hacmi ölçüleri
dikkate al›narak belirlenir. Ortaklardan
birisi gerçek usule göre gelir vergisine
tabi bulunan ortakl›klarda, di¤er ortaklar›n ticari kazanc› da gerçek usulde
tespit olunur.
Adi ortakl›k halinde çal›flan ve ayn› zamanda di¤er bir flahsi faaliyeti de bulunan mükellefin, basit usulden yararlanmas› için aranan genel ve özel flartlar, o
kiflinin flahsi ifl yeri kiras›na ve ifl hacmine ortakl›ktaki hissesine düflen miktar›n ilavesi suretiyle belirlenir

Birden fazla adi ortakl›¤a ortak olunmas› halinde basit usulden yararlan›lmas› için aranacak genel ve özel flartlar›n afl›l›p afl›lmad›¤›, o kiflinin muhtelif
ortakl›klardaki hissesine düflen ifl yeri
kiras› ile ifl hacmi ölçülerinin ayr› ayr›
toplanmas› suretiyle belirlenir.
B- BAS‹T USULDE KAYIT VE
BELGE DÜZEN‹:

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktad›r. Basit usule tabi mükellefler, kazanc›n tespiti ve Vergi
Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, di¤er ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve di¤er kanunlarda
yer alan ikinci s›n›f tüccarlar hakk›ndaki hükümlere tabidirler. Bu mükellef-
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ler Vergi Usul Kanununun 232. maddesine göre fatura almak ve vermek zorundad›rlar.
1. Belgelerin Temini

Basit usule tabi mükellefler kullanacaklar› belgeleri ve zarflar› ba¤l› olduklar› oda veya birliklerden temin
edeceklerdir. Vergi Usul Kanununun
mükerrer 257 nci maddesinin Bakanl›¤›m›za verdi¤i yetkiye istinaden belgeler ile zarflar›n bas›m›, da¤›t›m›, izlenmesi ve kay›tlar›n›n tutulmas› ifllemlerinin ilgili mesleki teflekküllerce yürütülmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.

Mesleki teflekküller kimlere hangi belgeleri verdiklerini, hangi belgelerin
kendilerine iade edildi¤ini mükellefler
itibari ile zimmetli kay›tlar›nda göstereceklerdir. Mükelleflerin belge bas›m›
için vergi dairelerinden izin almalar›na
gerek bulunmamaktad›r. Bas›m› yap›lacak belgelerde Vergi Usul Kanunu ve
ilgili mevzuatta yer alan asgari bilgiler
ile özel iflaret (amblem) bulunacakt›r.

Belgelerin bas›m›n› yapt›racak ilgili
mesleki teflekküller, bas›m›n› yapt›klar› belgelerin en alt k›sm›na dipnot fleklinde ad› adresi veya bas›m› yapan
matbaa iflletmesine iliflkin bilgileri yazd›racaklard›r. ‹lgili mesleki teflekküller
belgeleri teslim etmeden önce mükellefin ad›n›, soyad›n› varsa unvan›n› ba¤l›
oldu¤u vergi dairesi ve vergi kimlik
numaras› ile ifl adresini (motorlu tafl›t
iflletenlerde tafl›t›n plakas›n›) belirten
kaflenin bas›lmas›n› sa¤layacaklard›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

2. Mükellef Kay›tlar›n›n Tutulaca¤›
Bürolar:

Mükellef kay›tlar› öncelikle mesleki
yönden ba¤l› olunan odalar bünyesinde
kurulacak bürolarda tutulacakt›r. Mesleki yönden ba¤l› olduklar› oda bünyesinde büro kurulmam›fl ise kay›tlar, ifl
yerlerinin bulundu¤u yerdeki di¤er
meslek odalar›nda kurulmufl olan bürolarda tutulacakt›r. iflyerlerinin bulundu¤u yerde bulunan meslek odalar› bünyesinde büro kurulmam›fl ise kay›tlar
mükellefin ba¤l› oldu¤u odan›n öngörece¤i yerdeki büro taraf›ndan tutulabilecektir.
Kay›tlar›n tutulaca¤› bürolarda yetki
alm›fl yeterli say›da meslek mensubunun çal›flt›r›lmas› zorunludur. Vergilendirmede bütünlü¤ün bozulmamas›
yönünden bir büroda kay›tlar› tutulan
mükelleflerin (iflyerinin nakli hariç) o
takvim y›l›n›n sonuna kadar tüm ifllemleri ayn› büro taraf›ndan yerine getirilecektir.
Ancak, defterdarl›k ve birliklerce uygun görülen mükellefler, kay›tlar›n›
kendileri tutabilecektir. Bu takdirde
vergilendirmeyle ilgili ödevlerin tamam› kendileri taraf›ndan yerine getirilecektir.
3-Zarflar›n Düzenlenmesi

Basit usule tabi mükellefler üç ayl›k
mal al›fl ve giderleri ile has›latlar›n›
gösteren belgeleri, (23x32,5) ebad›nda
torba zarflara koyacaklard›r.
Bu zarflarla birlikte mükellefe ait kimlik bilgileri (ad›, soyad›, baba ad›, fa-
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aliyet türü, nüfus kayd›na iliflkin bilgiler ba¤l› oldu¤u vergi dairesi vergi
kimlik numaras› ba¤l› oldu¤u oda ve
numaras›, ikametgah ve ifl adresleri ile
telefon numaralar›) bir defaya mahsus
olmak üzere büroya verilecektir. Daha
sonra verilecek zarflar›n üzerinde mükellefin sadece ad›, soyad› ve vergi
kimlik numaras› ile imzas›n›n bulunmas› yeterli olacakt›r.

4- Belgelerin Teslimi
Basit usulde vergilendirilen mükellefler 1/1/1999 tarihinden itibaren faaliyetlerine iliflkin mal al›fl ve giderleri ile
has›latlar›n› gösteren üçer ayl›k ifllemlerine ait belgeleri ayr› torba zarflara
koyacaklard›r. Zarflar› izleyen ay›n
10’una kadar kay›tlar›n›n tutuldu¤u
bürolara teslim edecekler veya bürolarda görevli personel taraf›ndan bizzat
mükelleflerin iflyerlerine gidilerek teslim al›nacakt›r. ‹steyen mükellefler
zarflar›n› bu süreden öncede kay›tlar›n›n tutuldu¤u büroya verebileceklerdir.
5- Bürolarda Tutulacak Kay›tlar:
Mükelleflerden zarf içinde teslim al›nan belgeler, bürolarda bilgisayar ortam›na kay›t edilecektir. Bu kay›t s›ras›nda belge bilgileri (Has›lat belgeleri;
s›ra no, kay›t tarihi, verilen fatura veya
vesikan›n tarih ve no’su aç›klama, sat›lan emtia bedeli, di¤er gelirler, toplam,
Mal al›fl ve gider belgeleri; s›ra no, kay›t tarihi, al›nan faturan›n veya vesikan›n tarih ve no’su, aç›klama gider tutar›, sat›n al›nan emtia bedeli toplam›)
ayr› sütunlarda gösterilecektir.
Bürolar teslim ald›klar› bu belgeleri
‹SMMMO Yay›n Organ›

kay›t ifllemleri tamamland›ktan sonra
her bir mükellef için ayr› dosyalarda
saklayacaklard›r. Bürolarda, her y›l›n
Ocak ay› içinde mükelleflerin dosya ve
zarflardaki bilgi ve belgelerine dayanarak ‘Hesap Özeti’ doldurulacakt›r. Haz›rlanan hesap özeti verilecek y›ll›k beyannameye eklenecektir.
6- Muhafaza ve ‹braz Yükümlülü¤ü:

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, bir takvim y›l› içinde ald›klar›
mallara ve hizmetlere ait al›fl belgeleri
ve yapt›klar› giderler ile has›lat belgeleri kay›tlar›n›n tutuldu¤u bürolarda
muhafaza edilecektir. Cari takvim y›l›na iliflkin belgelerin ibraz› da bu bürolardan talep edilecektir.
Cari takvim y›l› kay›tlar›n›n tutulmas›
ve vergilendirmeyle ilgili tüm ödevler
bürolarca yerine getirilecektir. Y›ll›k
beyannamenin verilmesinden sonra o
y›la iliflkin belgeler muhafaza edilmek
üzere mükellefe teslim edilecektir.
Teslim al›nan belgeler ilgili bulunduklar› y›l› takip eden takvim y›l› bafl›ndan
bafllayarak 5 y›l süre ile mükelleflerce
muhafaza edilecektir.
7- Vergi ‹adesi Kanunu Yönünden
De¤erlendirme:

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerce düzenlenen fatura ve fatura yerine geçen belgeler, 2978 say›l› Vergi ladesi Hakk›nda Kanun uyar›nca vergi
iadesine ve Gelir Vergisi Kanununun
mükerrer 121. maddesi uyar›nca vergi
indirimine konu harcama belgesi olarak kabul edilecektir.
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C- T‹CAR‹ KAZANCIN TESP‹T‹:
Basit usulde ticari kazanç afla¤›daki flekilde tespit edilir:
1- Basit usulde ticari kazanç, bir hesap
dönemi içinde elde edilen has›lat ile giderler ve sat›lan mallar›n al›fl bedelleri
aras›ndaki müspet farkt›r. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak al›nmas› ve verilmesi mecburi olan al›fl ve giderler ile
has›latlara iliflkin belgelerde yaz›l› tutarlara göre hesaplanacakt›r. Kazanc›n
bu flekilde tespiti s›ras›nda emtia ticareti ile u¤raflanlarca; hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun de¤eri has›lata, hesap dönemi bafl›ndaki emtia
mevcudunun de¤eri giderlere, ilave
edilecektir.
Ancak, iflte kullan›lan sabit k›ymetler
gider olarak dikkate al›nmayacak ve
üzerlerinden amortisman hesaplanmayacakt›r. Bu k›ymetlerin sat›fl› halinde
de; sat›fl bedelleri ticari kazanc›n tespitinde dikkate al›nmayacakt›r.
O halde basit usule tabi mükellefler
vergiye tabi kazançlar›n› tespit ederken, emtia sat›fl has›lat›ndan, sadece
satt›klar› emtialar›n al›fl bedellerini
ve faaliyet giderlerini indirebileceklerdir.
2- Katma De¤er Vergisi Kanununun
17/4-a maddesi ile basit usule tabi mükelleflerin mal teslimleri ve hizmet ifalar› 01.07.2003 tarihinden itibaren Katma De¤er Vergisinden istisna edilmifltir. Bundan dolay› bu mükellefler, emtia al›fllar›nda ve faaliyet giderlerinde
ödedikleri Katma De¤er Vergilerini indirim konusu yapamayacaklar fakat gider yazacaklard›r.
‹SMMMO Yay›n Organ›

Basit usule tabi mükellefler, sat›n ald›klar› sabit k›ymetlerin bedellerini gider yazamad›klar› için bu k›ymetlerin
Katma De¤er Vergilerini de gider yazamazlar. Sabit k›ymetlerin al›fl bedelleri gider yaz›lamad›¤› için bunlar›n
sat›lmas› halinde de sat›fl bedelleri gelir yaz›lamaz. Ve sat›fllarda Katma De¤er Vergisi de hesaplanmad›¤› için
mükelleflerin sabit k›ymet sat›fl›nda
belge düzenleme zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Bu sabit k›ymetleri sat›n
alan mükellefler kay›tlar›n›, noter sat›fl
sözleflmesi ( tafl›tlar için) ve gider pusulas› ile tevsik edeceklerdir.
3- Basit usule tabi mükelleflerin 3100
say›l› Kanunun 1. maddesine göre ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Fakat istemeleri halinde ödeme kaydedici cihaz
kullanma imkanlar› bulunmaktad›r. Bu
ihtiyari hakk›n› kullan›p ödeme kaydedici cihaz sat›n alan mükellef, ödedi¤i
bedelin tamam›n› (KDV dahil) 3100
say›l› kanunun 7. maddesine göre emtia sat›fl has›lat›ndan indirebilir. Fakat,
basit usule tabi mükellef sat›n ald›¤›
ödeme kaydedici cihaz›n al›fl bedelini
gider yazabildi¤i için sözkonusu cihaz›n sat›fl› durumunda da fatura kesmek
ve has›lat olarak kazanc›n tespitinde
dikkate almak zorundad›r.
D- BEYANNAME ÜZER‹NDEN
‹ND‹R‹LEB‹LECEK G‹DERLER:
Basit usule tabi mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 89 maddesinde ve di¤er kanunlarda yer alan indirimleri y›ll›k gelir vergisi beyannamesi üzerinde
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indirim konusu yapabilirler. Söz konusu indirimlerden baz›lar› afla¤›daki gibidir:
1- Ba¤ - Kur Primleri :

1479 say›l› Ba¤-Kur Kanununun 49.
maddesi hükmü uyar›nca, bu kanunda
belirtilen flekilde tespit edilen kesenek
ve primlerin tümü y›l› içinde ödenmek
flart›yla gider olarak dikkate al›nabilecektir.
Basit usule tabi mükellefler bu flekilde
y›l içinde ödedikleri Ba¤-Kur prim ve
keseneklerini y›ll›k beyannamenin 16.
sat›r›na yazmak suretiyle karlar›ndan
mahsup edebilirler. Zarar beyan etmeleri durumunda ise ödenen bu primler
oluflan zarara ilave edilebilir.
2- fiah›s ve Bireysel Emeklilik Sigorta
Primleri:

Gelir Vergisi Kanunu 89 maddesinde
belirtildi¤i üzere beyan edilen gelirin
% 10'unu (bireysel emeklilik sistemi
d›fl›ndaki flah›s sigorta primleri için,
beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgari
ücretin y›ll›k tutar›n› aflmamak flart›yla, mükellefin flahs›na, efline ve küçük
çocuklar›na ait hayat, ölüm, kaza, hastal›k, sakatl›k, anal›k, do¤um ve tahsil
gibi flah›s sigorta primleri ile bireysel
emeklilik sistemine ödenen katk› paylar› (sigortan›n veya emeklilik sözleflmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi
Türkiye'de bulunan bir sigorta veya
emeklilik flirketi nezdinde akdedilmifl
olmas›, prim ve katk› tutarlar›n›n gelirin elde edildi¤i y›lda ödenmifl olmas›
ve ücret geliri elde edenlerin ücretleri‹SMMMO Yay›n Organ›

nin safi tutar›n›n hesaplanmas› s›ras›nda ayr›ca indirilmemifl bulunmas› flart›yla, efllerin veya çocuklar›n ayr› beyanname vermeleri halinde, bunlara ait
prim ve katk› paylar› kendi gelirlerinden indirilir). Ödenen bu primler, y›ll›k
gelir vergisi beyannamesinin 20. sat›r›na dahil edilmek suretiyle beyan edilen
gelirden indirilir.
3- E¤itim ve Sa¤l›k Harcamalar› :
Gelir Vergisi Kanununun 89.maddesinde gelirin % 10'unu aflmamas›, Türkiye'de yap›lmas› ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kiflilerden al›nacak belgelerle tevsik edilmesi flart›yla, mükellefin kendisi, efli ve küçük çocuklar›na
iliflkin olarak yap›lan e¤itim ve sa¤l›k
harcamalar› (mükerrer 121 inci madde
çerçevesinde e¤itim ve sa¤l›k harcamalar› nedeniyle vergi indiriminden
yararlanan ücretliler, ayn› harcamalar›n› bu hükümden yararlanarak matrahlar›ndan indiremezler) Ödenen bu
primler, y›ll›k gelir vergisi beyannamesinin 21. sat›r›na dahil edilmek suretiyle beyan edilen gelirden indirilir.
4- Okul Yurt Ve Sa¤l›k Tesislerine
‹liflkin Ba¤›fl Ve Yard›mlar:
Gelir Vergisi Kanunu 89.maddesinde
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,
il özel idarelerine, belediyelere ve köylere ba¤›fllanan okul, sa¤l›k tesisi ve
yüz yatak (kalk›nmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere ö¤renci yurdu ile çocuk
yuvas›, yetifltirme yurdu, huzurevi, bak›m ve rehabilitasyon merkezi inflas›
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dolay›s›yla yap›lan harcamalar veya bu
tesislerin inflas› için bu kurulufllara yap›lan her türlü ba¤›fl ve yard›mlar ile
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam
ettirebilmeleri için yap›lan her türlü
nakdî ve aynî ba¤›fl ve yard›mlar›n tamam›n›n indirim konusu yap›labilece¤i aç›klanm›flt›r. Ödenen bu primler,
y›ll›k gelir vergisi beyannamesinin 22.
sat›r›na dahil edilmek suretiyle beyan
edilen gelirden indirilir.
5- Di¤er Ba¤›fl ve Yard›mlar:
Gelir Vergisi Kanununun 89.maddesinde yer alan g›da bankac›l›¤› harcamalar›, kültür ve sanat harcamalar›,
sponsorluk harcamalar› ile di¤er kanunlarda yer alan ve indirimi kabul
edilen ba¤›fl ve yard›mlar da y›ll›k beyannamenin 23.sat›r›na ilave edilerek
beyan edilen gelirden indirilebilir.
Ödenen bu primler, y›ll›k gelir vergisi
beyannamesinin 23. sat›r›na dahil edilmek suretiyle beyan edilen gelirden indirilir.
6- Sakatl›k ‹ndirimi:
Basit usulde vergilendirilen mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 31.maddesine istinaden; (2005 y›l› için belirlenen) birinci derecede sakatlar için ayl›k 480 YTL, ikinci derecede sakatlar
için ayl›k 240 YTL, üçüncü derece sakatlar için ise ayl›k 120 YTL’yi y›ll›k
gelir vergisi beyannamesinin 24. sat›r›na yazarak beyan ettikleri gelirden indirebilirler.

‹SMMMO Yay›n Organ›

D-BAS‹T USULDE VERG‹N‹N
TARHI VE ÖDEME ZAMANI:
Gelir Vergisi Kanununun 92. maddesinde; gelirin sadece basit usulde tespit
edilen ticari kazançlardan ibaret olmas› halinde bir takvim y›l›na ait beyannamenin, izleyen y›l›n fiubat ay›n›n onbeflinci günü akflam›na kadar, vergiyi
tarha yetkili vergi dairesine verilmesinin zorunlu oldu¤u belirtilmifltir. fiubat
ay›nda verilen beyannameye istinaden
tarh edilen gelir vergisi, fiubat ve Haziran aylar›nda 2 eflit taksitte ödenir.
Basit usule tabi mükelleflerin bu gelir
unsurunun yan›nda di¤er gelir unsurlar›na da sahip olmalar› halinde, y›ll›k
gelir vergisi beyannamesinin mart ay›n›n onbeflinci günü akflam›na kadar verilmesi gerekmektedir. Tarh edilen
vergi, Mart ve Temmuz aylar›nda 2
eflit taksitte ödenir.
Basit usule tabi mükellefler Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde say›lan ödemeleri yapt›klar›nda vergi kesmek zorunda de¤ildirler. Bundan dolay› basit usule tabi mükelleflerin muhtasar beyanname verme yükümlülükleri
bulunmamaktad›r.
Basit usule tabi mükelleflerin Gelir
Vergisi Kanununun mükerrer 120.
maddesine istinaden Geçici Vergi mükellefiyetleri bulunmamaktad›r.
88 numaral› Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i ile (01.07.2003 tarihinden
itibaren) basit usul mükelleflerinin
Katma De¤er Vergisi Beyannamesi
verme yükümlülükleri kald›r›lm›flt›r.
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ÖRNEK:

Erzurum ilinde uzun süredir bakkal iflletmecili¤i faaliyetinde bulunan Tolga Çevik,
basit usulde vergilendirilmektedir.
• Mükellefin iflyeri kendisine ait olup emsal kira bedeli 2005 y›l› için 2.200 YTL’d›r.
• Mükellefin 2005 y›l›ndaki emtia al›fllar›n›n toplam tutar› 13.000 YTL’d›r.
• Toplam emtia sat›fl tutar› ise 24.700 YTL’d›r.

• Mükellefin dönem bafl› emtia stoklar›n›n de¤eri 1.200 YTL ve dönem sonu emtia
stoklar›n›n de¤erleri 800 YTL’d›r.
• Mükellefin 2005 y›l›ndaki toplam faaliyet gideri 2.800 YTL’d›r.

•Mükellef dönem içinde 3.000 YTL’na çelik raf, 800 YTL’na ödeme kaydedici cihaz sat›n al›nm›flt›r. Eski ödeme kaydedici cihaz›n› ise 300 YTL’ye satm›flt›r.

• Mükellef konut olarak kiraya vermifl oldu¤u bir adet gayrimenkulundan 2005 y›l›nda toplam 3.200 YTL irat elde etmifltir.
• Mükellef, kay›tl› de¤eri 3.000 YTL olan g›da maddelerini, iflyerinin yan›nda bulunan Çocuk Esirgeme Kurumu Erzurum fiubesine makbuz mukabilinde ba¤›fllam›flt›r.
Bu bilgiler ›fl›¤›nda, mükellef;

- emsal kira bedeli 2.300 YTL’n› aflmad›¤›ndan,

- emtia al›m tutar› 47.000 YTL’n› ve emtia sat›fl tutar› 66.000 YTL’n›
aflmad›¤›ndan,
basit usulde vergilendirilmeye devam edecektir.

Mükellefin 2005 y›l› ticari kazanc› flu flekilde bulunmaktad›r:
Sat›lan Mallar›n Al›fl Bedeli

= 1.200 YTL + 13.000 YTL - 800 YTL

= 13.400 YTL

Faaliyet Giderleri

: 2.800 YTL

Emtia Sat›fl Has›lat›

: 24.700 YTL

ÖKC Al›fl Bedeli

ÖKC Sat›fl Bedeli

:

800 YTL

:

300 YTL

2005 Y›l› Ticari Kazanc› = 24.700 YTL + 300 YTL – 13.400 YTL – 2.800 YTL – 800 YTL

= 8.000 YTL

(Sat›n al›nan çelik raf, sabit k›ymet oldu¤u için, ticari kazanc›n tespitinde dikkate al›nmam›flt›r. Ödeme kaydedici cihazlar›n al›fl ve sat›fl bedelleri ise 3100 say›l› kanundaki özel hükümden dolay› ticari kazanc›n tespitinde dikkate al›nm›flt›r.)

‹SMMMO Yay›n Organ›
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Safi Kira Geliri = 3.200 YTL – 2.000 YTL – 300 YTL
= 900 YTL

Mükellefin vergiye tabi gelirini yani vergi matrah›n› bulmak için ticari kazanç ve
safi kira geliri toplam›ndan, 3.000 YTL tutar›ndaki ba¤›fl indirilir. Böylece vergi
matrah›;
8.000 YTL + 900 YTL - 3.000 YTL = 5.900 YTL olarak bulunur.

Mükellef, y›ll›k gelir vergisi beyannamesini 15 Mart akflam›na kadar vermek, tahakkuk eden gelir vergisini de Mart ve Temmuz aylar›nda ödemek zorundad›r.

SONUÇ:

Ülkemizde basit usulde vergilendirilen mükellef grubu oldukça düflük gelir beyanlar›nda bulunmaktad›r. Buna ra¤men dolays›z vergilerin tahakkuk/tahsilat
oran›na bakt›¤›m›zda 2004 y›l›nda basit usulde gelir vergisi tahsilat›n›n yüzde
31,81 olarak, 2005 y›l› ilk üç ayl›k dönemde ise 31,96 olarak gerçekleflti¤ini görmekteyiz. Basit usulde vergilenen mükellef grubundan vergi tahsilat oran›n›n oldukça düflük seyir etti¤i görünmektedir.

Basit usulün mevzuat›m›zda yer alma sebeplerinden birisi belge kullan›m oran›n› art›rmakt›r. Bu usulde vergileme tamamen belgeler üzerinden yap›lmaktad›r.
Ancak uygulamada basit usulde vergiye tabi olan mükelleflerde belge kullan›m›n›n adeta istisnai hale geldi¤i, bu kiflilerden genelde herhangi bir belge al›nmad›¤› ve bu nedenle düflük gelir beyan›nda bulunduklar› aflikard›r.
Basit usulde ticari kazanç sahiplerinin yapm›fl olduklar› gelir beyanlar› oldukça
düflüktür. Basit usul mükelleflerine ait y›ll›k beyannamelerin idarece iflleme konulmas› için sarf edilen iflgücünün maliyeti ile elde edilen has›lat göz önüne al›nd›¤›nda fazla bir gelir getirmedi¤i görülmektedir.
Sonuç olarak; basit usulde vergilendirme sisteminin yerine defter kay›t düzenine
dayal› ve gerçek anlamda belge kullan›m›na yönelik yeni düzenlemeye gidilmesi vergi idaresi aç›s›ndan daha faydal› olacakt›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›
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