HAZIR BEYAN SİSTEMİ ÜZERİNDNE ÜCRET GELİRLERİNİN BEYAN EDİLMESİ

1- https://hazirbeyan.gib.gov.tr/#/ web sitesi üzerinden yıllık gelir vergisi beyannamelerinin
hazırlanarak onaylandığı sisteme, e-devlet yöntemi ile giriş yapılır.

2- Açılan Sayfada yer alan “Beyanname Doldur “ seçeneği seçilerek devam edilir ve gelen
sayfada “2021 Beyanname Doldur “ tıklanır.

3- Açılan sayfada kişisel bilgilerinizin yer aldığı gelir vergisi beyannamesinin boş formatına
ulaşmış olacaksınız. Söz konusu online Gelir Vergisi Beyannamesi 7 başlıktan oluşmaktadır;

1- SİCİL BİLGİLERİNİZ

Adi Soyad, T.C. Kimlik Numarası ve Vergi Dairesi bilgileriniz, hazır bir şekilde aktarılır. Çoğu zaman
herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.

2-

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ (İkametgah Adresi, E-Posta, Telefon)

İletişim bilgileriniz yer aldığı bölümdür. İrtibat telefonu ve e posta adresinizi yazmanız gerekir.

3- BEYAN EDİLECEK GELİRLERİNİZ
Bu bölüm altında 4 farklı gelir türünde elde edilen gelirlerin beyan edilmesi mümkündür. Bu
dökümanın konusu yalnızca ücret gelirleri olduğundan, bu çerçevede elde edilen gelirlerin beyan
edilmesi üzerinde durulacaktır.

3.B Beyan Edilecek Ücret Gelirleriniz bölümü tıklandığında ücret gelirlerinizi ve bu ücret gelirlerinden
kesilen gelir vergilerini gireceğiniz alanlar gelecektir. Her bir işverenden elde edilen ücret gelirleri ayrı
satırda beyan edilmelidir. Bu çerçevede her bir işveren için Satır Eklenmelidir.

İlgili Satırlara ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir;
Ücretin Türü :Bu bölümde Ücret ( İşveren tabi ve belirli bir işyerine bağlı…..) seçeneği seçilmelidir.
Elde Edildiği Süre (Ay): İlgili işyerinde çalışılan ay işaretlenmelidir.
İşverenin Adı, Soyadı veya Unvanı: Çalıştığınız şirketlerin unvanı yazılmalıdır.
İşverenin TC veya Vergi Kimlik No : Çalıştığınız şirketlerin vergi kimlik numaraları yazılmalıdır.
Ücretin Gayrisafi Tutarı : Bu tutar ilgili şirkette çalıştığınız süre boyunca elde etmiş olduğunuz
gelirlerin, gayrisafi tutarını ifade eder. Çalıştığınız şirkette bir yıl boyunca vergi kesintisi öncesi elde
edilen geliri ifade eder, ve “kümülatif vergi matrahı “ olarak, en son bordronuzda yer alır. Bu tutarı
doğru bir şekilde tespit etmenin 2 yolu vardır;
a- En son aya ait bordroda yer alan kümüllatif vergi matrahı, yer alıyorsa bu tutarı esas almak.
b- Çalıştığınız süre boyunca adınıza düzenlenmiş bordrolarda yer alan “vergi matrahı” satırında
yer alan tutarları toplamak. Her ayın bordrosunda o ay elde edilen gelire ilişkin bir vergi
matrahı tutarı mevcut olmalı. İşte bu vergi matrahı tutarlarının toplamı, Ücretin Gayrisafi
tutarını verecektir.
İndirimler: İndirimler bölümüne giriş yaparak açıklamaları da dikkate almak suretiyle, indirimlerin
girişini yapabilirsiniz. Çoğu zaman şahsınız tarafından ödenen “Hayat/Şahıs Sigorta Primleri(*) (GVK
Md.63/3” bölümünü doldurulabilmektedir.
“Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin

%50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı

tarafından ödenen primler”

Safi Ücret (Matrah): Girdiğiniz verilere göre otomatik doldurulacaktır.
Kesilen Gelir Vergisi: Size ödenen ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi esasında, şirketiniz
tarafından vergi dairesine ödenmektedir. İşte sizin ücretinizden kesilmek suretiyle vergi dairesine
ödenen bu kesinti tutarlarını burada düşmeniz gerekmektedir. Bu tespit etmek için;
a- Çalıştığınız süre boyunca adınıza düzenlenmiş bordrolarda yer alan “gelir vergisi” satırında yer
alan tutarları toplamak. Her ayın bordrosunda o ay elde edilen gelire ilişkin bir gelir vergisi

tutarı mevcut olmalı. İşte bu gelir vergisi tutarlarının toplamı, “Kesilen Gelir Vergisi” tutarını
verecektir.

Beyan Edilecek Gelirin Tespiti İçin Bir Ücret Seçiniz: Daha düşük olan ücreti seçebilirsiniz.

Elde edilen ücretler ve bu ücretler üzerinden hesaplanan vergiler Ücret Toplamları olarak,
beyannameye dahil edilir.
4- GELİR TOPLAMA
Beyana tabii bütün gelirlerinizin toplandığı bölümdür. Herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur.

5- GELİRDEN YAPILACAK İNDİRİMLER
Gelir vergisi beyannamesi dönemine ilişkin olarak yapılan bazı harcamaların elde edilen gelirlerden
indirilmesi başka bir deyişle mahsup edilmesi mümkündür. Her bir indirime ilişkin detaylı açıklamalara
soru işaretlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

En sık kullanılan indirim türü eğitim ve sağlık harcamalarıdır. Bu indirimlere ilişkin detaylı açıklamalara
takip eden bağlantıdan ulaşabilirsiniz;
Eğitim ve Sağlık Harcamaları
Eğitim Sağlık harcamalarına tıklandığında, bu çerçevede gerçekleştirilen belgeli harcamalarınızın
tamamını Satır ekle demek suretiyle tabloya dahil etmeniz gerekir. Toplam gelirinizin %10’una kadar
olan Eğitim Sağlık harcamalarını indirim konusu yapabilirsiniz.

6- VERGİ HESAPLAMA
Yukarıdaki verilerden hareketle bütün gelirleriniz, bu gelirlerden hesaplanan vergi tutarları ya da iade
edilecek vergi tutarları hesaplanır.

7- BEYANNAMENİZİ ONAYLAYIN VE GÖNDERİN

Yukarıda gerçekleştirilen işlemlerden emin olduktan sonra “Taslak Kaydet “ ve ardından
“Beyannameyi Onaylamaya Geç “ tıklanır. Aşağıdaki resimde ok ile işaretlenmiş yerden onay öncesi
beyannamenizi görüntüleyebilir, son kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz. Beyannamede yer alan
bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra, aşağıdaki resimde yer alan kutucuğu işaretledikten
sonra beyannamenizi onaylayabilirsiniz.

