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7.000 TL’NİN ÜZERİNDE OLMASI DURUMUNDA
TEVSİK ZORUNLULUĞU BULUNAN
TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN KAPSAMI DARALTILDI
ÖZET

:

479 sıra No’lu VUK Genel tebliği ile gerçek usulde vergiye tabi olmayan
çiftçiler tarafından toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici,
üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et
ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer
gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler
dışında yapılmakla birlikte bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat
ve ödemeler, 7.000 TL’nin üzerinde olması durumunda tevsik
zorunluluğu bulunan tahsilat ve ödemeler kapsamından çıkarılmıştır.

24 Aralık 2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No’lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği’nde; vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve
belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat
ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi ile ilgili bir takım açıklama ve düzenlemelerde
bulunulmuş, tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna ilişkin limit 01/01/2016 tarihinden
itibaren 7.000 Türk Lirasına düşürülmüş ve konuya ilişkin olarak bugüne kadar yayımlanmış
tebliğler bir bütün olarak ele alınarak tevsik zorunluluğu kapsamında olan ve olmayan tahsilat
ve ödemeler tek tebliğ olarak düzenlenmiştir.
1 Nisan 2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği (Sıra No: 459)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479) ile Tebliğin “4.2.
Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (f) bendinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
“g) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 11/3/2010 tarihli ve 5957
sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı
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hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan
sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta
gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu yerler
dışında yapılmakla birlikte anılan Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında bildirime tabi
tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”
Buna göre 7. 000 TL’nin üzerinde olmakla birlikte
tevsik zorunluluğu kapsamında
bulunmayan tahsilat ve ödemeler, bu düzenleme ile aşağıdaki gibi olmuştur.
“4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler”
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer
alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye
işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemeler,
b) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye
piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemeler,
c) 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89/14391 sayılı Türk
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz
müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemeler,
ç) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve
ödemeler,
d) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemeler,
e) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel
idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu
kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan
veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli
kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale
işlemlerine ilişkin yatırılması gereken teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler
f) 12.02.2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile eklenen
bent) 6362 sayılı Kanun uyarınca kurulan Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan
Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi verilenlerin, faaliyet konuları
kapsamında yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeler,
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g) 01.04.2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 479 Sıra No’lu
Tebliğ ile eklenen bent) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından;
11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği
Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun1 hükümlerine göre
kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve
komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su
ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları
ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanunun 4 üncü maddesi
kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemeler.

Saygılarımızla…

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra
No: 479)” tam metni için tıklayhız…>>>

1

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların
ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını, malların
etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek
mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir sisteme kavuşturulmasını
ve işletilmesini sağlamaktır.
(2) Bu Kanun, sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların her ne şekilde olursa olsun
alımı, satımı ve devri ile toptancı halleri ve pazar yerlerinin kuruluş, işleyiş, yönetim ve denetimine ilişkin usul ve
esasları, uygulanacak yaptırımları ve bakanlıklar, belediyeler ile diğer idarelerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

