
  

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 04.04.2017 

Sayı: 2017/071        Ref: 4/071 
 

 

Konu: 

GERÇEK USULDE VERGİYE TABİ OLMAYAN ÇİFTÇİLER TARAFINDAN 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK BAZI SATIŞLARA İLİŞKİN NAKİT ÖDEME VE 

TAHSİLATLAR  TEVSİK ZORUNLULUĞU KAPSAMI DIŞINA ÇIKARILMIŞTIR  

 

01.04.2017 tarihli ve 30025 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 479 Sıra Numaralı Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından, 5957 sayılı 

Kanun 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. maddesi kapsamında 

bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemelerinin aracı finansal kurumlar 

kanalıyla yapılma zorunluluğu bulunmadığına dair düzenleme yapılmıştır.  

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

EK: 

479 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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1 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30025 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 479) 

MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği (Sıra No: 459)’nin “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 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,” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 

 

 

 

  
 


