
 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 12.06.2017 

Sayı: 2017/100       Ref: 4/100 

 

 

Konu:  

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİK ZORUNLULUĞUNA DAİR TEBLİĞDE, 

ARAÇ KİRALAMA İŞLEMLERİ İLE GERÇEK USULDE VERGİYE TABİ 

OLMAYAN ÇİFTÇİLERİN TİCARET BORSALARINDA GERÇEKLEŞEN BAZI 

SATIŞLARI HAKKINDA ÖZEL DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR 

 

09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 480 Sıra No.lı VUK Genel 

Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince 

düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğunu düzenleyen 459 Sıra No.lı VUK Genel 

Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  

 

1. 459 Sıra No.lı tebliğin “4.1. Kapsam ve Tutar” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki 

paragraf eklenmiştir: 

 

“Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş 

oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı 

Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil 

edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve 

ödemelerin ise yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar 

tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.” 

 

Bu düzenlemeye göre, araç kiralama işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerde 7.000 

TL’lık had ile sınırlı olmaksızın yapılacak tüm ödemelerin aracı finansal kurumlar 

tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.  
 

Bu düzenleme 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

2. Aynı Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (g) 

bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir: 

 

“ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 

sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan 

ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil 

ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,” 

 

Bu düzenleme 9 Haziran 2017 günü itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 



 

 

 

EK: 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Sıra No: 480)  

 

 

(*) 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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9 Haziran 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30091 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 480) 

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

Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.1. Kapsam ve Tutar” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu 

kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 

23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca 

kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise 

yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik 

edilmesi zorunludur.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (g) bendinden 

sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 

46 ncımaddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,” 

MADDE 3 – Bu Tebliğin; 

a) Birinci maddesi 1/7/2017 tarihinde, 

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  

  
 

 

 


