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SİRKÜLER SAYI: 2022/148                                                   25.07.2022  

 

YABANCI MÜŞTERİLERDEN YAPILACAK NAKİT TAHSİLATLARI 
TEVSİK ZORUNLULUĞU KAPSAMI DIŞINA ÇIKARAN TEBLİĞ 
YAYIMLANMIŞTIR 
 

23.07.2022 tarih ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 540 Sıra No.lı Vergi 

Usul Kanunu Genel tebliği ile nakit tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğunu 

düzenleyen 459 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “4.2. Kapsamda 

Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.  

 

“h) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan 

yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere 

ilişkin tahsilat ve ödemelerin (şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin 

pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, 

tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü 

sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması 

zorunludur.),” 

 

Buna göre, tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye 

mukimi olmayan gerçek kişilerle yapılacak işlemlerde, düzenlenecek faturalara söz 

konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve nakit tahsil edilen tutarların 

tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenecek 

belgelerle tevsikinin sağlanması halinde yabancılardan 7.000 TL’nın üzerinde tahsilat 

yapılabilecektir.  
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Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK 

540 Sıra No.lı 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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23 Temmuz 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31901 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

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

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 540) 

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 (ğ) bendinden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“h) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya 

Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin (şu kadar ki, düzenlenecek 

faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, 

tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca 

düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur.),” 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 

 


