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Konu : Gerçek usulde vergiye tabi olmayan
çiftçilerden yapılan alımlara ilişkin ödemelerin
tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılması
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Bilindiği üzere 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VUK 459 sıra no.lu
Genel Tebliği ile mal hizmet alım satımlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar
vasıtasıyla yapılarak, bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik
edilmesi zorunluluğuna ilişkin had 01.01.2016 tarihinden itibaren 7.000,00 TL.’ye düşürülerek, tevsik
zorunluluğu kapsamında olan ve olmayan işlemler ile uygulama usul ve esasları yeniden belirlenmişti.
01.04.2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VUK 479 sıra no.lu Genel Tebliği ile
VUK 459 sıra no.lu Genel Tebliğinin tevsik zorunluluğu kapsamına girmeyen tahsilat ve ödemelere
ilişkin 4.2 maddesine 01.04.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere aşağıda iki grup halinde
belirtilen işlemler eklenerek, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından yapılan satışlara
ilişkin tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılmıştır. Yapılan düzenlemeye göre;
Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından;
1-Hallerde Yapılan Satışlar
2- Hal Dışında Yapılan Satışlar
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve 5957 Sayılı Kanun’un 4. (*) maddesi
Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara
Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ilişkin,
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
satışlarına ilişkin,
tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılmıştır.
(*)
Toptancı haline bildirim, malların toptan ve perakende alım satımı
MADDE 4 – (1) Aşağıda belirtilen mallar bildirime tabidir:
a) Sınaî üretimde kullanılmak üzere satın alınan mallar.
b) İhraç edilmek üzere satın alınan mallar.
c) İlgili mevzuatı çerçevesinde ithal edilen mallar.
ç) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen ham, yarı mamul
veya mamul haldeki sertifikalı ürünler.
d) Üretici örgütlerince toptancı hali dışında satılan mallar.
e) (Mülga: 28/3/2013-6455/67 md.)
f) İyi tarım uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünler.
g) Fatura veya müstahsil makbuzu ile üreticilerden satın alınan mallar.
(2) Toptancı haline bildirim, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde birinci fıkranın (a), (b), (ç), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen
malların üretildiği yerdeki toptancı haline, (c) bendinde belirtilen malların ise malın girdiği gümrük kapısının bulunduğu yerdeki toptancı haline
yapılan beyan işlemidir.
(3) Toptancı hali bulunmayan yerlerde hale bildirim işlemleri Bakanlıkça tespit edilecek belediye toptancı haline yapılır.
(4) Henüz satışa konu olmayan ve depolarda muhafaza edilmek üzere gönderilen ya da buralarda muhafaza edilen mallar da üretildiği yerdeki
toptancı haline bildirilir.
(5) Malların toptan alım ve satımı toptancı hallerinde yapılır. Ancak, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen
toptan alım ve satımlar ile perakende ya da toptancı halinde toptan olarak satmak veya münhasıran kendi tüketiminde kullanmak üzere fatura
veya müstahsil makbuzu ile üreticilerden yapılan toptan alımlar toptancı haline bildirilmek kaydıyla toptancı hali dışında da yapılabilir. Elektronik
ticaret yoluyla yapılan satışlar da bu madde kapsamındadır.
(6) Malların perakende satışını yapanlar, bunların toptancı halinden satın alındığını veya toptancı haline bildirildiğini belgelemek zorundadır.
(7) Herhangi bir toptancı halinden satın alındığı veya herhangi bir toptancı haline bildirildiği belgelenen malların satışı engellenemez, bu mallar
üzerinden mükerreren hal rüsumu alınamaz ve bunlar toptancı haline girmeye zorlanamaz.
(8) Toptancı hallerinde veya üretici örgütlerine satılan zirai ürün bedelleri üzerinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94
üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendi uyarınca yapılacak vergi tevkifat oranı, ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai
ürün bedelleri üzerinden yapılan tevkifat oranı olarak uygulanır.
(9) Bakanlıkça, piyasada yeterli arz ve talep derinliği bulunduğu belirlenen diğer mallar hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır.
(10) Belediyeler, malların toptan ve perakende alım satımına ilişkin hükümlerin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü önlemi almakla
yükümlüdür.
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