SİRKÜ : 2017/26
Konu :
1- Kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin
tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu,
2-Araç kiralamalarına ilişkin tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu,
3-Gerçek usule tabi olmayan çiftçilerin zirai ürünlerinin
ticaret borsalarına tescil ettirilerek satışlarına ilişkin
tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu

KAYSERİ
12.06.2017

09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan GVK 298 Seri No.lu Genel
Tebliği ve VUK 480 Sıra no.lu Genel Tebliği ile
Kısa süreli konut kiralamalarına,
Araç kiralamalarına ve
gerçek usule tabi olmayan çiftçilerin zirai ürünlerinin Ticaret Borsalarına tescil
ettirilerek satışlarına
ilişkin, tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu hakkında aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
1- Kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin tahsilatların herhangi bir hadle sınırlı
olmaksızın banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi
zorunluluğu getirilmiştir.
Bilindiği üzere GVK 268 Seri No.lu Tebliği uyarınca, aylık 500 TL ve üzerindeki konut kirası
elde edenlerin bu tahsilatlarına ilişkin ödemelerin banka veya PTT tarafından düzenlenen
belgelerle tevsik edilmesi gerekmekte olup, GVK 298 Seri No.lu Tebliği ile 01.07.2017
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yapılan düzenleme sonucu “haftalık, günlük veya

benzeri şekilde kısa süreli konut kirası elde edenlerin bu gelirlerine ilişkin tahsilat ve
ödemelerinin herhangi bir hadle sınırlı olmaksızın” banka veya PTT tarafından düzenlenen

belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

2- Araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların araç kiralama işlemlerine ilişkin tahsilat ve
ödemelerin herhangi bir hadle sınırlı olmaksızın aracı finansal kuruluşlar vasıtasıyla
yapılarak
bu
kurumlarca
düzenlenen
belgelerle
tevsik
edilmesi
zorunluluğu getirilmiştir.
Bilindiği üzere VUK 459 Sıra No.lu Tebliği uyarınca, 7.000 TL’yi aşan tahsilat ve ödemelerin
aracı finansal kuruluşlar (bankalar, ödeme hizmeti sağlamak ve gerçekleştirmek üzere
yetkilendirilmiş tüzel kişiler ve PTT A.Ş.) kanalıyla yapılması ve bu tahsilât ve ödemelerin söz
konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi gerekmekte olup, VUK 480 Seri
No.lu Tebliği ile 01.07.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yapılan düzenleme
sonucu “Araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu

kara aracı (kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine
ilişkin tahsilat ve ödemelerin yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın”, aracı finansal

kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
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3- Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, ticaret borsalarına
süresinde tescil ettirilerek satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğu
kapsamından çıkarılmıştır.
VUK 480 sıra no.lu Genel Tebliği ile VUK 459 sıra no.lu Genel Tebliğinin tevsik zorunluluğu
kapsamına girmeyen tahsilat ve ödemelere ilişkin 4.2 maddesine 09.06.2017 tarihinden
itibaren yürürlüğe girmek üzere eklenen (ğ) bendi ile “gerçek usulde vergiye tabi olmayan
çiftçilere ait ürünlerin, ticaret borsalarına süresinde tescil ettirilerek satışlarına ilişkin
tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılmıştır.”
4- Tevsik Zorunluluğu Olan İşlemlere Uymamanın Müeyyidesi
Vergi Usul Kanunun mükerrer 355. maddesinde yer alan hükme göre tahsilât ve ödemelerini
banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme
zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için ilgili yıllarda aşağıda
belirtilen tutarlardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5'i nispetinde özel usulsüzlük
cezası (2017 en fazla ceza haddi 1.100.000 TL.) kesilmektedir. Mükellefler arası ticari
işlemlerde birinin tahsilâtı diğerinin ödemesi olacağından özel usulsüzlük cezası her iki
mükellef için uygulanacaktır.
Ödeme Tevsikine
Uyulmaması Halinde
Uygulanacak
En Az Ceza Tutarı (*)

Mükellef Grupları
Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı

1.400 TL.

İkinci sınıf tüccarlar ile defter tutan çiftçiler, basit usulde vergilendirilenler

700 TL.

Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında
(*) 2017 Yılı İçin Geçerli Tutarlara Göre

350 TL.
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