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                    İstanbul, 14.06.2017    

 

SİRKÜLER ( 2017/38 ) 

 

Konu: 480 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler 

 

 

Resmi Gazete’nin 09.06.2017 tarih ve 30091 no.lu nüshasında yayımlanan 480 sıra no.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliğ’de aşağıdaki (2) konuda düzenleme yapılmıştır. ; 

 

- 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama 

faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama 

hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin 7.000 TL’nin altında dahi olsa aracı finansal 

kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.  

 

- 9 Haziran 2017 tarihinden itibaren 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, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu 

kaldırılmıştır.   

 

Söz konusu düzenlemelerden araç kiralama faaliyeti ile yapılan düzenleme 01 Temmuz 2017 

tarihinde yürürlüğe girecek olup, diğer düzenleme ise 09 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

 

 

 

Bilgilerinize sunarız.   

 

 

   

                                                                                                        Saygılarımızla,   

 

 

                                                                                        YORUM DENETİM VE YMM A.Ş. 
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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 ncı 

maddesinde 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


