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                                              İstanbul, 09.01.2019 

 

SİRKÜLER (2019/20) 

 

Konu: İşyeri ve Konut Kiralarında Tevsik Zorunluluğu ve Form Ba ile Bildirim 

 

Bilindiği üzere işyeri ve konut kiralarının banka veya PTT Genel Müdürlüğü tarafından 

düzenlenecek dekont veya hesap bildirim cetveli ile tevsik zorunluluğu bulunmakta olup uygulamaya 

ilişkin özet bilgiler ve gerçek kişilere yapılacak kira ödemelerinin Form Ba ile bildirimi 

sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. 

 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’inci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi ile Hazine 

ve Maliye Bakanlığına “mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri 

finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğu getirmeye 

ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye” yetki verilmiştir.  

 

Bu yetkiye dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından işyeri ve konut kiralama işlemlerine 

ilişkin tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenecek belgelerle tevsikine ilişkin 

olarak  

 

 29.07.2008 tarih 26951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 268 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliği ile düzenlemeler yapılmış,  

 09.06.2017 tarih 30091 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 298 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel 

Tebliği (Seri No:268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile zorunluluğun kapsamı 

genişletilmiştir.  

a) Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı 

 

Söz konusu düzenlemelere göre; 

 

a) Konutlarda, her bir konut için aylık 500,00 TL ve üzerinde haftalık, günlük veya benzeri 

şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin, 

b) İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ve kiracıların, 

kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin banka veya PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 

belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. 

 

b) Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni 

 

Bankalar veya PTT aracılığı ile para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi ödeme araçları 

kullanılarak yapılacak tahsilat ve ödemeler bankalar veya PTT Genel Müdürlüğü tarafından 

düzenlenecek dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilebilecektir. 
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c) Tevsik Zorunluğu Kapsamında Olmayan Tahsilat ve Ödemeler 

 

268 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre  

 

 Aylık kiralamalarda 500,00 TL altındaki konut kira gelirlerinin kira gelirini elde edenler 

tarafından, 

 Mahkeme veya icra yoluyla yapılan konut veya işyeri kira bedellerinin kiraya verenler veya 

kiracılar tarafından, 

Tevsiki zorunlu bulunmamaktadır. Ayrıca ayni olarak yapılan kira ödemeleri de zorunluluk kapsamı 

dışındadır. 

 

d) Ceza Uygulaması 

 

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257 inci maddesi ile getirilen zorunluluklara uymayanlara Vergi 

Usul Kanunu’nun mükerrer 355 inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu nedenle kira 

ödemelerine ilişkin olarak getirilen tevsik zorunluluğuna uymayanlara aşağıda belirtilen tutarlardan 

az olmamak üzere her bir işleme konu tutarın %5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesilmesi 

gerekmektedir. VUK Mükerrer 355’inci maddesine göre kesilecek özel usulsüzlük cezaları 2019 yılı 

için aşağıdaki gibidir; 

 

Birinci Sınıf Tüccarlar ve Serbest Meslek Erbabı 1.900,00 TL 

İkinci Sınıf Tüccarlar ve Serbest Meslek Erbabı 980,00 TL 

Diğer Kişiler 490,00 TL 

 

e) Gerçek Kişilere Yapılan Kira Ödemelerinin Form Ba ile Bildirimi 

 

Gerçek kişilere yapılan kira ödemelerinin, ödeme tutarı form Ba ile bildirimi zorunlu olan KDV hariç 

5.000 TL’sını aşması halinde 268 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen tevsik edici 

belgelere (dekont veya hesap bildirim cetveli) dayanılarak Form Ba ile bildirimi zorunlu 

bulunmaktadır. 

 

Diğer bir ifade ile Form Ba bildiriminde bulunmak zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından 

yapılacak kira ödemeleri bir faturaya dayanmadan GERÇEK KİŞİLERE yapılmış olsa dahi banka 

dekontu veya hesap bildirim cetveline dayanılarak form Ba ile bildirilmelidir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 


