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                                            İstanbul, 21.10.2019 

 

    SİRKÜLER (2019/75) 

 

Konu: İşyeri Değişikliği ve Nakil İşlemleri 

 

19.10.2019 tarih 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

(Sıra No:240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:510) ile Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği (Sıra No:240)’nın “B. İşyeri Değişikliği ve Nakil İşlemleri” başlıklı bölümü 

değiştirilmiştir. Yapılan düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir;  

 

1. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ 

 

Bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına işyerini veya kanuni 

merkezini nakleden mükellefler işi bırakmış sayılmayacak vergi dairesince adres değişikliği 

işlemine tabi tutulacaklardır.  

 

İşyeri naklinin aynı il içerisinde veya iller arasında olması farklı uygulama yapılmasını 

gerektirmeyecektir. 

 

Adres değişikliğine ilişkin bildirim mükellefler tarafından yeni vergi dairesine verilecek ve 

bunun üzerine, vergi dairesince yeni işyerine yoklama yapılacak, mükellefin yeni adreste 

faaliyete başladığının tespit edilmesi halinde yeni vergi dairesi tarafından nakil nedeniyle işe 

başlaması yapılarak eski vergi dairesinde bulunan mükellefiyet kaydı sistem tarafından 

otomatik olarak terkin edilecektir. 

 

2. KULLANILMAMIŞ BELGELER 

 

Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni işyerinde kullanmaya devam etmek isteyen 

mükellefler dilekçelerini yeni vergi dairelerine verebilecekleri gibi, başvurularını İnteraktif 

Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapabilecektir.  

 

Mükelleflerin kullanılmamış belgelerini yeni işyerinde kullanmak için yeni vergi dairesine 

dilekçe vermesi halinde vergi dairesi tarafından bu belgeler nev’i ve sayı itibariyle tespit 

edilerek tutanak düzenlenecek, vergi dairesi müdürü ve mükellef tarafından imzalandıktan 

sonra tutanağın bir örneği mükellefe verilecektir. 
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Mükelleflerin kullanılmamış belgelerini yeni işyerinde kullanmak için başvurlarını 

İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları halinde, 
kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir.  

 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.  


