SİRKÜLER NO: YORDAM–2015/S–23

İST. 25.12.2015

POSTA VE FİNANS KURUMLARI İLE YAPILACAK
TAHSİLAT VE ÖDEME TUTARI 7.000,-TL’ye DÜŞTÜ
Kayıt dışılığı önlemek amacıyla tahsilat ve ödemelerin tevsiki posta, banka ve finans
kuruluşları aracılığı ile yapılması zorunluluğundaki tutar 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren
7.000,-TL ve üzeri olarak uygulanacaktır. Hale hazırda söz konusu tutar 8.000,-TL dir.
(24.12.2015 tarihli 29572 sayılı R. Gazete de yayınlanan 459 sıra nulu VUK tebliği)
Bu zorunluluğa uymayan mükelleflere; her bir işlem için 2016 yılı için 1.370,-TL aşağı
olmamak üzere işlem tutarının %5 özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Yıllık tutar
1.100.000,-TL aşamayacaktır.
Tebliğe göre Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar:
Vergi
olan






Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda
birinci ve ikinci sınıf tüccarları,
serbest meslek erbabını,
kazançları basit usulde tespit olunan tüccarları,
defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçileri,
vergiden muaf esnafı,

Tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlar:
Bu Tebliğ uygulaması bakımından tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar dışında kalanlardır.
Kapsamı:
Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında
olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı
finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca
düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.
Bu kapsamda örneğin;
 Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,
 Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,
 İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü
tahsilat ve ödemelerin
belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu
işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.
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Konuya İlişkin Özellikli Durumlar
Aynı Günde Aynı Kişi veya Kurumlarla Yapılan İşlemler:
Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının 7.000,TL aşması
durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı
işlemden itibaren işleme konu tahsilat ve ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla
yapılması zorunludur.
Örnek: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş., aynı gün içerisinde (B) Ltd. Şti.’nden
sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal alımları
gerçekleştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş.’nin (B) Ltd. Şti.’nden aynı
günde yaptığı mal alımları toplamı 3.500 TL’lik alımla 7.000 TL’lik haddi aştığından, son iki
işleme ait tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar
kanalıyla yapılması gerekmektedir.
Sözleşme Kapsamında veya Kısım Kısım Yapılan Tahsilat ve Ödemeler:
Tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında 7.000,-TL aşması
halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate
alınacak ve her bir tahsilat ve ödeme, tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar
kanalıyla gerçekleştirilecektir.
Örnek: Serbest meslek erbabı (C), (D) A.Ş.’ye bir yıl süreyle vereceği hizmet karşılığında
12.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (D) A.Ş., hizmet bedelini 1.000 TL’lik
taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendiği
tarihlerde 1.000 TL üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak,
sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan her bir tahsilat ve
ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir.
Cari Hesap Kullanılmasında;
İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği
olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarı 7.000,-TL aşıyorsa ödeme ve tahsilatlar özel finans
kurumları ve PTT aracılığıyla yapılacaktır.
Örnek: A işletmesinin ortağı Gül Hanım işletmeden nakit olarak borç para almıştır (Veya A
işletmesi ortağı olduğu Y işletmesinden borç para alınmıştır). Bu borç ticari bir içeriği
olmamakla beraber nakit hareketi söz konusu olduğundan bedelin 7.000,-TL yı aşması
halinde tahsilat ve ödemeler banka, özel finans kurumları ve PTT aracılığıyla yapılacaktır.
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Tutar Sınırı Olmaksızın Aracı Kurumlar Yolu ile Yapılacak Ödemeler;
Vergi Mükellefi olan kurumlar aşağıdaki tüm ödemeleri mutlaka aracı kurumlar yolu ile
yapmak zorundadır.(Ödeme tutarı 1,- TL dahi olsa) Bunlar;
-Kira Ödemeleri
-Kıdem ve İhbar Tazminatı Ödemeleri
-Çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan işyerleri
Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler:
Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin
 Genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerinde,
 Sermaye piyasası aracı kurumlarında,
 Yetkili döviz müesseselerinde,
 Noterlerde,
 Tapu idarelerinde,
 İl özel idareleri, belediyeler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına
yapacakları ödeme veya tahsilat işlemleri, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması
zorunluluğu bulunmamaktadır.
SAYGILARIMIZLA,…
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