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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2015/85 

TARİH: 28/12/2015 

 

KONU 

 

459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de 

Yayınlandı 

 

Konusu, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri 

yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve 

ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi olan 459 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği; 25.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu Tebliğ 

uyarınca tevsik zorunluluğunun kapsamı ve tutarına ilişkin açıklamalar aşağıda bilgilerinize 

sunulmuştur.  

Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı ve Tutarı 

 Kapsam ve Tutar 

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. Buna göre,  

Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerde, günlük işlemlerin toplam tutarı göz 

önünde bulundurulacak, yani 7.000 TL’lik haddi aşan işlemlerin parça parça olması 

durumunda dahi, işlemlerin söz konusu haddi aşan kısmının aracı finansal kurumlar 

aracılığıyla yapılması zorunlu olacaktır. Söz konusu tahsilat ve ödemelerde tevsik 

zorunluluğuna uyulmaması durumunda, ödemeyi yapan ve ödemeyi kabul eden taraflara ayrı 

ayrı ceza uygulanacaktır. 

Kısım kısım yapılan tahsilat ve ödemeler, tahsilat ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik 

zorunluluğu kapsamında 7.000 TL’lik haddi 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. Söz konusu 

tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda, ödemeyi yapan ve 

ödemeyi kabul eden taraflara ayrı ayrı ceza uygulanacaktır. 
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Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler 

a) 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan 

merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara ait döner sermaye işletmelerinin 

işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin, 

b) 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye 

piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve ödemelerin, 

c) 11.08.1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89/14391 sayılı Türk 

Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan yetkili döviz 

müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin, 

ç) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve 

ödemelerin, 

d) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin, 

e) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel 

idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla kurulan diğer kamu kurum 

ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut 

bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara 

ait veya tabi diğer müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken 

teminat tutarlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin 

aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Diğer Hususlar 

Bu Tebliğ kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunlu bulunan tahsilat ve 

ödemelerin bu kurumlarca mevzuatlarına göre düzenlenen belgelerle (dekont, hesap bildirim 

cetveli, alındı vb.) tevsiki zorunludur. 

Tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğuna 

uyulmaması durumunda ilgililere Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir. 

Söz konusu Tebliğ 01.01.2016 yürürlüğe girecek olup, metnin orijinal haline aşağıdaki 

bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.  

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 459 

Saygılarımızla, 
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