İstanbul, 28.12.2015
SiRKÜLER
2015/06
KONU :
1-459 NO.LU V.U.K TEBLİĞİ (NAKİT ÖDEME SINIRI)
2-464 NO.LU V.U.K. TEBLİĞİ (E-ARŞİV FATURA)
24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazetede yukarıda numaraları belirtilen
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
1.1-459 No.lu V.U.K. tebliği ödemelerin tevsiki (belgelenmesi) için 8.000.-TL
olarak kullanılan nakit ödeme sınırı 7.000.-TL’ye indirilmiş bulunmaktadır.
01.01.2016 tarihinden itibaren (küçük çiftçi muaflığına tabi çiftçiler hariç olmak
üzere) gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerin veya diğer deyişle 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 zorunlu tutulmuştur.
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 7.000 TL’yi aşması durumunda, aracı finansal
kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca
düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi bulunmaktadır.
1.2- Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin tek işlem
sayılacağı ve bedellerin 7.000 TL’lik haddin hesaplanmasında topluca nazara
alınacağı belirlenmiştir.
1.3-Mal ve hizmet toplamının kendisi 7.000 TL’yi aştığı hallerde ödemenin
parçalara bölünmesi halinde, işlemin kendisi veya bütünlüğü dikkate alınarak
7.000.-TL’lik sınır hesaplanacaktır.
2016/06-01

2.1. 464 No.lu V.U.K. tebliği ile yapılan düzenleme internet üzerinden yapılan
ticarette Aracı Hizmet Sağlayıcıları, Bankalar, İnternet Reklamcılığı Hizmet
Aracıları, Kargo ve Lojistik İşletmelerine sürekli bilgi verme zorunluluğu
getirilmesidir. Tebliğde istenilen bilgiler ve bilgi verme şeklinin koşulları
açıklanmıştır.
Bilindiği üzere 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet
üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve
üzerinde olan mükelleflere 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme
zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu defa, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap
dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere eArşiv uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
2015 yılında şartları taşıyanlar böylece 01.01.2017 tarihinden itibaren E-Arşiv
fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar. Uygulama ilerleyen yıllarda da aynı
mantık ile devam edecektir.
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