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Değerli Müşterimiz,
Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğunun kapsamı, işlem tutarı ve uygulanma esasları
213 Sayılı Vergi usul Kanunu’nun 320 Nolu Genel Tebliği ile belirlenmiş olup aşağıdaki gibidir.

TEVSİK ZORUNLULUĞUNUN KAPSAMI VE İŞLEM TUTARI
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda
olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları
ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya
hizmet bedeli olarak yapacakları 8.000.- Yeni Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerinin banka
veya özel finans kurumları aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya
hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutarın altında kalan tahsilat veya
ödemelerin banka veya özel finans kurumları aracılığıyla yapılması ihtiyaridir.
Tespit edilen tutarı aşan avansların da banka veya özel finans kurumlarınca düzenlenen
belgelerle tevsiki zorunludur.
Tespit edilen tutarın üzerinde kalan işlemlerin tevsik zorunluluğundan kaçınmak amacıyla
parçalara ayrılması Maliye Bakanlığınca kabul edilmeyecek olup, aynı günde aynı kişi veya
kurumlarla yapılan işlemler tek bir ödeme veya tahsilat kabul edilmektedir.

TEVSİK ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÖDEME VE TAHSİLATLAR
Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin genel ve katma bütçeli
idareler ile döner sermaye işletmelerine yapacakları ödeme veya tahsilat işlemlerinin banka
veya özel finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunlu bulunmamaktadır.

CEZAİ MÜEYYİDE

nci

Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hükme göre mükerrer 257
madde ile getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi
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gerekmektedir. Bu itibarla tahsilat ve ödemelerinde getirilen bu zorunluluğa uymayan
mükelleflere her bir işlem için özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
Yararlı olması dileğiyle saygılarımı sunarım.
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