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Sayı : 2017 –045                                                             İstanbul,  2017  

Konu :  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 459) Değişiklik Yapılmasına Dair 479 Sıra No.lu 
Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Sayın İlgili, 
 
 
01/4/2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği (Sıra 
No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479) ile; gerçek usulde vergiye tabi olmayan 
çiftçiler tarafından 5957 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet 
gösteren tüccar, üretici, üretici örgütleri ve komisyonculara yapılan; sebze ve meyve, et ve et ürünleri, 
süt ve süt ürünleri, su ve su ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri ile kesme çiçek ve süs 
bitkileri satımına ilişkin tahsilat ve ödemeler ile söz konusu yerler dışında yapılmakla birlikte anılan 
Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş satışlara ilişkin tahsilat ve ödemeler 
tevsik zorunluluğu kapsamından çıkarılmasına dair açıklamalara yer verilmiştir.  
 
MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (f) 
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 
 
“g) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından; 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve 
Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı hallerinde faaliyet gösteren tüccar, üretici, üretici 
örgütleri ve komisyonculara yapılan sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ve su 
ürünleri, bal ve yumurta gibi diğer gıda maddeleri, kesme çiçek ve süs bitkileri satışları ile söz konusu 
yerler dışında yapılmakla birlikte anılan Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında bildirime tabi tutulmuş 
satışlara ilişkin tahsilat ve ödemelerin,” 
 
Söz konusu Tebliği yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 
Saygılarımızla;  

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (0216) 520 00 90 numaralı şirket telofonumuzdan veya 
aşağıda yeralan mail bilgilerinden  temasa geçmenizi rica ederiz. 
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