İstanbul, 15.06.2017

DUYURU 387

Konu: Ödeme ve tahsilatlarda tevsik zorunluğunun kapsamının genişlemesi, ihracatta e-fatura
uygulaması, yevmiye defteri kapanış tasdiki, 7020 Sayılı Kanunun uygulaması ve varlık barışı süresi
hakkında.
1. Ödeme ve Tahsilatlarda Tevsik Zorunluğunun Kapsamının Genişletildi
9.6.2017 Tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.07.2017
tarihinden itibaren, kira tutarına bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut
kiralamalarında kira geliri elde edenlerin de, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Yine 9.6.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) ile 01.07.2017 tarihinden itibaren,
tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları
motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile
18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik
Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar
hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal
kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunlu kılınmıştır.
2.Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı
Hatırlanacağı üzere (bakınız DUYURU 312), 6455 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Türk Ticaret
Kanununun kapanış tasdikleri ile ilgili 64. maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar,
yönetim kurulu karar defterinin (Ltd. Şti.'ler için müdürler kurulu karar defterinin ) kapanış onayı ise
izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır."
Bu düzenleme uyarınca hesap dönemi takvim yılı olan işletmeler, 30.06.2017 tarihine kadar 2016
yılı yevmiye defterlerinin kapanış onayını notere yaptırmalıdırlar.
3.İhracatta e-Fatura Uygulaması Zorunluluğu
DUYURU 374’ de belirtildiği üzere 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “3.
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmişti.
“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma
Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı
(Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek
olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.
Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi
eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz
konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu
(kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.

Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile
uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura Uygulaması
Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.”
Söz konusu düzenleme uyarınca e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, mal ihracı ve
yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar)
kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura
olarak düzenleyeceklerdir.
4. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanunun Uygulanmasına
İlişkin İkincil Mevzuat
03.06.2017 tarih ve 30085 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde; 7020 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 1, 2, ve 3 üncü maddelerinde, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince
takip edilen bazı amme alacakları ile il özel idarelerinin, belediyelerin ve büyükşehir belediyeleri su ve
kanalizasyon idarelerinin bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair düzenlemeler yer almakta
olup, söz konusu hükümlerin uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlendiği bu tebliğde Kanun
kapsamına giren alacaklar ve bu alacakların yapılandırılmasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Söz
konusu tebliğ için tıklayınız.
07.06.2017 tarih ve 2017-21 sayılı SGK genelgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların
7020 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu
genelge için tıklayınız.
Son olarak 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Tebliğ, 3.6.2017 tarihli ve 30085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ için
tıklayınız.
5. Varlık Barışı Süresi
Bilindiği üzere Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun ile
30.06.2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi veya yurt
içinde bulunan varlıkların işletme kayıtlarına dahil edilmesi halinde bu varlıkların serbestçe tasarruf
edilmesine yönelik önemli imkanlar getirilmiştir. Söz konusu yasal düzenlemeden yararlanabilme süresi
30.06.2017 günü dolmaktadır. Kanunun süreyi uzatma konusunda Bakanlar Kurulu'na tanıdığı yetki de bu
tarihte dolduğundan, Kanun değişikliği yapılmadıkça bu sürenin Bakanlar Kurulu Kararı ile veya Maliye
Bakanlığı'nca uzatılması da söz konusu değildir.
Durum bilgilerinize sunulur.
Saygı ile,
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