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İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, araç kiralama faaliyetinde 

bulunduğunuz, yabancı uyruklu müşterilerin işlem bedelini kredi kartı ya da banka yolu ile 

yapamadıklarından nakit ödeme yaparak araç kiralamak istedikleri, ancak 480 Sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca 1/7/2017 tarihinden itibaren 

söz konusu kiralama bedelinin aracı finansal kurumlar aracılığıyla tahsili zorunlu olduğundan 

mezkûr durumlarda araç kiralama yapamadığınızdan bahisle yabancı müşterilerin aracı finans 

kurumları aracılığı ile ödeme yapamadıkları durumlarda nakit tahsilat yapılıp yapılamayacağı 

ve nakit tahsilatların müşteri adına talimat ile banka hesabına yatırıldığı takdirde cezai 

duruma düşülüp düşülmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan özelge talep edildiği 

anlaşılmıştır. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İspat Edici Kâğıtlar" başlıklı 227 nci maddesinin birinci 

fıkrasında "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü 

şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer 

almaktadır. 

Mezkûr Kanunun mükerrer 257 nci maddesinde de, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat 

ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle 

tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin 

usul ve esaslarını belirleme hususlarında Bakanlığımıza yetki verilmiştir. 

Bu yetkiye dayanılarak tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen 

belgelerle tevsiki uygulamasının usul ve esasları 469, 479 ve 480 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 

belirlenmiştir. 

Bu bağlamda, tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına; Vergi Usul Kanununun 

232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci 



sınıf tüccarların, serbest meslek erbabının, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarların, 

defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin ve vergiden muaf esnafın, kendi aralarında ve 

tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü 

tahsilat ve ödemeleri girmekte olup, yine mezkûr Tebliğde belirlenen tahsilat ve ödemeler ise 

tevsik zorunluluğu dışında tutulmuştur. 

Bunun yanı sıra, 480 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle, 1/7/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 

459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "4.1. Kapsam ve Tutar" başlıklı 

bölümünün sonuna, "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 ise yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, 

aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur." 

paragrafı eklenmiştir. 

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin dördüncü 

fıkrasında, tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince 

düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir 

işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın %5'i 

nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği hükme bağlanmıştır. 

Buna göre, araç kiralama faaliyeti ile uğraşan mükelleflerin, kayıt ve tescili zorunlu olan 

motorlu araçların/taşıtların kiralanması işlemine ilişkin tahsilat ve ödemelerini tutar 

sınırlaması olmaksızın 1/7/2017 tarihinden itibaren aracı finansal kurumlar (banka, ödeme 

kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.) aracılığı ile yapmaları ve bu tahsilat ve 

ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur. Bu 

bakımdan söz konusu kiralama işleminin yabancı uyruklu müşterilerce gerçekleştirilmesi 

halinde, bu kişilerden yapılan nakit tahsilatların müşteri adına talimat ile banka hesabına 

yatırılması mezkûr Tebliğ düzenlemesine aykırılık oluşturacaktır. 

Söz konusu tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğuna 

uyulmaması halinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi 

kapsamında ceza tatbik edileceği tabiidir.  

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

  

  

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 



(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi 

verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu 

fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve 

tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 

 


