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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 520)
 

1. Amaç ve Konu
Türk verg� hukukunda “belge”, ödenmes� gereken verg�ler�n doğruluğu ve verg� �adeler�n�n yer�ndel�ğ�n�n

tesp�t� açısından en öneml� araç olup, belgen�n gerçekl�ğ� ve güven�l�rl�ğ� verg�sel �şlemler açısından elzemd�r. Bu
nedenle, başkaca b�r t�car�, z�ra� ve meslek� faal�yet� olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla
mükellef�yet tes�s ett�rd�kler� verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlarca düzenlenen raporlar �le tesp�t ed�len ve mükellef�yet
kaydının devamına gerek görülmed�ğ� raporda bel�rt�len mükellefler�n mükellef�yet kayıtları 4/1/1961 tar�hl� ve 213
sayılı Verg� Usul Kanununun 160 ıncı maddes� doğrultusunda verg� da�res�nce terk�n ed�lmekted�r. Bununla b�rl�kte
rapora bağlı terk�n sürec� bazı hallerde uzun zaman alab�lmekte, bu esnada mükellef�yet kaydı devam eden bu
kapsamdak� mükellefler sahte belge üretmeye, söz konusu belgeler�n muhatabı olan mükellefler �se bu belgeler�
kullanmaya devam etmekted�r. Ayrıca raporlandırma süreçler�n�n tekemmülünden sonra sahte belge kullananların
tesp�t ed�lerek �ncelenmes�, sürec� uzatmakta ve İdare �le mükellefler açısından uyum mal�yetler�n�n artmasına sebep
olmaktadır.

İdar� süreçler� kısaltmak ve etk�nleşt�rmek suret�yle, sahte belge düzenleyen mükellefler�n sahte belge
üret�m�n� sonlandırmak ve �kt�sad� alanda sahte belge s�rkülasyonunu azaltarak “belge”ye olan güven� güçlend�rmek
amacıyla 213 sayılı Kanuna, 5/12/2019 tar�hl� ve 7194 sayılı D�j�tal H�zmet Verg�s� �le Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamede Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 24 üncü maddes�yle, “Mükellef�yet
kaydının anal�z ve değerlend�rme sonuçlarına bağlı olarak terk�n�” başlığıyla 160/A maddes� �lave ed�lm�şt�r. Maddeye
göre mükellef�yet süres�, akt�f ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen verg� tutarı, çalışan sayısı, verg�sel yükümlülükler�n
yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ� g�b� hususlar d�kkate alınarak mükellefler�n verg�sel uyum sev�yeler�ne yönel�k olarak
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının �lg�l� b�r�mler� tarafından yapılan anal�z ve değerlend�rme çalışmaları net�ces�nde,
sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu tesp�t ed�len mükellefler verg� �ncelemes�ne sevk ed�lecek, ayrıca
bunların mükellef�yetler� yapılacak yoklama sonucunda, verg� da�res�n�n görüşü ve �lg�s�ne göre verg� da�res�
başkanı/defterdar onayıyla terk�n ed�lecekt�r. İnceleme net�ces�ne göre mükellefler �le bunlarla �l�şk�l� k�ş�ler�n durumu
yen�den değerlend�r�lecek olup mükellef�yet tes�s�/devamı �ç�n alınan tem�nat bel�rl� şartlar dâh�l�nde �ade
ed�leb�lecekt�r.

B�r bütün olarak değerlend�r�ld�ğ�nde madden�n temel amacı, sahte belge düzenleme r�sk� yüksek olan
mükellefler�n İdare tarafından b�r an önce tesp�t ed�lerek bu f��ller�n�n sonlandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, 213
sayılı Kanunun 160/A maddes�n�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasların bel�rlenmes� bu Tebl�ğ�n konusunu
oluşturmaktadır.

2. Dayanak
Bu Tebl�ğ, 213 sayılı Kanunun 160/A maddes�n�n yed�nc� fıkrası �le mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc�

fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
3. Tanımlar ve Kısaltmalar
Bu Tebl�ğde geçen;
a) 6183 sayılı Kanun: 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunu,
b) 193 sayılı Kanun: 31/12/1960 tar�hl� ve 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununu,
c) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununu,
ç) Bakanlık: Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığını,
d) Başkanlık: Gel�r İdares� Başkanlığını,
e) Sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu tesp�t ed�lenler: Mükellef�yet süres�, akt�f ve öz sermaye

büyüklüğü, ödenen verg� tutarı, çalışan sayısı, verg�sel yükümlülükler�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ� g�b� hususlar
d�kkate alınarak mükellefler�n verg�sel uyum sev�yeler�ne yönel�k olarak Bakanlık �lg�l� b�r�mler� tarafından yapılan
anal�z ve değerlend�rme çalışmaları net�ces�nde sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu tesp�t ed�len ve verg�
�ncelemes�ne sevk ed�len mükellefler�,

f) Tem�nat: 213 sayılı Kanunun 153/A maddes�nde yer alan ve her yıl yen�den değerleme oranına göre
bel�rlenen asgar� tutardan (2020 yılı �ç�n 140.000 TL) az olmamak üzere, sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek
olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan (verg�ler dâh�l) toplam tutarın %10’u olarak hesaplanan ve 6183
sayılı Kanunun 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentler�nde sayılan; parayı, bankalar
tarafından ver�len süres�z tem�nat mektuplarını, Bakanlıkça �hraç ed�len Devlet �ç borçlanma senetler�n� veya bu
senetler yer�ne düzenlenen belgeler�,



g) Verg� borcu: Bakanlığa bağlı tahs�l da�reler�nce tahs�l ed�len ve 213 sayılı Kanun kapsamına g�ren verg�,
res�m, harçlar, verg� cezaları �le bunlara bağlı gec�kme fa�z� ve gec�kme zamlarını,

�fade eder.
4. 213 Sayılı Kanunun 160/A Maddes� Kapsamında Mükellef�yet Kaydının Re’sen Terk�n�
4.1. Mükellef�yet Kaydı Re’sen Terk�n Ed�lecekler
4.1.1. Anal�z ve Değerlend�rme Çalışmalarının Kapsamı
213 sayılı Kanunun 160/A maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, mükellef�yet süres�, akt�f ve öz sermaye büyüklüğü,

ödenen verg� tutarı, çalışan sayısı, verg�sel yükümlülükler�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ� g�b� hususlar d�kkate alınarak
mükellefler�n verg�sel uyum sev�yeler�ne yönel�k olarak Bakanlıkça yapılan anal�z ve değerlend�rme çalışmaları
net�ces�nde sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu tesp�t ed�len mükellefler�n verg� �ncelemes�ne sevk
ed�leceğ� ve bunlar nezd�nde yoklama yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Sahte belge düzenleme r�sk� yüksek olan mükellefler�n bel�rlenmes�ne yönel�k olarak yapılan anal�z ve
değerlend�rme çalışmalarında, esas olarak, mükellefler tarafından ver�len beyanname ve b�ld�r�mler, s�c�l, ortaklık,
tahakkuk, tahs�lat ve mükellef�yete �l�şk�n d�ğer b�lg�ler �le d�ğer kurum ve kuruluşlardan alınan gümrük
beyannameler�, kapas�te raporu, yatırım teşv�k belges� g�b� b�lg� ve belgeler d�kkate alınır.

Bu kapsamda, mükellefler�n akt�f ve öz sermaye büyüklükler�, �ş yer�, taşıt, mak�ne, teçh�zat, dem�rbaş
b�lg�ler� ve çalışan sayıları �t�barıyla üret�m ve/veya t�caret/faal�yet kapas�tes� �le beyan ve b�ld�r�mler�n�n uyumlu olup
olmadığı, haklarında sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma yönünden rapor/tesp�t
bulunup bulunmadığı, alış ve satış yaptıkları mükellefler hakkında düzenlenen/yapılan sahte veya muhtev�yatı
�t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme/kullanma rapor/olumsuz tesp�t b�lg�ler�, ortaklık yapısı �le ortaklara �l�şk�n b�lg�ler
g�b� hususlara bağlı olarak anal�z ve değerlend�rme çalışmaları yapılır.

4.1.2. Çalışma Sonucunun İlg�l� B�r�me Aktarılması ve Müteak�ben Tes�s Ed�lecek İşlemler
Bakanlık �lg�l� b�r�mler�n�n re’sen ya da �hbar, ş�kâyet, d�ğer kurum ve kuruluşlar veya Başkanlık b�r�mler�

tarafından yapılan b�ld�r�mler üzer�ne yapacağı anal�z ve değerlend�rme çalışmaları net�ces�nde sahte belge düzenleme
r�sk�n�n yüksek olduğu tesp�t ed�len mükelleflere �l�şk�n b�lg�ler, mezkûr madde kapsamında mükellef�yet terk�n
�şlemler�ne başlanılması amacıyla Başkanlık aracılığıyla �lg�l� verg� da�res� başkanlığına/defterdarlığa/verg� da�res�
müdürlüğüne aktarılır ve söz konusu mükellefler verg� �ncelemes�ne sevk ed�l�r.

Anal�z ve değerlend�rme sonucunun �lg�l� verg� da�res� başkanlığının/defterdarlığın/verg� da�res�
müdürlüğünün ıttılaına g�rmes�n� müteak�ben mükellef�n b�l�nen �ş yer� adres�nde yoklama yapılır.

Yapılan yoklama sonucunda, geç�c� ayrılmalar har�ç, nezd�nde yoklama yapılanın veya yetk�l�s�n�n, b�l�nen �ş
yer� adres�nde bulunamaması (�ş yer� adres�nde olunmaması, adreste başkasının olması ya da adrestek� �ş yer�n�n boş
olması g�b�) hâl�nde �k�nc� yoklama; gerçek k�ş�lerde kend�s�n�n, tüzel k�ş�lerde bunların başkan, müdür veya kanun�
tems�lc�ler�nden b�r�n�n, tüzel k�ş�l�ğ� olmayan teşekküllerde �se bunları �dare edenler veya varsa tems�lc�ler�nden
herhang� b�r�n�n, 25/4/2006 tar�hl� ve 5490 sayılı Nüfus H�zmetler� Kanununa göre oluşturulan adres kayıt s�stem�nde
bulunan yerleş�m yer� adres�nde yapılır.

Yoklamada;
- B�l�nen �ş yer� adres�nde faal olunup olunmadığı,
- Car� dönem ve tesp�t�n �lg�l� olduğu dönem �t�barıyla faal�yet�n bulunup bulunmadığı,
- Üret�m ve/veya t�caret/faal�yet kapas�tes�,
- Depo, tes�s, taşıt, mak�ne, teçh�zat, dem�rbaş vb. varlığı,
- Emt�a mevcudu,
- Çalışan sayısı,
g�b� mükellef�n hak�katte faal�yette bulunduğunu veya bulunmadığını �spatlamaya matuf hususlar tesp�t ed�l�r

ve düzenlenen tutanakta bunlara yer ver�l�r.
Bu tutanakta, nezd�nde yoklama yapılanın veya yetk�l�s�n�n açıklamaları har�ç olmak üzere, görüş ve kanaate

yer ver�lmez. İht�yaç duyulması hâl�nde, mükellef�n �ş yer� çevres�ndek� esnaf, s�te yönet�c�s�, komşu, muhtar vb.
k�ş�ler�n mükellef�n faal�yet�ne yönel�k �fadeler�, �lg�l�ye �mzalatılarak ayrı b�r tutanakla kayıt altına alınab�l�r.

Bakanlık �lg�l� b�r�mler� tarafından yapılan anal�z ve değerlend�rme sonuçları �le yoklama net�ces�nde tesp�t
ed�len hususlar, verg� da�res� nezd�nde oluşturulan b�r kom�syon tarafından değerlend�r�l�r.

Söz konusu kom�syon, verg� da�reler�nde, verg� da�res� müdürünün başkanlığında, verg� da�res� müdürü
tarafından görevlend�r�len, başkan dâh�l toplam 3 k�ş�den oluşur.

Kom�syon tarafından, söz konusu anal�z ve değerlend�rme sonuçları �le yapılan yoklama net�ces�nde tesp�t
ed�len hususlarla b�rl�kte;

- Tarh zamanaşımı süres� �ç�ndek� dönemlere �l�şk�n beyannameler ve Ba-Bs b�ld�r�mler�,
- Daha önce yapılmış yoklamalara �l�şk�n tutanaklar,
- Tahakkuk, tahs�lat ve verg� borcu b�lg�ler�,
- Alış ve satış �l�şk�s� �ç�nde olunan mükelleflere �l�şk�n b�lg�ler,
- Alış ve satış yapılan mükelleflere �l�şk�n sahte belge düzenleme ve kullanma f��ller�ne �l�şk�n tesp�tler,



�le verg� da�res�nde bulunan d�ğer b�lg� ve kayıtlar (verg� �ncelemes� b�lg�ler�, k�ra sözleşmes�, elektron�k
ortamda bulunan b�lg�ler vb.) d�kkate alınarak mükellef�n, car� dönem ve tesp�t�n �lg�l� olduğu dönem �t�barıyla
faal�yet�n�n bulunup bulunmadığı, bulunması hâl�nde �şletme kapas�tes� �le beyanlarının (satış hasılatının, stoklarının,
mal�yetler�n�n vb.) uyumlu olup olmadığı değerlend�r�l�r.

Kom�syon, gerek görmes� durumunda, mükelleften �lave b�lg�, belge ve açıklama �steyeb�l�r.
4.2. Verg� Da�res� Başkanı/Defterdar Onayı ve Mükellef�yet Kaydının Re’sen Terk�n�
4.2.1. Kom�syonca Mükellef�yet�n Terk�n Ed�lmes�ne Kanaat Get�r�lmes�
Tebl�ğ�n (4.1) bölümü çerçeves�nde verg� da�res� nezd�nde oluşturulan kom�syon tarafından yapılan

değerlend�rme net�ces�nde, mükellef�n sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğuna ve mükellef�yet�n mezkûr
madde kapsamında terk�n ed�lmes� gerekt�ğ�ne kanaat get�r�lmes� hâl�nde kom�syon görüşü b�r tutanağa bağlanır ve
�lg�s�ne göre verg� da�res� başkanı veya defterdar onayına sunulur.

Verg� da�res� başkanının/defterdarın onayını müteak�ben, onay tar�h� �t�barıyla mükellef�yet kaydı re’sen terk�n
ed�l�r ve bu durum mükellefe tebl�ğ ed�l�r.

Verg� da�res� başkanının/defterdarın onay vermemes� durumunda, bu aşamada herhang� b�r �şlem tes�s ed�lmez
ve bu durum, gerekçeler� �le b�rl�kte, anal�z ve değerlend�rme sonucunu aktaran �lg�l� b�r�me Başkanlık aracılığıyla
b�ld�r�l�r.

4.2.2. Kom�syonca Mükellef�yet�n Terk�n Ed�lmemes�ne Kanaat Get�r�lmes�
Tebl�ğ�n (4.1) bölümü çerçeves�nde verg� da�res� nezd�nde oluşturulan kom�syon tarafından yapılan

değerlend�rme net�ces�nde, mükellef�n sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olmadığı, dolayısıyla mükellef�yet�n bu
aşamada mezkûr madde kapsamında terk�n ed�lmes�n�n gerekmed�ğ�ne kanaat get�r�lmes� hâl�nde, bu durum
gerekçeler� �le b�rl�kte tutanağa bağlanır ve �lg�s�ne göre verg� da�res� başkanı veya defterdar onayına sunulur.

Verg� da�res� başkanının/defterdarın onayı üzer�ne, mükellef�yet kaydının re’sen terk�n� hususunda bu aşamada
herhang� b�r �şlem tes�s ed�lmez ve bu durum, gerekçeler� �le b�rl�kte, anal�z ve değerlend�rme sonucunu aktaran �lg�l�
b�r�me Başkanlık aracılığıyla b�ld�r�l�r.

Verg� da�res� başkanının/defterdarın onay vermemes� hâl�nde, gerekçeler� �le b�rl�kte durum kom�syona
b�ld�r�l�r. Söz konusu gerekçeler de d�kkate alınarak kom�syon tarafından yen�den değerlend�rme yapılır.
Değerlend�rme sonucunda kom�syon görüşü b�r tutanağa bağlanır ve �lg�s�ne göre verg� da�res� başkanı veya defterdar
onayına sunulur.

5. Tem�nat Uygulaması
5.1. Terk�n Ed�len Mükellef�yet Kaydının Yen�den Tes�s�n�n Talep Ed�lmes�
213 sayılı Kanunun 160/A maddes�n�n �k�nc� fıkrasında, mükellef�yet kaydının re’sen terk�n ed�ld�ğ�ne �l�şk�n

b�lg�lend�rme yazısının mükellefe tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde, aynı Kanunun 153/A maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasında yer alan asgar� tem�nat tutarından az olmamak üzere, sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu
dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan (verg�ler dâh�l) toplam tutarın %10’u tutarında aynı maddede bel�rt�len
türde tem�nat ver�lmes� ve tüm verg� borçlarının ödenmes� şartıyla mükellef�yet�n, terk�n tar�h� �t�barıyla yen�den tes�s
ed�leceğ� hükme bağlanmıştır.

Mezkûr madde kapsamında mükellef�yet kaydı re’sen terk�n ed�lenler�n taleb� üzer�ne mükellef�yet kaydı,
aşağıda yer alan şartların ha�z olunması kaydıyla, terk�n tar�h� �t�barıyla yen�den tes�s ed�l�r.

Mükellef�yet kaydının yen�den tes�s� �ç�n, en geç mükellef�yet kaydının re’sen terk�n ed�ld�ğ�ne �l�şk�n
b�lg�lend�rme yazısının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde;

- Bağlı olunan verg� da�res�ne başvuruda bulunulması,
- 213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan, mükellef�yet�n terk�n ed�ld�ğ� yıl �ç�n

geçerl� asgar� tem�nat tutarından az olmamak üzere, sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu dönemlerde
düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın %10’u tutarında tem�nat ver�lmes�,

- Tüm verg� borçlarının ödenmes�,
şartları aranır.
Örnek 1: T�car� faal�yet� neden�yle Başkent Verg� Da�res�n�n mükellef� olan Bay (A)’nın mükellef�yet kaydı

213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında 30/12/2020 tar�h�nde terk�n ed�lm�ş ve bu durum kend�s�ne 8/1/2021
tar�h�nde tebl�ğ ed�lm�şt�r. Mükellef�n sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu dönemlerde düzenled�ğ�
belgelerde yer alan toplam tutar 500.000 TL’d�r.

Bay (A)’nın mükellef�yet�n�n yen�den tes�s� �ç�n, 8/2/2021 (bu tar�h dâh�l) tar�h�ne kadar varsa tüm verg�
borçlarını ödemes� ve sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu dönemlerde düzenled�ğ� belgelerde yer alan
toplam tutarın %10’unun (500.000 TL x %10 = 50.000 TL) 2020 yılı �ç�n geçerl� asgar� tem�nat tutarından az olması
neden�yle 140.000 TL tutarında tem�nat vermes� gerekmekted�r.

Mükellef�yet kaydının yen�den tes�s�, mezkûr madden�n b�r�nc� fıkrası kapsamında mükellef nezd�nde verg�
�ncelemes� yapılmasına engel teşk�l etmez.

Mükellef�yet kaydının re’sen terk�n tar�h� �le yen�den tes�s ed�ld�ğ� tar�h aralığında ver�lmeyen beyanname ve
b�ld�r�mler, mükellef tarafından, yen�den tes�se �l�şk�n yazının kend�s�ne tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay �ç�nde
ver�l�r ve tahakkuk eden verg�ler aynı sürede öden�r.



Örnek 2: Örnek 1’de bel�rt�len, aylık KDV verg�lend�rme dönem�ne tab� ve b�lanço esasına göre defter tutan
Bay (A), ver�len süre �çer�s�nde (5/2/2021 tar�h�nde) �sten�len şartları yer�ne get�rm�ş ve mükellef�yet� terk�n tar�h�
�t�barıyla yen�den tes�s ed�lm�şt�r.

Mükellef�yet�n�n yen�den tes�s ed�ld�ğ�, 10/2/2021 tar�h�nde b�r yazı �le Bay (A)’ya tebl�ğ ed�lm�şt�r.
Bay (A) söz konusu yazının tebl�ğ tar�h�nden (10/2/2021) �t�baren b�r ay �çer�s�nde (10/3/2021 tar�h�ne kadar),

2020/12 ve 2021/1 dönemler�ne �l�şk�n KDV ve muhtasar ve pr�m h�zmet beyannameler�, 2020/11,12 ve 2021/1
dönemler�ne �l�şk�n Form Ba-Bs b�ld�r�mler� �le 2020 takv�m yılı dördüncü geç�c� verg� dönem�ne a�t gel�r geç�c�
verg�s� beyannames�n� vermek ve tahakkuk eden verg�ler� aynı süre �çer�s�nde ödemek zorundadır.

5.2. Mükellef�yet Kaydı Terk�n Ed�lenler �le Bunlarla İl�şk�l� Olanların İşe Başlama B�ld�r�m�nde
Bulunması

213 sayılı Kanunun 160/A maddes�n�n üçüncü fıkrasında, bu madde kapsamında mükellef�yet� terk�n ed�lenler
�le aynı Kanunun 153/A maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında bel�rt�ld�ğ� şek�lde bunlarla �l�şk�l� olan k�ş�ler�n �şe
başlama b�ld�r�m�nde bulunmaları hâl�nde, bu k�ş�ler hakkında mükellef�yet tes�s ed�leb�lmes� �ç�n, �şe başlama
b�ld�r�m�nde bulunanların ve mükellef�yet kaydı bu madde kapsamında terk�n ed�lenler�n tüm verg� borçlarının
ödenm�ş ve �k�nc� fıkrada bel�rt�len şek�lde tem�nat ver�lm�ş olmasının şart olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm gereğ�nce, 213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında mükellef�yet kaydı re’sen terk�n ed�len
mükellef�n;

- Serbest meslek erbabı olması durumunda kend�s�,
- Şahıs �şletmes� (193 sayılı Kanun uyarınca elde etm�ş oldukları t�car� kazançları gerçek veya bas�t usulde

verg�lend�r�len gerçek k�ş�ler �le z�ra� kazançları gerçek usulde verg�lend�r�len ç�ftç�ler tarafından �şlet�len �şletmeler)
olması durumunda sah�b�,

- Ad� ortaklık olması durumunda ortaklardan her b�r�,
- T�caret ş�rket� olması durumunda ş�rket�n kend�s�, kanun� tems�lc�ler�, yönet�m kurulu üyeler�, söz konusu

ş�rket�n asgar� %10 ve üzer� h�sses�ne sah�p olan gerçek veya tüzel k�ş�ler ya da z�kred�len tüm bu k�ş�ler�n asgar� %10
ve üzer� h�sseye sah�p olduğu veya yönet�m�nde bulundukları teşebbüsler,

- Tüzel k�ş�l�ğ� olmayan teşekkül olması durumunda bunları �dare edenler,
- Yukarıda sayılanların; ortağı oldukları ad� ortaklıklar, kanun� tems�lc�s�, yönet�m kurulu üyes�, ş�rket

sermayes�n�n asgar� %10’una sah�p oldukları t�caret ş�rketler� veya �dare ett�kler� tüzel k�ş�l�ğ� olmayan teşekküller,
tarafından ver�len �şe başlama b�ld�r�m�n�n alınması üzer�ne aynı Kanunun 160/A maddes�n�n üçüncü

fıkralarında bel�rt�len şartlar yer�ne get�r�lmeden mükellef�yetler� tes�s ed�lmez.
5.2.1. Mükellef�yet Kaydı Terk�n Ed�lenler�n İşe Başlama B�ld�r�m�nde Bulunması
213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında mükellef�yet kaydı terk�n ed�lenler�n, Tebl�ğ�n (5.1)

bölümünün üçüncü paragrafında bel�rt�len (terk�n ed�len mükellef�yet�n yen�den tes�s�nde başvuru süres� �ç�n
öngörülen) süren�n b�t�m tar�h�nden, nezd�nde yapılan �nceleme sonucunda düzenlenen raporun �lg�l� verg� da�res�ne
�nt�kal ett�ğ� tar�he kadar olan süre dâh�l�nde, yen� b�r mükellef�yet tes�s�ne �l�şk�n olarak �şe başlama b�ld�r�m�nde
bulunmaları hâl�nde;

- Tüm verg� borçlarını ödemeler�,
- 213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan, �şe başlama b�ld�r�m�n�n ver�ld�ğ� yıl �ç�n

geçerl� asgar� tem�nat tutarından az olmamak üzere, sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu dönemlerde
düzenlenen belgelerde yer alan toplam tutarın %10’u tutarında tem�nat verm�ş olmaları,

kaydıyla, bu k�ş�ler�n mükellef�yet� tes�s ed�l�r.
Örnek 3: T�car� faal�yet� neden�yle Akşeh�r Verg� Da�res�n�n mükellef� olan Bay (B)’n�n mükellef�yet kaydı

213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında terk�n ed�lm�ş ve bu durum kend�s�ne 26/11/2020 tar�h�nde tebl�ğ
ed�lm�şt�r.

Bay (B), 28/12/2020 tar�h�nde serbest meslek faal�yet� kapsamında yen� b�r mükellef�yet tes�s� �ç�n Karaman
Verg� Da�res�ne �şe başlama b�ld�r�m�nde bulunmuştur. İşe başlama b�ld�r�m�n�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla henüz, terk�n
ed�len mükellef�yete �l�şk�n olarak yapılan �nceleme sonuçlanmamış, dolayısıyla verg� �nceleme raporu verg� da�res�ne
�nt�kal etmem�şt�r.

Bu durumda, Bay (B)’n�n mükellef�yet�n�n tes�s ed�leb�lmes� �ç�n varsa tüm verg� borçlarının ödenm�ş ve
bahse konu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len tutarda tem�nat ver�lm�ş olması gerekmekted�r.

5.2.2. Mükellef�yet Kaydı Terk�n Ed�lenlerle İl�şk�l� Olanların İşe Başlama B�ld�r�m�nde Bulunması
5.2.2.1. Mükellef�yet Tes�s� İç�n Aranacak Şartlar
213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında mükellef�yet kaydı terk�n ed�lenlerle, terk�n tar�h� �t�barıyla

veya sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu dönemlerde, aynı Kanunun 153/A maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc�
fıkralarında bel�rt�len mah�yette �l�şk�l� olanların, mezkûr Kanunun 160/A maddes� kapsamında mükellef�yet� terk�n
ed�lenler�n mükellef�yet kaydının re’sen terk�n ed�ld�ğ� tar�hten, bu mükellefler nezd�nde yapılan �nceleme sonucunda
düzenlenen raporun �lg�l� verg� da�res�ne �nt�kal ett�ğ� tar�he kadar olan süre dâh�l�nde, �şe başlama b�ld�r�m�nde
bulunmaları hâl�nde;



- Kend�ler�n�n ve mükellef�yet kaydı 213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında terk�n ed�lenler�n tüm
verg� borçlarını ödemeler�,

- 213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan, �şe başlama b�ld�r�m�n�n ver�ld�ğ� yıl �ç�n
geçerl� asgar� tem�nat tutarından az olmamak üzere, aynı Kanunun 160/A maddes� kapsamında mükellef�yet kaydı
terk�n ed�lenler tarafından sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu dönemlerde düzenlenen belgelerde yer alan
toplam tutarın %10’u tutarında tem�nat verm�ş olmaları,

kaydıyla, bu k�ş�ler�n mükellef�yet� tes�s ed�l�r.
Örnek 4: 213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında mükellef�yet� 20/11/2020 tar�h�nde terk�n ed�len,

İslah�ye Verg� Da�res�n�n mükellef� (C) A.Ş.’n�n, sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu dönemlerde kanun�
tems�lc�s� olan Bayan (D), kend� adına Şah�nbey Verg� Da�res� nezd�nde mükellef�yet kaydı tes�s� �ç�n 10/12/2020
tar�h�nde �şe başlama b�ld�r�m�nde bulunmuştur.

Mükellef�yet kaydının tes�s ed�leb�lmes� �ç�n Bayan (D)’n�n kend�s�n�n ve (C) A.Ş.’n�n varsa tüm verg�
borçlarının ödenm�ş ve bahse konu madden�n �k�nc� fıkrasında öngörülen tutarda tem�nat ver�lm�ş olması
gerekmekted�r. Mükellef�yet�n terk�n tar�h� �t�barıyla söz konusu �l�şk�n�n sonlandırılmış olması, bu yönde �şlem
tes�s�ne engel teşk�l etmez.

(C) A.Ş.’n�n terk�n tar�h� �t�barıyla ortağı olan Bay (E) de 15/12/2020 tar�h�nde Konak Verg� Da�res� nezd�nde
mükellef�yet tes�s ett�rmek �ç�n �şe başlama b�ld�r�m�nde bulunmuştur. Bay (E)’n�n, ş�rket sermayes�n�n asgar�
%10’una sah�p olup olmadığına bakılarak sermaye payının %10 ve üzer� n�spette olması hâl�nde, Bay (E)’n�n
kend�s�n�n ve (C) A.Ş.’n�n varsa tüm verg� borçlarının ödenm�ş ve bahse konu madden�n �k�nc� fıkrasında öngörülen
tutarda tem�nat ver�lm�ş olması kaydıyla mükellef�yet� tes�s ed�leb�l�r.

Örnek 5: 213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında mükellef�yet� 27/11/2020 tar�h�nde terk�n ed�len
Harput Verg� Da�res� mükellefler�nden Bay (K), 22/12/2020 tar�h�nde Hazar Verg� Da�res�ne mükellef�yet tes�s�ne
�l�şk�n �şe başlama belgeler� �nt�kal ett�r�len (L) Ltd. Şt�.’n�n %25 h�ssel� ortağıdır.

(L) Ltd. Şt�.’n�n mükellef�yet�, kend�s�n�n ve Bay (K)’nın varsa tüm verg� borçlarının ödenm�ş ve bahse konu
madden�n �k�nc� fıkrasında öngörülen tutarda tem�nat ver�lm�ş olması kaydıyla tes�s ed�leb�l�r.

Örnek 6: Ergan� Verg� Da�res� mükellefler�nden (T) A.Ş.’n�n mükellef�yet� 30/11/2020 tar�h�nde 213 sayılı
Kanunun 160/A maddes� kapsamında re’sen terk�n ed�lm�şt�r. Bay (Z), sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu
dönemlerde (T) A.Ş.’n�n %40 h�ssel� ortağıdır.

Bay (Z)’n�n %25 h�ssel� ortağı olduğu (V) A.Ş.’n�n, Süleyman Naz�f Verg� Da�res�ne mükellef�yet kaydı tes�s�
�ç�n 23/12/2020 tar�h�nde �şe başlama belgeler� �nt�kal ett�r�lm�şt�r.

(V) A.Ş.’n�n mükellef�yet kaydının tes�s ed�leb�lmes� �ç�n, (V) A.Ş.’n�n kend�s�n�n ve (T) A.Ş.’n�n varsa tüm
verg� borçlarının ödenm�ş ve bahse konu madden�n �k�nc� fıkrasında öngörülen tutarda tem�nat ver�lm�ş olması
gerekmekted�r.

5.2.2.2. Mükellef�yet Kaydı Tebl�ğ�n (5.1) Bölümü Kapsamında Yen�den Tes�s Ed�lenlerle İl�şk�l� Olanlar
213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında mükellef�yet kaydı terk�n ed�len�n mükellef�yet�n�n, Tebl�ğ�n

(5.1) bölümü kapsamında tem�nat alınarak yen�den tes�s� hâl�nde de; söz konusu mükellefle terk�n tar�h� �t�barıyla veya
sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu dönemlerde, aynı Kanunun 153/A maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc�
fıkralarında bel�rt�len mah�yette �l�şk�l� olanların, Tebl�ğ�n (5.2.2.1) bölümünde bel�rt�len süre �ç�nde �şe başlama
b�ld�r�m�nde bulunmaları durumunda, Tebl�ğ�n aynı bölümünde yer alan düzenlemelere uygun olarak �şlem tes�s ed�l�r.

Örnek 7: Aksu Verg� Da�res�n�n mükellef� olan (Ç) A.Ş.’n�n mükellef�yet� 24/11/2020 tar�h�nde 213 sayılı
Kanunun 160/A maddes� kapsamında re’sen terk�n ed�lm�şt�r. (Ç) A.Ş.’n�n mükellef�yet�, 18/12/2020 tar�h�nde, terk�n
tar�h� �t�barıyla Tebl�ğ�n (5.1) bölümü kapsamında yen�den tes�s ed�lm�şt�r.

(Ç) A.Ş.’n�n, re’sen terk�n tar�h� �t�barıyla kanun� tems�lc�s� olan Bay (M), 23/12/2020 tar�h�nde Aslanbey
Verg� Da�res� nezd�nde mükellef�yet kaydı �ç�n �şe başlama b�ld�r�m�nde bulunmuştur. Ayrıca, (Ç) A.Ş.’n�n sahte belge
düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu dönemlerde %15 oranında ortaklık payına sah�p olan Bay (N)’n�n, %25 oranında
ortaklık payına sah�p olduğu (D) A.Ş.’n�n mükellef�yet kaydı tes�s� �ç�n Aksu Verg� Da�res�ne 5/1/2021 tar�h�nde �şe
başlama belgeler� �nt�kal ett�r�lm�şt�r.

Her �k� mükellef�yet�n tes�s� �ç�n de Tebl�ğ�n (5.2.2.1) bölümünde öngörülen şartların yer�ne get�r�lm�ş olması
aranacağından, bu şartlar yer�ne get�r�lmeden mükellef�yetler tes�s ed�lmez. Kend�ler�n�n ve (Ç) A.Ş.’n�n verg�
borcunun bulunmaması hâl�nde, mükellef�yet tes�s� �ç�n sadece tem�nat ver�lm�ş olması aranır.

5.2.2.3. Sahte Belge Düzenleme R�sk�n�n Yüksek Olduğu Dönemlerden Önce Mükellefle İl�şk�l� Olanlar
Sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu dönemlerden öncek� dönemlere �l�şk�n; kanun� tems�lc�ler,

yönet�m kurulu üyeler�, asgar� %10 h�sseye sah�p ortaklar, bunların asgar� %10 ortağı olduğu veya yönet�m�nde
bulundukları teşebbüsler �le ad� ortaklık ortakları ve tüzel k�ş�l�ğ� olmayan teşekkül �darec�ler� hakkında 213 sayılı
Kanunun 160/A maddes�n�n üçüncü fıkrası hükümler� tatb�k ed�lmez.

Örnek 8: 24/9/2013 tar�h�nde kurulmuş olan Selçuk Verg� Da�res� mükellef� (A) A.Ş.’n�n 2020/5 dönem�nden
�t�baren sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu tesp�t ed�lm�ş ve verg� da�res�nce mükellef�yet kaydı 213 sayılı
Kanunun 160/A maddes� kapsamında re’sen terk�n ed�lm�şt�r.



Ş�rket�n kurucu ortaklarından olan Bay (B) %30’luk h�sses�n�n tamamını 10/4/2019 tar�h�nde devrederek
ş�rketten ayrılmıştır.

Bu durumda, Bay (B)’n�n, (A) A.Ş.’n�n mükellef�yet�n�n terk�n tar�h�nden sonrak� b�r tar�hte �şe başlama
b�ld�r�m�nde bulunması veya mükellef�yet tes�s�ne �l�şk�n �şe başlama belgeler� �nt�kal ett�r�len (D) A.Ş.’n�n kanun�
tems�lc�s� olması hâl�nde, Bay (B) sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu tesp�t ed�len dönemlerden önce (A)
A.Ş.’dek� h�sseler�n� devrett�ğ�nden, 213 sayılı Kanunun 160/A maddes�n�n üçüncü fıkrasındak� şartlar aranmadan söz
konusu mükellef�yetler tes�s ed�l�r.

5.3. Mükellef�yet Kaydı Terk�n Ed�lenlerle İl�şk�l� Olanların Mevcut Mükellef�yetler�
213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında mükellef�yetler� re’sen terk�n ed�lenlerle, mükellef�yet�n

terk�n tar�h� �t�barıyla veya sahte belge düzenleme r�sk�n�n yüksek olduğu dönemlerde, aynı Kanunun 153/A
maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında bel�rt�len mah�yette �l�şk�l� olan k�ş�ler�n t�car�, z�ra� veya meslek� b�r
faal�yetten dolayı mevcut b�r mükellef�yet� varsa, bu mükellef�yetler� veya bu mükellef�yetler�n başka b�r verg�
da�res�ne nakled�lmes� neden�yle bu aşamada kend�ler�nden bahse konu madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len şartların
yer�ne get�r�lmes� �stenmez.

Mezkûr k�ş�ler�n söz konusu mükellef�yetler� herhang� b�r nedenle terk�n ed�ld�kten sonra yen�den
mükellef�yet tes�s ett�rmek �ç�n, Tebl�ğ�n (5.2.2.1) bölümünde öngörülen süre dâh�l�nde �şe başlama b�ld�r�m�nde
bulunmaları hâl�nde, 213 sayılı Kanunun 160/A maddes�n�n üçüncü fıkrası hükümler� gereğ�nce Tebl�ğ�n (5.2.2)
bölümü kapsamında �şlem tes�s ed�l�r.

5.4. İşe Başlama B�ld�r�m�nde Bulunulması Gerekmeyen Mükellef�yet Tes�sler�
213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında mükellef�yet� terk�n ed�lenler�n ve bunlarla aynı Kanunun

153/A maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında bel�rt�len mah�yette �l�şk�l� olan gerçek k�ş�ler�n, 193 sayılı Kanuna
göre t�car�, z�ra� ve meslek� kazançlar dışında gel�r elde etmeler� dolayısıyla, bu gel�rler�n�n verg�lend�r�lmes� �ç�n �şe
başlama b�ld�r�m�nde bulunma zorunluluğu olmadığından, bu k�ş�ler adına tes�s ed�lecek gel�r verg�s� mükellef�yetler�
�ç�n mezkûr madden�n üçüncü fıkrası hükümler� uygulanmaz.

5.5. Mükellef�yet Tes�s Ett�rmeks�z�n Kayıt Dışı Faal�yette Bulunduğu Tesp�t Ed�lenler
213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında olup tem�nat ver�lmes� veya �şe başlama b�ld�r�m�nde

bulunulması gerek�rken, faal�yet�n� verg� da�res�n�n b�lg�s� dışında sürdürenler�n bu durumlarının tesp�t� hâl�nde, bu
k�ş�ler hakkında tem�nat �stenmeden mükellef�yete �l�şk�n gerekl� �şlemler tes�s ett�r�l�r.

Bu durumda mükellef�yet tes�s tar�h�nden �t�baren b�r ay �ç�nde �lg�l� verg� da�res� tarafından; otuz gün
�çer�s�nde tem�nat ver�lmes� ve mükellef�yet kaydı re’sen terk�n ed�len mükellef�n ve kend�ler�n�n varsa tüm verg�
borçlarının ödenmes�, yazılı olarak talep ed�l�r.

Yazının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren otuz günlük süre �çer�s�nde bu şartlar yer�ne get�r�lmezse �stenen tem�nat
tutarı ver�len süren�n son günü vade tar�h� kabul ed�lmek suret�yle söz konusu mükellefler adına tem�nat alacağı olarak
tahakkuk ett�r�l�r. Tem�nat alacağı, 6183 sayılı Kanun uyarınca gec�kme zammı tatb�k ed�lerek tak�p ve tahs�l ed�l�r.

Otuz günlük süre sonunda bu şartların yer�ne get�r�lmemes� hâl�nde, mükellefler�n açılmış olan mükellef�yet
kayıtları verg� da�res� tarafından ayrıca terk�n ed�l�r.

Mükellefler�n faal�yetler�ne devam etmek �stemeler� durumunda, mükellef�yet�n tes�s ed�leb�lmes� �ç�n
mükellef�yet kaydı re’sen terk�n ed�len mükellef�n ve kend�ler�n�n varsa tüm verg� borçları �le tem�nat alacağı tutarının
ödenm�ş olması şarttır.

6. Verg� İncelemes� Sonucunda Düzenlenen Rapora Göre Tes�s Ed�lecek İşlemler
213 sayılı Kanunun 160/A maddes�n�n;
- Dördüncü fıkrasında, “Mükellef hakkında yapılan �nceleme net�ces�nde, mükellef�n başka b�r t�car�, z�ra� ve

meslek� faal�yet� olmadığı hâlde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellef�yet tes�s ett�rd�ğ� tesp�t
olunursa, alınan tem�nat �nceleme net�ces�nde doğan borçlar dâh�l verg� borçlarına mahsup ed�lerek artan tutar �ade
olunur. Yapılan �ncelemede mükellef�n başka b�r t�car�, z�ra� veya meslek� faal�yet� bulunduğu hâlde sahte belge
düzenled�ğ� tesp�t olunursa, mükellef hakkında 153/A maddes�n�n dördüncü fıkrası hükümler� çerçeves�nde �şlem tes�s
ed�l�r. Şu kadar k�, daha önceden alınmış olan tem�nat sahte belge düzenleme f��l� neden�yle yapılan tarh�yatların ve
kes�len cezaların kes�nleşmes�ne kadar mükellefe �ade olunmaz. Yapılan �nceleme net�ces�nde mükellef�n sahte belge
düzenlemed�ğ� tesp�t olunursa, alınan tem�nat başkaca verg� borcu bulunmaması kaydıyla �ade olunur.”,

- Beş�nc� fıkrasında, “Bu madde kapsamında alınan tem�natların �ades�nde, 153/A maddes�n�n b�r�nc� fıkrası
uyarınca alınan tem�natların �ades�ne �l�şk�n; bu tem�natların verg� borçlarına mahsubu ve eks�len tem�natların
tamamlatılmasında �se aynı madden�n dokuzuncu fıkrasına �l�şk�n hükümler uygulanır.”,

- Yed�nc� fıkrasında “Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı, madde kapsamındak� �şlemlere �l�şk�n süreler�, elektron�k
ortamda belge düzenleme zorunluluğunun başlayacağı tar�h�, bu madde kapsamındak� mükellefler�n tahs�lat ve
ödemeler�n�n tevs�k� �le bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n d�ğer usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”,

hükümler� yer almaktadır.
Söz konusu hükümler çerçeves�nde, bahse konu madde kapsamında verg� �ncelemes� sonucunda düzenlenen

rapora �st�naden aşağıda bel�rt�len şek�lde �şlem tes�s ed�l�r.



6.1. Verg� İnceleme Raporunun Münhasıran Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellef�yet Tes�s
Ett�r�ld�ğ�ne Da�r Olması

6.1.1. Tem�nat Ver�lmed�ğ�nden Mükellef�yet�n Tes�s Ed�lmem�ş Olması
Yapılan �nceleme net�ces�nde mükellef�n, başka b�r t�car�, z�ra� ve meslek� faal�yet� olmadığı hâlde münhasıran

sahte belge düzenlemek amacıyla mükellef�yet tes�s ett�rd�ğ� tesp�t olunursa re’sen terk tar�h� olarak raporda farklı b�r
tar�h bel�rt�lm�ş olması hâl�nde kayıtlar buna göre düzelt�l�r.

Mükellef ve mükellefle 213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkralarında bel�rt�len
mah�yette �l�şk�l� olanlar hakkında söz konusu fıkralar çerçeves�nde �şlem tes�s ed�l�r.

6.1.2. Tem�nat Ver�lerek Mükellef�yet�n Tes�s Ed�lm�ş Olması
6.1.2.1. Mükellef�yet�n Tebl�ğ�n (5.1) Bölümü Kapsamında Yen�den Tes�s Ed�lmes�
Yapılan �nceleme net�ces�nde mükellef�n, başka b�r t�car�, z�ra� ve meslek� faal�yet� olmadığı hâlde münhasıran

sahte belge düzenlemek amacıyla mükellef�yet tes�s ett�rd�ğ� tesp�t olunursa mükellef�yet kaydı raporda öngörülen
tar�h �t�barıyla re’sen terk�n ed�l�r.

Alınan tem�nat, �nceleme net�ces�nde doğan borçlar dâh�l, �ade tar�h� �t�barıyla bulunan verg� borçlarına
mahsup ed�lerek varsa artan tem�nat tutarı �ade olunur.

Mükellef ve mükellefle 213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkralarında bel�rt�len
mah�yette �l�şk�l� olanlar hakkında söz konusu fıkralar çerçeves�nde �şlem tes�s ed�l�r.

6.1.2.2. Mükellef�yet�n Tebl�ğ�n (5.2) Bölümü Kapsamında Tes�s Ed�lmes�
6.1.2.2.1. Mükellef�yet�n Tebl�ğ�n (5.2.1) Bölümü Kapsamında Tes�s Ed�lmes�
213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında terk�n ed�len mükellef�yete �l�şk�n yapılan verg� �ncelemes�

net�ces�nde, �ncelemeye konu mükellef�yete �l�şk�n olarak başka b�r t�car�, z�ra� ve meslek� faal�yet� olmadığı hâlde
münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellef�yet tes�s ett�r�ld�ğ� tesp�t olunursa Tebl�ğ�n (5.2.1) bölümü
kapsamında tem�nat ver�ld�ğ� �ç�n tes�s ed�len mükellef�yet kaydına �l�şk�n olarak herhang� b�r �şlem tes�s ed�lmez.

Ancak, mükellef�yet kaydının tes�s� �ç�n ver�lm�ş olan tem�natın �ades�, Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra
No: 478)’n�n, 213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n b�r�nc� fıkrası kapsamında alınan tem�natların �ades�ne �l�şk�n
(4.4) bölümünde bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r.

Tem�natın �ades�nde d�kkate alınacak 3 yıllık süren�n başlangıcı olarak, Tebl�ğ�n (5.2.1) bölümü kapsamında
tem�natın alındığı tar�h� tak�p eden takv�m yılının başı esas alınır.

6.1.2.2.2. Mükellef�yet�n Tebl�ğ�n (5.2.2) Bölümü Kapsamında Tes�s Ed�lmes�
213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında mükellef�yet kaydı terk�n ed�len mükellef hakkında yapılan

verg� �ncelemes� net�ces�nde, başka b�r t�car�, z�ra� ve meslek� faal�yet� olmadığı hâlde münhasıran sahte belge
düzenlemek amacıyla mükellef�yet tes�s ett�r�ld�ğ� tesp�t olunursa Tebl�ğ�n (5.2.2) bölümü kapsamında tem�nat
ver�ld�ğ� �ç�n tes�s ed�len mükellef�yet kaydına �l�şk�n olarak herhang� b�r �şlem tes�s ed�lmez.

Tebl�ğ�n (5.2.2) bölümü kapsamında tem�nat ver�ld�ğ� �ç�n mükellef�yet kaydı tes�s ed�lenler hakkında, söz
konusu tesp�t� �çeren rapora �st�naden, 213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n üçüncü fıkrası kapsamında (Verg� Usul
Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 478)’n�n (4.3) bölümü çerçeves�nde) �şlem tes�s ed�l�r. Bu kapsamda, mezkûr fıkra
uygulamasında öngörülen yazının tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren otuz gün �ç�nde;

- Tem�nat ver�lmes� ve mükellef�yet kaydı verg� da�res�nce re’sen terk�n ed�lm�ş olan mükellef�n varsa tüm
verg� borçlarının ödenmes� veya

- Mevcut mükellef�yettek� statünün (213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n üçüncü fıkrasının uygulanmasına
dayanak �l�şk�n�n) sona erd�r�lmes�,

seçenekler�nden b�r�n�n yer�ne get�r�lmes� hâl�nde, Tebl�ğ�n (5.2.2) bölümü kapsamında alınan tem�nat,
başkaca verg� borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe �ade olunur. Verg� borcu bulunması hâl�nde, �ade tar�h� �t�barıyla
bulunan verg� borçlarına mahsup ed�lerek artan tem�nat tutarı �ade olunur.

213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n üçüncü fıkrası kapsamında tem�nat �stenmes�nde; daha önce alınan
tem�nat tutarı �ade ed�lmeks�z�n, sadece aşan kısım �ç�n tem�nat alınab�l�r. Bu kapsamda, “tem�nat ver�lmes� ve
mükellef�yet kaydı verg� da�res�nce re’sen terk�n ed�lm�ş olan mükellef�n varsa tüm verg� borçlarının ödenmes�”
seçeneğ�nde ve seçeneklerden h�çb�r�n�n yer�ne get�r�lmemes� neden�yle yapılacak tem�nat tak�b�nde, daha önce alınan
tem�nat tutarı, ver�lmes� veya tak�be konu ed�lmes� gereken tem�nat tutarına sayılab�l�r. Bu durumda, daha önce alınan
tem�nat tutarını aşan kısmın ver�lmes� aranır veya tak�b� yapılır. Bunu tem�nen, mezkûr madden�n üçüncü fıkrası
kapsamında �stenecek tem�nat tutarına �l�şk�n onay yazısında ve mükellefe yazılan talep yazısında, söz konusu duruma
�l�şk�n açıklamaya da yer ver�l�r. Tebl�ğ�n (5.2.2) bölümü kapsamında alınan tem�nat tutarının, 213 sayılı Kanunun
153/A maddes�n�n üçüncü fıkrası kapsamında �stenmes� gereken tem�nat tutarından fazla olması hâl�nde fazla olan
kısım, başkaca verg� borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe �ade olunur. Verg� borcu bulunması hâl�nde, �ade tar�h�
�t�barıyla bulunan verg� borçlarına mahsup ed�lerek artan tem�nat tutarı �ade olunur.

Örnek 9: Mükellef�yet kaydı 213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında 23/11/2020 tar�h� �t�barıyla
terk�n ed�len (M) A.Ş.’n�n %20 ortağı olan Bay (N), 11/12/2020 tar�h�nde �şe başlama belgeler� verg� da�res�ne �nt�kal
ett�r�len (O) Ltd.Şt�.’n�n müdürü olması neden�yle, (O) Ltd. Şt�.’n�n mükellef�yet� kend�s�n�n ve (M) A.Ş.’n�n tüm
verg� borçlarının ödenmes� ve tem�nat ver�lmes� üzer�ne açılmıştır.



(M) A.Ş. hakkında yapılan �nceleme 21/9/2021 tar�h�nde net�celenm�ş ve münhasıran sahte belge düzenlemek
amacıyla mükellef�yet tes�s ett�r�ld�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r.

(M) A.Ş. hakkında yapılan �nceleme sonucunun �lg�l� verg� da�res�n�n ıttılaına g�rd�ğ� tar�hten �t�baren b�r ay
�çer�s�nde (O) Ltd. Şt�.’ye yazılacak b�r yazı �le yazının tebl�ğ�nden �t�baren otuz gün �çer�s�nde 213 sayılı Kanunun
153/A maddes�n�n üçüncü fıkrası kapsamında öngörülen şartların yer�ne get�r�lmes� yazılı olarak �sten�r. Otuz günlük
süre �çer�s�nde bu şartların yer�ne get�r�lmes� durumunda, alınmış olan tem�nat, başkaca verg� borcu bulunmaması
kaydıyla mükellefe �ade olunur. Verg� borcu bulunması hâl�nde tem�nat, �ade tar�h� �t�barıyla bulunan verg� borçlarına
mahsup ed�lerek artan tutar �ade olunur.

213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n üçüncü fıkrası kapsamında tem�nat �steme yazısında, otuz günlük süre
�çer�s�nde şartların yer�ne get�r�lmemes� ve Bay (N)’n�n müdürlük statüsünün devam ett�r�lmes� hâl�nde, mezkûr
Kanunun 160/A maddes� kapsamında daha önce alınan tem�natın (213 sayılı Kanunun 153/A maddes� kapsamında
�stenen tem�nat tutarından fazla olması hâl�nde fazla olan kısım har�ç) �ade ed�lmeyeceğ�, �stenen tutarda tem�nat
ver�lmemes� durumunda, daha önce alınan tem�nat tutarının, ver�lmes� gereken tem�nat tutarına sayılacağı ve daha
önce alınan tem�nat tutarının 213 sayılı Kanunun 153/A maddes� kapsamında �stenmes� gereken tem�nat tutarından
eks�k olması hâl�nde eks�k olan kısım �ç�n tak�p yapılacağı bel�rt�l�r.

6.2. Verg� İnceleme Raporunun Mevcut/Gerçek Faal�yet Yanında Sahte Belge Düzenlend�ğ�ne Da�r
Olması

6.2.1. Tem�nat Ver�lmed�ğ�nden Mükellef�yet�n Tes�s Ed�lmem�ş Olması
Yapılan �nceleme net�ces�nde mükellef�n, başka b�r t�car�, z�ra� veya meslek� faal�yet� bulunduğu halde sahte

belge düzenled�ğ�n�n tesp�t olunması hâl�nde, mükellefe b�r yazı yazılarak terk�n ed�len mükellef�yete �l�şk�n olarak
ver�lmeyen beyanname ve b�ld�r�mler�n yazının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde ver�lerek tahakkuk eden
verg�ler�n aynı süre �çer�s�nde ödenmes� gerekt�ğ� b�ld�r�l�r. Ayrıca, mükellef�yet�n yen�den tes�s�n�n talep ed�lmes�
durumunda mükellef�yet tes�s tar�h�n�n b�ld�r�lmes� gerekt�ğ�, mükellef�yet�n tes�s�n�n talep ed�lmemes� durumunda
mükellef�yet kaydının açılmayacağı da söz konusu yazıda bel�rt�l�r.

Mükellef�yet�n açılması hâl�nde mükellef hakkında, söz konusu verg� �ncelemes� net�ces�nde düzenlenen
raporlara �st�naden yapılan tarh�yatların ve kes�len cezaların kes�nleşmes�n� müteak�ben, 213 sayılı Kanunun 153/A
maddes�n�n dördüncü fıkrası ve Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 478)’n�n (5.1) ve (5.2) bölümler�
çerçeves�nde �şlem tes�s ed�l�r.

6.2.2. Tem�nat Ver�lerek Mükellef�yet�n Tes�s Ed�lm�ş Olması
6.2.2.1. Mükellef�yet�n Tebl�ğ�n (5.1) Bölümü Kapsamında Yen�den Tes�s Ed�lmes�
Yapılan �nceleme net�ces�nde mükellef�n, başka b�r t�car�, z�ra� veya meslek� faal�yet� bulunduğu halde sahte

belge düzenled�ğ�n�n tesp�t olunması durumunda, ver�len tem�natın �ades� �ç�n, yapılan �nceleme sonucu düzenlenen
raporlara �st�naden yapılan tarh�yatların ve kes�len cezaların kes�nleşmes� beklen�r. Kes�nleşmey� müteak�ben,
mükellef nezd�nde 213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n dördüncü fıkrası ve Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra
No: 478)’n�n (5.1) ve (5.2) bölümler� kapsamında �şlem tes�s ed�l�r.

Bu kapsamda tem�nat �stenmes�nde; daha önce ver�len tem�nat tutarı (213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n
dördüncü fıkrası kapsamında �stenen tem�nat tutarından fazla olması hâl�nde fazla olan kısım har�ç) �ade ed�lmeks�z�n,
varsa sadece aşan kısım �ç�n tem�nat aranab�leceğ� g�b� 213 sayılı Kanunun 153/A maddes� kapsamında tem�natın
ver�lmes�n� müteak�ben daha önce aynı Kanunun 160/A maddes� kapsamında ver�len tem�natın �ades� şekl�nde de
�şlem tes�s ed�leb�l�r. Bu durumda verg� borcu bulunması hâl�nde, �ade tar�h� �t�barıyla bulunan verg� borçlarına
mahsup ed�lerek artan tem�nat tutarı �ade olunur.

Bunu tem�nen, 213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n dördüncü fıkrası kapsamında �stenecek tem�nat tutarına
�l�şk�n onay yazısında ve mükellefe yazılan talep yazısında, söz konusu durumlara �l�şk�n açıklamalara yer ver�l�r ve
�stenen tutarda tem�nat ver�lmemes� hâl�nde, daha önce alınan tem�nat tutarının, ver�lmes� gereken tem�nat tutarına
sayılacağı ve daha önce alınan tem�nat tutarının 213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n dördüncü fıkrası kapsamında
�stenmes� gereken tem�nat tutarından eks�k olması hâl�nde eks�k olan kısım �ç�n tak�p yapılacağı bel�rt�l�r.

Örnek 10: Mükellef�yet kaydı 213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında 15/1/2021 tar�h� �t�barıyla
Ost�m Verg� Da�res� tarafından terk�n ed�len Bay (L), tüm verg� borçlarını ödey�p 250.000 TL tem�nat yatırarak
yen�den mükellef�yet tes�s ett�rm�şt�r.

Hakkında yapılan �nceleme net�ces�nde t�car� faal�yet� bulunduğu halde 3.000.000 TL tutarında sahte belge
düzenleme f��l�n� �şled�ğ� tesp�t ed�lm�ş ve verg� �nceleme raporunda öner�len tarh�yata �l�şk�n olarak düzenlenen
verg�/ceza �hbarnameler� 9/8/2021 tar�h�nde mükellefe tebl�ğ ed�lm�şt�r. Bay (L), yapılan tarh�yat ve kes�len cezaları
dava konusu yapmış ve tarh�yat �le cezalar 2022 yılı �çer�s�nde kes�nleşm�şt�r. Söz konusu tarh�yat ve cezaların
kes�nleşt�ğ� b�lg�s� aynı yıl �ç�nde Ost�m Verg� Da�res�n�n ıttılaına g�rm�şt�r.

Bay (L)’den alınmış olan tem�nat, verg� �ncelemes� sonucunda düzenlenen rapora �st�naden yapılan
tarh�yatların ve kes�len cezaların kes�nleşmes�ne kadar �ade ed�lmez. Kes�nleşmey� müteak�ben mükellef nezd�nde 213
sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n dördüncü fıkrası kapsamında �şlem tes�s ed�l�r.

Bu durumda Ost�m Verg� Da�res� tarafından, kes�nleşmey� müteak�ben 213 sayılı Kanunun 153/A maddes�
kapsamında Bay (L)’ye gönder�lecek tem�nat �steme yazısında, �stenen (300.000 TL) tutarda tem�nat ver�lmemes�



hâl�nde, daha önce alınan tem�nat tutarının, ver�lmes� gereken tem�nat tutarına sayılacağı ve kalan tutar (50.000 TL)
�ç�n tak�p yapılacağı bel�rt�l�r.

Tebl�ğ�n (5.1) bölümü kapsamında alınan tem�nat tutarının, 213 sayılı Kanunun 153/A maddes�n�n dördüncü
fıkrası kapsamında �stenmes� gereken tem�nat tutarından fazla olması hâl�nde fazla olan kısım, başkaca verg� borcu
bulunmaması kaydıyla mükellefe �ade olunur. Verg� borcu bulunması hâl�nde, �ade tar�h� �t�barıyla bulunan verg�
borçlarına mahsup ed�lerek artan tem�nat tutarı �ade olunur.

6.2.2.2. Mükellef�yet�n Tebl�ğ�n (5.2) Bölümü Kapsamında Tes�s Ed�lmes�
213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında terk�n ed�len mükellef�yete yönel�k yapılan verg� �ncelemes�

net�ces�nde, �ncelemeye konu mükellef�yete �l�şk�n olarak başka b�r t�car�, z�ra� veya meslek� faal�yet� bulunduğu halde
sahte belge düzenlend�ğ�n�n tesp�t olunması hâl�nde;

a) Tebl�ğ�n (5.2.1) bölümü kapsamında mükellef�yet tes�s� �ç�n alınmış olan tem�natın �ades�nde, Tebl�ğ�n
(6.2.2.1) bölümü çerçeves�nde �şlem tes�s ed�l�r.

b) Tebl�ğ�n (5.2.2) bölümü kapsamında mükellef�yet kaydının tes�s� �ç�n alınmış olan tem�nat, başkaca verg�
borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe �ade olunur. Verg� borcu bulunması hâl�nde tem�nat, �ade tar�h� �t�barıyla
bulunan verg� borçlarına mahsup ed�lerek artan tem�nat tutarı �ade olunur.

6.3. Verg� İnceleme Raporunun Sahte Belge Düzenlenmed�ğ�ne Da�r Olması
6.3.1. Tem�nat Ver�lmed�ğ�nden Mükellef�yet�n Tes�s Ed�lmem�ş Olması
Yapılan �nceleme net�ces�nde mükellef�n, sahte belge düzenlemed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hâl�nde, mükellefe b�r

yazı yazılarak terk�n ed�len mükellef�yete �l�şk�n olarak ver�lmeyen beyanname ve b�ld�r�mler�n yazının tebl�ğ
tar�h�nden �t�baren b�r ay �çer�s�nde ver�lerek tahakkuk eden verg�ler�n aynı süre �çer�s�nde ödenmes� gerekt�ğ�
b�ld�r�l�r. Ayrıca, mükellef�yet�n yen�den tes�s�n�n talep ed�lmes� durumunda mükellef�yet tes�s tar�h�n�n b�ld�r�lmes�
gerekt�ğ�, mükellef�yet�n tes�s�n�n talep ed�lmemes� durumunda mükellef�yet kaydının açılmayacağı da söz konusu
yazıda bel�rt�l�r.

6.3.2. Tem�nat Ver�lerek Mükellef�yet�n Tes�s Ed�lm�ş Olması
6.3.2.1. Mükellef�yet�n Tebl�ğ�n (5.1) Bölümü Kapsamında Yen�den Tes�s Ed�lmes�
Yapılan �nceleme net�ces�nde mükellef�n, sahte belge düzenlemed�ğ�n�n tesp�t olunması durumunda, Tebl�ğ�n

(5.1) bölümü kapsamında mükellef�yet kaydının yen�den tes�s� �ç�n alınmış olan tem�nat, başkaca verg� borcu
bulunmaması kaydıyla mükellefe �ade olunur.

Verg� borcu bulunması hâl�nde tem�nat, �ade tar�h� �t�barıyla bulunan verg� borçlarına mahsup ed�lerek artan
tem�nat tutarı �ade olunur.

6.3.2.2. Mükellef�yet�n Tebl�ğ�n (5.2) Bölümü Kapsamında Tes�s Ed�lmes�
213 sayılı Kanunun 160/A maddes� kapsamında terk�n ed�len mükellef�yete �l�şk�n yapılan verg� �ncelemes�

net�ces�nde, sahte belge düzenlenmed�ğ�n�n tesp�t olunması hâl�nde, Tebl�ğ�n (5.2.1) veya (5.2.2) bölümü uyarınca
mükellef�yet kaydının tes�s� �ç�n alınmış olan tem�nat, başkaca verg� borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe �ade
olunur.

Verg� borcu bulunması hâl�nde tem�nat, �ade tar�h� �t�barıyla bulunan verg� borçlarına mahsup ed�lerek artan
tem�nat tutarı �ade olunur.

7. Tem�nat Ver�lerek Tes�s Ed�len Mükellef�yet�n İnceleme Raporunun Verg� Da�res�ne İnt�kal
Etmes�nden Önce Sonlandırılması

7.1. Tebl�ğ�n (5.1) Bölümü Kapsamında Yen�den Tes�s Ed�len Mükellef�yet�n Sonlandırılması
Mükellef�yet kaydı Tebl�ğ�n (5.1) bölümü kapsamında yen�den tes�s ed�lenler�n mükellef�yetler�n�n, haklarında

düzenlenen rapor verg� da�res�ne �nt�kal etmeden önce herhang� b�r sebeple sonlandırılması hâl�nde, alınan tem�nat
�nceleme sonucuna kadar �ade ed�lmez.

İncelemen�n sonucuna göre, Tebl�ğ�n (6.) bölümünde tem�nat �ades�ne �l�şk�n yapılan açıklamalar çerçeves�nde
�şlem tes�s ed�l�r.

7.2. Tebl�ğ�n (5.2) Bölümü Kapsamında Tes�s Ed�len Mükellef�yet�n Sonlandırılması
Mükellef�yet kaydı Tebl�ğ�n (5.2) bölümü kapsamında tem�nat alınarak tes�s ed�len mükellef�yet�n, yapılan

verg� �ncelemes� sonucunda düzenlenen raporun verg� da�res�ne �nt�kal�nden önce herhang� b�r sebeple sonlandırılması
hâl�nde;

a) Tebl�ğ�n (5.2.1) bölümü kapsamında mükellef�yet tes�s� �ç�n alınmış olan tem�nat, 213 sayılı Kanunun
160/A maddes� kapsamında terk�n ed�len mükellef�yete yönel�k yapılan �nceleme sonucuna kadar �ade ed�lmez.
İncelemen�n sonucuna göre, Tebl�ğ�n (6.) bölümünde tem�nat �ades�ne �l�şk�n yapılan açıklamalar çerçeves�nde �şlem
tes�s ed�l�r.

Ancak, Tebl�ğ�n bu bölümü kapsamındak�lere, Tebl�ğ�n (6.1.2.2.1) bölümünde yer alan usul ve esaslar
dâh�l�nde tem�natın �ades�nde, �ade sürec�n�n başlatılması �ç�n 3 yıllık süren�n b�t�m� beklenmez.

b) Tebl�ğ�n (5.2.2) bölümü kapsamında mükellef�yet tes�s� �ç�n alınmış olan tem�nat, başkaca verg� borcu
bulunmaması kaydıyla mükellefe �ade olunur. Verg� borcu bulunması hâl�nde tem�nat, �ade tar�h� �t�barıyla bulunan
verg� borçlarına mahsup ed�lerek artan tem�nat tutarı �ade olunur.

8. Verg� Borcu Tutarının Tem�nat Tutarının %10’unu Aşması



213 sayılı Kanunun 160/A maddes�n�n beş�nc� fıkrasında, eks�len tem�natların tamamlatılmasında aynı
Kanunun 153/A maddes�n�n dokuzuncu fıkrasına �l�şk�n hükümler�n uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, kend�s�nden tem�nat alınmış olan mükellefler�n, tem�natın alındığı tar�hten sonra tahakkuk eden ve
süres�nde ödenmeyen verg� borçlarının tutarının, alınan tem�nat tutarının %10’unu aşması hâl�nde, tem�nat paraya
çevr�lerek 6183 sayılı Kanunun 47 nc� maddes�ne göre mükellefler�n verg� borçlarına mahsup ed�l�r.

Yukarıda bel�rt�len mahsup �şlem�n�n tamamlanmasından �t�baren b�r ay �çer�s�nde hazırlanacak b�r yazı �le
mükelleften eks�k kalan tem�nat tutarının otuz gün �çer�s�nde tamamlanması �sten�r.

Tem�natın tamamlanmaması hâl�nde, �stenen tem�nat tutarı ver�len süren�n son günü vade tar�h� olarak kabul
ed�lmek suret�yle bu mükellefler adına tem�nat alacağı olarak tahakkuk ett�r�l�r. Tem�nat alacağı, mükelleflerden 6183
sayılı Kanun uyarınca gec�kme zammı tatb�k ed�lerek tak�p ve tahs�l ed�l�r.

9. Elektron�k Belge Düzenleme ve Tevs�k Zorunlulukları �le Bunların Duyurulması
9.1. Elektron�k Belge Düzenleme Zorunluluğu
Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 509)’nde, 213 sayılı Kanun gereğ�nce düzenlenmes� zorunlu

belgeler�n elektron�k ortamda düzenlenmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar bel�rlenm�şt�r.
Bu bağlamda, Tebl�ğ�n (5.) bölümü kapsamında mükellef�yet tes�s ed�len mükellefler�n, mezkûr Kanun

uyarınca mükellef�yetler�n�n gereğ� olarak düzenlemek zorunda oldukları belgelerden,  Verg� Usul Kanunu Genel
Tebl�ğ� (Sıra No: 509) kapsamında olup;

- Tebl�ğ�n (5.1) veya (5.2) bölümü kapsamında mükellef�yet�n yen�den tes�s/tes�s ed�ld�ğ� tar�h �t�barıyla
elektron�k belge olarak düzenleneb�lenler bakımından, bahse konu tar�hlerden �t�baren 30 gün �ç�nde söz konusu
elektron�k belge uygulamalarına dâh�l olunması,

- Tebl�ğ�n (5.1) veya (5.2) bölümü kapsamında mükellef�yet�n yen�den tes�s/tes�s ed�ld�ğ� tar�hlerden sonrak�
b�r tar�hte elektron�k belge olarak düzenleneb�l�r hale gelenler bakımından �se, elektron�k belge olarak düzenleneb�l�r
hale geld�kler� tar�h� �zleyen 30 gün �çer�s�nde bahse konu elektron�k belge uygulamalarına dâh�l olunması,

ve söz konusu belgeler�n Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 509)’nde bel�rlenen usul ve esaslar
çerçeves�nde elektron�k belge olarak düzenlenmes� uygun görülmüştür.

9.2. Elektron�k Belge Düzenleme Zorunluluğu Get�r�len Mükellefler�n Duyurulması
213 sayılı Kanunun 160/A maddes�n�n altıncı fıkrasında, bu madde kapsamında elektron�k belge düzenleme

yükümlülüğü get�r�len mükelleflere �l�şk�n b�lg�ler�n Bakanlık tarafından bel�rlenecek usul ve esaslara göre
duyurulacağı ve bu kapsamda yapılan duyuruların verg� mahrem�yet�n�n �hlâl� sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Söz konusu hüküm gereğ�nce, mezkûr madde kapsamında elektron�k belge düzenleme yükümlülüğü get�r�len
mükellefler, Başkanlıkça “ebelge.g�b.gov.tr” adres� üzer�nden duyurulur.

9.3. Ödemeler�n/Tahs�latların Tevs�k Zorunluluğu
213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (2) numaralı bend�n�n verd�ğ� yetk�

uyarınca, mükellef�yetler� Tebl�ğ�n (5.1) bölümü kapsamında yen�den tes�s ed�lenler �le (5.2.1) bölümü kapsamında
yen� mükellef�yet tes�s ed�lenler�n, mükellef�yetler�n�n tes�s tar�h�nden �t�baren yapacakları ödeme ve tahs�latlarından,
213 sayılı Kanunun 232 nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrası uygulamasında �lg�l� dönemde geçerl� fatura düzenleme alt
sınırını aşanların, Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 459)’n�n (4.1) bölümünün üçüncü paragrafı
kapsamındak� �şlemlerde tutara bakılmaksızın, bahse konu Genel Tebl�ğde öngörülen usul ve esaslar dâh�l�nde, aynı
Genel Tebl�ğde tanımı yapılan aracı f�nansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygun görülmüştür.

Gel�r Verg�s� Genel Tebl�ğ� (Ser� No: 268) kapsamındak� �şlemlere a�t ödeme ve tahs�latların �se söz konusu
Genel Tebl�ğde öngörülen usul ve esaslar dâh�l�nde banka veya Posta ve Telgraf Teşk�latı Anon�m Ş�rket� tarafından
düzenlenen belgelerle tevs�k ed�lmes� gerekmekted�r.

10. D�ğer Hususlar
10.1. Yazıların Tebl�ğ�
213 sayılı Kanunun 160/A maddes�n�n uygulaması �le �lg�l� olarak verg� da�res� tarafından mükelleflere

gönder�lecek yazılar mezkûr Kanunun tebl�gata �l�şk�n hükümler�ne göre tebl�ğ ed�l�r.
10.2. D�kkate Alınacak Asgar� Tem�nat Tutarı
Asgar� tem�nat tutarının bel�rlenmes�nde, 213 sayılı Kanunun 160/A maddes�ne göre mükellef�yet kaydının

terk�n tar�h� �t�barıyla yen�den tes�s�n�n talep ed�lmes� hâl�nde, mükellef�yet kaydının terk�n tar�h�nde; tem�nat
�stenmes�n�n �şe başlama b�ld�r�m�ne bağlandığı hallerde �se, b�ld�r�m tar�h�nde geçerl� olan asgar� tem�nat tutarı
d�kkate alınır.

11. Yürürlük
Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
12. Yürütme
Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


