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SİRKÜLER NO: POZ-2022 / 77                     İST, 25.07.2022 
 
ÖZET: 
 

• 23 Temmuz 2022 tarih ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra 
No:540) ile yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapılcak işlemlere 
ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu 
kaldırıldı. 
 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 540) 

 
23.07.2022 tarihinden itibaren; tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu 
kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları 
işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu 
kaldırılmıştır. 
 
Ancak, 
 

• Düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve 
 

• Bu kapsamda nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından 
tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle 
tevsikinin sağlanması  

 
şarttır. 

  
Bu tebliğ yayımı tarihinde (23.07.2022) yürürlüğe girmiştir. 
 
Söz konusu tebliğ aşağıdadır.  

Saygılarımızla… 
 

23 Temmuz 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31901 

TEBLİĞ 
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 540) 

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 (ğ) bendinden sonra 
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gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“h) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya 

Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin (şu kadar ki, 
düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen 
tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal 
kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur.),” 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 
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