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KONU: VERGİ USUL KANUNU VE GELİR VERGİSİ KANUNU TEBLİĞLERİ 

 

458-464 NUMARALI VUK TEBLİĞLERİ YAYIMLANMIŞTIR. 

 

 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 458 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinde; 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nin ekinde yer alan amortisman oranları  listesinde 

değişiklik ve ilaveler yapılmıştır. 

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinde; 

Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 7.000 TL’ye 

indirilmiştir. Konuya ilişkin olarak bugüne kadar yayımlanmış tebliğler bir bütün olarak ele alınmış, 

tevsik zorunluluğu kapsamında olan ve olmayan tahsilat ve ödemeler tek tebliğ olarak yer verilmiştir. 

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

 324/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 460 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinde;  

Vergi Usul Kanununda yer alan 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak maktu had ve tutarlar 

yeniden belirlenmiştir. 

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 461 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinde;  

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 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 1/1/2017 

tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.  

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

http://www.gib.gov.tr/458-sira-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no-333nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig
http://www.gib.gov.tr/node/106398
http://www.gib.gov.tr/460-sira-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebligi
http://www.gib.gov.tr/461-sira-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no-454nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig
http://www.dmr-tr.com/dmr
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 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 462 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinde; 

 Hava yolu ile yurt içi veya yurt dışı yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden mükelleflerin, elektronik 

ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri e-Biletleri muhatabına iletmeleri ile bu belgeleri muhafaza ve 

ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 463 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinde; 

 Sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin 

elektronik ortamda bilet düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri muhatabına iletmeleri ile bu 

vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğinde; 

Eelektronik ticaret faaliyetlerinin izlenmesi çalışmaları kapsamında belli mükellef gruplarına sürekli bilgi 

verme ve internetten satışı yapan mükellefler için e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesine 

ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.  

290 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 

 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu 

Genel Tebliğinde; 

Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan 

ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir 

kısım menkul kıymetlerden 2015 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate 

alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 
 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş 

kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Materyalleri ve içeriğindeki 

bilgileri kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara 

dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Konular ile ilgili karar vermeden önce uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiye olunur. Şirketimiz; söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak 

üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai 

tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz. 

http://www.gib.gov.tr/462-sira-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebligi
http://www.gib.gov.tr/463-sira-nolu-vergi-usul-kanunu-genel-tebligi
http://www.gib.gov.tr/node/106403
http://www.gib.gov.tr/290-seri-nolu-gelir-vergisi-genel-tebligi

