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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 17.04.2019 

         Sayı  : 2019/52 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

 -Gelir İdaresi Başkanlığınca, Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim 

Sistemine İlişkin V.U.K Genel Tebliğ TASLAĞI Hazırlanmıştır. 

 

 -Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün 

Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik 

Yapılmıştır. 

 

            Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. Gelir İdaresi Başkanlığınca, Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim 

Sistemine İlişkin V.U.K Genel Tebliğ TASLAĞI Hazırlanmıştır. 

 

            Güvenli mobil ödeme ve elektronik belge yönetim sistemine ilişkin V.U.K genel 

tebliğ taslağı hazırlanmış olup, konuyla ilgili olarak G.İ.B’in  açıklaması aşağıdaki gibidir. 

“Günümüzde bilgi-iletişim teknolojileri ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile 

elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli gelişmeler,  mükelleflerimizin iş 

süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları 

belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, 

maliyet avantajı, işlem kolaylığı ve etkin analiz ve denetim kolaylığı nedeniyle, yeni 

uygulamaların mükelleflerimizin kullanımına sunulmasının önemini artırmaktadır. 

Bu kapsamda, bankalar, elektronik para kuruluşları, ödeme kuruluşlarınca sunulan yeni 

teknolojik gelişmelere uygun, kullanımı kolay ve mobilitesi yüksek ve fiziksel / klasik 

tahsilat araçları (fizik POS cihazları) gerektirmeyen daha düşük maliyetli çözümler 

uygulamada ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu gelişime uygun olarak vergi mevzuatı 

çerçevesinde mal ve hizmetlerin satışına yönelik işlemlerle buna yönelik tahsilatların 

güvenliğinin ve belge düzeninin sağlanması hususu da son derece önem arz 

etmektedir. 

 

Bu Tebliğ ile yukarıda belirtilen yeni teknolojik gelişmelere uygun ve “Güvenli Mobil 

Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, 

mükelleflerce gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait bedellerin tahsilatı ile mali 

belgelerin elektronik ortamda oluşturulmasına ilişkin satış, tahsilat ve elektronik belge 
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uygulamalarının Bakanlığımızca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından 

mükelleflerin kullanımına sunumu ve mükellefler tarafından kullanımı sırasında uyulması 

gereken usul ve esaslara yer verilmiştir. 

 

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca 

çalışmalar devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, 

değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 02.05.2019 tarihine 

kadar euysal@gelirler.gov.tr  e-posta adresine iletebilirsiniz.” 

 

2. Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün 

Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğde 

Değişiklik Yapılmıştır. 

 

         Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim 

Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil 

Edilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. (16 Nisan 

2019 tarih ve 30747 sayılı R.G.) 

 

          Tebliğ ile 4 (b) kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, 

sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim 

borçlarına mahsuben kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlendiği Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün 

Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ’in geçici 3/1 üncü 

maddesinde yer alan “01.01.2019” tarihi “01.01.2024” olarak değiştirilmiştir.  

 

          Buna göre; Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve bu kanuna istinaden 

çıkarılan ikincil düzenlemeler çerçevesinde lisanslı depo işletmelerine tevdi edilen 

ürünleri temsilen oluşturulan ürün senetlerinin satış işleminden 01 Ocak 2024'e kadar 

prim borçlarına karşılık kesinti yapılmayacaktır.  

 

          Söz konusu değişiklik 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmaktadır. 

 

                                Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 
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