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SİRKÜLER 2015/5 
 

8.000 TL’yi Aşan Ödemelerin Bankalardan Yapılması 
 
Mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 8.000 
Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerini banka veya özel finans kurumları aracılığıyla yapmaları ve bu 
kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik etmeleri zorunludur. 
 
Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamına; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit 
usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf 
esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan 
yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları tahsilat ve ödemeleri girmektedir. 
 
Tespit edilen tutarın altında kalan tahsilat veya ödemelerin de bu kurumlar aracılığıyla yapılması 
ihtiyaridir. Toplam tutarı 8.000 Türk Lirasını aşan her türlü mal ve hizmet bedeli, avans, depozito, pey 
akçesi gibi ödeme veya tahsilatları tevsik zorunluluğu kapsamındadır. 
 
Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin; 
 
-Genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerinde, 
 
-Sermaye piyasası aracı kurumlarında,  
 
-Yetkili döviz müesseselerinde, 
 
-Noterlerde,  
 
-Tapu idarelerinde 
 
yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilatların belirtilen kurumlar aracı kılınarak yapılması zorunlu 
bulunmamaktadır. 
 
8.000 TL'lik sınır konusunda "KDV Dahil Fatura Bedeli" esas alınır. Faturada görünen mal ve hizmet 
bedelinin KDV dahil tutarının 8.000 TL ve üzerinde olması durumunda tahsilat ve ödeme bankalar 
aracılığı ile yapılacaktır. 
 
Örnek: Mükellef A, 30.000 Türk Lirası bedelindeki bir malını satmış ve bunun faturasını düzenlemiştir. 
Ancak malın bedeli 5 taksit halinde ödenecektir. Fatura bedeli belirlenen limiti aştığından taksit tutarları 
banka, özel finans kurumları ve PTT aracılığıyla ödenecektir. 



 
İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği olmayan 
nakit hareketlerinde işlem tutarı 8.000 Türk Lirasını aşıyor ise bunlar da tevsik kapsamında olacağından 
banka, özel finans kurumları veya PTT aracılığıyla tahsilat ve ödemeler yapılacaktır. 
 
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle 
tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için Vergi Usul Kanunu 
“mukerrer 355’inci” maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5”i 
nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Mükellefler arası ticari işlemlerde ceza her iki mükellef 
için de kesilecektir. 
 
Belge düzeni, tüm işlemlerin kayıt altına alınması ve meblağı 8.000 TL’yi aşan tüm parasal işlemlerin 
banka yoluyla yapılması konularına, olası bir inceleme neticesinde cezaya maruz kalmamak açısından, 
mutlaka özen gösterilmelidir. 
 
Saygı ve sevgilerimizle, 
 
 
 

          Ali YERLİ 

Yeminli Mali Müşavir 

 


