Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
……. SIRA NOLU VERGİ USUL KANUNU
(SIRA NO: 464’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR )
GENEL TEBLİĞİ
464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
MADDE 1 – (1) 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 464)’nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
a) Tebliğin 3’üncü bölümünün başlığı “Sürekli Bilgi Verme ve Bildirim Zorunluluğu
Getirilenler İle İstenilen Bilgiler” şeklinde değiştirilmiştir.
b) Tebliğin “3.1. Aracı Hizmet Sağlayıcıları” başlıklı alt bölümünün (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine
ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık
hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesaplarının bilgileri”
c) Tebliğin “3.2 Bankalar” başlıklı bölümünün bölüm başlığı “3.2. Bankalar ile Ödeme
Hizmeti Sağlayıcıları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölümde yer alan paragrafın ilk
cümlesinde geçen “bankalar” kelimesinden sonra gelmek üzere “ile 6493 sayılı Ödeme ve
Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları
Hakkında Kanunu kapsamında faaliyet gösteren bankalar dışındaki ödeme hizmeti
sağlayıcıları” ifadesi eklenmiştir.
ç) Tebliğin “3.3. İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları” başlıklı alt bölümünün (c) bendinde
yer alan “Tahsil ettikleri” ifadesi “Tahakkuk ettirdikleri” ifadesi ile değiştirilmiştir.
d) Tebliğin “3.4. Kargo ve Lojistik İşletmeleri” başlıklı alt bölümünün ilk paragrafında yer
alan “kargo ve lojistik işletmecileri” ifadesinden sonra gelmek üzere “ile bu yetki belgeleri
bulunmazsa dahi elektronik ticarete konu eşyaların taşımacılığını yapan diğer işletmeler”
ifadesi, aynı bölümün (a) bendinde yer alan “Gönderici” kelimesinden sonra “ve alıcının”
kelimeleri, (b) ve (c) bentlerinde yer alan “Gönderici” kelimelerinden sonra ise “ve alıcı”
kelimeleri ve ilk paragrafın sonuna “Gönderici ve alıcıların yurtdışında bulunması, bunlara
ilişkin yukarıda belirtilen bilgilerin kapsama dahil olan kargo, lojistik ve diğer taşıma
firmaları tarafından bildirilmesine engel teşkil etmemektedir.” cümlesi eklenmiştir.
(2) 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3 üncü bölümüne aşağıdaki 3.5 ve
3.6 başlıklı alt bölümler eklenmiştir.
“3.5. İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ve İlan Verenler
İnternet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkulleri ile motorlu araç vasıtalarının
satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya
işleticileri, aşağıda grupları itibariyle belirtilen ilanlara ait bilgileri, en geç 1.1.2018
tarihinden itibaren ilan verenlerden almak ve bu bilgileri aylık dönemler halinde Tebliğin 4
üncü bölümünde açıklanan yöntemle elektronik ortamda Başkanlık sistemine iletmek

zorundadırlar. Bu zorunluluk, ilan verenlerden alınan ve Başkanlık sistemine iletilecek
bilgiler açısından olup, alınan bu bilgilerin tamamının internet sitesi üzerinden üçüncü
kişilere gösterilmesi zorunluluğunu getirmemektedir.
İnternet ortamında yayınlanmak üzere ilan veren gerçek veya tüzel kişiler, ilanları
yayınlayacak internet sitelerine yapacakları aşağıda belirtilen bilgilerin doğru bir şekilde
bildirilmesinden sorumlu olup, kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit olunanlar
adına her bir tespit için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355 inci maddesinde
belirtilen özel usulsüzlük cezası uygulanır.
I. Grup- Gayrimenkul İlanlarında:
I. GRUP: GAYRİMENKUL (BİNA, ARSA, ARAZİ VB.)
TCKN / VKN
İLAN VERENİN

İLAN VERENE İLİŞKİN
BİLGİLER

ADI-SOYADI/UNVANI
İNTERNET SİTESİNE ÜYELİK TARİHİ
EV/İŞ TELEFONU
CEP TELEFONU
E-POSTA ADRESİ
EV/İŞ ADRESİ
SINIFI

SAHİBİNDEN, EMLAK, OFİSİ,
BANKA, İNŞAAT FİRMASI VD.

NUMARASI
VERİLİŞ TARİHİ

İLANIN

PARA BİRİMİ
ANA KATEGORİSİ

KONUT,İŞYERİ, ARSA,
GAYRİMENKUL, DEVREMÜLK,
BİNA, TURİSTİK TESİS VD.

ALT KATEGORİSİ

DAİRE, MÜSTAKİL EV,
RESİDANCE, VİLLA, ÇİFTLİK EVİ,
AKARYAKIT İSTASYONU,
ATÖLYE, AVM, BÜFE, OTEL,
APART OTEL, PANSİYON VD

VERİLİŞ TİPİ

SATILIK, KİRALIK, DEVREN
SATILIK, GÜNLÜK KİRALIK VD.

ÜLKE
İLAN VERİLEN
GAYRİMENKULÜN

İLAN VERİLEN
GAYRİMENKULE İLİŞKİN
BİLGİLER

İLANA İLİŞKİN BİLGİLER

FİYATI

İL
İLÇE
MAHALLE
CADDE / SOKAK / BULVAR / MEYDAN
DIŞ KAPI NUMARASI (Binalar için)
İÇ KAPI NUMARASI (Binalar için)
ULUSAL
ADRES
VERİ
TABAN
NUMARASI
(Binalar için)

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)
ADA NUMARASI (Arsa ve araziler için)
PARSEL NUMARASI (Arsa ve araziler
için)
PAFTA NUMARASI (Arsa ve araziler için)
KREDİYE UYGUNLUK DURUMU

EVET/HAYIR

BİNA NUMARASI (Binalar için)
DAİRE NUMARASI (Binalar için)
ISITMA SİSTEMİ (Binalar için)

SOBALI/DOĞALGAZ/
VD.

MERKEZİ

KAT SAYISI (Binalar için)
ODA SAYISI (Binalar için)
BİNA YAŞI (Binalar için)
BULUNDUĞU KAT (Binalar için)
DEVREMÜLK TESİS ADI
DEVRE MÜLK DÖNEMİ
DEVREMÜLK SÜRESİ

İLAN VERENE İLİŞKİN
BİLGİLER

İLAN VERENİN

İLANA İLİŞKİN BİLGİLER

İLANIN

İLAN VERİLEN
VASITAYA
İLİŞKİN
BİLGİLER

VASITANIN

II. Grup- Vasıta (Motorlu Araç) İlanlarında:
II. GRUP: VASITA (MOTORLU ARAÇLAR)
ADI-SOYADI/UNVANI
TCKN/VKN
SİTEYE ÜYELİK TARİHİ
EV/İŞ TELEFONU
CEP TELEFONU
E-POSTA ADRESİ
EV/İŞ ADRESİ
SAHİBİNDEN,
GALERİDEN,
SINIFI
MAĞAZADAN
NUMARASI
VERİLİŞ TARİHİ
FİYATI
PARA BİRİMİ
OTOMOBİL,
MOTOSİKLET,
ANA KATEGORİSİ
HAVA ARAÇLARI, DENİZ
ARAÇLARI VD.
KAMYON,
OTOBÜS,
MİNİBÜS,
MOTORYAT,
SANDAL, BOT, ELEKTRİKLİ
ALT KATEGORİSİ
ATV, UÇAK, PARAMOTOR
VD.
VERİLİŞ TİPİ
SATILIK/KİRALIK VD.
MARKASI/TİPİ
MODELİ/MODEL YILI
YAKIT TİPİ
KREDİYE UYGUNLUK (VARSA)
KASA TİPİ
VİTES TİPİ

MOTOR HACMİ
KİLOMETRESİ

3.6. Elektronik
Yükümlülüğü

Ortamda

Ticari

Faaliyetlerde

Bulunan

Mükelleflerin

Bildirim

İnternet, ekstranet, intranet ya da benzeri bir telekomünikasyon ortam veya aracının ticari
faaliyete tahsis edilmesi veya bu faaliyetlerde kullanılması suretiyle elektronik ortamlarda
ticari faaliyette bulunan mükelleflerden; 1.1.2018 tarihinden önce faaliyette bulunanlar;
31.01.2018 tarihine kadar, 1.1.2018 tarihinden sonra faaliyete başlayanlar ise faaliyete
başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde, format, standart ve muhteviyatı Başkanlık
tarafından belirlenen bilgileri “E-Ticaret Faaliyet Bildirim Formu” ile internet vergi dairesi
üzerinden Başkanlığa elektronik ortamda bildirmek zorundadırlar.
Bildirimi yapılan bilgilerde daha sonradan bir değişikliğin olması veya elektronik ortamda
faaliyetin tamamen sona erdirilmesi halinde, değişikliğin gerçekleştiği veya faaliyetin sona
erdirildiği tarihten itibaren 30 gün içinde internet vergi dairesi üzerinden Başkanlığa
elektronik ortamda bildirilmesi zorunludur.”
Söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olarak bildirdiği tespit olunanlar adına her bir tespit için
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355 inci maddesinde belirtilen özel usulsüzlük
cezası uygulanır.
(3) 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “4. Raporlama” başlıklı bölümü
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4. Raporlama
Bu Tebliğ uyarınca sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilen mükellef gruplarının vermesi
gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır. Veriler
bu sistem üzerinden Başkanlığa iletilecektir. Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, ilk
veri iletim tarihinden önce BTRANS başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
Bu Tebliğ kapsamında istenilen bilgiler aylık dönemler halinde iletilecektir. Bir aya ait
bilgilerin, takip eden ayın son günü saat 24:00’e kadar iletilmesi zorunludur.
Zorunluluk getirilen mükellefler 1/7/2016 tarihinden itibaren (internet ortamında ilan
yayınlayanların 1/1/2018 tarihinden itibaren) gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin zorunluluk
kapsamında istenen bilgileri hazırlamaya başlayacaklar ve takip eden aydan itibaren
göndereceklerdir.
Veri formatına ve standardına yapılacak ekleme, çıkarma, zorunlu alan belirleme gibi
değişiklikler BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır.”
(4) 464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “5. İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv
Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilenler” başlıklı bölümü, başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“5. e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilenler
5.1. İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilenler
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve ilgili hesap dönemi gayri safi iş hasılatı veya
brüt satış tutarı 1 milyon lira ile 5 milyon lira arasında olan mükellefler e-Fatura
uygulamasına geçiş zorunluluğu olmaksızın münhasıran e-Arşiv uygulamasına, ilgili hesap
dönemi gayri safi iş hasılatı veya brüt satış tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler
ise e-Fatura uygulaması ile birlikte e-Arşiv uygulamasına, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir
veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar
başvuru ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak geçmek zorundadırlar.
İnternet üzerinden yaptıkları satışlarda münhasıran bilet, sigorta poliçesi vb. belgeleri
düzenleyenler zorunluluk kapsamı dışındadır.
e-Arşiv Fatura Uygulamasına dahil olup internet üzerinden vergi mükellefi olmayanlara mal
ve hizmet satışı yapanlar, yaptıkları satışlara ilişkin e-Arşiv faturaları elektronik ortamda
iletmek zorundadır. Söz konusu satışlarda irsaliye yerine geçen e-Arşiv faturanın kağıt çıktısı,
sevk irsaliyesi veya irsaliye yerine geçen ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında
bulunması gerekmektedir.
e-Arşiv Fatura Uygulamasına dahil olan mükellefler tarafından internet üzerinden mal ve
hizmet satışlarına ilişkin düzenlenecek faturalarda aşağıdaki bilgilere yer verilmesi zorunlu
olup ayrıca fatura üzerinde “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” ifadesine yer verilmesi
gerekmektedir.
1. Satış işleminin yapıldığı web adresi,
2. Ödeme şekli,
3. Ödeme tarihi,
4. Mal satışlarında gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/TCKN bilgisi,
5. Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih,
6. İade bölümünde; malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins,
miktar, birim fiyat ve tutarı.
Müşteri malı iade etmek isterse elektronik ortamda kendisine iletilen faturanın kağıt çıktısını
alır ve iadeye ilişkin bölümü doldurarak mal ile birlikte malı satana geri gönderir.
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve ilgili hesap dönemi gayri safi iş hasılatı veya
brüt satış tutarı 1 milyon lira ile 5 milyon lira arasında olan ve sadece e-Arşiv uygulamasına
dahil olan mükelleflerce, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara veya diğer vergi
mükelleflerine satış yapılması halinde; düzenlenen e-Arşiv faturasının kağıt ortamında (kaşe
ve ıslak imza tatbik edilmek suretiyle) alıcısına iletilmesi esastır. Bunula birlikte alıcısının
talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-Fatura format
ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek
şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının
ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır. Ayrıca e-Fatura uygulamasına kayıtlı
kullanıcılara veya diğer vergi mükelleflerine internet üzerinden mal ve hizmet satışlarına
ilişkin düzenlenecek e-Arşiv faturalarında 6 ncı madde (iade bölümü) hariç yukarıda yazılı
bilgilere yer verilmesi ve sevk edilen malın yanında irsaliye yerine geçen e-Arşiv faturanın
kağıt çıktısı, sevk irsaliyesi veya irsaliye yerine geçen ÖKC fatura bilgi fişinin
bulundurulması gerekmektedir.

5.2. Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile İnternet
Ortamında İlan Yayınlayanların e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu
Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin
gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin
yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet
sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç
vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin
sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık
faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları, 1/1/2018 tarihine kadar (2018 ve
müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere
işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren üç ay içinde) başvurularını
ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura ve e-Arşiv Uygulamasına geçmek
zorundadırlar. Bu suretle aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile
internet ortamında ilan yayınlayanlar tarafından belirtilen tarihlerden itibaren düzenlenecek
faturaların istisnai durumlar haricinde e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi
mecburiyeti bulunmaktadır.”
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
(2) Tebliğin 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b), (ç) ve (d) alt bentlerindeki
değişiklikler, Ekim 2017 ayına ilişkin olarak BTRANS sistemine yapılacak bildirimlerde
dikkate alınacaktır.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

