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Konu : 1 - Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Alımında Doğrudan    

      Gider Yazılabilecek Yeni Had  

 2 –Fatura Kesme Haddi 

 3 –Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı 

 

 

 

29.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 490 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği ile Vergi Usul Kanunu'nda yer alan bazı hadlerde yapılan değişiklikler 

duyurulmuştur. Bu tebliğle duyurulan hadler aşağıda açıklanmıştır. 

  

 

 

1- Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Alımında Doğrudan Gider  

    Yazılabilecek Yeni Had: 

 

VUK 313. Maddesi hükmü uyarınca, 2017 yılında 900,00 TL’yi lirayı aşmayan peştemallıklar 

ile işletmede kullanılan ve değeri 2017 yılında 900,00 TL’yi lirayı aşmayan alet, edavat, 

mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider 

yazılabiliyordu. 

 

490 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulduğu üzere, 01.01.2018 
tarihinden itibaren uygulanacak olan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere ait doğrudan 

gider yazılabilecek had 1.000,00 TL olarak uygulanacaktır. Öte yandan iktisadi ve teknik 

bakımdan bütünlük arz eden amortismana tabi iktisadi kıymetlerde bu haddin topluca dikkate 

alınması gerektiği unutulmamalıdır. 

 

 

2- Fatura Kesme Haddi: 

 

Nihai tüketiciye yapılan mal ve hizmet satışlarında fatura kesme mecburiyetine ilişkin olarak 

01.01.2017 tarihinde 900,00 TL olarak uygulanmakta olan had, 490 Sıra Nolu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile duyurulduğu üzere, 01.01.2018 tarihinden itibaren 1.000,00 

TL olarak uygulanacaktır. Nihai tüketiciye yapılan mal ve hizmet satışlarında; satılan mal ve 

hizmetin bedeli bu tutarın altında kalsa bile, istenmesi halinde nihai tüketiciye fatura 

verilmesi zorunludur. Nihai tüketiciye yapılan satışlar bu tutarın altında ise ve fatura 

istenmemişse, perakende satış fişi ya da yazarkasa fişi düzenlenmesi gerekir.  
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Öte yandan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter 

tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler; 

 

-birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, 

-serbest meslek erbabına,  

-kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,  

-defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, 

-vergiden muaf esnafa, 

 

sattıkları emtia veya yaptıkları işler için, yukarıdaki tutarla sınırlı olmaksızın, her halükarda 

fatura vermek, bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.  

 

 

3 –Tahakkuktan Vazgeçme Sınırı 

 

İkmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergi ve cezaların toplam miktarının ve tahakkukları 

için yapılacak giderlerin toplamının 2017 yılı için 24,00 Türk Lirasından fazla olduğunun 

tespiti halinde, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar dahilinde tahakkuktan 

vazgeçilebileceği belirlenmişti. Tahakkuktan vazgeçme sınırı 490 Sıra Nolu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile duyurulduğu üzere, 01.01.2018 tarihinden itibaren 27 TL olarak 

uygulanacaktır. 
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