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İliniz ..... Odasından alınan bir örneği ilişik dilekçenin incelenmesinden, .....-..... hattında yolcu taşımacılığı
yapan ve basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kullandıkları perakende satış fişinin yolcu taşıma bileti
mahiyetinde olmadığı gerekçesiyle ceza kesildiği belirtilmekte olup, konu ile ilgili olarak Bakanlığımız görüşü
istenmektedir.
Bilindiği üzere 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Basit usulde ticari kazancın tespiti" başlıklı 46.
maddesinde "..... Bu usulde vergilendirilenler, kazancın tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma
hükümleri hariç, bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diğer ödevler ve ceza hükümleri ile bu Kanun ve diğer
kanunlarda yer alan ikinci sınıf tüccarlar hakkındaki hükümlere tabidirler." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 51. maddesinin 10 numaralı bendinde yer alan parantez içi hükmü gereğince yapısı itibariyle
sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları
ile yolcu taşıyanların basit usulde vergilendirilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin perakende satış fişi değil,
Vergi UsuI Kanunu'nun 233. maddesi gereğince yolcu taşıma bileti kullanmaları gerekmektedir.

Ancak, basit usulde vergilendirmeyle ilgili açıklamaların yapıldığı 215 seri no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel
Tebliğinin "3.1 Basit Usulde Vergilendirmede Mükelleflerce Düzenlenecek Belgeler" başlıklı bölümünde
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden mükelleflerin yeni
düzenlemeye intibak edebilmeleri ve gerekli hazırlıkları yapabilmeleri için 01/01/1999 tarihinden 30/06/1999
tarihine kadar belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemeleri uygun
görülmüş, en son 234 seri no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile bu süre 31.12.2000 tarihine kadar
uzatılmıştır.

Bu durumda, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve basit usule tabi olan mükelleflerde esas olarak yolcu taşıma
bileti kullanmak mecburiyetinde olmakla beraber, gün sonunda tek bir fatura düzenlenebileceği için
belirtilen tarihe kadar yolcu taşıma bileti kullanma mecburiyeti aranmayacaktır.

Bilgi edinilmesini, dilekçesine cevaben adı geçen esnaf odasına yukarıdakı açıklamaların iletilmesini ve söz
konusu dilekçede şikayete konu olan uygulamanın bu açıklamalara göre değerlendirilmesi ve sonucundan
Bakanlığımıza bilgi verilmesini rica ederim.

Bakan a.
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