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Tarih :    06/01/2020 
Sayı   :    2020/03 

KUYUMCULUK VE BENZERİ TİCARETLE UĞRAŞANLAR                                                  
İÇİN YENİ BELGE DÜZENİ 

Hazine Ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı), 04/01/2020 tarih ve 30998 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımladığı 514 No. Vergi Usûl Kanunu Genel Tebliği ile Kıymetli Maden Ticareti yapanların 

fatura kullanma zorunluluklarına ilişkin yeni bir düzenleme yapmıştır. Buna göre; 

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım 

satım faaliyetinde bulunan mükelleflerin, altın, gümüş, platin, inci, elmas gibi kıymetli maden ve taşlar 

ile bunlardan üretilen eşya satışlarında, fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, arttırılmasına 

karar verilmiştir. Fatura düzenleme haddi, Ticari işlemin gerçekleştiği yılda geçerli haddin (2020 yılı 

için 1.400 TL) 3 katı (2020 yılı için 4.200 TL) olarak uygulanacaktır. Bundan böyle her yıl için fatura 

düzenleme mecburiyeti limiti, o yıl için geçerli olan fatura düzenleme limitinin 3 katı olarak 

uygulanmaya devam olunacaktır. 

Yapılan bu düzenleme ile kıymetli maden alım-satım işleminin gerçekleştiği yılda geçerli fatura 

düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin 3 katına tekabül eden tutar arasındaki satışlarda ödeme 

kaydedici cihaz fişi düzenlenebilmesine imkân getirilmiştir.  

Bununla birlikte Kıymetli Maden Ticareti yapanlar, fatura tanzimini talep eden kişiler ile 

kıymetli maden ticaretini yapan vergi mükelleflerine tutarı ne olursa olsun fatura tanzim edilmesi 

mecburiyeti devam edecektir. 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 

 

EK: 

-514 No. Vergi Usûl Kanunu Tebliği 
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4 Ocak 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30998 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

(SIRA NO: 514) 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamını; kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş 

kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin gerçekleştirmiş oldukları işlenmiş kıymetli maden 

ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya satışlarında fatura düzenleme zorunluluklarında değişiklik yapılması 

oluşturmaktadır. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (1) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ uygulamasında; 

a) 213 sayılı Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununu, 

b) 32 sayılı Karar: 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini 

Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararı, 

c) Kıymetli maden: 32 sayılı Kararın 2 nci maddesinde her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyum 

şeklinde tanımlanan madenleri, 

ç) Kıymetli taş: 32 sayılı Kararın 2 nci maddesinde elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inci 

şeklinde tanımlanan taşları, 

ifade eder. 

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların kuyum satışlarında fatura 

düzenleme mecburiyeti 

MADDE 4 – (1) Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım 

satımında bulunan mükelleflerce gerçekleştirilen işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taşlar ile bunlardan mamul eşya 

satışları bakımından 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan fatura düzenleme mecburiyetine 

ilişkin haddin, mezkûr fıkrada yer alan ve işlemin gerçekleştiği yıla ait olan haddin 3 katı olarak uygulanması uygun 

görülmüştür. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen düzenlemenin, söz konusu malların satışını 379, 385 ve 424 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğlerinde açıklandığı şekilde tevsik etmek zorunda olanların bu kapsamda düzenlemek zorunda 

oldukları belgelere bir etkisi bulunmamaktadır. 

(3) Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında 

bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi) 

bulunması, bu Tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel teşkil etmez. Ancak bu faaliyetlere ilişkin olarak 

düzenlenmesi gereken faturalar bakımından 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan had 

dikkate alınır. 

Yürürlük 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 
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