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İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, matbaacılık faaliyeti kapsamında her türlü basım, 

ciltleme ve baskı işleri yaptığınız, aynı zamanda anlaşmalı matbaa olarak satın aldığınız kağıt, 

mürekkep, boya gibi ürünleri işletmenize ait makinelerde işlemek suretiyle fatura vb resmi evrakların 

basım işlerini yaptığınızdan bahisle, sınıf değiştirme hadleri bakımından Vergi Usul Kanununun 177 nci 

maddesinin hangi bendine tabi olduğunuz hususunda Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz 

anlaşılmıştır. 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun; 

- 174 üncü maddesinde, "Defterler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar her hesap dönemi sonunda 

kapatılır ve ertesi dönem başında yeniden açılır. 

Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır.", 

- 176 ncı maddesinde, "Tüccarlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılır: 

I inci sınıf tüccarlar, bilanço esasına göre; 

II nci sınıf tüccarlar, işletme hesabı esasına göre; 

defter tutarlar.", 

- 177 nci maddesinde, "Aşağıda yazılı tüccarlar, I'inci sınıfa dahildirler: 

1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 

7.200.000.000 (1.1.2018'den itibaren 190.000 -TL) veya satışlarının tutarı 8.640.000.000 (1.1.2018'den 

itibaren 260.000 -TL) lirayı aşanlar; 

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş 

hasılatı 3.600.000.000 ( 1.1.2018'den itibaren 100.000 -TL) lirayı aşanlar; 



3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı, işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş 

hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 7.200.000.000 (1.1.2018'den itibaren 190.000 -TL) 

lirayı aşanlar; 

4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o 

bent hükmüne tabidir.); 

5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzel kişiler (Bunlardan işlerininin icabı bilanço esasına göre 

defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye 

Bakanlığınca müsaade edilir.); 

6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.", 

hükümlerine yer verilmiştir. 

 

Buna göre, her türlü basım, ciltleme ve baskı işleri faaliyeti doğrultusunda yapılan matbaa 

işletmeciliğinde tabi olacağınız sınıfın belirlenmesinde Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin dikkate alınması gerekmektedir. 

 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

  

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise 

bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz 

dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi 

için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 

 


