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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 36)

MADDE 1 – 26/4/2014 tar�hl� ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Verg�s� Genel
Uygulama Tebl�ğ�n�n (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bend�nde yer alan “- Yukarıda sayılanlar
dışındak�, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” satırı “- Yukarıda sayılanlar dışındak�, kanunla veya
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�yle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” olarak, “- S�gorta ve reasürans ş�rketler�,”
satırı “- S�gorta, reasürans ve emekl�l�k ş�rketler�,” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünde yer alan “kanunla kurulan kamu kurum ve
kuruluşları,” �bares� “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnames�yle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,” olarak,
“s�gorta ve reasürans ş�rketler�,” �bares� “s�gorta, reasürans ve emekl�l�k ş�rketler�,” olarak değ�şt�r�lm�ş ve aynı
bölümde yer alan “�falarında” �bares�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� parantez �ç� hüküm eklenm�şt�r.
“(sağlık h�zmet sunucuları tarafından ver�len ve faturası Sosyal Güvenl�k Kurumuna düzenlenen sağlık h�zmetler�
har�ç)”

MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “1.000 TL’y�” �bares�
“2.000 TL’y�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n (I/C-2.1.4.1.) bölümünün sonuna aşağıdak� paragraflar eklenm�şt�r.
“Genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� dışında KDV mükellef� olmayan alıcıların tevk�fat uyguladığı

�şlemlerde düzeltme aşağıdak� şek�lde gerçekleşt�r�l�r.
Alıcı tarafından, �şlem bedel� ve tevk�f ed�lmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek suret�yle �ade amaçlı b�r

belge (fatura, dekont vb.) düzenlen�r. Söz konusu belgede göster�len tutarlar alıcı ve satıcı tarafından �lg�l� �ade
�şlem�n� gösterecek şek�lde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınır. Düzeltmen�n bu şek�lde yapıldığının tevs�k
ed�lmes�ne �st�naden, �şleme �l�şk�n tevk�f ed�len KDV, bu verg�y� verg� da�res�ne beyan ederek ödeyen alıcıya �ade
ed�l�r.

D�ğer taraftan, satıcının tevk�fat uygulamasından kaynaklanan �ade taleb� sonuçlandırıldıktan sonra KDV
�ades�n� ortaya çıkaran �şleme �l�şk�n olarak yukarıda bel�rt�len şek�lde düzeltme yapılmasının gerekmes� durumunda
aşağıdak� şek�lde hareket ed�l�r:

-Düzeltme yapılması gereğ�n�n ortaya çıktığı verg�lend�rme dönem�nde, yukarıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde
düzeltmey� yapan mükellef�n �lg�l� beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra verg� da�res�ne yazılı olarak müracaat
ed�p, daha önce �ades�n� aldığı tutarı �ade etmes� hal�nde bu tutar, gec�kme fa�z� ve verg� z�yaı cezası uygulanmaksızın
mükelleften ger� alınır.

-Mükellef�n, bu şek�lde düzeltme �şlem�n� yapmaması hal�nde, tevk�fat neden�yle �ade ed�len KDV,
değ�ş�kl�ğ�n vuku bulduğu dönemden düzeltmen�n yapıldığı döneme kadar gec�kme fa�z� uygulanarak verg� z�yaı
cezası �le b�rl�kte mükelleften aranır.”

MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n (II/B-7.2.1.) bölümünün �k�nc� paragrafının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.
“İst�sna kapsamında mal ve h�zmet tem�n etmek �steyen ulusal güvenl�k kuruluşlarınca, söz konusu mal ve h�zmetler�n
�st�sna kapsamında olduğuna da�r Gel�r İdares� Başkanlığından uygunluk b�ld�r�m� alınır. Alınan olumlu görüş üzer�ne
ulusal güvenl�k kuruluşları tarafından, faturayı düzenleyen yüklen�c�ye �st�sna kapsamında yapılan �şlem�n
belgelenmes� amacıyla (EK: 11A)'da yer alan yetk�l� b�r�m am�r�n�n kaşe ve �mzasının tatb�k ed�leceğ� b�r belge
ver�l�r.”

MADDE 6 – Aynı Tebl�ğ�n (II/B-7.2.2.) bölümünün dördüncü paragrafının b�r�nc� cümles� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.
“Ulusal güvenl�k kuruluşu bu l�stey�, n�ha� mal veya h�zmet�n üret�m�ne yönel�k olarak sarf ed�lecek mal ve
h�zmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından �nceley�p, üzer�nde gerek duyduğu değ�ş�kl�kler� yapar. Ayrıca, n�ha� mal
veya h�zmet�n ve söz konusu l�stedek� mal ve h�zmetler�n �st�sna kapsamında olduğuna da�r Gel�r İdares�
Başkanlığından uygunluk b�ld�r�m� alır. Alınan olumlu görüş üzer�ne ulusal güvenl�k kuruluşu l�stey� örneğ�
(EK:11B)’de yer alan b�ç�mde onaylar.”

MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n (II/B-17.1.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “mevzuat set� k�tapları”
�bares�nden sonra gelmek üzere “, Uluslararası Standart K�tap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etk�nl�k k�tapları”
�bares� eklenm�ş, beş�nc� paragrafında yer alan “Boyama defterler�, k�tap” �bares� “K�tap” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8 – Aynı Tebl�ğ�n (III/A-4.9.) bölümünün beş�nc� paragrafının sonuna aşağıdak� cümle eklenm�şt�r.
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“6362 sayılı Kanun kapsamında faal�yette bulunan gayr�menkul yatırım fonları �le gayr�menkul yatırım ortaklıkları,
yetk� belges� aranmaksızın, taşınmaz t�caret�yle �şt�gal eden mükelleflerden sayılırlar.”

MADDE 9 – Aynı Tebl�ğ�n (III/C-2.1.) bölümünde yer alan “ç)” bend�n�n �k�nc� paragrafından sonra gelmek
üzere aşağıdak� paragraflar eklenm�şt�r.

“Bununla b�rl�kte, 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 41 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının 9 numaralı bend�
�le 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (�) bend�ndek� g�der ve mal�yet
unsurlarından b�r kısmının �nd�r�m�n�n kabul ed�lmeyeceğ�ne yönel�k düzenleme 3065 sayılı Kanunun 30/d maddes�
hükmü �le paralell�k arz etmemekted�r. Doğrudan �şletmen�n faal�yet�yle �lg�l� olan bu g�derler �ç�n yüklen�len
KDV’n�n �nd�r�m konusu yapılamaması, KDV’n�n temel prens�b� olan �şle �lg�l� g�derler �ç�n yüklen�len verg�ler�n
mükellef üzer�nde kalmaması prens�b� �le de çel�şmekted�r.

3065 sayılı Kanunun 29/5 �nc� maddes�n�n verd�ğ� yetk� çerçeves�nde 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 41
�nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının 9 numaralı bend� �le 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun 11 �nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (�) bend� kapsamında g�der ve mal�yet unsurlarından �nd�r�m� kabul ed�lmeyen kısma �l�şk�n 3065
sayılı Kanunun 30/d maddes� hükmünün uygulanmaması uygun görülmüştür.”

MADDE 10 – Aynı Tebl�ğ�n (IV/D-1.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdak�
paragraf eklenm�şt�r.

“Bununla b�rl�kte, aynı verg�lend�rme dönem�nde b�rden fazla konuda veya �şlem türünde �ade hakkı bulunan
mükellefler�n bunların bazıları �ç�n �ade hakkını kullanmaması mümkündür.”

MADDE 11 – Bu Tebl�ğ�n;
- 1, 2, 3, 5 ve 6 ncı maddeler� yayımını �zleyen ay başında,
- d�ğer maddeler� yayımı tar�h�nde
yürürlüğe g�rer.
MADDE 12 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


