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Mal�ye Bakanlığından:
 
 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
 

Bu Tebl�ğ�n konusunu, 25/10/1984 tar�hl� ve 3065 sayılı Katma Değer Verg�s� (KDV) Kanununun
[1]

�lg�l� maddeler� �le 13/2/2011 tar�hl� ve

6111 sayılı Kanunun
[2]

 geç�c� 16 ncı ve4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun
[3]

 120 nc� maddeler�n�n Mal�ye Bakanlığına verd�ğ�
yetk�ler çerçeves�nde bu ve d�ğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler �le 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına �l�şk�n açıklamalar oluşturmaktadır.

 
I- MÜKELLEFİYET
A. VERGİNİN KONUSU
1.Verg�n�n Konusunu Teşk�l Eden İşlemler
KDV’n�n konusuna g�ren �şlemler,3065 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�nde sayılmış olup, mal tesl�m� veya h�zmet �falarının verg�n�n konusuna

g�reb�lmes� �ç�n, Türk�ye’de t�car�, sına�, z�ra� faal�yet ve serbest meslek faal�yet� çerçeves�nde yapılmış olmaları veya aynı maddede bel�rt�ld�ğ� üzere,
“d�ğer” faal�yetler kapsamında yapılmaları gerek�r. İthalatta �se prens�p olarak her türlü mal ve h�zmet �thal� verg�ye tab�d�r.

Ayrıca madden�n üçüncü fıkrasında;
- Bu faal�yetler�n kanunların veya resm� makamların gösterd�ğ� gerek üzer�ne yapılmasının,
- Bunları yapanların hukuk� statü ve k�ş�l�kler�n�n,
- Türk tab�yet�nde bulunup bulunmamalarının,
- İkametgâhı veya �şyerler�n�n yahut kanun� merkez veya �ş merkezler�n�n Türk�ye'de olup olmamasının,
�şlemler�n mah�yet�n� değ�şt�rmeyeceğ� ve verg�lend�rmeye man� teşk�l etmeyeceğ� hükme bağlanmıştır.
Bu hükme göre dar mükellef, tam mükellef, özel, resm� ayrımı yapılmaksızın, �şlem�n Türk�ye'de yapılması şartıyla, söz konusu �şlemler� k�m

yaparsa yapsın verg�lend�r�l�r. Ayrıca d�ğer verg� kanunlarındak� muaf�yet ve �st�snalar bu Kanuna göre geçerl� değ�ld�r.
Örneğ�n; kurumlar verg�s�nden muaf tutulan herhang� b�r k�ş� veya kuruluş, KDV’ye tab� b�r �şlem yapmışsa, �şlem�n 3065 sayılı Kanuna göre

�st�sna ed�lmem�ş olması şartıyla verg�lend�r�l�r.
3065 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�ne göre verg�ye tab� tutulacak mal tesl�mler� �le h�zmet �falarının kapsam, mah�yet ve özell�kler� aşağıda

açıklanmıştır.
1.1. T�car�, Sınaî, Z�ra� Faal�yet ve Serbest Meslek Faal�yet� Çerçeves�nde Yapılan Tesl�m ve H�zmetler
3065 sayılı Kanunun (1/1) �nc� maddes�ne göre Türk�ye’de t�car�, sınaî, z�ra� faal�yet ve serbest meslek faal�yet� çerçeves�nde yapılan tesl�m ve

h�zmetler verg�ye tab�d�r. Kanunun 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında �se bu faal�yetler�n devamlılığı, kapsam ve n�tel�ğ� Gel�r Verg�s� Kanunu
[4]

hükümler�ne göre, Gel�r Verg�s� Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk T�caret Kanunu ve d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tay�n ve tesp�t
ed�leceğ� hükme bağlanmıştır.

Buna göre;
- Gel�r Verg�s� Kanununa göre t�car�, sınaî, z�ra� faal�yet ve serbest meslek faal�yet� çerçeves�nde yapılan tesl�m ve h�zmetler verg�ye tab�d�r.

Ayrıca Gel�r Verg�s� Kanununa göre faal�yet� t�car� sayılan esnafın tesl�m ve h�zmetler� de verg�n�n konusuna g�rer.
-Bu faal�yetlerden devamlılık arz edenler verg�ye tab�d�r. Arız� faal�yetler çerçeves�nde yapılan tesl�m ve h�zmetler �se verg�ye tab� tutulmaz.

Ancak 3065 sayılı Kanunun 1/3-h maddes� hükmüne göre �ht�yar� mükellef�yet şekl�nde verg�lend�r�lmeler�n� �steyen mükellefler�n tesl�m ve h�zmetler�
verg�ye tab�d�r.

1.2. İthalat
3065 sayılı Kanunun (1/2)nc� maddes� uyarınca, her türlü mal ve h�zmet �thal� verg�ye tab�d�r. 3065 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�n�n son

fıkrası uyarınca �se �thalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhang� b�r gerçek veya tüzel k�ş� tarafından yapılması veya herhang� b�r şek�l ve surette
gerçekleşt�r�lmes�, özell�k taşıması verg�lend�rmeye tes�r etmez.

1.3. D�ğer Faal�yetlerden Doğan Tesl�m ve H�zmetler
3065 sayılı Kanunun 1/3 üncü maddes�nde sayılan �şlemler ((g) bend� har�ç), t�car�, sına�, z�ra� faal�yet ve serbest meslek faal�yet� çerçeves�nde

yapılmasalar b�le verg�n�n konusuna g�rerler. Bunlar maddede yer alan bent numaraları �t�barıyla aşağıdak� g�b�d�r:
a) 3065 sayılı Kanunun (1/3-a) maddes�ne göre, PTT �le d�ğer posta ve haberleşme kuruluşları tarafından yapılan; posta, telefon, telgraf, teleks

ve buna benzer haberleşme h�zmetler� �le gazete, derg�, k�tap, paket, kol� taşıma ve dağıtım h�zmetler�, havale �şlemler� �le bunlara benzer d�ğer �şlemler
verg�ye tab� tutulur.

Aynı şek�lde TRT �le d�ğer kuruluşlar tarafından yapılan radyo ve telev�zyon h�zmetler� de verg�ye tab�d�r.
Bu hüküm, t�car� n�tel�kl� olmayan posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer h�zmetlerle radyo ve telev�zyon h�zmetler�n� kapsamaya

yönel�kt�r. T�car� n�tel�kte yapılan söz konusu h�zmetler, t�car� faal�yet çerçeves�nde yapılan h�zmet olarak her halükarda 3065 sayılı Kanunun (1/1)�nc�
maddes�ne göre verg�ye tab� tutulur.

b) Spor-Toto, P�yango (M�ll� P�yango dâh�l), at yarışları ve bunlara benzer d�ğer müşterek bah�s ve tal�h oyunlarının tert�plenmes� ve
oynanması da bunları tert�pleyen ve oynatanların hukuk� durumlarına bakılmaksızın verg�ye tab�d�r.

3065 sayılı Kanunun 23 üncü maddes�ne göre bu türden �şlemlerde matrah, oyuna ve p�yangoya katılma bedel� (Spor-Toto'da doldurulan kolon
başına alınan ücret ve kupon bedel�); mükellef �se 3065 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�ne göre oyunları tert�p edenlerd�r.

Buna göre, Spor-Toto oyununda mükellef Spor-Toto Teşk�lat Başkanlığı, M�ll� P�yangoda M�ll� P�yango Genel Müdürlüğüdür. Bu nedenle
Spor-Toto ve M�ll� P�yango bay�ler� bu �şler� neden�yle mükellef sayılmazlar.

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı göster�ler ve konserler �le profesyonel sporcuların katıldığı sport�f faal�yetler, maçlar, yarışlar ve
yarışmalar tert�plenmes� ve göster�lmes� KDV’ye tab�d�r.

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere amatör n�tel�kl� faal�yetler verg� dışında tutulmuştur. Amatör ve profesyonel ayırımının, sanatçı veya
sporcunun bu faal�yetler� karşılığında gel�r elde ed�p etmemes�ne göre yapılması gerek�r.

Profesyonel ter�m�, b�r k�ş�n�n mesleğ�n� amatör g�b� zevk �ç�n veya heves dolayısıyla değ�l de kazanç sağlamak ve geç�m�n� tem�n etmek
amacıyla yapmasını; konser kavramı �se, genel veya özel b�r toplantıda herhang� b�r müz�k türünde ve herhang� b�r çalgıyla veya sesle veya her �k�s� �le
b�rl�kte yapılan müz�k �crasını �fade eder.

Eğer sporcu ve sanatçı söz konusu faal�yetler� neden�yle gel�r elde ed�yorsa profesyoneld�r. Bu faal�yet�n� bell� b�r menfaat karşılığında
yapmaktadır. Dolayısıyla amatör ve profesyonel ayırımı yapılırken sporcu ve sanatçıların katıldıkları göster�, konser, maç, yarış ve benzer�
organ�zasyonlar neden�yle ferd� olarak veya bağlı bulunduğu kurum, kuruluş, organ�zasyon, kulüp veya benzer� teşebbüsler aracılığı �le bell� b�r gel�r
elde ed�p etmed�ğ�ne bakılmalıdır.

Ayrıca t�car� b�r organ�zasyon �ç�nde yapılan faal�yetler�n tamamı gel�r sağlayıcı n�tel�kte olduğundan, bu tür faal�yetler herhang� b�r ayırım
yapılmaksızın 3065 sayılı Kanunun (1/1) �nc� maddes�ndek� genel hükme göre verg�lend�r�l�r.
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d) 3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddes�ne göre, müzayede mahaller�nde ve gümrük depolarında yapılan satışlar verg�ye tab�d�r. Müzayede
yapılan yer�n, münhasıran müzayede yapımına tahs�s ed�lm�ş olup olmaması durumu değ�şt�rmez. Bu tür satışlarda verg� kes�n satış bedel� üzer�nden
hesaplanır.

e) 3065 sayılı Kanunun (1/3-e) maddes� uyarınca, boru hattı �le ham petrol, gaz ve bunların ürünler�n�n taşınması da verg� kapsamına alınmıştır.
Bu tür taşıma �ş�nde mükellef, petrol boru hatlarını �şletenler, matrah �se taşıma bedel�d�r.

f) 3065 sayılı Kanunun (1/3-f) maddes�ne göre, Gel�r Verg�s� Kanununun 70 �nc� maddes�nde bel�rt�len mal ve hakların sah�pler�, mutasarrıfları,
z�lyetler�, �rt�fak ve �nt�fa hakkı sah�pler� veya k�racıları tarafından k�ralanması �şlemler� verg�n�n konusuna g�rer.

g) 3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddes� uyarınca,genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� ve özel bütçel� �darelere, �l özel �dareler�ne,
beled�yeler ve köyler �le bunların teşk�l ett�kler� b�rl�klere, ün�vers�telere, dernek ve vakıflara, her türlü meslek� kuruluşlara a�t veya tab� olan veyahut
bunlar tarafından kurulan veya �şlet�len müesseseler �le döner sermayel� kuruluşların veya bunlara a�t veya tab� d�ğer müesseseler�n t�car�, sınaî, z�ra� ve
meslek� n�tel�ktek� tesl�m ve h�zmetler� verg�ye tab� tutulur.

h) Rekabet eş�ts�zl�ğ�n� g�dermek maksadıyla, �steğe bağlı mükellef�yetler suret�yle verg�lend�r�lecek tesl�m ve h�zmetler de 3065 sayılı
Kanunun (1/3-h) maddes�nde verg�ye tab� �şlemler arasında sayılmıştır.

Bu bent, verg�n�n konusuna g�rmeyen bazı �şlemler� yapan k�ş�ler�n de d�led�kler� takd�rde �ht�yar� olarak mükellef olab�lmeler�ne �mkân
tanımak amacıyla düzenlenm�şt�r.

Bu şek�lde mükellef olanlar, belge düzenleme, saklama, �braz, beyanname verme ve benzer� hususlarda, 3065 sayılı Kanun �le 213 sayılı Verg�
Usul Kanununda bel�rt�len d�ğer ödevler� yer�ne get�r�r.

2. Tesl�m
3065 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�ne göre tesl�m, b�r mal üzer�ndek� tasarruf hakkının mal�k veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya

onun adına hareket edenlere devred�lmes�d�r. B�r malın alıcı veya onun adına hareket edenler�n gösterd�ğ� yere veya k�ş�lere tevd�� de tesl�m
hükmünded�r.

Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönder�lmes� hal�nde, malın nakl�yes�n�n başlatılması veya nakl�yec� veya sürücüye tevd�
ed�lmes� de mal tesl�m�d�r.

Tesl�m f��l�n�n tamamlanması �ç�n malın gönder�ld�ğ� yere mutlaka varması veya bu gönderme veya tevd��n�n alıcıya ulaşması şart değ�ld�r.
Alıcının b�lg�s� dışında dah� olsa, malın alıcı adına hareket eden b�r k�ş�ye, mesela alıcının memuru veya vek�l�ne veya gönder�lmek üzere nakl�yec�
veya sürücüye tevd�� hal�nde de tesl�m gerçekleşm�ş sayılır.

3065 sayılı Kanunun (2/2)nc�maddes�ne göre, b�r malın b�rden fazla k�ş� arasında z�nc�rleme ak�t yapılmak suret�yle el değ�şt�rmeks�z�n
doğrudan son alıcıya devred�lmes� hal�nde, son alıcıya kadar aradak� safhaların her b�r� ayrı b�rer tesl�m sayılır.

3065 sayılı Kanunun (2/3) üncü maddes�negöre su, elektr�k, gaz, ısıtma, soğutma ve benzer� şek�llerdek� dağıtımlar da mal tesl�m�d�r.
3065 sayılı Kanunun (2/4) üncü maddes�ne göre kap ve ambalajlar �le döküntü ve tal� maddeler�n ger� ver�lmes�n�n mutat olduğu veya bunların

yer�ne aynı c�ns ve mah�yette kap ve ambalajlar �le döküntü ve tal� maddeler�n ger� ver�lmes� haller�nde tesl�m, bunlar dışında kalan şeyler �t�barıyla
yapılmış sayılır.

Örnek: Ç�ftç�ler�n şeker fabr�kalarına tesl�m ett�kler� şeker pancarı karşılığındafabr�ka, pancar bedel� dışında ç�ftç�ye ayrıca bedels�z küspe de
ver�yorsa, küspen�n ç�ftç�ye ver�lmes� tesl�m sayılmaz. Ancak tesl�m alınan şeker pancarı karşılığı ver�lmeyen (yan� ver�lmes� mutat olmayan), d�ğer b�r
dey�şle ç�ftç�ye �st�hkakı dışında b�r bedel karşılığı satılan küspen�n, ç�ftç�ye ver�lmes� tesl�m sayılarak verg�lend�r�l�r. Aynı şek�lde küspe ve d�ğer tal�
maddeler�n ç�ftç� dışındak�lere tesl�m� de verg�ye tab� olacaktır.

3065 sayılı Kanunun (2/5) �nc� maddes�ne göre trampa, �k� ayrı tesl�m hükmünded�r. Trampada b�r malın karşılığını d�ğer b�r mal teşk�l
etmekted�r. Tesl�m�n tay�n�nde bedel�n c�ns�, hatta b�r bedel�n bulunup bulunmaması öneml� değ�ld�r. Trampada malların mülk�yet� karşılıklı olarak el
değ�şt�rd�ğ�nden her �k� taraf �ç�n de tesl�m gerçekleşm�ş sayılır. Bu durumda matrah trampa ed�len malların her b�r�n�n emsal bedel� olur. Kısm�
trampada yan� trampa ed�len mala karşılık b�r malla b�rl�kte başka şeyler de alınması hal�nde, bunlar da verg�ye tab� tutulur.

Malın tasarruf hakkının mutlaka b�r bedel karşılığı devred�lmes� şart değ�ld�r. Bedels�z tesl�mler de (h�be g�b�) verg�ye tab�d�r. Bu g�b�
durumlarda matrah,3065 sayılı Kanunun 27 nc� maddes� uyarınca emsal bedel� olur.

3. Tesl�m Sayılan Haller
Tesl�m konusundak� tereddütler� g�dermek amacıyla 3065 sayılı Kanunun 3 üncü maddes�nde, bazı özel haller�n de tesl�m sayılacağı hükme

bağlanmıştır.
3065 sayılı Kanunun (3/a)maddes�ne göre;
- Verg�ye tab� malların her ne suretle olursa olsun verg�ye tab� �şlemler dışındak� amaçlarla �şletmeden çek�lmes�,
- Verg�ye tab� malların �şletme personel�ne ücret, pr�m, �kram�ye, hed�ye, teberru g�b� namlarla ver�lmes�,
tesl�m sayılarak verg�ye tab� tutulur.
Örnek:Akaryakıt t�caret� �le uğraşan b�r şahsın,satmak amacıyla aldığıbu akaryakıtın b�r kısmını özel otomob�l�nde kullanması veya t�caret�n�

yaptığı dayanıklı tüket�m mallarından b�r kısmını kend� şahs� �ht�yacında kullanmak üzere �şletmeden çekmes� veya ücret, �kram�ye, hed�ye, teberru g�b�
adlarla �şletme personel�ne vermes� de tesl�m sayılarak verg�ye tab� tutulur.

Bu g�b� hallerde �şletmeden çek�len değerler�n 3065 sayılı Kanunun 27 nc� maddes�ne göre emsal bedel� �le değerlend�r�lmes� gerek�r.
3065 sayılı Kanunun (3/b)maddes�negöre, verg�ye tab� malların, üret�l�p tesl�m� verg�den �st�sna ed�lm�ş olan mallar �ç�n her ne suretle olursa

olsun kullanılması veya sarfı da tesl�m sayılır.
3065 sayılı Kanunun (3/c)maddes�nde, mülk�yet� muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda, z�lyetl�ğ�n devr� de tesl�m sayılmıştır. Mülk�yet�

muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda alıcıya tesl�m ed�len taşınır malın mülk�yet� satıcının üzer�nde bırakılır. Malın z�lyetl�ğ�n�n devred�ld�ğ�, ancak
mülk�yet nakl�n�n daha sonra gerçekleşt�r�ld�ğ� bu tür satışlarda verg�leme �ç�n genel tesl�m tanımındak� esaslara göre mülk�yet�n devr�n� beklemek,
verg�n�n uzun süre alınmaması g�b� b�r sonuç doğurur. Bu nedenle mülk�yet� muhafaza kaydı �le yapılan satışlarda z�lyetl�ğ�n devr� anında tesl�m,
dolayısıyla verg�y� doğuran olay meydana gelm�ş sayılır.

4. H�zmet
Verg�n�n konusunu teşk�l eden �şlemlerden b�r� olan h�zmet,3065 sayılı Kanunun 4 üncü maddes�nde “tesl�m ve tesl�m sayılan haller �le mal

�thalatı dışında kalan �şlemlerd�r” şekl�nde tanımlanmıştır. Bu �şlemler; b�r şey� yapmak, �şlemek, meydana get�rmek, �mal etmek, onarmak,
tem�zlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlend�rmek, k�ralamak, b�r şey� yapmamayı taahhüt etmek g�b� şek�llerde gerçekleşeb�l�r.

Maddede h�zmet dolaylı b�r şek�lde tanımlanmış, h�zmet sayılan bazı �şlemler bel�rt�lm�ş ve bunlara benzeyen �şlemler�n de h�zmet sayılacağı
hükme bağlanmıştır. Bu nedenle h�zmet, bell� b�r tanım ve b�l�nen bazı �şlemlerle sınırlandırılmamıştır.İler�de değ�ş�k şek�llerde ortaya çıkması
muhtemel �şlemler de genel tanım ve ver�len örneklere n�tel�k ve mah�yet �t�barıyla h�zmet olarak değerlend�r�leb�l�r.

3065 sayılı Kanunun (4/2)maddes�negöre, b�r h�zmet�n karşılığının b�r mal tesl�m� veya h�zmet olması hal�nde, bunların her b�r� ayrı b�rer �şlem
sayılır ve h�zmet veya tesl�m hükümler�ne göre ayrı ayrı verg�ye tab� tutulur.

5. H�zmet Sayılan Haller
3065 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�ne göre, verg�ye tab� b�r h�zmetten �şletme sah�b�n�n, �şletme personel�n�n veya d�ğer şahısların karşılıksız

yararlandırılması da h�zmet sayılarak verg�ye tab� tutulur.
6. İşlemler�n Türk�ye’de Yapılması
3065 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�ne göre, Türk�ye’de yapılan ve maddede sayılan mal tesl�mler� ve h�zmet �faları verg�ye tab�d�r. Madde

metn�nden anlaşılacağı üzere b�r �şlem�n KDV’ye tab� olması �ç�n;
- İşlemler�n, Türk�ye’de yapılmış olması ve
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- İşlemler�n, 3065 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�ndek� şartları taşıyanmal tesl�mler� ve h�zmet �faları olması,
gerek�r.
İthalat �se başka b�r şart aranmaksızın verg�n�n konusuna g�rer.
3065 sayılı Kanunun 6 ve 7 nc� maddeler�nde, hang� �şlemler�n Türk�ye'de yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre;
- Mal tesl�mler�nde malların tesl�m anında Türk�ye'de bulunması,
- H�zmet �falarında �se h�zmet�n Türk�ye'de yapılması veya h�zmetten Türk�ye'de faydalanılması,
haller�nde �şlemler Türk�ye'de yapılmış sayılır.
3065 sayılı Kanun, �şlemler�n Türk�ye'de yapılmasını mal tesl�mler�, h�zmet �faları ve uluslararası taşımacılık yönünden ayrı esaslara

bağlamıştır.
6.1. Mal Tesl�mler�n�n Türk�ye'de Yapılması
3065 sayılı Kanunun (6/a) maddes� hükmü �le mal tesl�mler�nde malların tesl�m anında Türk�ye'de bulunması, �şlem�n Türk�ye'de yapılmış

sayılması �ç�n yeterl�d�r.
Mal tesl�mler�nde, mal tesl�m eden şahsın uyruğuna bakılmaksızın, tesl�m Türk�ye sınırları �ç�nde yapılmışsa verg�ye tab�d�r. Türk�ye dışında

yapılan mal tesl�mler� �se verg�n�n konusuna g�rmez.Dolayısıyla b�r Türk vatandaşının Türk�ye dışındak� mal tesl�mler� verg�n�n konusuna g�rmez,
yabancı uyruklu b�r şahsın Türk�ye �ç�nde yaptığı mal tesl�mler� �se verg�ye tab� tutulur.

6.2. H�zmet�n Türk�ye'de Yapılması
H�zmet �falarında �şlem�n Türk�ye'de yapılmış sayılması �ç�n, 3065 sayılı Kanunun (6/b) maddes�ne göre h�zmet�n Türk�ye'de yapılması veya

h�zmetten Türk�ye'de faydalanılması gerek�r.
H�zmet�n Türk�ye'de yapılmış sayılması �ç�n bel�rt�len �k� şartın b�rl�kte gerçekleşmes� gerekmez. Şartlardan herhang� b�r�s�n�n oluşması hal�nde

h�zmet, Türk�ye'de yapılmış sayılır. B�r d�ğer �fade �le h�zmet Türk�ye'de yapılmışsa, h�zmetten hang� ülkede faydalanılırsa faydalanılsın �şlem
Türk�ye'de yapılmış sayılır ve verg�ye tab� olur. H�zmet�n başka b�r ülkede yapılması hal�nde bu h�zmetten Türk�ye'de faydalanılmış �se �şlem y�ne
Türk�ye'de yapılmış sayılır.

6.3. Uluslararası Taşıma İşler�
3065 sayılı Kanunun 7 nc� maddes�ne göre, Türk�ye �le yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık �le trans�t taşıma �şler�nde, h�zmet�n

(taşıma �ş�n�n) �ç parkura �sabet eden kısmı Türk�ye'de yapılmış sayılır.
Bu hüküm �le Kanunun 1 �nc� maddes�ndek� Türk�ye'de yapılan �şlemler�n verg�ye tab� olacağı hükmü b�rl�kte değerlend�r�ld�ğ�nde, uluslararası

taşıma �şler�n�n sadece �ç parkura �sabet eden kısmı verg�lend�r�l�r. Uluslararası taşıma �şler�n�n �ç parkur dışına �sabet eden kısmı �se verg�n�n konusuna
g�rmez. İç parkur, Türk�ye'n�n s�yas� sınırları �ç�ndek� alandır.

 
B. VERGİNİN KONUSU İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
1. Kap ve Ambalaj Maddeler�n�n Verg�lend�r�lmes�
3065 sayılı Kanunun (2/4) üncü maddes�ne göre, kap ve ambalajların ger� ver�lmeler�n�n mutat olduğu hallerde tesl�m, bunlar dışında kalan

şeyler �t�barıyla yapılmış sayılır.
Buna göre, ger� ver�lmes� mutat olan ambalaj maddeler�n�n �ç�ne konuldukları maddelerle b�rl�kte tesl�m�nde verg�, asıl madden�n bedel�

üzer�nden hesaplanır. Bu durumda, ambalaj maddes� verg�n�n kapsamına g�rmed�ğ�nden verg�ye tab� tutulmaz.
D�ğer b�r anlatımla, kap ve ambalaj �ç�ne konulan maddeler�n el değ�şt�rmes�nde, ger� ver�lmeler� mutat olmak şartıyla kap ve ambalajlar tesl�m

ed�lm�ş yan� mülk�yet� devred�lm�ş sayılmaz, kap ve ambalajlara a�t tutarlar tesl�m bedel�ne dah�l ed�lmez. Ancak kap ve ambalajların boş olarak veya
�çler�ne konulan madde �le b�rl�kte ger� dönmeyecek şek�ldek� tesl�mler� verg�ye tab�d�r. Ger� dönmek üzere tesl�m ed�ld�ğ� halde ger� dönmeyeceğ�
kes�nl�k kazanan kap ve ambalajlar �ç�n de ger� dönmeyeceğ�n�n kes�nl�k kazandığı tar�h �t�barıyla KDV uygulanması gerek�r.

Ambalajlanarak satılması mutat olan maddeler�n tesl�m�nde, faturada ambalaj �ç�n ayrıca b�r bedel göster�lmemes�, b�r d�ğer �fade �le tesl�m
bedel�n�n ambalaj maddes�ne a�t tutarı da �ç�ne alacak şek�lde tek tutar olarak göster�lmes� gerek�r. Bu durumda ambalaj malzemes�, asıl madden�n tab�
olduğu şartlara göre verg�lend�r�l�r. D�ğer b�r anlatımla, asıl madde �nd�r�ml� oranda verg�ye tab� �se bu tesl�m�n tamamı �ç�n �nd�r�ml� oran uygulanır.

Örnek:Sandıklarla yapılan l�mon satışında, sandıkların ger� alınmasının mutat olmadığı hallerde, kes�len l�mon faturası sandık bedel�n� de
kapsar. Böyle b�r durumda, sandık bedeller�n�n faturada ayrıca göster�lmes� söz konusu değ�ld�r.

Kap veya ambalajların ger� ver�lmes�n�n mutat olduğu hallerde, satıcı bu maddeler� akt�fleşt�rerek amort�smana tab� tutar.
Örneğ�n; tüpgaz satışlarında boş tüpün ger� ver�lmes� mutat b�r olaydır. Çünkü boş tüpü, satıcı f�rma akt�fleşt�rerek amort�smana tab�

tutmaktadır.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar �le Meslek� Kuruluşların Verg�lend�r�lmes�
2.1. Genel Olarak
3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddes�nde sayılan; genel bütçeye dâh�l �dareler, özel bütçel� �dareler, �l özel �dareler�, beled�yeler ve köyler �le

bunların teşk�l ett�kler� b�rl�kler, ün�vers�teler, dernek ve vakıflar �le her türlü meslek� kuruluşların t�car�, sına�, z�ra� ve meslek� faal�yet kapsamına
g�rmeyen, kuruluş amaçlarına uygun tesl�m ve h�zmetler� verg�ye tab� değ�ld�r.

Gel�r Verg�s� Kanununun 70 �nc� maddes� kapsamına g�ren mal ve hakların k�ralanması �şlemler� Kanunun (1/3-f) maddes�ne göre KDV’ye
tab�d�r. Ancak yukarıda sayılan kuruluşların, �kt�sad� �şletmeler�ne dah�l olmayan gayr�menkuller�n�n k�raya ver�lmes� �şlemler� Kanunun (17/4-d)
maddes�ne göre verg�den �st�snadır.

Öte yandan yukarıda sayılan kuruluşlara a�t veya tab� olan veya bunlar tarafından kurulan ve �şlet�len müesseseler �le döner sermayel�
kuruluşlar, �kt�sad� �şletme olarak mütalaa ed�l�r. Bunların t�car�, sınaî, z�ra� ve meslek� faal�yetler� verg�ye tab� tutulur. Bu çerçevede beled�yelere bağlı
otobüs, havagazı, su, elektr�k, mezbaha, soğuk hava deposu vb. �şletmeler �le döner sermayel� kuruluşlar, �st�sna kapsamına g�rmeyen faal�yetler�
dolayısıyla verg�ye tab� olurlar.

2.2. Genel Bütçel� İdareler
Genel bütçel� �dareler�n faal�yetler� esas olarak KDV’n�n konusuna g�rmez. Ancak 3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddes� hükmüne göre genel

bütçel� �dareler�n t�car�, sınaî, z�ra� ve meslek� n�tel�ktek� tesl�m ve h�zmetler� verg�ye tab�d�r.
T�car�, sınaî, z�ra� ve meslek� faal�yetler�ne da�r harcamaları genel bütçeden karşılanan �dareler�n, verg�ye tab� faal�yetler�ne a�t KDV

mükellef�yetler�n�n aşağıdak� şek�lde yer�ne get�r�lmes� uygun görülmüştür.
3065 sayılı Kanunun (46/5) �nc� maddes�n�n Bakanlığımıza verd�ğ� yetk�ye �st�naden, Bakanlığımıza başvurarak �z�n alan genel bütçel�

�dareler�n verg�ye tab� �şlemler� sebeb�yle KDVmükellef�yetler� tes�s ed�lmez, bu �şlemler�yle �lg�l� KDVvezne alındılarında ayrıca göster�lmek
kaydıyla muhasebe b�r�mler�nce tahs�l ed�l�r.

D�ğer taraftan genel bütçel� �darelere bağlı �kt�sad� amaçlı kuruluşların, mesela döner sermayel� �şletmeler�n, tesl�m ve h�zmetler� �le �lg�l�
mükellef�yetler�n�n genel esaslara göre yer�ne get�r�leceğ� ve bu uygulamadan faydalanamayacakları tab��d�r.

2.3. Kamu Kuruluşlarınca Personele Sağlanan H�zmetler
3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddes�nde sayılan kurum ve kuruluşların t�car�, sınaî, z�ra� ve meslek� n�tel�ktek� tesl�m ve h�zmetler� KDV’ye

tab�d�r. Ancak, asker� kışlalardak� kant�nler �le kamu kurumlarına a�t m�saf�rhane, kreş, yemekhane, eğ�t�m ve d�nlenme tes�sler�n�n �şlet�lmes� veya
yönet�lmes� suret�yle yürütülen faal�yetler kar amacı taşımamaları neden�yle t�car� faal�yet kapsamına g�rmed�ğ�nden, münhasıran �lg�l� kurum ve
kuruluş mensuplarına h�tap etmeler� şartıyla verg�ye tab� tutulmaz.
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Öte yandan bu kuruluşlara yapılan mal tesl�mler�n�n ve h�zmet �falarının, 3065 sayılı Kanunun genel hükümler� çerçeves�nde verg�lend�r�leceğ�
tab��d�r.

3. Nak�l Vasıtaların Satışı
KDV mükellefler�nce �şletmeler�nde kullanılan otomob�l, kamyon, m�n�büs, otobüs g�b� nak�l vasıtalarının tesl�m� verg�ye tab�d�r. İşletmen�n

mutat faal�yet�n�n, bu malların �şlet�lmes� veya alım satımı olmaması bu durumu değ�şt�rmez. Ancak özel h�zmetlerde kullanılan b�nek otomob�ller� �le
bas�t usulde verg�lend�r�len veyaverg�den muaf olanlar tarafından yapılan nak�l vasıta tesl�mler�, verg�ye tab� tutulmaz.

4. Avukatlık Ücretler�
Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretler�n�n davayı kazananlara ödenmes� KDV’n�n konusuna g�rmez. Ancak bu paralardan sözleşmeler�

gereğ� ücret karşılığı çalışanlar dışında kalan avukatlara �nt�kal eden kısım, serbest meslek kazancı kapsamında verg�ye tab� olur. Avukatlar aldıkları bu
para �ç�n davayı kazanana serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzer�nden KDV hesaplayıp ayrıca göster�rler.

Mahkeme kararında “KDV har�ç” şekl�nde b�r �faden�n yer almaması hal�nde, vekalet ücret�n�n KDVdah�lolduğu kabul ed�l�r ve �ç yüzde oranı
uygulanmak suret�yle hesaplananKDV, düzenlenen serbest meslek makbuzunda göster�l�r.

5. Personele Sağlanan Menfaatler
KDV uygulamasında personele bedels�z sağlanan menfaatlerden aşağıda sayılanlar verg�ye tab� tutulmaz:
a) Personele �şyer�nde veya müştem�latındayemek ver�lmes�,
b) Personele yatacak yer veya konut tahs�s�,
c) Personel�n toplu olarak �şyer�ne g�d�p gelmes�n� sağlamak amacıyla yapılantaşıma h�zmetler�,
ç) Personeledem�rbaş olarak ver�leng�y�m eşyası.
İşletmen�n �kt�sad� faal�yet�n� sürdüreb�lmes� �ç�n yapılan ve �şletmede yaratılan katma değer�n b�r unsuru olan bu masraflar, mal�yet�n b�r

parçası olduğundan, personele tahs�s sırasında verg�ye tab� tutulmaz, bu mal ve h�zmetler�n �kt�sabında yüklen�len verg�ler �se genel hükümlere göre
�nd�r�m konusu yapılab�l�r.

6. Müzayede Mahall�nde Yapılan Satışlar

6.1. Genel Olarak

3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddes�ne göre, cebr� �cra, �zale-� şüyu, �poteğ�n paraya çevr�lmes�, tasf�ye g�b� nedenlerle yapılan açık artırma,
pazarlık ve d�ğer şek�llerdek� satışlar da dah�l olmak üzere, müzayede mahaller�nde yapılan her türlü satışlar KDV’ye tab�d�r. Kanunun �st�sna ve verg�
oranlarına �l�şk�n hükümler� bu satışlar �ç�n de geçerl�d�r.

Bu satışlarda verg�y� doğuran olay, satışın yapıldığı tar�hte vuku bulmaktadır. Verg�n�n mükellef� satışları düzenleyen özel veya resm� k�ş�
ve/veya kuruluşlar olup, 3065 sayılı Kanunun (23/d) maddes� hükmüne göre, satılan malın kes�n satış bedel� KDV’n�n matrahıdır. Ancak �zale-� şüyu
çerçeves�nde yapılan satışlarda alıcının h�ssedarlardan b�r� olması hal�nde h�sses�, bu h�sse �ç�n mülk�yet devr� söz konusu olmadığından matrahtan
�nd�r�l�r.

Bu satışlarda g�derler dolayısıyla ödenen verg�ler, malların kes�n satış bedel� üzer�nden hesaplanan verg�den �nd�r�lemez, ancak müzayedey�
düzenleyen�n kom�syonu üzer�nden hesaplanan KDV’den �nd�r�leb�l�r. B�r kom�syon söz konusu değ�lse, yüklen�len verg�ler g�der veya mal�yet olarak
d�kkate alınır.

Bu satışlarla �lg�l� beyan ve ödeme mükellef�yet� genel esaslara göre yer�ne get�r�l�r. Başka faal�yetler� dolayısıyla sürekl� beyanname vermek
zorunda olmayan resm� kuruluşlar (�cra da�reler� har�ç) tarafından bu şek�lde tahs�l ed�len KDV, yetk� alanı �çer�s�nde bulunulan verg� da�reler�ne en geç
7 (yed�) gün �ç�nde öden�r. Ancak tahs�lât tutarının 50.000TL’y� aşması hal�nde, bu süre beklen�lmeks�z�n ertes� gün mesa� b�t�m�ne kadar ödenmes�
zorunludur.

Müzayede suret�yle yapılan satışlarda esas olan organ�zasyonun düzenlenmes� olup, müzayedeye katılan sayısının b�rden fazla k�ş� olmaması,
�şlem�n mah�yet�n� değ�şt�rmez.

6.2. İcra Da�reler�nde Yapılan Satışlar

3065 sayılı Kanunun 40 ıncı maddes� �le Kanunun (17/1) �nc� maddes�nde sayılan kurum ve kuruluşlara;

- Sadece verg�ye tab� �şlemler�n�n bulunduğu dönemler �ç�n beyanname verd�rme,

- Beyanname yer�ne ka�m olmak üzere �şleme esas belgeler� kabul etme,

- Bu mükelleflere a�t verg�n�n beyan ve ödeme zamanı �le tahs�l�ne �l�şk�n usul ve esasları bel�rleme,

konusunda Bakanlığımıza yetk� ver�lm�şt�r.

Söz konusu yetk� çerçeves�nde, 3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddes� uyarınca müzayede yoluyla satış yapan �cra da�reler�n�n bu satışlarıyla
�lg�l� KDV’n�n beyan ve ödenmes� �le �lg�l� �şlemler�n� aşağıdak� şek�lde yürütmeler� uygun görülmüştür.

6.2.1. Verg�n�n Mükellef�

İcra yoluyla yapılan satışlarda verg�n�n mükellef�, satışı gerçekleşt�ren �cra da�reler�d�r.

6.2.2. Verg�n�n Beyanı ve Ödenmes�

İcra da�reler�nce müzayede mahall�nde yapılan satışlar neden�yle hesaplanan KDV, �lg�l� mevzuatı uyarınca en geç bedel�n tahs�l ed�ld�ğ� günü
�zleyen günün mesa� saat� b�t�m�ne kadar verg� da�res�ne beyan ed�l�p aynı süre �ç�nde öden�r.

Satışa a�t KDV’n�n bu süre �ç�nde beyan ed�lerek ödenmemes� hal�nde, tesl�m gerçekleşt�r�lmez.

Bu �şlem sırasında her b�r satışa a�t b�lg�ler� �çeren ve bu Tebl�ğ ek�nde örneğ� yer alan (EK:1) 5 No.lu KDV Beyannames� kullanılır. Bu
beyanname, satışı gerçekleşt�ren �cra da�res� yetk�l�s� tarafından �mza, tar�h ve mühür kullanılmak suret�yle onaylanır. Her b�r satışa a�t KDV’n�n
tahakkukuna esas olmak üzere düzenlenen bu belgen�n b�r örneğ� �le verg� da�res� makbuzu, mükellef tarafından 213 sayılı Verg� Usul Kanununun
muhafaza ve �braz hükümler� çerçeves�nde saklanır.

6.2.3. Aylık B�ld�r�m

İcra da�reler�nce b�r ay �ç�nde yapılan satışlarla �lg�l� olarak verg� da�res�ne beyan ed�lerek ödenen KDV’ye a�t b�lg�ler, ertes� ayın sonuna kadar,
örneğ� bu Tebl�ğ ek�nde yer alan (EK:2) b�ld�r�m �le verg� da�res�ne ayrıca b�ld�r�l�r. Bu b�ld�r�m, satışın olmadığı dönemlerde de verg� da�res�ne ver�l�r.
B�ld�r�m�n verg� da�res�ne ver�lmemes� hal�nde, 213 sayılı Verg� Usul Kanununun (352/II–7)nc� maddes�ne göre usulsüzlük cezası uygulanır.

Beyanname ve b�ld�r�m, mükellefler tarafından bu Tebl�ğ�n ek�nde yer alan örneklere göre çoğaltılıp kullanılab�l�r.

6.3. İşlem�n Gerçekleşmemes�

Müzayede mahall�nde yapılan satışlarda, satışın herhang� b�r sebeple gerçekleşmemes� hal�nde verg� tahakkuk ett�r�lmez, tahakkuk ett�r�len
verg� terk�n ed�l�r. Buna göre, müzayede suret�yle yapılan satışlarda herhang� b�r nedenle malların alıcıya tesl�m�n�n gerçekleşmemes� hal�nde verg�y�
doğuran olay meydana gelmez.

Bu durumda tesl�m� gerçekleşmeyen mallar �ç�n KDV’n�n ödenm�ş olması hal�nde, bu verg� tahakkuktan terk�n ed�lerek, alıcıya ödenmek üzere
satışı yapan kurum veya kuruluşa �ade ed�l�r.

7. Ad� Ortaklıklarda Verg�leme
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KDV uygulamasında ad� ortaklıklar, bağımsız �şletme b�r�mler� olarak ayrı verg� mükellef�yet�ne sah�pt�r. Buna göre; ad� ortaklıklarca defter
tutma, belge düzenleme, muhafaza ve �braz g�b� verg� ödevler� �le beyanname verme ve verg� ödeme g�b� mükellef�yetler�n�n ortaklarından ayrı olarak
yer�ne get�r�lmes�, ortaklığın KDV �le �lg�l� hesaplarının, ortakların varsa şahs� �şletmeler�ndek� �şlemlerden ayrı yapılması gerek�r.

Ad� ortaklıklarda, ortaklığın sona ermes� sonucunu doğurmayan h�sse devr� �şlemler� KDV’ye tab� değ�ld�r. Ortaklığın sona ermes�
sonucunu doğuran dev�r �şlemler�nde �se verg� uygulanır.

Buna göre b�r ad� ortaklıkta, ortaklardan b�r� veya b�rkaçının h�sseler�n� d�ğer ortaklara veya üçüncü şahıslara devretmes�, bu şek�lde ortaklıktan
bazı ortakların ayrılması veya ortaklığa yen� ortakların alınması hal�nde, mevcut ad� ortaklık, ortak sayısındak� değ�ş�kl�k dışında aynen devam
ed�yorsa, bu h�sse devr� �şlemler�nde verg� uygulanmaz.

H�sse devr� �şlemler� ad� ortaklığın sona ermes� sonucunu doğuruyor veya ortaklık, ortakların kararı �le feshed�l�yorsa, bu dev�r �şlemler�ne
verg� uygulanması gerek�r. Verg� uygulaması aşağıdak� şek�lde yapılır.

Ortaklardan b�r� veya b�rkaçının h�sseler�n�n d�ğer ortak veya ortaklara devred�lmes� suret�yle ortaklığın sona ermes� hal�nde; devralan ortak
veya ortakların kend� h�sseler� �le satın aldıkları h�sseler d�kkate alınmaksızın, ortaklıkça, devralan ortak veya ortaklara tesl�m ed�len toplam mal bedel�
üzer�nden KDV hesaplanır. Ortaklık tarafından düzenlenecek olan faturada ayrıca göster�lecek olan bu verg�, �lg�l� dönem �şlemler� �le b�rl�kte ad�
ortaklığın son beyannames�ne dah�l ed�lerek beyan ed�l�r.Devralan ortak veya ortaklar tarafından �se genel hükümler çerçeves�nde �nd�r�m konusu
yapılab�l�r.

KDV yönünden �şletme bazında değerlend�r�len ad� ortaklıklarda, KDV beyannames� ortaklık adına düzenlen�r ve ortaklardan b�r�s� tarafından
�mzalanmak suret�yle �lg�l� verg� da�res�ne ver�l�r. Ortakların verg�n�n ödenmes� bakımından mütesels�l sorumluluk taşımaları neden�yle, ortakların adı,
soyadı, adresler� ve bağlı bulundukları verg� da�reler�n� gösteren b�r l�ste verg� da�res�ne ver�l�r. L�stede yer alan b�lg�lerde değ�ş�kl�k olması hal�nde bu
değ�ş�kl�ler de verg� da�res�ne b�ld�r�l�r.

8. Arsa Karşılığı İnşaat İşler�
Arsa karşılığı �nşaat �ş�nde �k� ayrı tesl�m söz konusudur. Bunlardan b�r�nc�s�, arsa sah�b� tarafından müteahh�de arsa tesl�m�; �k�nc�s� �se

müteahh�t tarafından arsaya karşılık olarak arsa sah�b�ne ver�len konut veya �şyer� tesl�m�d�r. Karşılıklı olarak gerçekleşen bu tesl�mler�n her b�r�n�n
KDV karşısındak� durumu aşağıda açıklanmıştır.

8.1. Arsa Sah�b� Tarafından Müteahh�de Arsa Tesl�m�
Arsanın b�r �kt�sad� �şletmeye dah�l olması veya arsa sah�b�n�n arsa alım satımını mutat ve sürekl� b�r faal�yet olarak sürdürmes� hal�nde, konut

veya �şyer� karşılığı müteahh�de yapılan bu arsa tesl�m� KDV’ye tab�d�r.
Ancak arsa sah�b�n�n, gerçek usulde mükellef�yet�n� gerekt�rmeyecek şek�lde, arız� b�r faal�yet olarak arsasını da�re veya �şyer� karşılığında

müteahh�de tesl�m�nde verg� uygulanmaz.
8.2. Müteahh�t Tarafından Arsa Sah�b�ne Konut veya İşyer� Tesl�m�
Müteahh�t tarafından arsa sah�b�ne arsanın karşılığı olarak yapılan tesl�mlerde, emsal bedel üzer�nden KDV uygulanır.
9. Yurt Dışına Düzenlenen Turlar
Türk�ye'de yerleş�k seyahat acenteler�nce organ�ze ed�lerek yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında ver�len yeme-�çme,

konaklama, ulaştırma, rehberl�k, gez�, sağlık vb. h�zmetler yurt dışında ver�ld�ğ�nden ve yolcular bu h�zmetlerden yurt dışında yararlandığından, bu
h�zmetler Türk�ye'de ayrıca KDV’ye tab� tutulmaz. Ancak, tur organ�zasyonuna katılanlara yurt �ç�nde ver�len h�zmetlerKDV’ye tab�d�r.

Bu nedenle tur faal�yet�yle �lg�l� olarak yurt dışından satın alınan h�zmet bedeller�n�n 213 sayılı Verg� Usul Kanunu çerçeves�nde belgelenmes�
koşuluyla, bu h�zmetlere a�t masraf ve belgelerde göster�len tutarlara KDV uygulanmaz.

Seyahat acentes� tarafından müşter�lere kes�lecek faturada h�zmet karşılığını teşk�l eden tüm bedel göster�l�r. Ancak, KDV yurt dışında ver�len
h�zmet bedeller� düşüldükten sonra kalan tutar üzer�nden hesaplanır.

D�ğer taraftan, yurt dışına yapılan yolcu taşımacılığına a�t bedel�n ayrıca fatura ed�lmes� veya kes�lecek faturada taşımacılık karşılığını teşk�l
eden bedel�n ayrıca göster�lm�ş olması hal�nde, bu bedel3065 sayılı Kanunun 14 üncü maddes� uyarınca KDV’den�st�snadır.

Örnek:(A) seyahat acentes�n�n N�san/2013 dönem�nde düzenled�ğ� tur faal�yetler� neden�yle elde ett�ğ� bedeller�n toplamı 50.000 TL’d�r.
F�rmanın bu seyahat sırasında müşter�ler� �ç�n yurt dışından satın aldığı konaklama, yeme-�çme, rehberl�k g�b� h�zmetlere a�t g�derler 213 sayılı Verg�
Usul Kanununa uygun belgelerle tevs�k ed�lm�şt�r. Bu tür g�derler toplamı 15.000 TL, taşımacılığa a�t b�let bedeller� toplamı �se 20.000 TL’d�r. Bu
�şlemde,

15.000 + 20.000 = 35.000 TL KDV’ye tab� tutulmaz.
50.000 – 35.000 = 15.000 TL üzer�nden �seKDV hesaplanır.
Ancak bu şek�lde �şlem yapılab�lmes� �ç�n f�rmanın müşter�ler�ne keseceğ� faturalarda; yurt dışında yapılan masraf tutarını ve taşımacılık

bedel�n� ayrı ayrı göstermes�, kalan bedel üzer�nden verg� hesaplaması gerek�r.
10. Promosyon Ürünler�, Numune ve Eşant�yonlar
10.1. Promosyon Ürünler�
T�car� hayatta, t�caret� yapılan mallara olan taleb�n artırılması amacıyla, b�r takım pazarlama tekn�kler� gel�şt�r�lmekte, satışı yapılan malın

yanında başka b�r malın ayrıca b�r bedel alınmaksızın ver�lmes� de sıkça karşılaşılan b�r pazarlama tekn�ğ� olarak ortaya çıkmaktadır. B�r malın tasarruf
hakkının mal�k veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devr� olarak tanımlanan tesl�m hükümler� çerçeves�nde t�car� b�r
�şletmen�n yaptığı bedels�z tesl�mler de KDV’ye konu olmaktadır.

Ancak, f�rmaların �kt�sad� faal�yet�n� gen�şletme, emsal �şletmelerle rekabet edeb�lme, üret�m veya satışını yaptıkları mallara olan taleb� koruma
veya artırma amacıyla b�r malın yanında başka b�r mal ver�lmes� şekl�nde gerçekleşen �şlemlerde, promosyon ürünü açısından b�r bedels�z tesl�m söz
konusu olmaz.Z�ra, f�rmanın gen�şleyen faal�yet�yle bağlantılı olarak �şletmede yaratılan katma değer artar.

N�tek�m p�yasadan satın alınan veya �thal ed�len malların promosyon ürünü olarak müşter�lere ver�lmes�, mükellefler açısından pazarlama
g�der� n�tel�ğ�n� taşıdığından,bu malların alış bedeller� g�der olarak kayded�leb�l�r.

Dolayısıyla, f�rmanın yarattığı katma değer �çer�s�nde verg�lenen promosyon mallarının müşter�lere ver�lmes� sırasında KDV hesaplanmasına
gerek bulunmayıp, bu ürünler �ç�n yüklen�len KDV �se �nd�r�m konusu yapılab�l�r.

Bu durum, KDV s�stem�ndek� farklı oran uygulaması neden�yle bazı sorunlara neden olmakta ve düşük oranda verg�ye tab� b�r malın yanında
yüksek oranda verg�ye tab� b�r malın promosyon ürünü olarak ver�ld�ğ� hallerde, promosyon olarak ver�len malların t�caret�n� yapan f�rmalar açısından
haksız rekabet sorunu ortaya çıkmaktadır.

3065 sayılı Kanunun (29/4) üncü maddes� �le verg� �nd�r�m� uygulamasında doğab�lecek aksaklıkları, verg� mükerrerl�ğ�ne ve verg� muaf�yet�ne
meydan vermeyecek şek�lde, bu Kanunun ana �lkeler�ne uygun olarak g�derme ve �nd�r�mle �lg�l� usul ve esasları düzenleme konusunda Bakanlığımıza
yetk� ver�lm�şt�r.

Bu yetk� çerçeves�nde, promosyon ürünü olarak ver�len malın (aynı �şletmede �mal veya �nşa ed�lenler dah�l) tab� olduğu KDV oranının;
- Satışı yapılan mala a�t KDV oranına eş�t veya daha düşük oranda olması hal�nde promosyon ürünü �ç�n yüklen�len KDV’n�n tamamının

�nd�r�m konusu yapılması,
- Satışı yapılan malın tab� olduğu KDV oranından yüksek olması hal�nde �se promosyon ürünü �ç�n yüklen�len KDV’den, satışı yapılan malın tab�

olduğu orana �sabet eden kısmın �nd�r�m konusu yapılması, kalan kısmın gel�r veya kurumlar verg�s� açısından g�der veya mal�yet olarak d�kkate
alınması,

uygun görülmüştür.
Her �k� durumda da promosyon ürünü olarak satın alınan, �thal ed�len ya da aynı �şletmede �mal veya �nşa ed�len malların; ne kadarının aynı

dönemde ayrıca b�r bedel tahs�l ed�lmeks�z�n ver�leceğ�, ne kadarının stoklarda kalacağı b�l�nemed�ğ�nden bu mallara �l�şk�n olarak yüklen�len verg�,
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öncel�kle "�nd�r�lecek KDV" hesabına alınır.
B�r�nc� durumda, promosyon mallarının alımı, �mal veya �nşası �le her hang� b�r bedel alınmaksızın müşter�lere ver�lmes� �şlem�n�n aynı

dönemde veya farklı dönemlerde gerçekleşmes�, bu mallarla �lg�l� olarak yüklen�l�p �nd�r�m konusu yapılacak KDV açısından b�r önem taşımaz.
Promosyon ürününün tab� olduğu KDV oranının, satışı yapılan malın tab� olduğu orandan yüksek olduğu hallerde �se;
- Promosyon olarak ver�len malların alımı, �mal veya �nşası �le ayrıca b�r bedel tahs�l ed�lmeks�z�n müşter�lere ver�lmes� �şlem�n�n aynı

dönemde gerçekleşmes� hal�nde, bu mallarla �lg�l�olarak yüklen�len ve öncel�kle "�nd�r�lecek KDV" hesabına alınmış olan KDV’den, satışı yapılan
malın tab� olduğu orana �sabet eden kısım dışındak� tutar, "�nd�r�lecek KDV" hesabından çıkarılarak g�der hesaplarına �nt�kal ett�r�l�r.

- Promosyon ürününün satın alındığı ya da �şletmede �mal veya �nşa ed�ld�ğ� dönemde değ�l de daha sonrak� dönemlerde müşter�lere ver�lmes�
hal�nde �se bu ürünlerle �lg�l� olarak malların satın alındığı, �mal veya �nşa ed�ld�ğ� dönem beyannames�nde "�nd�r�lecek KDV" olarak beyan ed�len
tutardan, satışı yapılan malın tab� olduğu orana �sabet eden kısmın düşülmes�nden sonra kalan tutar, ürünler�n ayrıca b�r bedel alınmaksızın tesl�m
ed�ld�ğ� dönem beyannames�n�n “İlave Ed�lecek KDV” satırına dah�l ed�lerek beyan ed�l�r ve aynı m�ktar g�der veya mal�yet hesaplarına alınır.

Promosyon ürünü �ç�n yüklen�len verg�den �nd�r�m konusu yapılacak kısım;

Promosyon ürünü �ç�n yüklen�len
verg�tutarı X

Satışı yapılan malın tab� olduğu oran

Promosyon ürününün tab� olduğu
oran

formülü �le hesaplanır, artan kısım g�der veya mal�yet olarak d�kkate alınır.
Öte yandan, promosyon ürünü olarak ver�len malların alışı sırasında yapılan d�ğer g�derlere �l�şk�n yüklen�len KDV genel hükümler çerçeves�nde

�nd�r�m konusu yapılır.
Örnek 1:(A) gazetec�l�k f�rması, per�yod�k dönemler hal�nde veya her gün gazeten�n yanında ek olarak b�r derg� vermekted�r. Gazeten�n satışını

artırmak amacıyla ve ayrıca b�r bedel alınmaksızın ver�len bu derg�, �şletmede yaratılan katma değer�n b�r unsuru n�tel�ğ�nde olduğundan tesl�m�nde
ayrıca KDV hesaplanmaz. Gazete ve derg�n�n tesl�m� aynı oranda KDV’ye tab� olduğundan, derg� �ç�n yüklen�len verg�n�n tamamı �nd�r�m konusu
yapılır.

Örnek 2:B�r deterjan f�rması, �mal ederek satışını yaptığı ürünlere olan taleb� artırmak amacıyla 4 kg deterjan alan müşter�s�ne, ayrıca b�r bedel
almaksızın 1 kg daha deterjan vermek suret�yle b�r kampanya düzenlem�şt�r. Deterjanların toplam bedel� 20 TL’d�r. Bu �şlemde satışı yapılan mal 4 kg
değ�l 5 kg deterjandır. Dolayısıyla, satışı yapılan malın tesl�m bedel� olan 20 TL üzer�nden KDV hesaplanması, yüklen�len KDV’n�n tamamının �nd�r�m
konusu yapılması gerek�r.

Örnek 3:(A) gazetec�l�k �şletmes�, okurlarına 30 kupon karşılığında k�tap vereceğ�n� taahhüt etm�ş ve Eylül/2013 dönem�nde (B) f�rmasından
80.000 adet k�tap satın almıştır. Bu alış �şlem� sırasında 800.000TL mal bedel� ve 64.000TLKDVödem�şt�r.

Gazete �şletmes�n�n okurlarına vereceğ� k�tapların bedeller� gel�r ve kurumlar verg�s� açısından pazarlama g�der� olarak kabul ed�l�r ve ayrıca
b�r bedel alınmaması koşuluyla, bu ürünler�n tesl�m�nde KDV hesaplanmaz.

Bu �şlemde satışı yapılan mal gazete olup tesl�m� (% 1), promosyon ürünü olarak ver�len k�tap �se (% 8) oranında KDV’ye tab�d�r. Gazete
�şletmes�, promosyon mallarının alımı �ç�n yüklend�ğ� KDV’n�n tamamını öncel�kle "�nd�r�lecek KDV" hesabına alır. Promosyon mallarının tümünün
aynı dönemde müşter�lere ver�lmes� hal�nde, �şletmen�n k�taplar �ç�n yüklend�ğ� KDV’den, sadece ana malın tab� olduğu orana (% 1) �sabet eden kısmı
�nd�r�m hesaplarında kalır, artan kısım g�der hesaplarına alınır. Yukarıdak� formül çerçeves�nde �nd�r�m konusu yapılacak KDV;

64.000 TL x (1 : 8) = 8.000 TL olarak hesaplanır.
(64.000 – 8.000 =) 56.000 TL �se g�der olarak d�kkate alınab�l�r.
10.2. Eşant�yon veya Numune Mallar Ver�lmes�
F�rmaların bel�rl� zamanlarda, özell�kle d�n� bayramlarda ve yılbaşlarında kend� tanıtımlarını yapmak amacıyla herhang� b�r bedel almaksızın

kalem, anahtarlık, ajanda, takv�m ve benzer� eşya dağıtmaları geleneksel hale gelm�şt�r. T�car� hayatta eşant�yon olarak adlandırılan bu ürünler, her ne
kadar �şletmede tüket�lmemekte �se de ayn� pazarlama g�der� n�tel�ğ�nde olduğundan, bu ürünler�n müşter�lere ayrıca b�r bedel alınmaksızın tesl�m�
KDV hesaplanmasını gerekt�rmez.

D�ğer taraftan, f�rmalar halen satışını yaptıkları veya p�yasaya yen� çıkardıkları b�r ürünün tanıtımını sağlamak amacıyla numune mallar
üretmekte ve bu malları da ayrıca b�r bedel tahs�l etmeks�z�n vermekted�r. Ana malın bütün özell�kler�n� taşımakla b�rl�kte, satışa konu ed�lemeyecek
b�r m�ktarla sınırlı olan ve üzer�nde “Numuned�r, parayla satılmaz, vb.” �bareler� taşıyan bu mallar da  �şletmede tüket�lmemekle b�rl�kte ayn� pazarlama
g�der� özell�ğ�n� taşıdığından, bu malların bedel alınmaksızın tesl�m� de eşant�yonlarda olduğu g�b� KDV hesaplanmasını gerekt�rmez.

Bu açıklamalar çerçeves�nde gerek numune, gerekse eşant�yon adı altında tesl�m ed�len malların;
- T�car� teamüllere uygun n�tel�kte ve m�ktarda olması,
- Ayrıca b�r satışa konu olmayacak şek�lde ver�lmes�,
haller�nde KDV hesaplanmaz.
Bu şartlara �laveten, numune malların, f�rmanın unvanı ve para �le satılmayacağını bel�rten b�r şerh� taşıması gerek�r.
İşletmen�n �kt�sad� faal�yet�n� yaygınlaştırmaya ve tanıtmaya yönel�k olarak ver�len bu mallar �ç�n yüklen�len verg�ler, genel hükümler

çerçeves�nde �nd�r�m konusu yapılır.
Örnek 1:Şampuan �malatı �le uğraşan (A) f�rması, satışını yaptığı şampuanları b�r kere kullanmaya mahsus m�ktarlarda poşetleyerek, tüket�c�ler�n

posta kutularına koymak suret�yle dağıtmıştır.
Ayrı b�r satışa konu olmayacak şek�lde tüket�c�ye yönel�k ve reklâm mah�yet�nde ver�len, ayrıca ambalajında numune olduğu bel�rt�len bu

şampuanlar �ç�n KDV hesaplanmaz, bu ürünlere �l�şk�n yüklen�len KDV �se �nd�r�m konusu yapılır.
Örnek 2:B�r �laç f�rması, p�yasaya yen� çıkaracağı b�r �lacın tanıtımını sağlamak amacıyla doktorlara, üzer�nde "Numuned�r. Satılamaz." �bares�

bulunan �laçları numune olarak vermekted�r. İlaç f�rması bu �laçlar �ç�n KDV hesaplamaz, yüklend�ğ�KDV �se �nd�r�m konusu yapılır.
Esasen t�car� hayatta yer�n� bulan promosyonlar �le �şletme açısından ayn� pazarlama g�der� n�tel�ğ�nde olan eşant�yon ve numuneler�n; bedel

tahs�l ed�lmeks�z�n müşter�lere ver�lmes� �şlem� KDV’ye tab� olmamakla b�rl�kte, bu ürünler� bedels�z olarak alan k�ş� ve kuruluşların, söz konusu
malları gerçek usulde KDV mükellef� olarak t�car� b�r �şleme konu etmeler� hal�nde, bu tesl�m �şlem�KDV’ye tab� olup malın a�t olduğu oran üzer�nden
verg� hesaplanması gerek�r.

11. Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun Kapsamındak� Satışlar
11.1. Satılan Malın İade Ed�lmes�, Başka B�r Mal �le Değ�şt�r�lmes�, Ödenen Bedel�n İade Ed�lmes�, Değer Kaybının Bedelden

İnd�r�lmes�

3065 sayılı Kanunun(8/2)nc� maddes�n�n Bakanlığımıza verd�ğ� yetk�ye dayanılarak, 4077 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkındak� Kanun
[5]

kapsamında, ödenen KDV’n�n �ades� konusunda aşağıdak� şek�lde �şlem yapılır.
Tüket�c�ler tarafından malların �ade ed�l�p bedeller�n�n ger� ver�lmes�n�n �stend�ğ� durumlarda, satıcı tarafından ödenen bedeller�n KDV dah�l

tutarları tüket�c�ye �ade ed�l�r. Satıcılar �şlemler�n�n düzelt�lmes� �ç�n �ade ed�len mal neden�yle g�der makbuzu düzenler ve tüket�c�den �ade ed�len mala
a�t fatura ve benzer� belgey� bu makbuz ek�nde ger� alırlar. G�der makbuzunda �ade ed�len malın KDV’s� satış bedel�nden ayrı göster�l�r ve bu m�ktar
�nd�r�m konusu yapılmak suret�yle �şlem düzelt�l�r.

İade ed�len mala a�t fatura veya benzer� belgen�n f��l� �mkânsızlıklar neden�yle �braz ed�lemed�ğ� durumlarda, aynı şek�lde üzer�ne alış
belges�n�n �braz ed�lemed�ğ� açıkça bel�rt�lmek suret�yle g�der makbuzu düzenlenmes� mümkündür.
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İade ed�len malın yer�ne aynı veya başka b�r malın ver�ld�ğ� durumlarda �se, satıcı tarafından yukarıda sözü ed�len �şlemler�n yanı sıra bu defa
ver�len yen� mal �ç�n fatura ve benzer� belge düzenleneceğ� tab��d�r. Dolayısıyla �ade ed�len malların yer�ne ver�len yen� malların değerler� d�kkate
alınarak belge düzenleneceğ�nden, �ade ed�len mallar �le yen� ver�len mallar arasında değer farkının olup olmaması düzeltme �şlem�n� etk�lemez.

11.2. Taks�tl� Satışlar
3065 sayılı Kanunun (24/c) maddes�nde, vade farkı, f�yat farkı, fa�z, pr�m g�b� çeş�tl� gel�rler �le serv�s ve benzer adlar altında sağlanan her türlü

menfaat, h�zmet ve değerler�n KDV matrahına dah�l olduğu hükme bağlanmıştır.
Buna göre, taks�tl� olarak yapılan satışlarda vade farkı ve fa�z dah�l toplam tutar üzer�nden hesaplanan KDV’n�n malın tesl�m� anında beyan

ed�l�p ödenmes� gerek�r.
Ancak, tüket�c�n�n taks�tler�n� zamanından önce ödemek suret�yle fa�zde b�r �nd�r�me g�d�lmes� hal�nde, �nd�r�len fa�z ve bu fa�ze a�t KDV satıcı

tarafından alıcıya �ade ed�l�r ve yukarıda yer alan esaslar çerçeves�nde �şlem yapılır.
11.3. Kapıdan Satışlar
4077 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkındak� Kanunun 8 �nc� maddes�nde �şyer�, fuar, panayır g�b� satış mekânları dışında yapılan satışlar

kapıdan satış olarak tanımlanmıştır. Bu tür satışlarda; tüket�c�ye, tesl�m aldığı tar�hten �t�baren yed� gün �ç�nde malı kabul etme veya h�çb�r gerekçe
göstermeden ve h�çb�r yükümlülük altına g�rmeden reddetme hakkı tanınmıştır.

3065 sayılı Kanunun 2nc� maddes�nde tesl�m, b�r mal üzer�ndek� tasarruf hakkının mal�k veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına
hareket edenlere devred�lmes� şekl�nde tanımlanmıştır.Kanunun 10/a maddes�nde �se, mal tesl�m� ve h�zmet �fası haller�nde verg�y� doğuran olayın,
malın tesl�m� veya h�zmet�n �fası anında meydana geleceğ� hükme bağlanmıştır.

Buna göre, kapıdan yapılan satışlarda mallar üzer�ndek� tasarruf hakkı deneme ve muayene sonucu devred�leceğ�nden, bu kapsamdak� satışlara
a�t KDV’n�n, deneme ve muayene sonucu tesl�m�n�n yapıldığı verg�lend�rme dönem�nde beyan ed�l�p ödenmes� gerek�r.

12. Profesyonel Futbol Faal�yetler�
12.1. Spor Kulüpler�

Profesyonel futbol faal�yetler�, 5253 sayılı Dernekler Kanununa
[6]

 göre kurulan ve faal�yet gösteren dernek statüsündek� kuruluşlar ya da kamu
�dare ve müesseseler�ne a�t �dman ve spor müesseseler� el�yle gerçekleşt�r�lmekted�r. 5894 sayılı Türk�ye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevler�

Hakkında Kanunun
[7]

, Türk�ye Futbol Federasyonu Statüsüne �l�şk�n (76/5) �nc� maddes�ne göre futbolla uğraşan b�r kulüp, futbol şubes�n� �lg�l� kanun
ve yönetmel�kler doğrultusunda kurulmuş b�r anon�m ş�rkete devredeb�l�r. Bunun sonucu olarak, profesyonel futbol faal�yetler� anon�m ş�rket
statüsündek� kuruluşlarca da yapılab�l�r.

3065 sayılı Kanunun (1/1)�nc� maddes�nde t�car�, sına�, z�ra� faal�yet ve serbest meslek faal�yet� çerçeves�nde yapılan tesl�m ve h�zmetler�n
verg�ye tab� olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun (1/3-g) maddes�nde �se, genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler� ve özel bütçel� �darelere, �l
özel �dareler�ne, beled�yeler ve köyler �le bunların teşk�l ett�kler� b�rl�klere, ün�vers�telere, dernek ve vakıflara, her türlü meslek� kuruluşlara a�t veya
tab� olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya �şlet�len müesseseler �le döner sermayel� kuruluşların veya bunlara a�t veya tab� d�ğer müesseseler�n
t�car�, sınaî, z�ra� ve meslek� n�tel�ktek� tesl�m ve h�zmetler�n�n KDV’ye tab� olduğu bel�rt�lm�şt�r.

Bu maddelerde hükme bağlandığı üzere dernekler �le kamu �dare ve müesseseler�n�n faal�yetler� doğrudan KDV’n�n konusuna alınmamış, bu
kuruluşlara a�t veya tab� olan müesseseler�n yukarıda bel�rt�len n�tel�ktek� tesl�m ve h�zmetler�n�n verg�ye tab� olduğu bel�rlenm�şt�r. Bu bel�rleme
gereğ� yukarıda bel�rt�len �dman ve spor müesseseler�ne sah�p dernekler �le kamu �dare ve müesseseler�, bu statüler� �le verg�n�n mükellef� olmayıp,
yalnızca bu müesseselere a�t veya tab� olan �kt�sad� �şletmeler� neden� �le mükelleft�rler.

Spor kulübü dernekler�, amatör ve profesyonel spor faal�yetler� yanında çeş�tl� alanlarda faal�yet gösteren müesseselere sah�pt�rler. B�r �kt�sad�
�şletme n�tel�ğ�nde olan profesyonel futbol şubeler� �le sosyal tes�s, lokal, otopark, spor okulları ve kursları, spor sahaları, sağlık merkezler�, plaj
tes�sler� ve benzer� �kt�sad� �şletmeler�n tesl�m ve h�zmetler�, yapılan açıklamalar çerçeves�nde KDV’n�n konusuna g�rmekted�r.

3065 sayılı Kanunun (1/3-g) maddes�ne göre, profesyonel futbol şubeler�n�n KDV kapsamına g�ren tesl�m ve h�zmetler� aşağıda sayılmıştır:
- Maç hasılatları,
- Spor toto-loto ve �ddaa �s�m hakkı gel�rler�,
- Spor malzemes� ve hed�yel�k eşya satışı,
- Yayın hakkı gel�rler�,
- Reklam gel�rler�,
- D�ğer gel�rler.
Faal�yet�n zorunlu b�r unsuru olarak yapılan futbolcu transferler� �le k�ralamaları karşılığı kulüplerce elde ed�len bedeller,3065 sayılı Kanunun

(1/3-g) maddes� kapsamında sayılamayacağından verg�n�n konusuna g�rmemekted�r.Ancak, anon�m ş�rket statüsünde sport�f faal�yetlerde bulunan
kuruluşların bütün tesl�m ve h�zmetler�n�n 3065 sayılı Kanunun (1/1) �nc� maddes� gereğ�nce verg�ye tab� olduğu �se açıktır.

Söz konusu faal�yetler�n verg�lend�r�lmes� �le �lg�l� olarak uygulamada tereddüde düşüldüğü anlaşılan konular aşağıda açıklanmıştır.
Profesyonel sporcuların katıldığı futbol faal�yetler�ne �l�şk�n olarak düzenlenen b�letler, 213 sayılı Verg� Usul Kanunu hükümler�ne uygun

olmalı ve b�let bedel� KDV dah�l olarak bel�rlenmel�d�r.
3065 sayılı Kanunun (10/b) maddes�nde, malın tesl�m�nden veya h�zmet�n yapılmasından önce fatura veya benzer� belgeler�n ver�lmes�

haller�nde verg�y� doğuran olayın, bu belgeler�n düzenlenmes� �le meydana geld�ğ� hükme bağlanmıştır.
Kanunun (20/1) �nc� maddes�nde �se tesl�m ve h�zmet �şler�nde KDV’n�n matrahının, bu �şlemler�n karşılığını teşk�l eden bedel olduğu

bel�rt�lm�şt�r.
Buna göre, profesyonel futbol şubeler�n�n teberrulu, sezonluk b�let ve g�r�ş kartlarının toplam satış bedel� KDV dah�l olarak bel�rlenmel� ve

bunların satışının yapıldığı verg�lend�rme dönem�nde beyan ed�lmel�d�r.
Profesyonel futbol şubeler�n�n yukarıda sayılan spor malzemes� ve hed�yel�k eşya satışı, spor toto-loto, �ddaa, yayın hakkı, reklam ve benzer�

gel�rler� �le spor kulüpler�n�n spor okul ve kurs, lokal, sosyal tes�s, otopark, spor sahaları, sağlık, plaj tes�sler� �şletmek g�b� t�car� faal�yetler�
kapsamında yapacakları tesl�m ve h�zmetlere KDV uygulanır.

Aynı Kanunun (17/2-b) maddes�nde �se, kanunların gösterd�ğ� gerek üzer�ne bedels�z olarak yapılan mal tesl�m� ve h�zmet �faları �le yukarıda
sayılan kurum ve kuruluşlara bedels�z olarak yapılan her türlü mal tesl�m� ve h�zmet �falarının KDV’ye tab� olmadığı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, söz konusu madde kapsamına g�ren profesyonel spor faal�yetler� �le �lg�l� olarak düzenlenen serbest g�r�ş kartlarına KDV
uygulanmaz, ancak bunun dışında kalan kartlara �se Kanunun (27/1) �nc� maddes� gereğ�nce emsal bedel� üzer�nden KDV hesaplanır.

D�ğer taraftan, bu Tebl�ğ�n (I/C-2.1.2.4) bölümünde, reklâm alanların gerçek usulde KDV mükellef�yet�n�n olmaması durumlarında, reklâmı
verenlere sorumluluk uygulaması öngörülmüştür.

12.2. Türk�ye Futbol Federasyonu
5/5/2009 tar�h ve 5894 sayılı Kanunla her türlü futbol faal�yetler�n� m�ll� ve m�lletlerarası kurallara göre yürütmek, teşk�latlandırmak,

gel�şt�rmek ve Türk�ye’y� futbol konusunda yurt �ç�nde ve yurt dışında tems�l etmek üzere, özel hukuk hükümler�ne tab�, tüzel k�ş�l�ğe sah�p, özerk
Türk�ye Futbol Federasyonu kurulmuştur.

Türk�ye Futbol Federasyonu, profesyonel futbol faal�yetler�n� düzenleme h�zmet� karşılığında maç hâsılatlarından, futbol müşterek ve sab�t
�ht�mall� bah�s oyunlarından, spor toto-loto, �ddaa gel�rler�nden pay almakta, ayrıca mal varlığı değerler�n�n dev�r, teml�k, satış ve k�ralanması ve m�ll�
maç hâsılatları �le yayın ve reklâm gel�rler� elde etmekted�r.
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Söz konusu faal�yetler �kt�sad� �şletme kapsamına g�rd�ğ�nden, bu faal�yetler �ç�n KDV hesaplanacak ve futbol federasyonu tarafından beyan
ed�l�p ödenecekt�r. Federasyon aldığı paylar �ç�n �lg�l� kuruluşlara (maç hâsılatları �ç�n kulüplere, spor toto-loto, �ddaa payı �ç�n Teşk�lat Müdürlükler�ne
vb.) fatura ve benzer� belge düzenleyecek, m�ll� maç hâsılatlarını �se g�r�ş b�letler� �le bel�rleyecekt�r.

12.3. Spor Genel Müdürlüğü
Profesyonel futbol maçları genell�kle mülk�yet� Spor Genel Müdürlüğüne a�t olan statlarda oynanmaktadır. Kanun gereğ� kulüplere tahs�s ed�len

veya k�raya ver�len statlar �ç�n Spor Genel Müdürlüğüne ödenen k�ra veya tahs�s bedeller� KDV’n�n konusuna g�rmemekted�r. Ancak statlardak� büfe ve
benzer� yerler�n k�raya ver�lmes� veya �şlet�lmes� �şlem�n�n t�car� organ�zasyon oluşturması neden�yle KDV’ye tab� olduğu açıktır.

12.4. Defter Tutma ve Belge Düzenleme
Yukarıda sayılan kuruluşlardan verg�ye tab� mal tesl�m� ve h�zmet �falarında bulunanlar,KDV mükellef�yetler�n� tes�s ett�rmek ve 213 sayılı

Verg� Usul Kanunu hükümler�ne göre defter tutmak ve belge düzenlemek zorundadırlar.
12.5. İnd�r�m
3065 sayılı Kanunun (29/1)�nc� maddes�nde, mükellefler�n yaptıkları verg�ye tab� �şlemler üzer�nden hesaplanan KDV’den, bu Kanunda aks�ne

hüküm olmadıkça faal�yetler�ne �l�şk�n verg�ler�n �nd�r�m konusu yapılab�leceğ� hükme bağlanmıştır.
Buna göre, spor kulüpler�n�n �kt�sad� �şletmeler�n�n, Türk�ye Futbol Federasyonu �le Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor müdürlükler�n�n

verg�ye tab� �şlemler üzer�nden hesaplanan KDV’den, sadece verg�ye tab� �şlemler �ç�n yüklen�len KDV’n�n �nd�r�lmes� mümkündür. Dolayısıyla adı
geçen kurum ve kuruluşların verg�ye tab� olmayan �şlemler� neden�yle ödenen KDV’n�n �nd�r�m konusu yapılması söz konusu olmayıp, bu verg�ler�n
g�der veya mal�yet unsuru olarak d�kkate alınması gerekmekted�r.

Ancak, verg�ye tab� olan veya olmayan �şlemler�n b�rl�kte yapılması ve ayrıştırılmasının mümkün olmaması durumunda, ortak harcamalara
�l�şk�n KDV �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r.

Bu açıklamalar çerçeves�nde spor kulüpler�, tamamen amatör spor faal�yetler�ne �l�şk�n olarak yaptıkları harcamalar �ç�n öded�kler� KDV’y�
�nd�r�m konusu yapamayacaklardır. Ancak, ş�rket olarak faal�yet gösteren ve tüm faal�yetler� t�car� n�tel�kte sayılan spor kulüpler� böyle b�r ayrım
yapmaksızın, amatör spor faal�yetler�ne a�t yüklend�kler� KDV’y� de �nd�reb�leceklerd�r.

Öte yandan, Türk�ye Futbol Federasyonu �le Spor Genel Müdürlüğüne bağlı Spor Müdürlükler� �se tahs�l ett�kler� KDV’den sadece verg�ye tab�
�şlemler� neden�yle yüklend�kler� verg�ler� �nd�r�m konusu yapab�leceklerd�r.

13. Bas�t Usulde Verg�lend�r�len Mükellefler�n KDV Karşısındak� Durumu
3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddes� uyarınca, Gel�r Verg�s� Kanununa göre bas�t usulde verg�lend�r�len mükellefler�n tesl�m ve h�zmetler�

KDV’den �st�sna ed�lm�ş olup bu mükellefler tarafından KDV Beyannames� ver�lmeyecekt�r.
Bas�t usulde verg�lend�r�len mükellefler�n bu Kanun kapsamındak� mal ve h�zmet alımlarında �se genel hükümler çerçeves�nde

KDVuygulanacağı tab��d�r.
14. Şeh�rlerarası Yolcu Taşımacılığı
Otobüslerle yapılan şeh�rlerarası yolcu taşımacılığında, otobüs ş�rketler�, taşımacılık �ş�n� başka otobüs sah�pler�ne yaptırsalar b�le, kend�

adlarına kest�kler� bütün b�letlerle �lg�l� KDV’y� kend�ler� beyan edeceklerd�r. B�let bedeller� KDV dah�l olarak tesp�t ed�leceğ�nden, beyan ed�lecek
verg�, �ç yüzde yoluyla hesaplanır.

Öte yandan bağımsız otobüs sah�pler�,otobüs ş�rket�ne yaptıkları taşıma h�zmet�n�n bedel�n� tahs�l ederken, tahs�lât tutarı üzer�nden KDV
hesaplar ve düzenley�p ş�rkete verd�kler� faturalarda KDV’y� ayrıcagöster�rler. Bu şek�lde hesaplanan verg�, otobüs ş�rketler� tarafından, yolculardan
tahs�l ed�len KDV’den genel hükümler çerçeves�nde �nd�r�l�r.

15. İlaç Bedeller�
İlaç bedeller�,KDVdah�ltutar şekl�nde ambalajlara yazılır, bu satışlarda ayrıca verg� hesaplanmaz, beyan ed�lecek verg� �ç yüzde yoluyla

hesaplanır.
Genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler�, özel bütçel� �dareler, �l özel �dareler�, beled�yeler ve kamu �kt�sad� kuruluşları �le sosyal güvenl�k

kurumlarının tedav� yardımından yararlananların �laç g�derler�, yararlananlarla mezkûr kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşılmaktadır. Bu
�laçların bedeller�ne a�t KDV de aynı oranlara göre paylaşılır. Eczaneler, kamu kurum ve kuruluşları �le yararlanıcının paylarını verg�l� bedel üzer�nden
ayrı ayrı hesaplayıp tahs�l eder.

 
C. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
1. Mükellef
KDV’n�n mükellef� esas �t�barıyla verg�ye tab� �şlemler� yapanlardır. Ancak Kanunun 8 �nc� maddes�nde özell�k arz eden bazı �şlemler de

d�kkate alınarak verg�n�n mükellef� ayrı ayrı sayılmıştır. Buna göre mükellef sayılanlar Kanundak� sıralamasına göre aşağıda açıklanmıştır:
a) Mal tesl�m� ve h�zmet �falarında mükellef, bu malları tesl�m edenler veya h�zmet� yapanlardır.
b) Mal ve h�zmet �thalatında �se mal veya h�zmet� �thal edenlerd�r. İthalatın kamu sektörü veya özel sektör tarafından yapılması veya herhang�

b�r şek�l ve surette gerçekleşt�r�lmes�, özell�k taşıması mükellef�yet� etk�lemez.
c) Trans�t taşımalarla Türk�ye �le yabancı ülkeler arasında yapılan taşımalarda gümrük veya geç�ş �şlem�ne muhatap olanlar mükelleft�r.

Buradak� taşımadan �kametgâhı, �şyer�, kanun� merkez� ve �ş merkez� Türk�ye'de bulunmayan şahıslar tarafından yapılan taşımanın anlaşılması gerek�r.
İkametgâhı, �şyer�, kanun� merkez� veya �ş merkez� Türk�ye'de olan şahıslar tarafından yapılan bu nev� taşımalarda �se mükellef genel hükümlere göre
taşıma �ş�n� yapanlardır.

Gümrük veya geç�ş �şlem�ne muhatap olanlar, taşıyanın tems�lc�s� olab�leceğ� g�b� aracın şoförü de olab�l�r.
d) PTT ve TRT Kurumlarınca yapılan h�zmetlerde mükellefler PTT A.Ş. veya TRT Genel Müdürlüğüdür.
e) Spor-Toto, P�yango (M�ll� P�yango dâh�l) ve benzer� her türlü şans ve tal�h oyunlarında, oyunları tert�pleyenler veya teşk�lat müdürlükler�

(Spor-Toto Teşk�lat Başkanlığı ve M�ll� P�yango Genel Müdürlüğü) mükelleft�r.
Bu tür oyunların bay�ler�, bu �şler� dolayısıyla mükellef sayılmazlar. Ancak bu tür oyunların mükellef� sayılan teşk�lat müdürlükler� (Spor-Toto

ve M�ll� P�yangoda Spor-Toto Teşk�lat Başkanlığı ve M�ll� P�yango Genel Müdürlüğü),KDV’y� bay� karlarını da �ht�va edecek şek�lde toplam bedel
üzer�nden hesaplarlar.

At yarışı ve d�ğer müşterek bah�s ve tal�h oyunlarında mükellef bunları tert�pleyenler olup, bu oyunların bay�ler� bu �şler� neden�yle mükellef
sayılmazlar.

g) Profesyonel sanatçıların yer aldığı göster�ler ve konserler �le profesyonel sporcuların katıldığı faal�yetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalarda
mükellef bunları tert�pleyenler veya gösterenlerd�r.

h) Gel�r Verg�s� Kanununun 70 �nc� maddes�nde bel�rt�len mal ve hakların k�ralanması �şlemler�nde, bu mal ve hakları k�raya verenler
mükelleft�r.

ı) Kanunun (1/3-h) maddes�ne göre, �steğe bağlı mükellef�yette �se talepte bulunanlar mükelleft�r.
1.1.Fazla veya Yers�z Uygulanan Verg�
1.1.1.Fazla veya Yers�z Verg� Uygulayanlar
3065 sayılı Kanunun (8/2)nc� maddes�ne göre, verg�ye tab� b�r �şlem söz konusu olmadığı veya KDV’y� fatura veya benzer� ves�kalarda

göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenled�ğ� bu tür ves�kalarda KDV gösterenler, bu verg�y� ödemekle mükelleft�rler. Bu husus kanuna göre
borçlu oldukları verg� tutarından daha yüksek b�r meblağı gösteren mükellefler �ç�n de geçerl�d�r. Bu g�b� sebeplerle fazla ödenen verg�ler, Mal�ye
Bakanlığının bel�rleyeceğ� usul ve esaslara göre �lg�l�lere �ade ed�l�r.
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Örneğ�n;Gel�r Verg�s� Kanununa göre verg�den muaf olanlar, mal ve h�zmet satışları dolayısıyla KDVhesaplamazlar. Kanun hükmüne rağmen
satış bedeller�nde verg� göster�p müşter�den verg� tahs�l edenler, bu verg�y� verg� da�res�ne yatırmak zorundadırlar.

Aynı şek�lde kanuna göre borçlu oldukları verg� tutarından daha yüksek b�r meblağı gösteren mükellefler de fazla tahs�l ett�kler� verg�y� verg�
da�res�ne ödemek mecbur�yet�nded�rler.

Örnek:100.000TL’l�k b�r satış �ç�n 8.000 TL verg� hesaplaması gerek�rken, 18.000TL hesaplayıp müşter�den tahs�l edenler, fazla tahs�l ett�kler�
bu verg�y� �lg�l� verg� da�res�ne beyan ed�p ödemek zorundadırlar.

1.1.2. Fazla veya Yers�z Ödenen Verg�n�n İades�
3065 sayılı Kanunun (8/2)nc� maddes� kapsamında fazla veya yers�z ödenen verg�n�n �ades� aşağıdak� esaslara göre gerçekleşt�r�l�r.
Kural olarak, fazla veya yers�z hesaplanan verg� bulunması durumunda, gerek satıcı gerekse alıcı nezd�nde �şlem�n KDV uygulanmadan öncek�

hale döndürülmes� esastır.
Fazla veya yers�z olarak hesaplanan verg�, öncel�kle satıcı tarafından alıcıya �ade ed�lecekt�r. Alıcının �nd�r�m hakkı bulunan mükellef

olmaması durumunda, satıcının söz konusu fazla veya yers�z KDV tutarını alıcıya öded�ğ�n� göster�r b�r belge �le verg� da�res�ne başvurması
gerekmekted�r. Alıcının �nd�r�m hakkı bulunan b�r mükellef olması durumunda �se, satıcının fazla veya yers�z KDV tutarını alıcıya öded�ğ�n� göster�r
belgeye ek olarak, alıcının fazla veya yers�z KDV tutarını �nd�r�m hesaplarından çıkarmak suret�yle düzeltme yaptığının alıcının verg� da�res�nden
alınacak b�r yazıyla tevs�k� de �stenecekt�r.

5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanununa
[8]

ekl� cetvellerde yer alan �dare, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan tesl�m ve
h�zmetler dolayısıyla fazla ve yers�z uygulanan verg�, söz konusu �dare, kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecekyazıya �st�naden verg� da�res�
tarafından yukarıdak� açıklamalar doğrultusunda alıcıya �ade ed�l�r. Söz konusu yazının genel bütçel� �darelerde söz konusu tutarın tahs�l ed�ld�ğ� ve
gel�r hesaplarına aktarıldığı, d�ğer �dare, kurum ve kuruluşlarda �se beyan ed�lerek verg� da�res�ne ödend�ğ�n� tevs�k etmes� gerek�r.

Satıcının, fazla veya yers�z olarak hesaplanan verg�y� alıcıya öded�ğ�n� göster�r belge ve �nd�r�m hakkı bulunan alıcıların düzeltmey� yaptığını
göster�r verg� da�res� yazısı �le b�rl�kte, beyanlarını düzeltmes� gerekmekted�r. Bu kapsamda, fazla veya yers�z hesaplanan KDV tutarı, �lg�l� dönem
beyannames�nden tenz�l ed�l�r ve sonrak� dönemler de buna göre düzelt�l�r.

Fazla veya yers�z olarak ödend�ğ� �dd�a ed�len KDV’n�n, satıcı tarafından �ade olarak talep ed�leb�lmes� �ç�n, KDV beyannames�nde hesaplanan
KDV olarak beyan ed�lmes� ve beyana konu ed�ld�ğ� dönem �le �ade talep ed�len dönem arasında asgar� söz konusu KDV tutarı kadar ödenecek KDV
çıkması gerekmekted�r.

- Beyan ed�len dönemle �ade talep ed�len dönem arasında, fazla veya yers�z uygulanan KDV tutarından daha düşük tutarda ödenecek KDV
çıkması durumunda, sadece bu tutar �adeye konu ed�leb�lecekt�r.

- Beyan ed�len dönemle �ade talep ed�len dönem arasında ödenecek KDV çıkmaması durumunda �se, sadece düzeltme yapılacak olup, �ade söz
konusu olmayacaktır.

İthalat sırasında fazla veya yers�z uygulanan verg�ler,3065 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes� hükmüne göre; �nd�r�m hakkına sah�p
olmayanlaraGümrük Kanununa göre �ade olunacaktır.

İthalat sırasında fazla veya yers�z uygulanan verg�n�n �nd�r�m hakkına sah�p mükelleflere �ades�, mükellef�n beyanlarının düzelt�lmes� üzer�ne
bağlı olduğu verg� da�res�nce gerçekleşt�r�l�r. Bunun �ç�n, �nd�r�m hakkına sah�p mükellef, gümrük �dares�ne b�r d�lekçe �le başvurarak, gümrük �dares�
fazla veya yers�z tahs�l ett�ğ� verg� tutarını mükellef�n verg� da�res�ne doğrudan göndereceğ� b�r yazı �le b�ld�r�r. Verg� da�res� bu yazı üzer�ne �ade
taleb�n� sonuçlandırır.

8/10/2012 tar�hl� ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
[9]

 1, 2 ve 3 üncü maddeler�nde, 6/6/2002 tar�hl� ve 4760 sayılı Özel Tüket�m

Verg�s� Kanununa
[10]

 ekl� (I) sayılı l�sten�n (B) cetvel�ndek� verg� tutarları uygulanarak tesl�m ed�len malların, �malatçılar tarafından �malatta
kullanılmaları hal�nde, verg� tutarlarının �nd�r�ml� uygulanmasına yönel�k düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Kararnamede düzenlenen �nd�r�ml� verg� uygulamalarından kaynaklanan verg� farklılaştırmalarının alıcılara �ade yöntem� �le
uygulanması, ÖTV Kanununun 12 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasında Mal�ye Bakanlığına ver�len yetk�ye �st�naden uygun görülmüş olup, bu

düzenlemeler�n uygulama usul ve esasları, 25 Ser� No.lu Özel Tüket�m Verg�s� Genel Tebl�ğ�nde
[11]

 bel�rlenm�şt�r.
Bu uygulamada, satıcılar tarafından tesl�me konu mallar �ç�n bağlı oldukları verg� da�reler�ne ödenm�ş olan ÖTV, KDV matrahına dâh�l

olduğundan, bu ÖTV’n�n 25 Ser� No.lu Özel Tüket�m Verg�s� Genel Tebl�ğ�nde yer alan usul ve esaslar çerçeves�nde �malatçılara �ade ed�len kısmı
üzer�nden hesaplanan KDV de fazla/yers�z hesaplanan KDV n�tel�ğ�ne dönüşmekted�r.  Bu şek�lde fazla/yers�z hesaplanan KDV n�tel�ğ�ne dönüşen
verg�,bu bölümde yer alan açıklamalar doğrultusunda �ade ed�l�r.

2. Verg� Sorumlusu
2.1. KDV’de Tevk�fat Uygulaması
3065 sayılı Kanunun (9/1) �nc� maddes�ne göre, mükellef�n Türk�ye �ç�nde �kametgâhının, �şyer�n�n, kanun� merkez� ve �ş merkez�n�n

bulunmaması haller�nde ve gerekl� görülen d�ğer hallerde Mal�ye Bakanlığı verg� alacağının emn�yet altına alınması amacıyla, verg�ye tab� �şlemlere
taraf olanları verg�n�n ödenmes�nden sorumlu tutma yetk�s�ne sah�pt�r.

Verg� alacağını güvence altına almak amacıyla düzenlenen bu madde sadece �kametgâhı, �şyer�, kanun� merkez� ve �ş merkez� Türk�ye'de
bulunmayanlar �ç�n öngörülmüş değ�ld�r. Mal�ye Bakanlığı, bunların dışında gerekl� gördüğü d�ğer hallerde de verg�n�n ödenmes�nden �şleme taraf
olanları sorumlu tutab�lecekt�r.

Maddede bel�rt�len �şlemlere taraf olanlar, kend�ne mal tesl�m ed�len veya h�zmet �fa ed�len k�ş� ve/veya kurumlardır. Bunlar, verg�n�n tam
olarak kes�l�p ödenmes�nden ve bununla �lg�l� d�ğer ödevler� yer�ne get�rmekten mükellef g�b� sorumlu olacaklardır.

KDV tevk�fatı �ht�yar� b�r uygulama olmayıp, Mal�ye Bakanlığınca tevk�fat uygulaması kapsamına alınan �şlemlerde alıcılar tarafından tevk�fat
yapılması zorunludur. D�ğer taraftan, Mal�ye Bakanlığınca tevk�fat kapsamına alınmamış �şlemlerde alıcılar tarafından tevk�fat yapılması mümkün
değ�ld�r.

2.1.1.KDV Tevk�fatının N�tel�ğ�
KDV tevk�fatı uygulaması, tesl�m veya h�zmet bedel� üzer�nden hesaplanan verg�n�n, tesl�m veya h�zmet� yapanlar tarafından değ�l, bu

�şlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen verg� sorumlusu sıfatıyla beyan ed�l�p ödenmes�d�r.
“Tam tevk�fat” �şlem bedel� üzer�nden hesaplanan verg�n�n tamamının �şleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan ed�l�p ödenmes�; “kısm�

tevk�fat” �se hesaplanan verg�n�n Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenen kısmının, �şleme muhatap olan alıcılar tarafından, d�ğer kısmının �se �şlem� (tesl�m
veya h�zmet�) yapan tarafından beyan ed�l�p ödenmes�d�r.

2.1.1.1. Beyan
Tevk�fat, genel bütçel� �dareler har�ç, tevk�fata tab� �şlem�n yapıldığı dönemde verg� sorumlularına a�t 2 No.lu KDV Beyannames� �le beyan

ed�l�r.
Tevk�fat kapsamındak� �şlemlerde verg�y� doğuran olay bakımından özell�kl� b�r durum söz konusu olmayıp, bu �şlemlere �l�şk�n KDV’n�n

beyan dönem� 3065 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�ne göre tesp�t ed�l�r.
Bu kapsamda, �şleme a�t fatura veya benzer� belge �zleyen ay �ç�nde düzenlense dah� sorumlu sıfatıyla beyan, �şlem�n vuku bulduğu dönem�n

beyan süres� �ç�nde yapılır. Kısm� tevk�fat uygulamasında satıcının mükellef sıfatıyla 1 No.lu KDV Beyannames� �le beyan edeceğ� kısım da aynı
dönemde beyan ed�l�r.

H�zmet �şlemler�nde, h�zmet�n ayın sonunda tamamlanması hal�nde de fatura �zleyen ayda düzenlense b�leyukarıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde �şlem
yapılır. İşlem bedel�n�n ödenmemes�, �şleme a�t faturanın süres�nde düzenlenmemes�, alıcıya geç gelmes� veya h�ç gelmemes� tevk�fatın yapılıp
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yukarıda bel�rt�len süre �ç�nde sorumlu tarafından beyan ed�lmes�ne engel değ�ld�r.
Genel bütçel� �dareler dışındak� verg� sorumluları tevk�f ett�kler� verg�y�, verg� sorumlularına a�t 2 No.lu KDV Beyannames� �le beyan ederler.

Bunların başka faal�yetler� neden�yle KDV mükellef�yetler�n�n bulunmaması ve dolayısıyla 1 No.lu KDV Beyannames� vermemeler� bu uygulamaya
engel değ�ld�r.

2 No.lu KDV Beyannames� sadece tevk�fata tab� �şlemler�n olduğu dönemlerde ver�l�r. Gerçek usulde KDV mükellefler� (KDV1 verg� türünden
mükellef s�c�l�nde kayıtlı olanlar), tevk�fata tab� tutulan KDV’n�n beyanında 1015B Beyanname kodlu KDV2 Beyannames�n�, gerçek usulde KDV
mükellef�yet� bulunmayanlar (Genel bütçel� �dareler dışındak� kamu kurum ve kuruluşlarıdah�l) �se söz konusu verg�n�n beyanında 9015 Beyanname
kodlu KDV2 Beyannames�n� kullanırlar.

Genel bütçel� �dareler, tevk�f ett�kler� KDV �ç�n sorumlu sıfatıyla beyanname vermezler, tevk�f ed�len KDV doğrudan bunların muhasebe
b�r�mler�nce gel�r kayded�l�r.

Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununa ekl� cetvellerde yer alan �dare, kurum ve kuruluşların tevk�fat uygulaması
kapsamındak� alımlarına a�t bedeller�n, genel bütçe ödenekler� dışındak� b�r kaynaktan karşılanması hal�nde tevk�f ed�len KDV, söz konusu �dare,
kurum ve kuruluşlar tarafından 2 No.lu KDV Beyannames� �le beyan ed�l�p ödenecekt�r.

Tevk�fat, bu Tebl�ğ kapsamında olan mal ve h�zmetler� satın alan ve adına fatura ve benzer� belge düzenlenen sorumlu tarafından yapılarak,
yukarıdak� bel�rlemeler çerçeves�nde 2 No.lu KDV Beyannames� �le beyan ed�l�p ödenecek veya doğrudan muhasebe b�r�mler�nce �lg�l� Bütçe hesabına
gel�r kaydı yapılacaktır.

KDV mükellef�yet� bulunmayan BSMV mükellefler�n�n, 2 No.lu KDV Beyannames�n� kurumlar verg�s� yönünden bağlı oldukları verg�
da�res�ne vermeler� gerekmekted�r.

Ancak, bankaların tevk�f ett�kler� verg�y� ödemey� yapan şubeler �t�barıyla, şubeler�n bağlı bulundukları verg� da�res�ne beyan ed�p ödemeler�
de mümkündür.

Bu terc�h� yapan bankaların, durumu b�r d�lekçe �le önceden genel müdürlüğün bağlı olduğu verg� da�res�ne yazılı şek�lde b�ld�rmeler�
gerekmekted�r. Bu b�ld�r�me a�t yazının b�r örneğ�, genel müdürlük tarafından şubelere gönder�l�r, şubeler tarafından da kend� bağlı oldukları verg�
da�reler�ne �braz ed�lmek suret�yle sorumlu sıfatıyla beyan, şubeler tarafından yapılmaya başlanır.

2.1.1.2. İnd�r�m
2 No.lu KDV Beyannames�nde herhang� b�r surette �nd�r�m yapılması mümkün olmadığından tevk�f ed�len KDV’n�n tamamının beyan ed�lerek

verg� da�res�ne ödenmes� gerekmekted�r.
Tevk�fat uygulayan alıcının KDV mükellef�yet�n�n bulunması ve tevk�fat uyguladığı tesl�m veya h�zmet� �nd�r�m hakkı tanınan �şlemlerde

kullanacak olması hal�nde, sorumlu sıfatıyla beyan ed�len tutar, beyanın yapıldığı ay �ç�nde ver�lmes� gereken 1 No.lu KDV Beyannames�nde �nd�r�m
konusu yapılab�l�r. Bu �nd�r�m�n dayanağı 2 No.lu KDV Beyannames� olacaktır.

Kısm� tevk�fata tab� �şlemlerde, �şlem bedel� üzer�nden hesaplanan KDV;
- Satıcı tarafından beyan ed�lecek kısmı, takv�m yılı aşılmamak şartıyla �şleme a�t fatura veya benzer� belgen�n defterlere kayded�ld�ğ� döneme

�l�şk�n olarak ver�lmes� gereken,
- Sorumlu sıfatıyla beyan ed�len kısmı �se 2 No.lu KDV Beyannames�n�n ver�ld�ğ� ay �ç�nde ver�lmes� gereken,
1 No.lu KDV Beyannames�nde �nd�r�m konusu yapılır.
Örnek:Satıcı (B), alıcı (A)’ya 12 Mayıs’ta 1.000 TL karşılığında bakır tel tesl�m etm�ş, genel oranda KDV’ye tab� bu tesl�mle �lg�l� olarak 13

Mayıs’ta düzenled�ğ� faturada hesaplanan KDV, tevk�f ed�lecek KDV ve tahs�l ed�lecek KDV tutarlarını, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.4.2.) bölümündek�
açıklamalara uygun olarak, sırayla 180 TL, 126 TL ve 54 TL olarak gösterm�şt�r.

(A), bu alışla �lg�l� 2 No.lu KDV Beyannames�n� 24 Haz�ran’a kadar vermek zorundadır. Bu ödev�n� yer�ne get�rm�şse, söz konusu beyanname
�le sorumlu sıfatıyla beyan edeceğ� 126 l�rayı, 24 Haz�ran’a kadar vermes� gereken Mayıs dönem� 1 No.lu KDV Beyannames�nde �nd�r�m konusu
yapab�lecekt�r. 2 No.lu KDV Beyannames� yanlışlıkla süres�nden sonra, mesela, 24 Ağustos’ta ver�l�rse 126 TL tutar da 24 Ağustos’a kadar ver�lmes�
gereken Temmuz dönem� 1 No.lu KDV beyannames�nde �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r.

Mükellef (A)’nınsatıcıya öded�ğ�/borçlandığı 54 TL tutar �se yıl geçmemek şartıyla alış faturasının defterlere kayded�ld�ğ� dönemde �nd�r�m
konusu yapılab�lecekt�r.

Satıcının bu tesl�mle �lg�l� faturayı süres�nden sonradüzenley�p (A)’ya �nt�kal ett�rmes� sorumlu sıfatıyla beyanın 24 Haz�ran’a kadar
yapılmasına engel değ�ld�r. Bu durumda hesaplanan verg�n�n sorumlu sıfatıyla beyan ed�lecek olan 126 TL tutarındak� kısım 24 Haz�ran’a kadar 2
No.lu KDV Beyanname �le b�ld�r�lecek, satıcıya ödenmes� gereken 54 TL tutarındak� kısım �se verg�y� doğran olayın gerçekleşt�ğ� takv�m yılı geçmemek
şartıyla faturanın defterlere kayded�ld�ğ� dönem �ç�n ver�lecek 1 No.lu Beyannamede �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r.

2.1.2. Tam Tevk�fat Uygulaması
Bu bölüm kapsamındak� �şlemlerde, �şlem bedel� üzer�nden hesaplanan KDV’n�n tamamı, mal veya h�zmet�n alıcıları tarafından tevk�fata tab�

tutulur.
Tam tevk�fat uygulanacak �şlemler, bu bölümde bel�rt�lenlerle sınırlı olup, bunlar dışındak� �şlemlerde �şleme muhatap olanlar tarafından tam

tevk�fat uygulaması kapsamında �şlem yapılmayacaktır.
2.1.2.1. İkametgâhı, İşyer�, Kanun� Merkez� ve İş Merkez� Türk�ye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler
3065 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�ne göre b�r h�zmet�n KDV’n�n konusuna g�reb�lmes� �ç�n Türk�ye’de �fa ed�lmes� gerekmekted�r. Aynı

Kanunun (6/b) maddes�nde �se Türk�ye'de yapılan veya faydalanılan h�zmetler�n Türk�ye'de �fa ed�lm�ş sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Buna göre, �kametgâhı, �şyer�, kanun� merkez� ve �ş merkez� Türk�ye’de bulunmayanların Türk�ye’de yaptığı h�zmetler �le bunların yurt dışında

yaptığı ancak Türk�ye’de faydalanılan h�zmetler KDV’ye tab� olacaktır.
Bu g�b� h�zmet �falarında mükellef, esas olarak h�zmet� �fa eden olmakla b�rl�kte, Türk�ye'de �kametgâhı, �şyer�, kanun� merkez� ve �ş merkez�

bulunmadığından, KDV’n�n tamamı, h�zmetten faydalanan yurt �ç�ndek� muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan ed�l�p ödenecekt�r.
H�zmet�n verg�den müstesna olması ve h�zmet�n yurt dışında yapılıp h�zmetten yurt dışında faydalanılması hal�nde, mükellef veya sorumlu

sıfatıyla KDV beyan ed�lmeyecekt�r.
KDV’n�n sorumlu sıfatıyla beyan ed�lmes� �ç�n h�zmetten Türk�ye’de faydalanan muhatabın KDV mükellef� olması şart değ�ld�r. KDV

mükellef�yet� bulunmayanlar da söz konusu h�zmetler neden�yle KDV tevk�fatı yaparak 2 No.lu KDV Beyannames� �le beyan etmek ve ödemek
zorundadır.

Yurt dışından tem�n ed�len ve tevk�fata tab� tutulması gereken h�zmetlere �l�şk�n olarak aşağıdak� örnekler ver�leb�l�r:
Türk�ye’de �kametgâhı, �şyer�, kanun� merkez� ve �ş merkez� bulunmayan f�rmalar tarafından;
- Türk�ye’de �nşa ed�lecek b�r alış-ver�ş merkez� �ç�n yurt dışında ç�z�l�p Türk�ye’ye gönder�len m�mar� proje h�zmet�,
- Türk�ye’de faal�yette bulunan enerj� santral�n�n �şlet�lmes�ne �l�şk�n olarak yurt dışından ver�len danışmanlık h�zmet�,
- KDV mükellef�yet� olmayan genel bütçel� b�r �dareye yurt dışından ver�len b�lg�sayar yazılım h�zmet�,
- KDV mükellef�yet� olmayan b�r s�v�l toplum kuruluşuna konusuyla �lg�l� olarak dünyadak� hukuk� gel�şmeler hakkında yurt dışından b�lg�

gönder�lmes� h�zmet�.
Bu bölüm kapsamında olan h�zmetler�n aynı zamanda kısm� tevk�fat uygulaması kapsamında da olması hal�nde, bu bölüme göre �şlem tes�s

ed�l�r.
İkametgâhı, �şyer�, kanun� merkez� ve �ş merkez� Türk�ye’de bulunmayanlar tarafından yapılan 3065 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�

kapsamındak� mal tesl�mler�nde de bu bölüm kapsamında �şlem tes�s ed�l�r.
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Tesl�m�n verg�den müstesna olması hal�nde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla verg� beyan ed�lmez.
2.1.2.2. Serbest Meslek Faal�yet� Çerçeves�nde Yapılan Tesl�m ve H�zmetler
3065 sayılı Kanunun (1/1) �nc� maddes�ne göre, serbest meslek faal�yet� çerçeves�nde yapılan tesl�m ve h�zmetler verg�ye tab�d�r. Sözü ed�len

faal�yetler� mutat ve sürekl� olarak yapanlar KDV mükellef� olacak, arız� serbest meslek faal�yet�nde bulunanların �se KDV mükellef�yet� tes�s
ed�lmeyecekt�r.

Serbest meslek faal�yetler�n� mutat ve sürekl� olarak yapanların, prens�p olarak KDV mükellef�yet� tes�s ett�rmeler� gerekmekted�r. Ancak, 193
sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 18 �nc� maddes� kapsamına g�ren tesl�m ve h�zmetler� münhasıran aynı Kanunun 94 üncü maddes�nde bel�rt�len k�ş�,
kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV’n�n, bu k�ş� veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan ed�lmes� gerek�r.

Serbest meslek erbabının bu uygulamadan faydalanab�lmes� �ç�n KDV mükellef�yet�n�n sadece Gel�r Verg�s� Kanununun 18 �nc� maddes�
kapsamına g�ren �şlemlerden �baret olması ve �şlemler�n�n tamamının aynı Kanunun 94 üncü maddes�nde sayılan k�ş�, kurum ve kuruluşlara yapılması
gerekmekted�r.

Ayrıca, sorumluluk uygulaması kapsamında �şlem yapılab�lmes� �ç�n Gel�r Verg�s� Kanununun 18 �nc� maddes� kapsamına g�ren �şlemler� yapan
k�ş�ler�n, bu şek�lde �şlem yapılmasını önceden verg� sorumlusuna (Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�nde sayılanlara) b�ld�rmes�
gerekmekted�r.

İşlemler�ne a�t verg�n�n beyan ve ödeme mükellef�yet� sorumlular tarafından yer�ne get�r�len serbest meslek mensupları (Gel�r Verg�s�
Kanununun 18 �nc� maddes�nde sayılanlar) ayrıca KDV beyannames� vermez ve defter tutmazlar. İşlem�n belgelend�r�lmes� �se Verg� Usul Kanununun
genel hükümler�ne göre gerçekleşt�r�l�r.

Bu uygulamaya göre, Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�nde sayılan k�ş�, kurum ve kuruluşlar, aynı Kanunun 18 �nc� maddes�
kapsamına g�ren k�ş�lere yaptıkları ödemeler �le �lg�l� olarak gel�r verg�s� (GV) stopaj tutarı dâh�l �şlem bedel� üzer�nden KDV hesaplayıp sorumlu
sıfatıyla beyan ed�p öderler. Hesaplanan KDV tutarı GV stopaj matrahına dâh�l ed�lmez.

Örnek:Derg�lere kar�katür ç�zen b�r serbest meslek mensubu, kar�katür başına 200 TL net tel�f ücret� almaktadır. Kar�katür�st�n her ay 1
kar�katür verd�ğ� (A) derg� �şletmes� bu h�zmetle �lg�l� GV ve KDV tevk�fat tutarlarını aşağıdak� şek�lde hesaplayacaktır.

- KDV har�ç, GV stopajı dah�l tutar: 200 / 0,83 = 240,96 TL
- GV Stopajı : 240,96 x 0,17 = 40,96 TL
- KDV : 240,96 x 0,18 = 43,37 TL
- GV stopajı ve KDV dah�l toplam bedel: 200 + 40,96 + 43,37 = 284,33 TL
Derg� �şletmes� 40,96 TL tutarındak� GV stopajını, muhtasar beyannames�ne dah�l edecek, 43,37 TL tutarındak� KDV’y� �se 2 No.lu KDV

beyannames� �le beyan edecekt�r. Bu tutarın 1 No.lu KDV beyannames�nde genel hükümler çerçeves�nde �nd�r�m konusu yapılab�leceğ� açıktır.
Gel�r Verg�s� Kanununun 18 �nc� maddes� kapsamına g�ren tesl�m veya h�zmetler� aynı Kanunun 94 üncü maddes�nde sayılan k�ş�, kurum ve

kuruluşlar yanında bu maddede yer almayanlara da yapanlar, yukarıda bel�rt�len uygulamadan faydalanamazlar.
Sorumluluk uygulamasını terc�h etmeyenler �le esasen bu kapsama g�rmes� mümkün olmayan mükellefler�n, Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü

maddes�nde sayılan k�ş�, kurum ve kuruluşlar �le bunlar dışındak�lere yaptıkları �şlemler� sebeb�yle hesaplanan KDV, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3) bölümü saklı
kalmak kaydıyla, kend�ler� tarafından mükellef sıfatıyla beyan ed�l�p öden�r. Bu mükellefler genel hükümler çerçeves�nde defter tutar, belge düzenler
ve KDV beyannames� ver�rler. Bu durumda, Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�nde sayılan k�ş�, kurum ve kuruluşların, Tebl�ğ�n (I/C-
2.1.3)bölümü saklı kalmak kaydıyla, bu �şlemler sebeb�yle verg� sorumlulukları söz konusu olmaz.

Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�nde sayılan k�ş�, kurum ve kuruluşlar bu bölüm kapsamındak� alımlarında, satıcılardan b�r yazı talep
ederler. Bu yazıda �şlem� yapanlar;

- Faal�yetler�n�n arız� olması neden�yle KDV’ye tab� olmadığını veya
- Faal�yetler�n�n KDV’ye tab� olduğunu ve hesaplanacak KDV’n�n sorumlu sıfatıyla beyanını terc�h ett�kler�n� veya
- Faal�yetler�n�n KDV’ye tab� olduğunu ve hesaplanacak KDV’n�n kend�ler� tarafından mükellef sıfatıyla beyan ed�leceğ�n�,
bel�rt�rler. Bu yazı, Verg� Usul Kanununun muhafaza ve �braz hükümler� çerçeves�nde saklanır ve gerekt�ğ�nde yetk�l�lere �braz ed�l�r.
Öte yandan, serbest meslek mensuplarından yapılan gel�r verg�s� kes�nt�ler� muhtasar beyanname �le beyan ed�lmekte, bunlardan Gel�r Verg�s�

Kanununun 18 �nc� maddes� kapsamına g�renler, “Ödemeler” kulakçığında “021” kodu �le l�stelenmekted�r. L�stede “021” kodu �le yer alan serbest
meslek mensuplarından KDV tevk�fatı yapılanlar ve yapılmayanlar �lg�l� satırlara g�r�ş yapılmak suret�yle beyan ed�l�r.

2.1.2.3. K�ralama İşlemler�
3065 sayılı Kanunun (1/3-f) maddes�ne göre, Gel�r Verg�s� Kanununun 70 �nc� maddes�nde bel�rt�len mal ve hakların k�raya ver�lmes� �şlemler�

KDV’n�n konusuna g�rmekted�r.
Buna göre, söz konusu mal ve hakların k�raya ver�lmes� �şlem�, t�car�, sınaî, z�ra� ve serbest meslek faal�yet� çerçeves�nde ver�len b�r h�zmet

olmasa dah� KDV’ye tab� olacaktır.
Bu k�ralama �şlemler� �le �lg�l� KDV;
- K�raya veren�n başka faal�yetler� neden�yle KDV mükellef�yet�n�n bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama

dâh�ld�r),
- K�racının KDV mükellef� olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâh�l değ�ld�r),
şartlarının b�rl�kte var olması hal�nde, k�racı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan ed�lecekt�r.
Ayrıca, k�racının;
- Gel�r Verg�s� Kanununa göre bas�t usulde verg�lend�r�lenler (�st�snadan vazgeçerek KDV mükellef� olmasalar dah�),
- Banka ve s�gorta ş�rketler� g�b� faal�yetler� KDV’den �st�sna olan �şletmeler,
- Sadece KDV’ye tab� �şlemler�n�n bulunduğu dönemlerde KDV mükellef�yet� tes�s ett�rerek beyanname vermeler� uygun görülenler,
- 5018 sayılı Kanuna ekl� cetvellerde yer alan �dare, kurum ve kuruluşlar
olması haller�nde de, k�ralama h�zmet�ne a�t KDV söz konusu k�racılar tarafından bu bölüm kapsamında tevk�fata tab� tutulacaktır.
Tevk�fata tab� tutulan KDV’n�n beyan ve ödenmes� konusunda, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.1.1) bölümündek� açıklamalar d�kkate alınır.
KDV’ye tab� olan k�ralama �şler�nde k�raya veren�n başka faal�yetler� dolayısıyla KDV mükellef� olması hal�nde, tam tevk�fat uygulaması söz

konusu olmaz; k�raya veren, k�ralama faal�yetler�ne a�t KDV’y� d�ğer faal�yetler� �le b�rl�kte genel esaslara göre beyan eder. Faal�yetler� sadece 2 No.lu
KDV Beyannames� vermeler�n� gerekt�renler, bu kapsamda mütalaa ed�lmez.

Yukarıda bel�rt�lenler har�ç k�racının KDV mükellef� olmaması hal�nde de (faal�yetler� sadece 2 No.lu KDV Beyannames� vermeler�n�
gerekt�renler de bu kapsamda mütalaa ed�lecekt�r) k�ra bedel� üzer�nden hesaplanan KDV, k�raya veren tarafından mükellef sıfatıyla beyan ed�l�r.
K�raya veren�n başka nedenlerle KDV mükellef�yet� olmaması bu uygulamaya engel değ�ld�r.

K�ralama �şlem�n�n KDV’den müstesna olması hal�nde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan ed�lmez.
Örneğ�n;Gel�r Verg�s� Kanununun 70 �nc� maddes�nde sayılan mal ve haklar arasında yer alan gayr�menkuller�n k�ralanması �şlemler�, b�r

�kt�sad� �şletmeye dah�l olmamaları şartıyla, 3065 sayılı Kanunun (17/4-d) maddes�ne göre KDV’den müstesnadır.
Dolayısıyla, b�r �kt�sad� �şletmeye dah�l olmayan gayr�menkuller�n k�ralanması �şlemler�nde KDV ve sorumluluk uygulaması söz konusu

olmayacaktır.
5018 sayılı Kanuna ekl� cetvellerde yer alan �dare, kurum ve kuruluşların Tebl�ğ�n bu bölümü kapsamındak� k�ralama �şlemler�nde, k�racının

KDV mükellef� olup olmadığına bakılmaksızın, tevk�fat uygulanmayacaktır. Bu durumda, söz konusu �dare, kurum ve kuruluşlar k�raya verme
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�şlemler� dışında KDV’ye tab� �şlemler� bulunmamaları kaydıyla, 1 No.lu KDV Beyannames�n� sadece k�ralama �şlem�n�n gerçekleşt�ğ� dönemler �ç�n
ver�rler. Genel bütçel� �darelerde KDV’n�n beyanı konusunda, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.1.1) bölümündek� açıklamalar d�kkate alınır.

2.1.2.4. Reklâm Verme İşlemler�
KDV mükellef� olan gerçek veya tüzel k�ş�ler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dah�l değ�ld�r), KDV mükellef�yet�

olmayan;
- Amatör spor kulüpler�ne, oyuncularının formalarında göster�lmek,
- Şahıslara veya kuruluşlara a�t b�na, arsa, araz� g�b� yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleşt�r�lmek,
- Gerçek veya tüzel k�ş�ler tarafından yayımlanan derg�, k�tap g�b� yazılı eserlerde yayınlanmak,
suret�yle ve bunlara benzer şek�llerde reklâm vermekted�rler.
Bu şek�lde reklâm verme �şlemler� �le �lg�l� KDV, reklâm h�zmet� verenler�n KDV mükellef� olmaması hal�nde, reklâm h�zmet� alanlar

tarafından sorumlu sıfatıyla beyan ed�lecekt�r.
Ayrıca, bu bölüm kapsamındak� reklam h�zmet�n� alanların;
- Gel�r Verg�s� Kanununa göre bas�t usulde verg�lend�r�lenler (�st�snadan vazgeçerek KDV mükellef� olmasalar dah�),
- Banka ve s�gorta ş�rketler� g�b� faal�yetler� KDV’den �st�sna olan �şletmeler,
- Sadece KDV’ye tab� �şlemler�n�n bulunduğu dönemlerde KDV mükellef�yet� tes�s ett�rerek beyanname vermeler� uygun görülenler,
- 5018 sayılı Kanuna ekl� cetvellerde yer alan �dare, kurum ve kuruluşlar
olması haller�nde de reklam h�zmet�ne a�t KDV, h�zmet� alanlar tarafından bu bölüm kapsamında tevk�fata tab� tutulacaktır.
Tevk�fata tab� tutulan KDV’n�n beyan ve ödenmes� konusunda, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.1.1) bölümündek� açıklamalar d�kkate alınır.
5018 sayılı Kanuna ekl� cetvellerde yer alan �dare, kurum ve kuruluşların Tebl�ğ�n bu bölümü kapsamında reklâm h�zmet� vermeler� hal�nde,

reklâm h�zmet� alanın KDV mükellef� olup olmadığına bakılmaksızın tevk�fat uygulanmayacaktır. Bu �şlemlerde KDV’n�n beyanı, Tebl�ğ�n (I/C-
2.1.2.3) bölümünde bu konuya �l�şk�n açıklamalara göre yapılacaktır.

2.1.3. Kısm� Tevk�fat Uygulaması
2.1.3.1. Kısm� Tevk�fatın Mah�yet� ve Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) bölümler� kapsamındak� �şlemlerde, �şlem bedel� üzer�nden hesaplanan KDV’n�n tamamı değ�l, bu

�şlemler �ç�n �zleyen bölümlerde bel�rlenen orandak� kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan ed�l�p ödenecek; tevk�fata tab� tutulmayan kısım
�se satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan ed�l�p (beyannamede ödenmes� gereken KDV çıkması hal�nde) ödenecekt�r.

Kısm� tevk�fat uygulanacak �şlemler, söz konusu bölümlerde bel�rt�lenlerle sınırlı olup, bunlar dışındak� �şlemlerde �şleme muhatap olanlar
tarafından kısm� tevk�fat yapılmayacaktır.

Kısm� tevk�fat uygulaması kapsamında KDV tevk�fatı yapmak üzere sorumlu tutulab�lecekler aşağıda �k� grup hal�nde sayılmış olup, tevk�fat
uygulaması kapsamındak� her b�r �şlem bazında tevk�fat yapması gerekenler, söz konusu gruplardan b�r�ne veya �k�s�ne veyahut söz konusu gruplar
kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suret�yle Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde bel�rt�lmekted�r.

a) KDV mükellefler� (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dah�l değ�ld�r)
b) Bel�rlenm�ş alıcılar (KDV mükellef� olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekl� cetvellerde yer alan �dare, kurum ve kuruluşlar, �l özel �dareler� ve bunların teşk�l ett�kler� b�rl�kler, beled�yeler�n

teşk�l ett�kler� b�rl�kler �le köylere h�zmet götürme b�rl�kler�,
- Yukarıda sayılanlar dışındak�, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayel� kuruluşlar,
- Kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel k�ş�l�ğ� ha�z emekl� ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu �kt�sad� teşebbüsler� (Kamu İkt�sad� Kuruluşları, İkt�sad� Devlet Teşekküller�),
- Özelleşt�rme kapsamındak� kuruluşlar,
- Organ�ze sanay� bölgeler� �le menkul kıymetler, vadel� �şlemler borsaları dah�l bütün borsalar,
- Yarıdan fazla h�sses� doğrudan yukarıda sayılan �dare, kurum ve kuruluşlara a�t olan (tek başına ya da b�rl�kte) kurum, kuruluş ve �şletmeler,
- Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.nde �şlem gören ş�rketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları.
Okul a�le b�rl�kler� ve Sağlık Bakanlığına bağlı a�le hek�ml�ğ� kurumları,Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlend�r�lmez.
Bel�rlenm�ş alıcıların b�rb�rler�ne karşı yaptıkları tesl�m ve h�zmetlerde (ş�rketleşenler dah�l profesyonel spor kulüpler�nce yapılanlar har�ç),

KDV tevk�fatı uygulanmaz.
5018 sayılı Kanuna ekl� cetvellerde yer alan �dare, kurum ve kuruluşların tevk�fat uygulaması kapsamındak� alımlarına a�t bedeller�n, genel

bütçe ödenekler� dışındak� b�r kaynaktan ödenmes� tevk�fat uygulamasına engel değ�ld�r.
Bu kapsamda tevk�f ed�len verg�ler, verg� sorumlularına a�t 2 No.lu KDV Beyannames� �le yetk� alanı �çer�s�nde bulunulan verg� da�res�ne,

Tebl�ğ�n (I/C-2.1.1.1)bölümündek� açıklamalara göre beyan ed�l�p kanun� süres� �çer�s�nde öden�r.
KDV mükellef�yet� bulunmayanların, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında olmamak kaydıyla, kısm� tevk�fat uygulaması kapsamındak�

alımlarında tevk�fat uygulaması söz konusu olmayacaktır.
Örnek:KDV mükellef�yet� bulunmayan apartman yönet�mler�ne ver�len özel güvenl�k h�zmetler�nde ya da KDV mükellef�yet� bulunmayan konut

yapı kooperat�fler�ne ver�len yapı denet�m h�zmetler�nde, tevk�fat uygulanmayacaktır.
2.1.3.2. Kısm� Tevk�fat Uygulanacak H�zmetler
Bu bölümde yer ver�len kısm� tevk�fat kapsamındak� �şlemler�n tamamı "h�zmet" mah�yet�nde olup, "tesl�m" mah�yet�ndek� �şlemler bu bölüm

kapsamına g�rmemekted�r.
Bu nedenle, bu bölüm kapsamında tevk�fat uygulayacak alıcıların tevk�fat kapsamına g�ren h�zmetlerde kullanılmak üzere p�yasadan

yapacakları mal alımlarında (Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.3) bölümü kapsamındak� mallar har�ç) tevk�fat uygulanmayacaktır.
Ancak, bu bölüm kapsamına g�ren h�zmetler� �fa edenler�n bu amaçla kullandıkları mallara a�t tutarlar h�zmet bedel�nden düşülmeyecek;

tevk�fat, kullanılan mallara a�t tutarlar da dah�l olmak üzere toplam h�zmet bedel� üzer�nden hesaplanan KDV tutarına göre bel�rlenecekt�r.
Örnek:B�r banka şubes� bahçe duvarının �nşası �ş�n�, malzeme bankaya, �şç�l�k müteahh�de a�t olmak üzere 4.000 TL + 720 TL KDV

karşılığında �hale etm�şt�r. Banka şubes�, kum, dem�r, ç�mento, tuğla, br�ket vb. malzemey� p�yasadan 6.000 TL + 1.080 TL KDV’ye tem�n etm�şt�r.
Banka şubes�, malzemeler�n alımı sırasında tevk�fat uygulamayacak, müteahh�d�n yapacağı 4.000 TLtutarındak� h�zmete �l�şk�n 720 TL KDV üzer�nden
�se Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.1) bölümü gereğ�nce tevk�fat uygulanacaktır.

Banka şubes�n�n, bahçe duvarı yapım �ş�n� malzemeler de müteahh�de a�t olmak üzere 10.000 TL karşılığında �hale etmes� hal�nde,
müteahh�d�n faturasında malzeme ve �şç�l�k tutarları 6.000 TL ve 4.000 TL olarak ayrı ayrı göster�lse b�le, 10.000 TL tutarındak� toplam bedel
üzer�nden hesaplanacak 1.800 TL KDV’ye, yapım �şler� �ç�n geçerl� olan oranda tevk�fat uygulanacaktır.

2.1.3.2.1. Yapım İşler� �le Bu İşlerle B�rl�kte İfa Ed�len Mühend�sl�k-M�marlık ve Etüt-Proje H�zmetler�
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2.1.3.2.1.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı �fa ed�len yapım �şler� �le bu �şlerle b�rl�kte �fa ed�len mühend�sl�k-m�marlık ve etüt-proje

h�zmetler�nde, alıcılar tarafından (2/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
2.1.3.2.1.2. Kapsam
Bu bölüm kapsamına aşağıdak� h�zmetler g�rmekted�r:
- B�na, karayolu, dem�ryolu, otoyol, haval�manı, rıhtım, l�man, tersane, köprü, tünel, metro, v�yadük, spor tes�s�, alt yapı, boru �let�m hattı,

haberleşme ve enerj� nak�l hattı, baraj, enerj� santral�, raf�ner� tes�s�, sulama tes�s�, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerler�ne �l�şk�n her türlü
�nşaat �şler�.

- Yukarıda sayılan yapılar ve �nşaat �şler� �le �lg�l� tes�sat, �malat, �hrazat, nakl�ye, ısıtma-soğutma s�stemler�, ses s�stem�, görüntü s�stem�, ışık
s�stem�, tamamlama, boya badana dah�l her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlend�rme,
montaj, demontaj ve benzer� �şler. Bu �şler, yukarıda bel�rt�len yapılarla �lg�l� olmakla b�rl�kte �nşaat �ş�nden sonra veya �nşaat �ş�nden bağımsız olarak
yapılmaları hal�nde de bu kapsamda tevk�fata tab� tutulur.

- Yapım �şler� �le b�rl�kte �fa ed�len; m�marlık, mühend�sl�k, etüt, plan, proje, har�ta (kadastral har�ta dâh�l), kadastro, �mar uygulama, her
ölçekte �mar planı hazırlama ve benzer� h�zmetler. Bu h�zmetler yapım �şler�nden ayrı ve bağımsız olarak ver�ld�ğ� takd�rde Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.2.)
bölümü kapsamında değerlend�r�l�r.

Yüklen�c�ler� tarafından tamamen veya kısmen alt yüklen�c�lere (taşeronlara) veya daha alt yüklen�c�lere devred�len yapım �şler�nde, �ş�
devreden her yüklen�c� tarafından, kend�s�ne �fa ed�len h�zmete a�t KDV üzer�nden tevk�fat yapılır.

Örnek 1: (A) Bakanlığı tarafından yapılan enerj� nak�l hattı �ş� �hales�n� (B) İnşaat A.Ş. kazanmıştır. (B) bu �şe a�t nakl�ye �şler�n� (C) f�rmasına
devretm�şt�r. Bu durumda, (B)’n�n (A)’ya, (C)’n�n (B)’ye düzenled�kler� faturalarda tevk�fat uygulanacaktır.

Örnek 2: DSİ tarafından yaptırılan b�r baraj �nşasında kullanılacak hazır betonun, �ş�n asıl yüklen�c�s� (A) İnş. Taah. A.Ş. tarafından (B) Hazır
Beton A.Ş. nden tem�n ed�lmes� durumunda, hazır betonun hazırlanması, nakl� ve yer�ne konulması �ş�n�n bel�rl� b�r yapım �ş�n�n bölümler�n� teşk�l eden
�şlerden olması ve bu nedenle �nşaat taahhüt �ş� olarak kabul ed�lmes� neden�yle, (B) tarafından ver�len hazır beton taahhüt ve tem�n� h�zmet� tevk�fat
uygulaması kapsamında olacaktır.

Tevk�fat uygulaması kapsamındak� �ş�n b�r kısmının alt yüklen�c�lere (taşeronlara) devred�lmes� hal�nde, dev�r �şlemler�n�n yazılı b�r
sözleşmeye dayanıp dayanmaması tevk�fat uygulaması bakımından önem arz etmemekted�r.

Alıcının, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılanlar arasında yer almaması hal�nde, �lk yüklen�c�n�n ve alt yüklen�c�ler�n bu kapsamdak�
h�zmetler� tevk�fata tab� tutulmaz. Ancak �lk yüklen�c�n�n Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b)ayrımı kapsamında yer alması hal�nde, �lk aşamada tevk�fat
kapsamına g�rmeyen bu �ş�n kısmen veya tamamen devred�ld�ğ� alt yüklen�c�lerden tevk�fat yapılır.

Örnek 3: Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b)ayrımı kapsamına g�rmeyen (A) Ltd. Şt�., yaptıracağı h�zmet b�nası �nşaatını (B) A.Ş. ne �hale etm�şt�r. (B),
h�sse senetler� BİST’te �şlem gören b�r ş�rkett�r. (B), bu �nşaatın su basmanı �ş�n� (C) f�rmasına yaptırmaktadır.

Bu durumda, (B)’n�n (A)’ya düzenled�ğ� faturada tevk�fat uygulanmayacak, (C)’n�n (B)’ye düzenled�ğ� faturada �se tevk�fat uygulanacaktır.
Alıcı ve �lk yüklen�c�n�n Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında yer alması hal�nde, �lk safhada tevk�fat söz konusu değ�ld�r. Ancak �lk

yüklen�c�n�n bu yapım �ş�n� Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında yer almayan alt yüklen�c�lere devretmes� hal�nde, kend�s� tarafından tevk�fat
uygulanır.

Tevk�fata tab� olan �şler�n, 3065 sayılı Kanun hükümler� çerçeves�nde verg�den müstesna olması hal�nde, �şlem bedeller� üzer�nden KDV
hesaplanmayacağı �ç�n herhang� b�r tevk�fat da yapılmaz. Ancak, verg�den �st�sna olan �şler�n alt yüklen�c�lere devred�lmes� ve alt yüklen�c�ler�n yaptığı
�şlem�n KDV’den müstesna olmaması hal�nde, alt yüklen�c�ler�n gerçekleşt�rd�kler� �şlemler üzer�nden hesaplanan KDV, bu Tebl�ğde bel�rlenen esaslar
çerçeves�nde tevk�fata tab� tutulur.

Örnek 4:H�sse senetler� BİST’de �şlem gören (X) A.Ş. ne, �şlett�ğ� l�manın gen�şlet�lmes� �ş� �le �lg�l� olarak 3065 sayılı Kanunun (13/e) maddes�
kapsamında ver�len �nşaat taahhüt �şler�n�n, asıl yüklen�c� tarafından alt yüklen�c�lere devred�lmes� hal�nde, alt yüklen�c�ler ve daha alt yüklen�c�ler�n
�fa ett�kler� �nşaat taahhüt (yapım) �şler�nde, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında olmamaları kaydıyla, tevk�fat uygulanır.

M�marlık, mühend�sl�k, etüt, plan, proje, har�ta (kadastral har�ta dah�l), kadastro, �mar uygulama, her ölçekte �mar planı hazırlama ve benzer�
�şler�n �lk yüklen�c� tarafından yapım �ş�n�n b�r kısmı �le b�rl�kte alt yüklen�c�lere devred�lmes� hal�nde, alt yüklen�c� tarafından düzenlenen faturalarda
tevk�fat uygulanır. Yapım �şler�nden ayrı ve bağımsız olarak m�marlık, mühend�sl�k, etüt, plan, proje, har�ta (kadastral har�ta dah�l), kadastro, �mar
uygulama, her ölçekte �mar planı hazırlama ve benzer� �şler�n alt yüklen�c�ye devred�lmes� hal�nde bu bölüm kapsamında �şlem tes�s ed�lmez.
Devred�len söz konusu �şler �ç�n �ş� devreden�n durumuna göre Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.2.) bölümü kapsamında tevk�fat uygulanır.

Tebl�ğ�n bu bölümünde bel�rt�len �şler�n, yap-�şlet-devret model� çerçeves�nde yaptırılması hal�nde de alt yüklen�c�lere devred�len �şler
bakımından yukarıda yapılan açıklamalar çerçeves�nde �şlem tes�s ed�l�r.

Tebl�ğ�n bu bölümü kapsamındak� �şlerde, 30/4/2006 (bu tar�h dah�l) tar�h�nden önce �hales� tamamlanmış �şlere �l�şk�n faturalarda göster�len
KDV tutarı tevk�fata tab� tutulmaz. (“�hale” �bares�, yapım �şler�n�n yazılı b�r sözleşmeye dayanarak yaptırılmasını �fade etmekle b�rl�kte, herhang� b�r
�hale düzenlenmeden taraflar arasındak� sözleşme hükümler� uyarınca gerçekleşt�r�len yapım �şler�n� de kapsamaktadır.)

Bu kapsamda tevk�fata tab� tutulmayacak yapım �şler�n�n yüklen�c�ler�, 30/4/2006 (bu tar�h dah�l) tar�h�nden önce alt yüklen�c�lere devrett�kler�
kısımlara a�t KDV üzer�nden tevk�fat yapmazlar. Ancak, 30/4/2006 (bu tar�h dah�l) tar�h�nden önce sözleşmes� �mzalanan yapım �ş� yüklen�c�ler�n�n bu
tar�hten sonra alt yüklen�c�lere devrett�kler� veya devredecekler� kısımlara a�t KDV üzer�nden �se tevk�fat yapmaları gerekmekted�r.

2.1.3.2.2. Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denet�m ve Benzer� H�zmetler
2.1.3.2.2.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı �fa ed�len etüt, plan-proje, danışmanlık, denet�m ve benzer� h�zmetlerde alıcılar tarafından

(9/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
2.1.3.2.2.2. Kapsam
Bu bölüm kapsamına;
- P�yasa etüt-araştırma,
- Ekspert�z,
- Plan-proje,
- Tekn�k, ekonom�k, mal� ve hukuk� alanda sunulan danışmanlık, müşav�rl�k, denet�m
ve benzer� h�zmetler g�rmekted�r.
Yapım �şler�nden bağımsız ve ayrı olarak ver�len m�marlık, mühend�sl�k, etüt, plan, proje, har�ta (kadastral har�ta dah�l), kadastro, �mar

uygulama, her ölçekte �mar planı hazırlama ve benzer� h�zmetler bu bölüm kapsamında değerlend�r�l�r.
Herhang� b�r tesl�m ya da h�zmet kapsamında veya bu tesl�m ya da h�zmet�n devamı n�tel�ğ�nde ver�lmek ve bedel� ayrıca bel�rlenmek kaydıyla

eğ�t�m h�zmetler� danışmanlık h�zmet� kapsamında değerlend�r�l�r.
Avukatların hukuk� �ht�laflarla �lg�l� olarak yargı merc�ler� nezd�nde veya yargı kararlarının sonuçları �le �lg�l� olarak vekâlet akd� çerçeves�nde

(�cra vb.) verd�kler� h�zmetler prens�p olarak tevk�fat kapsamına g�rmemekted�r. Avukatların verd�kler� danışmanlık h�zmetler� �se tevk�fata tab�d�r.
Avukatlarla yapılan sözleşmede avukatlık ve danışmanlık h�zmetler� b�rl�kte yer alıyorsa, bu �k� unsur ayrı ayrı ücretlend�r�lmed�ğ� takd�rde,

toplam sözleşme bedel� üzer�nden tevk�fat uygulanır.
Uluslararası gözet�m ş�rketler� tarafından �fa ed�len gözet�m h�zmetler� �le araç, mak�ne, teçh�zat ve benzerler�n�n kal�te kontrol ve test

ed�lmes�ne �l�şk�n h�zmet alımları da tevk�fata tab�d�r.
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Ancak, yazılı ve görsel medya tak�p h�zmetler� �le �lan, reklâm ve benzer� h�zmetler danışmanlık ve denet�m h�zmetler� kapsamında
değerlend�r�lmez.

2.1.3.2.3. Mak�ne, Teçh�zat, Dem�rbaş ve Taşıtlara A�t Tad�l, Bakım ve Onarım H�zmetler�
2.1.3.2.3.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı �fa ed�len mak�ne, teçh�zat, dem�rbaş ve taşıtlara a�t tad�l, bakım ve onarım h�zmetler�nde

alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
2.1.3.2.3.2. Kapsam
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara a�t veya bunlara tahs�s ed�len ve faal�yetler�n�n yürütülmes�nde kullanılan mak�ne, teçh�zat,

dem�rbaş ve taşıtlara a�t tad�l, bakım ve onarım h�zmetler� tevk�fat kapsamındadır.
Örnek 1:H�sse senetler� BİST’te �şlem gören (A) A.Ş. tarafından satın alınan kamyon şas�s� üzer�nde kasa, depo ve benzer� �laveler yaptırmak

suret�yle tad�lat uygulanması hal�nde, tad�lat bedeller� üzer�nden hesaplanan KDV tevk�fata tab� olacaktır.
Örnek 2: (A) kamu kurumu otomasyon s�stem�n�n oluşturulması amacıyla (X) Yazılım ve Otomasyon Ş�rket� �le anlaşmıştır.
Sözleşme kapsamında otomasyon s�stemler�ne �l�şk�n yazılım tem�n�, satış sonrası güncelleme, bakım vb. h�zmetler de ver�lmekted�r.
Otomasyon s�stem�n�n ve b�lg�sayarların kullanımında gerekl� olan �şlet�m s�stem� yazılımlarına �l�şk�n olarak ver�len değ�ş�kl�k, sorun g�derme,

yen�leme, bakım, güncelleme ve benzer� h�zmetlere �l�şk�n bedel üzer�nden hesaplanan KDV’n�n 5/10’u (A) tarafından tevk�fata tab� tutulacaktır.
Isıtma-soğutma s�stemler�, havalandırma s�stem�, ses s�stem�, görüntü s�stem�, ışık s�stem�, asansör ve benzerler�ne yönel�k bakım ve onarım

h�zmetler� bu bölüm kapsamında tevk�fata tab� tutulur. Bunların �lk yapımı veya tamamen yen�lenmes� �se Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.1.) bölümü kapsamında
tevk�fata tab�d�r.

Mak�ne, teçh�zat, dem�rbaş ve taşıtların bakım h�zmetler�, bunların kend�nden beklenen �şlevler� sağlamak �ç�n bell� aralıklarla veya gerekt�ğ�
zaman yapılan faal�yetlerd�r. Bu h�zmet sırasında bakımı yapılan eşyanın bell� aksam ve parçalarının değ�şt�r�lmes� de h�zmet�n ayrılmaz b�r parçasıdır.

Mak�ne, teçh�zat, dem�rbaş ve taşıtların onarımı �se bozulmuş, esk�m�ş araçların kullanılab�l�r hale get�r�lmes�nden �barett�r. Bakım h�zmet�nde
olduğu g�b� onarım h�zmet�nde de onarılan şeye a�t bazı parçaların değ�şt�r�lmes� �ş�n tab�� b�r sonucudur.

Dolayısıyla, mak�ne, teçh�zat, dem�rbaş ve taşıtlara a�t bakım ve onarım h�zmetler�n�n yalnızca �şç�l�k h�zmet�nden �baret sayılması söz konusu
olmayıp, bu h�zmetler�n gereğ� olarak yapılan malzeme, yedek parça ve sarf malzemes� tesl�mler� de bakım ve onarım h�zmet�ne dah�l bulunmaktadır.

Ancak, bu h�zmetlerde kullanılacak malzeme, yedek parça, sarf malzemes� g�b� malların tad�l, bakım ve onarımı yaptıranlar tarafından
p�yasadan satın alınıp bu �şler� yapanlara ver�lmes� hal�nde, malların p�yasadan satın alınması sırasında, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.3) bölümünde yapılan
açıklamalar saklı kalmak kaydıyla, tevk�fat uygulanmaz.

2.1.3.2.4. Yemek Serv�s ve Organ�zasyon H�zmetler�
2.1.3.2.4.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı �fa ed�len her türlü yemek serv�s ve organ�zasyon h�zmetler�nde alıcılar tarafından (5/10)

oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
2.1.3.2.4.2. Kapsam
Yemek serv�s h�zmetler�; Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılan �dare, kurum ve kuruluşların personel, öğrenc�, hasta, müşter�, m�saf�r,

yolcu sıfatı taşıyan k�ş�ler�n yemek �ht�yaçlarını karşılamak amacıyla yapacakları h�zmet alımlarını kapsamaktadır.
Örnek: M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nın (�l veya �lçe m�ll� eğ�t�m müdürlükler�n�n) taşımalı eğ�t�m kapsamında öğrenc�lere ver�len öğle yemeğ�

(kumanya) alımlarında, yemeğ� hazırlayan ve/veya dağıtımını yapan yüklen�c�lere yapılacak ödemelerden KDV tevk�fatı yapılacaktır.
Bedel�n kend� bütçe ödenekler� dışında b�r kaynaktan karşılanması, mesela Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından karşılanması hal�nde de

yemek (kumanya) alımıyla �lg�l� olarak tevk�fat yapılacaktır.
Yemeğ�n, tevk�fat yapmakla sorumlu �dare, kurum veya kuruluşlara a�t b�r yerde hazırlanması (p�ş�r�lmes�) veya tüket�lmeye hazır halde tem�n

ed�lmes� tevk�fat uygulanmasına engel değ�ld�r.
Bazı ş�rketler�n üreterek pazarladıkları ve oluşturulan s�steme dâh�l �şyerler�nde yeme-�çme h�zmet� tem�n�ne �mkan veren yemek çekler�n�n

(karneler�n�n-b�letler�n�n) bedel� üzer�nden hesaplanan KDV, tevk�fata tab� tutulmaz. Ancak, yemek serv�s h�zmet�n�n h�zmet� alan �dare, kurum veya
kuruluşun bünyes�nde ve doğrudan yemek çek�n� satan f�rma tarafından ver�lmes� hal�nde tevk�fat uygulanır.

Yemek serv�s h�zmet�n�n, bu h�zmet�n ver�ld�ğ� mahallere (lokanta, restoran ve benzer� yerlere) g�d�lmes� suret�yle alınması ve h�zmete a�t
faturanın Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılan �dare, kurum ve kuruluşlar adına düzenlenmes� hal�nde de tevk�fat kapsamında �şlem tes�s ed�l�r.

Ayrıca otel, motel, tat�l köyü ve benzer� konaklama tes�sler�nde, konaklama h�zmet�nden ayrı olarak ver�len veya b�rl�kte ver�lmekle beraber
ayrı b�r fatura �le belgelend�r�len ya da aynı faturada ayrı olarak göster�len durumlarda, yemek serv�s h�zmet� �le �lg�l� olarak tevk�fat uygulaması
kapsamında �şlem yapılır.

Tevk�fat yapmak zorunda olan �dare, kurum ve kuruluşların kend� personel� mar�fet�yle hazırladıkları yemekler �ç�n p�yasadan y�yecek
maddeler� ve hazırlanan yemekle �lg�l� çeş�tl� malzemeler� satın alması, bu bölüm kapsamında tevk�fata tab� değ�ld�r.

Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılan �dare, kurum ve kuruluşların konser, fuar, kutlama, part�, kokteyl, davet, kongre, sem�ner, panel,
tanıtım ve benzer� h�zmet alımları bu bölüm kapsamında tevk�fata tab� tutulur.

Söz konusu h�zmetler� veren mükellefler�n, organ�zasyonun yapıldığı yer� (salon, otel ve benzer�) �şletenlerden aldıkları h�zmetler tevk�fat
uygulaması kapsamında değ�ld�r. Bu durum, organ�zasyonu yapan f�rmaların, h�zmet verd�kler� �dare, kurum ve kuruluşlar adına düzenled�kler�
faturalarda yer alan toplam tutar üzer�nden tevk�fat uygulanmasına engel değ�ld�r.

Örnek: (A) Organ�zasyon A.Ş., (B) kamu kurumu �le kurumun 50. kuruluş yıldönümü kutlaması organ�zasyonunu düzenlemek �ç�n anlaşmıştır.
Kutlama, b�r başka �lde gerçekleşt�r�lecek ve �k� gün sürecekt�r. (A), bu kutlama �ç�n katılımcıların konaklamaları dah�l b�r otelle anlaşmıştır.

Otel �şletmes� tarafından (A)’ya ver�len konaklama, salon k�ralaması ve benzer� h�zmetler tevk�fata tab� olmayacaktır. (A)’nın, kutlama
organ�zasyonu tert�b� neden�yle (B)’ye fatura edeceğ� toplam tutar üzer�nden hesaplanan KDV �se (5/10) oranında tevk�fata tab� tutulacaktır.

2.1.3.2.5. İşgücü Tem�n H�zmetler�
2.1.3.2.5.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faal�yetler�n�n yürütülmes� �le �lg�l� �şlemlerde kullanılan �şgücünün sağlanması şekl�nde

ver�len h�zmetlerde (�şgücü tem�n h�zmet� alımlarında), alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
2.1.3.2.5.2. Kapsam
Gerçek veya tüzel k�ş�ler, faal�yetler�n�n yürütülmes�ne �l�şk�n olarak �ht�yaç duydukları �şgücünü, kend�ler�ne h�zmet akd� �le bağlı ücretl�

statüsünde h�zmet erbabı çalıştırarak tem�n etmek yer�ne, alt �şverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faal�yette bulunan d�ğer k�ş�, kurum,
kuruluş veya organ�zasyonlardan tem�n etmekted�rler.

Bu tür h�zmetler, esas �t�barıyla, tem�n ed�len elemanların, h�zmet� alan �şletmen�n b�lf��l sevk, �dare ve kontrolü altında çalıştırılab�lmes�n�n
mümkün bulunduğu durumlarda tevk�fat kapsamına g�rmekted�r.

Bu şek�lde ortaya çıkan h�zmetlerde aşağıdak� şartların varlığı hal�nde tevk�fat uygulanır:
- Tem�n ed�len elemanların, h�zmet� alana ücretl� statüsünde h�zmet akd�yle bağlı olmaması gerekmekted�r.
- Tem�n ed�len elemanların, h�zmet� alanın sevk, �dare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmekted�r. Elemanların �şletmen�n mal ve h�zmet

üret�m� safhalarından herhang� b�r�nde çalıştırılması hal�nde, sevk, �dare ve kontrolün h�zmet� alan �şletmede olduğu kabul ed�l�r.
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Dolayısıyla �şgücü tem�n h�zmet�n�n varlığının tesp�t�nde; h�zmet�n �fasında kullanılan elemanların �şgücü tem�n h�zmet�n� veren f�rmanın
bünyes�nde bulunması ve ona h�zmet akd�yle bağlı olması, h�zmet� alanın sevk, �dare ve kontrolü altında çalıştırılması g�b� kar�neler göz önünde
bulundurulur, bu hususların varlığı, taraflar arasında b�r sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedek� hükümler veya sözleşmeye bağlı tekn�k şartnamedek�
açıklamalar da d�kkate alınarak tesp�t ed�l�r.

İşgücü tem�n h�zmet� veren mükellef�n, söz konusu h�zmet� b�r başka mükelleften tem�n ett�ğ� elemanları kullanarak sunması hal�nde, sadece
kend�s�ne ver�len �şgücü tem�n h�zmet�nde tevk�fat uygulanır.

Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümler�nde sayılanlara ver�len özel güvenl�k ve koruma h�zmetler� de �şgücü tem�n h�zmet� kapsamında tevk�fata
tab� tutulur.

Buna göre, güvenl�k h�zmetler� sektöründe faal�yet gösteren �şletmeler tarafından ver�len;
- Sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma tehd�tler�ne karşı caydırıcı ön tedb�rler� alma,
- Tes�s, alan, alış-ver�ş merkez�, b�na, nak�l vasıtaları, konut, �şyer�, etk�nl�k, göster�, toplantı, kutlama, tören, müsabaka, organ�zasyon ve

benzerler�n�n güvenl�ğ�n� sağlama,
- Arama ve kurtarma, özel eğ�t�ml� şoför,
- Güvenl�k s�stem� oluşturma ve �zleme, g�r�ş çıkış kontrolü, güvenl�k etütler� hazırlama, personel güvenl�k tahk�katları yapma, araştırma,

koruma,
- Güvenl�k ve korumaya yönel�k eğ�t�m ve danışmanlık,
- Değerl� evrak, nak�t, koleks�yon, maden ve eşya g�b� kıymetler�n b�r yerden başka b�r yere transfer�,
- İkaz-�hbar, alarm �zleme,
ve benzer� tüm h�zmetler �şgücü tem�n h�zmet� kapsamında tevk�fata tab�d�r.
Yalnızca özel güvenl�k s�stemler�n�n kurulması, bu kapsamda tevk�fata tab� değ�ld�r. Ancak bu kurulumun Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.1.)bölümünde

açıklanan yapım �şler�n�n özell�kler�n� taşıması hal�nde, bu kapsamda tevk�fat uygulanır.
2.1.3.2.6. Yapı Denet�m H�zmetler�
2.1.3.2.6.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümler�nde sayılanlara ver�len yapı denet�m h�zmetler�nde, alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevk�fatı

uygulanır.
2.1.3.2.6.2. Kapsam
Tevk�fatın kapsamını, yapı denet�m f�rmalarınca ver�len yapı denet�m h�zmetler� oluşturmaktadır. Su yapıları denet�m h�zmet� ve benzer�

h�zmetler de bu kapsamda değerlend�r�l�r.
Tevk�fat yapmakla sorumlu tutulanlara ver�len yapı denet�m h�zmetler�nde, bedel�n kamu kurumları aracılığıyla ödenmes� hal�nde tevk�fat,

h�zmet� satın alan ve adına yapı denet�m h�zmet� faturası düzenlenen tarafından uygulanır. Kamu kurumları tarafından b�zzat satın alınmayan yapı
denet�m h�zmetler�ne �l�şk�n bedeller�n, bunlar adına açılan hesaplardan ödenmes� neden�yle sorumlu sıfatıyla KDV tevk�fatı yapmaları söz konusu
değ�ld�r.

Arsa karşılığı �nşaat �şler�nde, h�zmet bedel� müteahh�t tarafından ödenmekle b�rl�kte yapı denet�m h�zmet�ne a�t fatura �lg�l� mevzuatı
gereğ�nce �nşaat ruhsat sah�b� (arsa sah�b�) adına düzenlend�ğ�nden, �nşaat ruhsat sah�b�n�n mükellef�yet durumuna göre hareket ed�l�r. Ruhsat sah�b�n�n
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümler� kapsamında olması hal�nde, tevk�fat uygulamasına �l�şk�n �şlem tes�s ed�l�r.

2.1.3.2.7. Fason Olarak Yaptırılan Tekst�l ve Konfeks�yon İşler�, Çanta ve Ayakkabı D�k�m İşler� ve Bu İşlere Aracılık H�zmetler�
2.1.3.2.7.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümler�nde sayılanlara yapılan fason tekst�l ve konfeks�yon �şler�, fason çanta ve ayakkabı d�k�m �şler� �le

Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.7.3) bölümünde bel�rt�len aracılık h�zmetler�nde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
2.1.3.2.7.2. Kapsam
Tevk�fat kapsamına;
- Der�den mamul g�y�m eşyalarına �l�şk�n fason �şler de dah�l olmak üzere fason tekst�l ve konfeks�yon �şler� (perde, halı, mob�lya kumaşı ve

örtüsü, havlu, oto koltuk kumaşı, çuval ve benzerler� �le bunların �mal�nde kullanılacak �pl�k veya kumaşa ver�len fason h�zmetler dah�l),
- Fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerler� �le ayakkabı (terl�k, ç�zme ve benzerler� dah�l) d�k�m �şler� (söz konusu malların d�k�m� dışında tad�l

ve onarım şekl�nde ortaya çıkan h�zmetler har�ç)
- Bu �şlerle �lg�l� aracılık h�zmetler�
g�rmekted�r.
Terz�ler tarafından, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara ver�len d�k�m, tad�l, onarım şekl�ndek� h�zmetler de tevk�fat uygulaması

kapsamındadır.
Fason �malatın şartı, �mal ed�lecek mal �le �lg�l� ana hammadde başta olmak üzere hammaddeler�n fason �ş yaptıranlarca tem�n ed�lmes�d�r.
Bu çerçevede, tekst�l ve konfeks�yon sektöründek� boya, apre, baskı ve kasarlama �şler�nde, boya ve k�myev� maddeler�n �ş� yaptıranlar

tarafından tem�n ed�l�p, bu �şler� yapanlara ver�lmes� hal�nde tevk�fat uygulanacak; boya ve k�myev� maddeler�n bu �şler� yapanlar tarafından tem�n
ed�l�p kullanılması hal�nde tevk�fat yapılmayacaktır.

Ütüleme, çözgü, haşıl, d�k�m, kes�m, kap�tone, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzer� bütün �şler tevk�fat uygulamasına
tab�d�r. Ancak, bu �şler boya, baskı, apre ve kasarlama �şler�n�n b�r unsuru veya tamamlayıcısı olarak onlarla b�rl�kte yapılıyorsa, aynı faturada
göster�lmeler� kaydıyla bu �şler tevk�fat uygulaması bakımından boya, baskı, apre ve kasarlama h�zmetler� g�b� �şlem görecekt�r.

Fason olarak yapılan yıkama ve kurutma �şler�nde de yardımcı malzemeler�n �ş� yaptıranlar tarafından tem�n ed�l�p bu �şler� yapanlara ver�lmes�
hal�nde tevk�fat uygulanacaktır. Presleme �ş�n�n yıkama ve kurutma �şler�n�n b�r unsuru veya tamamlayıcısı olarak b�rl�kte yapılması ve aynı faturada
göster�lmes� hal�nde tevk�fat uygulanırken,presleme �ş�n�n yıkama ve kurutma �ş�nden ayrı olarak yapılması durumunda tevk�fat uygulanmayacaktır.

Fason olarak yaptırılan kap�tone �şler�nde astarın üzer�ne sadece elyaf veya elyafla b�rl�kte tül veya tela tatb�k ed�lmekted�r. Sadece elyaf tatb�k
ed�len hallerde elyafın, elyaf �le b�rl�kte tül veya telanın tatb�k ed�ld�ğ� hallerde elyaf �le tül veya elyaf �le telanın fason �ş yaptıranlar tarafından tem�n
ed�l�p fason �ş yapanlara astar �le b�rl�kte ver�lmes� hal�nde tevk�fat uygulanacak, astar har�ç yukarıda sayılanların fason �ş yapanlarca tem�n ed�l�p
kullanılması hal�nde �se tevk�fat uygulanmayacaktır.

Fason �şlerde mamul b�r bütün olarak �mal ett�r�leb�leceğ� g�b�, üret�m aşamaları �t�barıyla kısm� olarak fason �ş yaptırılması da mümkündür.
Örnek 1: B�r konfeks�yon f�rmasının pazarlayacağı gömlekler�n kumaşını, kes�m�n�, d�k�m�n� ayrı ayrı f�rmalara fason olarak yaptırması

hal�nde her b�r kısm� �ş, tevk�fat uygulaması kapsamına g�recekt�r.
Fason �ş yapanların, başkalarına fason �ş yaptırmaları, her �k� fason �ş bakımından tevk�fat uygulamasına engel değ�ld�r.
Örnek 2: İmal ed�p pazarladığı pantolonların b�r kısmını fason olarak �mal ett�ren b�r mükellef, aynı zamanda �hracatçı f�rmalara fason olarak

erkek takım elb�ses� �mal ed�yorsa, fason yaptırdığı pantolonlar �ç�n kend�s� tevk�fat uygulayacak, �hracatçıya yaptığı fason takım elb�seler �ç�n �se
�hracatçı tarafından tevk�fat uygulanacaktır.

Fason olarak yapılan �şlerde, fason �ş� yapanlar tarafından kullanılan �pl�k, fermuar, düğme, tela, astar ve benzer� her türlü yardımcı madde ve
malzemeler, fason h�zmet bedel�ne dah�ld�r. Fason �ş �ç�n kullanılan bu madde ve malzemeler�n, ayrı fatura ed�lmes� söz konusu değ�ld�r.

2.1.3.2.7.3. Fason İşlerle İlg�l� Aracılık H�zmetler�
Fason �şlerle �lg�l� aracılık h�zmetler� aşağıdak� açıklamalar çerçeves�nde tevk�fata tab�d�r.
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Bazı KDV mükellefler�;
- Fason �ş yaptıracak olanlara, fason �ş yapacak �şletmeler�,
- Fason �ş yapacak �şletmelere, fason �ş yaptıracak olanları,
tem�n etmek suret�yle aracılık h�zmet� vermekted�r. Bu h�zmetlerde aracı f�rmanın fason �şle �lg�l� b�r sorumluluğu bulunmamakta, sadece

tarafları b�r araya get�rmekted�r. Bu aracılık h�zmetler� bu bölüm kapsamında tevk�fata tab�d�r.
Fason yapılmak üzere alınan �ş�n tamamen başka f�rmalara fason olarak yaptırılması hal�nde de her �k� aşamada tevk�fat uygulanacaktır.
2.1.3.2.8. Tur�st�k Mağazalara Ver�len Müşter� Bulma / Götürme H�zmetler�
2.1.3.2.8.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a) ayrımı kapsamındak�lere tur�zm acentes�, rehber ve benzerler�nce ver�len müşter� bulma h�zmetler�nde, alıcılar

tarafından (9/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
2.1.3.2.8.2. Kapsam
Tur�zm acentes�, rehber ve benzerler�n�n tur�st kaf�leler�n� alışver�ş etmeler� �ç�n bel�rl� dükkânlara/mağazalara götürmeler� karşılığında bu

�şletmelerden aldıkları kom�syonlar genel oranda KDV’ye tab�d�r.
Bu kapsamdak� kom�syon ve benzer� ödemeler� yapan �şletmeler tarafından kom�syon tutarına a�t KDV üzer�nden tevk�fat uygulanır.
2.1.3.2.9. Spor Kulüpler�n�n Yayın, Reklâm ve İs�m Hakkı Gel�rler�ne Konu İşlemler�
2.1.3.2.9.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Profesyonel spor kulüpler�nce (ş�rketleşenler dah�l) yapılan, bu Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.9.2.) bölümü kapsamındak� �şlemlerde, Tebl�ğ�n (I/C-

2.1.3.1/a ve b) bölümler�nde sayılanlar tarafından (9/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
2.1.3.2.9.2. Kapsam
Profesyonel spor kulüpler� (ş�rketleşenler dah�l);
- Sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklam alanları ve panolarının k�ralanması dah�l) suret�yle reklâm gel�rler�,
- Spor müsabakalarının veya kulüple �lg�l� faal�yetler�n yayınlanması suret�yle yayın gel�r�,
- Toplumsal şans oyunları ve d�ğer faal�yetlerde kulüp �sm�n�n kullanılmasına �z�n ver�lmes�nden dolayı �s�m hakkı,
gel�r� elde etmekted�rler.
Spor kulüpler�n�n genel oranda KDV’ye tab� olan bu gel�rler�ne konu �şlemler� neden�yle hesaplanan KDV’n�n (9/10)’u �şlem�n muhatapları

(reklâm h�zmet� alanlar, yayın faal�yet�n� gerçekleşt�renler, �s�m hakkını kullananlar vb.) tarafından tevk�fata tab�d�r.
Örnek 1: (A) Hazır G�y�m A.Ş., ş�rket�n reklamının futbolcuların formalarında yapılması amacıyla hem Türk�ye Süper L�g�nde mücadele eden

(Z) spor kulübü hem de faal�yet gösterd�ğ� �l�n mahall� l�g�nde mücadele eden (Y) spor kulübü �le anlaşmıştır.
KDV mükellef� (Z) spor kulübünün verd�ğ� reklâm h�zmet� bu bölüm kapsamında kısm� tevk�fata tab� olacaktır. (Y) spor kulübünün reklâm

h�zmet�ne �l�şk�n KDV �se KDV mükellef�yet�n�n bulunmaması kaydıyla Tebl�ğ�n (I/C-2.1.2.4) bölümü kapsamında tam tevk�fata tab� tutulacaktır.
Örnek 2: Türk�ye Futbol Federasyonu, Türk�ye Süper L�g� 2012/2013 futbol sezonu müsabakalarının telev�zyondan yayınlanmasına �l�şk�n

yayın hakkını yapılan�hale sonucunda (Y) Medya A.Ş. ye verm�şt�r.
Futbol müsabakalarının yayın hakkı karşılığında yayın hakkı bedel�n�n Futbol Federasyonu tarafından Türk�ye Süper L�g�nde mücadele eden

(F) Spor Kulübüne aktarılmasına �l�şk�n olarak (F) tarafından düzenlenecek faturada genel oran üzer�nden KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV
tutarının (9/10)’u Federasyon tarafından tevk�f ed�lerek (F)’ye ödenmeyecek, ancak söz konusu verg� tutarı sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV
Beyannames� �le beyan ed�lerek ödenecekt�r.

Örnek 3: 2012/2013 futbol sezonunda Spor-Toto Teşk�lat Başkanlığınca futbol müsabakaları üzer�ne tert�p ed�len “�ddaa” oyununda/müşterek
bahs�nde, müsabakalarının söz konusu oyun b�letler�nde yer ver�lmes�ne �l�şk�n �s�m hakkı kullanımı neden�yle Türk�ye Süper L�g�nde mücadele eden
(Z) Spor Kulübüne Spor-Toto Teşk�lat Başkanlığınca Eylül/2012 dönem� �le �lg�l� olarak aktarılacak bedele �l�şk�n söz konusu �şlem genel oranda
KDV’ye tab� olacaktır.

(Z) tarafından Spor-Toto Teşk�lat Başkanlığı adına düzenlenecek faturada hesaplanacak KDV’n�n (9/10)’u adı geçen Başkanlıkça tevk�fata tab�
tutulacaktır.

Örnek 4: (A) Spor Ürünler� A.Ş., 2013 takv�m yılında üret�m�n� yapacağı spor malzemeler�nde kulüp �sm�n�n kullanılması amacıyla 100.000TL
karşılığında Türk�ye Basketbol L�g�nde mücadele eden (Y) Spor Kulübüyle anlaşmıştır.

(Y) aynı zamanda, kend� �sm� kullanılarak basketbol okulu açılmasına �z�n ver�lmes� hususunda (B) Basketbol Okulu �le anlaşmıştır. (Y) bu
anlaşmadan 20.000 TL gel�r elde edecekt�r.

Her �k� �s�m hakkı kullanımına �z�n ver�lmes�ne �l�şk�n sözleşmeler çerçeves�nde �s�m hakkı bedeller�, faturaları düzenlenerek peş�n tahs�l
ed�lm�şt�r. (Y)’n�n, (A) ve (B)’ye verd�ğ� �s�m kullanım haklarının devr� genel esaslar çerçeves�nde KDV’ye ve tevk�fata tab� olacaktır.

Bu çerçevede, (A)’ya düzenlenen faturada yer alan KDV’n�n [(100.000 x 0,18) x 0,90 =) 16.200 TL’l�k kısmı, (B)’ye düzenlenen faturada yer
alan KDV’n�n �se [(20.000 x 0,18) x 0,90 =) 3.240 TL’l�k kısmı, bunlar tarafından tevk�fata tab� tutularak sorumlu sıfatıyla beyan ed�l�p ödenecekt�r.

2.1.3.2.10. Tem�zl�k, Çevre ve Bahçe Bakım H�zmetler�
2.1.3.2.10.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde bel�rt�len tem�zl�k, çevre ve bahçe bakım h�zmet�

alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
2.1.3.2.10.2. Kapsam
Tem�zl�k h�zmetler� sektörünün yaygın olarak sunduğu h�zmetler;
- B�na tem�zl�ğ�,
- Sokak tem�zl�ğ�,
- Sağlık kuruluşlarının h�jyen�k tem�zl�ğ� ve hastane atıklarının toplanması ve �mhası,
- Çöp toplama ve toplanan çöpler�n �mhası,
- Park ve bahçeler �le mezarlık alanlarının tem�zl�ğ�,
- Haşere mücadeles�,
- Dem�ryolu ve kara nak�l vasıtalarının tem�zl�ğ�,
ve benzer� �şlerden oluşmakta olup, bu �şler tevk�fat uygulaması kapsamındadır.
B�na tem�zl�ğ�ne; b�naların müştem�lat ve eklent�ler� dah�l �ç ve dış cephes�n�n tem�zl�ğ� �le her türlü mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs

eşyası vb.) b�na �ç�nde veya dışında yaptırılan tem�zl�ğ� dah�ld�r.
Ayrıca havlu, çarşaf, elb�se, çamaşır g�b� eşyaların tem�zlett�r�lmes� veya yıkattırılması da tem�zl�k h�zmetler� kapsamında tevk�fata tab�d�r.
Ancak, tem�zl�k �şler�nde kullanılacak deterjan, süpürge g�b� alet-edevat ve sarf malzemeler�n�n satın alınması sırasında tevk�fat uygulanmaz.
Sorumlu tay�n ed�lenler�n park, bahçe ve mezarlık alanları �le bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, b�tk�lend�r�lmes�,

sulanması, haşere mücadeles�, sokak hayvanlarının toplanması-ıslahı ve benzerler�ne �l�şk�n h�zmet alımları, çevre ve bahçe bakım h�zmetler�
kapsamında tevk�fata tab�d�r.

2.1.3.2.11. Serv�s Taşımacılığı H�zmet�
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2.1.3.2.11.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındak� taşımacılık h�zmet� alımlarında (5/10)

oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
2.1.3.2.11.2. Kapsam
Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenc�, müşter� ve benzerler�n�n bel�rl� b�r güzergah dah�l�nde taşınması amacıyla �hdas ett�kler� serv�s

h�zmetler�ne �l�şk�n olarak yaptıkları taşımacılık h�zmet� alımları g�rmekted�r.
Söz konusu h�zmet�n, tahs�s ed�lm�ş özel plakalı araçlar �le yapılıp yapılmaması tevk�fat uygulaması kapsamında �şlem tes�s�ne engel değ�ld�r.
Serv�s h�zmet�n�n, personel veya öğrenc�ler�n (veya vel�ler�n) kend� aralarında anlaşmak suret�yle doğrudan taşımacı �le sözleşme

yapılması/anlaşılması suret�yle sağlanması hal�nde, esas olarak h�zmete a�t faturaların serv�s h�zmet�nden yararlanan personel, öğrenc� (veya vel�s�)
adına düzenlenmes� gerekt�ğ�nden, tevk�fat uygulanmaz. Ancak, faturanın tevk�fat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmes� hal�nde tevk�fat
uygulaması kapsamında �şlem tes�s ed�l�r.

2.1.3.2.12. Her Türlü Baskı ve Basım H�zmetler�
2.1.3.2.12.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı �fa ed�len baskı ve basım h�zmetler�nde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevk�fatı

uygulanır.
2.1.3.2.12.2. Kapsam
Sorumlu tay�n ed�lenlere ver�len; k�tap, ans�kloped�, r�sale, derg�, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt, katalog, af�ş, poster, dosya, klasör, matbu

evrak, makbuz, kartv�z�t, antetl� kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takv�m, her çeş�t belge ve sert�f�ka, davet�ye, mesaj ve tebr�k kartı, et�ket, ambalaj,
test g�b� sürel� veya süres�z yayınlar �le d�ğer ürünler�n her türlü (cd, vcd, dvd g�b� baskılar dâh�l) baskı ve basımı h�zmet� �le bunların veya sorumlu
tay�n ed�lenler tarafından kullanılan her çeş�t evrakın c�ltlenmes�ne �l�şk�n h�zmetler bu bölüm kapsamında tevk�fata tab�d�r.

Üret�mde kullanılacak kâğıt, boya ve benzer� ham ve yardımcı maddeler�n s�par�ş� veren alıcı tarafından tem�n ed�lmes� veya ed�lmemes�
tevk�fat uygulamasına engel değ�ld�r.

Ayrıca, söz konusu �şlemler h�zmet n�tel�ğ�nde olduğundan, baskısı yapılmış ve p�yasada satışa sunulmuş hazır haldek� ürünler�n doğrudan
alımında tevk�fat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, h�zmet�n veya faal�yet�n gerekt�rd�ğ� kırtas�ye, basılı kağıt, defter ve benzer� malların alımı bu
bölüm kapsamında değerlend�r�lmeyecekt�r.

Örnek: M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının 2011–2012 eğ�t�m-öğret�m yılında �lköğret�m okullarında okutulacak ve �çer�ğ�n� kend�s�n�n bel�rled�ğ� ders
k�taplarının baskı �ş� �hales�n� (A) Matbaacılık A.Ş. kazanmış ve bu �şe �l�şk�n sözleşme �mzalanmıştır.

Söz konusu �ş, esas �t�barıyla baskı h�zmet� alımıdır ve h�zmet bedel� üzer�nden hesaplanan KDV’n�n (5/10)’u M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından
tevk�fata tab� tutulacak ve (A)’ya ödenmeyecekt�r.

Öte yandan, (Y) Yayın Ev� tarafından basımı yapılarak p�yasada satışa sunulmuş olan b�r k�tabı, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının aynı eğ�t�m-öğret�m
yılında yardımcı ders k�tabı olarak kullanmayı uygun bulması ve mal alım �hales�yle doğrudan bu k�tapları p�yasadan veya yayın ev�nden satın alması
hal�nde bu �şlem esas �t�barıyla mal alımı olması neden�yle “tesl�m” n�tel�ğ� taşıdığından tevk�fat kapsamında değerlend�r�lmeyecekt�r.

2.1.3.2.13. Yukarıda Bel�rlenenler Dışındak� H�zmetler
KDV mükellefler� tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekl� cetveller kapsamındak� �dare, kurum ve kuruşlara �fa ed�len ve yukarıda bel�rt�lmeyen

d�ğer bütün h�zmet �falarında söz konusu �dare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
2.1.3.3. Kısm� Tevk�fat Uygulanacak Tesl�mler
2.1.3.3.1. Külçe Metal Tesl�mler�
2.1.3.3.1.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.3.1.2.) bölümünde bel�rt�len külçe metaller�n Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümler�nde sayılanlara tesl�m�nde, (7/10)

oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
Hurda metallerden elde ed�lenler dışındak� bakır, ç�nko, alüm�nyum ve kurşun külçeler�n�n �thalatçılar ve �lk üret�c�ler (cevherden üret�m

yapanlar) tarafından yapılan tesl�mler�nde tevk�fat uygulanmaz, bu safhalardan sonrak� el değ�şt�rmelerde �se tevk�fat uygulanır. Hurda metalden elde
ed�len külçeler�n �thalatçıları ve üret�c�ler� tarafından tesl�m�nde de tevk�fat uygulanır.

İthalatçılar tarafından yapılan tesl�mlerde, satıcı (�thalatçı) tarafından düzenlenen faturada “Tesl�m ed�len mal doğrudan �thalat yoluyla tem�n
ed�ld�ğ�nden tevk�fat uygulanmamıştır.”açıklamasına ve �thalata �l�şk�n fatura ve gümrük beyannames� b�lg�ler�ne yer ver�l�r. Cevherden üret�m
yapanlar �se düzenlenen faturada “Tesl�m ed�len mal f�rmamızca cevherden üret�ld�ğ�nden tevk�fat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek
suret�yle tevk�fat uygulanmaksızın �şlem yapar.

2.1.3.3.1.2. Kapsam
Tevk�fat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde ed�len külçeler �le hurda metallerden elde ed�lenler dışındak� bakır, ç�nko, alüm�nyum ve

kurşun külçeler�n�n tesl�m� g�rmekted�r. Slab, b�llet (b�yet), kütük ve �ngot tesl�mler� de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlend�r�l�r.
Yukarıda bel�rt�len metaller�n, alışlarında tevk�fat uygulanıp uygulanmadığına ve s�l�syum, magnezyum, mangan, n�kel, t�tan g�b� maddeler

�ht�va ed�p etmed�kler�ne bakılmaksızın, külçe, slab, b�yet, kütük ve �ngot hal�ne get�r�lm�ş şek�lde satışında KDV tevk�fatı uygulanır.
2.1.3.3.2. Bakır, Ç�nko, Alüm�nyum ve Kurşun Ürünler�n�n Tesl�m�
2.1.3.3.2.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Bakır ve alaşımlarından, ç�nko ve alaşımlarından, alüm�nyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.3.2.2.)

bölümünde bel�rt�len ürünler�n,Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümler�nde sayılanlara tesl�m�nde, (5/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
Bunların, �lk üret�c�ler� (cevherden üret�m yapanlar) �le �thalatçıları tarafından tesl�m�nde tevk�fat uygulanmaz, sonrak� safhaların tesl�mler� �se

tevk�fata tab�d�r.
İthalatçılar tarafından yapılan tesl�mlerde, satıcı (�thalatçı) tarafından düzenlenen faturada “Tesl�m ed�len mal doğrudan �thalat yoluyla tem�n

ed�ld�ğ�nden tevk�fat uygulanmamıştır.”açıklamasına ve �thalata �l�şk�n fatura ve gümrük beyannames� b�lg�ler�ne yer ver�l�r. Cevherden üret�m
yapanlar �se düzenlenen faturada “Tesl�m ed�len mal f�rmamızca cevherden üret�ld�ğ�nden tevk�fat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek
suret�yle tevk�fat uygulanmaksızın �şlem yapar.

2.1.3.3.2.2. Kapsam
Tevk�fat kapsamına bakır ve alaşımlarından, ç�nko ve alaşımlarından, alüm�nyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından mamul; anot,

katot, granül, f�lmaş�n, prof�l, levha, tabaka, rulo, şer�t, panel, sac, boru, p�r�nç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerler�, ç�nko oks�t �le kurşun ve
alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oks�t, kurşun monoks�t, kırmızı oks�t ve benzerler�
g�rmekted�r.

Prof�l�n boyanmış veya kaplanmış olması, bunların tesl�m�nde tevk�fat uygulanmasına engel değ�ld�r. Bu durumda, prof�l�n boyanması veya
kaplanmasına �l�şk�n fason eloksal �şç�l�ğ� tevk�fat kapsamında değ�ld�r.

Bakır, ç�nko, alüm�nyum ve kurşun tel�n; plast�k, cam, kâğıt, emaye, vern�k ve benzer� �zolasyon malzemeler� �le kaplanması suret�yle elde
ed�len "�zolel� �letken" tesl�mler� tevk�fata tab� tutulmaz.

Ayrıca, söz konusu metal ve alaşımlarından �mal ed�len n�ha� ürünler �le bunların kesme, sıyırma, kıvırma, kaynak, bükme, v�da yer� delme-
açma ve benzer� şek�llerde �şlenmes� sonucu elde ed�len yarı mamul ve mamul mah�yet�ndek� malların tesl�mler� tevk�fata tab� değ�ld�r.

Örnek: Bakır, ç�nko, alüm�nyum ve kurşun ve bunların alaşımı metallerden elde ed�len meşrubat kutusu, otomob�l parçası, havalandırma kanal
borusu, pano, çerçeve, kapı, kapı kolu, mahya, alüm�nyum folyo, köşebent, v�da, somun, v�da soket�, dübel, k�l�t, ç�v�, kepenk taşı, flanş, maşon, d�rsek,
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bek, kanca, menteşe, aksesuar ve benzerler�n�n tesl�m� tevk�fata tab� olmayacaktır.
2.1.3.3.3. Hurda ve Atık Tesl�m�
2.1.3.3.3.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Metal, plast�k, last�k, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesl�m� 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddes� gereğ�nce KDV’den müstesnadır.

Ancak, bu malların tesl�m� �le �lg�l� olarak aynı Kanunun (18/1) �nc� maddes�ne göre �st�snadan vazgeç�lmes� mümkündür.
İst�snadan vazgeçenler�n metal, plast�k, last�k, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesl�m�nde, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümü

kapsamındak� alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
2.1.3.3.3.2. Kapsam
Hurda kavramı; her türlü metal, plast�k, last�k, kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda hal�ndek� karışımlarını, aynen veya onarılmak

suret�yle üret�m amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldek� metal, plast�k, last�k, kauçuk, kâğıt ve cam karakterl� her türlü ham, yarı mamul �le
mamul maddey� �fade etmekted�r.

Hurda kavramında �şaret ed�len genel anlam çerçeves�nde;
- Dem�r, bakır, alüm�nyum, p�r�nç, kurşun, teneke, çel�k, ç�nko, p�k, sarı, bronz, n�kel, kızıl, leh�m, mangan-tutya, ant�mon ve benzer� her türlü

metaller,
- Bu metaller�n alaşım, b�leş�m ve cürufları,
- İmalathane ya da fabr�kalarda �malat sırasında ortaya çıkan metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar �le standart dışı çıkan metal ürünler,
- İzabe tes�sler�nden çıkan standart dışı metal hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları,
ve benzerler� "hurda metal" kabul ed�l�r.
Ayrıca, hurda veya atık n�tel�ğ�ndek�; her türlü kâğıt, karton, mukavva, kauçuk, plast�k �le bunların kırpıntıları, naylon, last�k kırıkları, cam ş�şe,

kavanoz, otomob�l ve pencere camları, cam kırıkları tesl�mler� de tevk�fat uygulaması kapsamındadır.
Tam�r ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması mümkün olan kullanılmış metal, plast�k, last�k, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı eşya

tesl�mler�nde tevk�fat uygulanma.
Örnek 1: "Hurda" olarak tab�r ed�len b�r jeneratör, bob�nler� sarılıp tam�r ve bakımdan sonra yen�den jeneratör olarak kullanılacak hale

get�r�l�yorsa, kullanılmış jeneratörün tesl�m�nde tevk�fat uygulanmayacaktır.
Örnek 2: (A) Ltd. Şt�. tarafından, atık değerlend�rme �ş�yle uğraşan Hurda A.Ş. ne yapılacak hurda p�l, hurda akü vb. tesl�mler� esas �t�barıyla

Kanunun (17/4-g) maddes� kapsamında KDV’den �st�sna olacak, (A)’nın �st�snadan vazgeçm�ş olması hal�nde tesl�m bedel� üzer�nden hesaplanan
KDV’n�n (5/10)’u Hurda A.Ş. tarafından tevk�fata tab� tutulacaktır.

Hurda akü ve p�l�n bel�rl� b�r �şlemden geç�r�ld�kten sonra tekrar kullanılab�l�r duruma gelmes�n�n mümkün olması hal�nde, bu tesl�mde �st�sna
veya tevk�fat uygulanmayacaktır.

Araç-gereç ve �ş mak�neler�n�n,Kanunun (17/4-g) maddes� veya tevk�fat uygulaması kapsamında değerlend�r�leb�lmes� �ç�n ekonom�k ömrünü
doldurmuş b�r şek�lde satılması ve satış sonunda alıcının bunları, hurda olarak değerlend�rmes� gerekmekted�r. Aynen veya onarılmak suret�yle üret�m
amaçlarına uygun olarak kullanılacak durumda olanların tesl�m� tevk�fat kapsamında değerlend�r�lmez.

İlg�l� mevzuat çerçeves�nde hurdaya ayrılmak suret�yle traf�kten çek�lmeler� neden�yle tesl�mler� 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddes�
uyarınca verg�den müstesna olan motorlu kara taşıtlarının tesl�m�nde de aynı şek�lde �şlem tes�s ed�l�r.

Hurda gem�lerden yapılan sökümler sonrası tesl�mlerde de yukarıdak� açıklamaya göre hareket ed�l�r.
Buna göre, gem� söküm �şler�nde hurda gem�ler�n sökülmes� sonunda elde ed�len metal aksam (pervane, motor, tels�z, radyo-teyp, uydu alıcısı

vb.) aynı amaçla kullanılmak üzere satılıyorsa alıcılar tarafından KDV tevk�fatı yapılmaz.
Söz konusu aksamın kullanılamaz durumda olması hal�nde �se bunların, sökenler tarafından tesl�m�nde ve sonrak� safhalarda tevk�fat uygulanır.
Aynı şek�lde, hurda gem�lerden sökülen sac aksamın, sökenler tarafından tesl�m�nde ve sonrak� safhalarda el değ�şt�rmeler�nde de tevk�fat

uygulanır.
2.1.3.3.4. Metal, Plast�k, Last�k, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıklarından Elde Ed�len Hammadde Tesl�m�
2.1.3.3.4.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
KDV mükellefler� tarafından Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.3.4.2.) bölümünde bel�rt�len ürünler�n, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a ve b)bölümünde sayılanlara

tesl�m�nde, (9/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
Söz konusu ürünler�n tesl�mler�, 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddes� kapsamında olmayıp, genel oranda (%18) KDV’ye tab� bulunmaktadır.
Bunların, �thalatçıları tarafından tesl�m�nde tevk�fat uygulanma, sonrak� safhaların tesl�mler� �se tevk�fata tab�d�r. İthalatçılar tarafından yapılan

tesl�mlerde, satıcı (�thalatçı) tarafından düzenlenen faturada “Tesl�m ed�len mal doğrudan �thalat yoluyla tem�n ed�ld�ğ�nden tevk�fat uygulanmamıştır.”
açıklamasına ve �thalata �l�şk�n fatura ve gümrük beyannames� b�lg�ler�ne yer ver�l�r.

2.1.3.3.4.2. Kapsam
Metal, plast�k, last�k, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının çeş�tl� �şlemlerden geç�r�l�p �şlenmes� sonucunda elde ed�len ve genell�kle hurda

ve atık n�tel�kler�n� kaybederek metal, plast�k, last�k, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme �malatında hammadde olarak kullanılan mamul n�tel�ğ�ndek�
kırık, çapak, toz, granül ve benzer� ürünler�n tesl�m� tevk�fat uygulaması kapsamındadır.

2.1.3.3.5. Pamuk, T�ft�k, Yün ve Yapağı �le Ham Post ve Der� Tesl�mler�
2.1.3.3.5.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
KDV mükellefler� tarafından Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.3.5.2.) bölümünde bel�rt�len malların, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara

tesl�m�nde, (9/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
2.1.3.3.5.2. Kapsam

Mal ve h�zmetlere uygulanan KDV oranlarını bel�rleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
[12]

 ek� (II) sayılı l�sten�n (B) bölümünün 1
ve 2 nc� sıraları kapsamına g�ren ürünler�n tesl�m� tevk�fat uygulaması kapsamındadır.

Buna göre;
- Kütlü ve elyaf pamuk, l�nter pamuk, pamuk l�f� döküntüler�, natürel veya tops haldek� t�ft�k, yün ve yapağı,
- Türk Gümrük Tar�fe Cetvel�n�n 41.01 poz�syonundak� sığır ve atların, 41.02 poz�syonundak� koyun ve kuzuların (astragan veya karakul,

persan�ye, bre�tschwanz ve benzerler�, H�nt, Ç�n, Moğol�stan ve T�bet kuzuları har�ç), 41.03 poz�syonundak� keç� ve oğlakların (Yemen, Moğol�stan ve
T�bet keç� ve oğlakları har�ç) ham post ve der�ler�n�n,

tesl�m�nde tevk�fat uygulanır.
2.1.3.3.6. Ağaç ve Orman Ürünler� Tesl�m�
2.1.3.3.6.1. Tevk�fat Uygulayacak Alıcılar ve Tevk�fat Oranı
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.3.6.2) bölümünde bel�rt�len ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında

(5/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanır.
Söz konusu malların �thalatçıları tarafından tesl�m�nde tevk�fat uygulanmaz. İthalatçılar tarafından yapılan tesl�mlerde, satıcı (�thalatçı)

tarafından düzenlenen faturada “Tesl�m ed�len mal doğrudan �thalat yoluyla tem�n ed�ld�ğ�nden tevk�fat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve �thalata
�l�şk�n fatura ve gümrük beyannames� b�lg�ler�ne yer ver�l�r.

2.1.3.3.6.2. Kapsam
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Ağaç �şleme endüstr�s�nde kullanılan ve �lk madde-malzeme n�tel�ğ�nde olan her türlü ağaç, tomruk, odun �le bunların önceden bel�rlenm�ş
ölçülerde b�ç�lmes�yle elde ed�len �nşaatlık, doğramalık, marangozluk, mob�lyalık ve benzer� kereste, mob�lya ve kereste �malatı sonucu ortaya çıkan
kırpıntı, çıta ve benzer� �malat artıkları �le odun artığı talaş tesl�mler� tevk�fat uygulaması kapsamındadır.

Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mah�yet�nde olmayan; mob�lya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemes�, sunta, levha,
mdf, rabıta, lambr�, süpürgel�k ve benzer� ürünler�n tesl�m�nde tevk�fat uygulanmaz.

2.1.3.4. Tevk�fat Uygulamasıyla İlg�l� Ortak Hususlar
2.1.3.4.1.Tevk�fat Uygulamasında Sınır
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanların, kısm� tevk�fat uygulaması kapsamındak� tesl�m ve h�zmetler�nde hesaplanan KDV, alıcıların

durumuna bakılmaksızın, tevk�fata tab� tutulmayacaktır. Ancak, bu durum profesyonel spor kulüpler�nce (ş�rketleşenler dah�l) Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.1/b)
ayırımında sayılanlara yapılan tesl�m ve h�zmetlerde geçerl� değ�ld�r.

Ayrıca, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geç�c� 17 nc� maddeler� kapsamındak� tesl�mlerde ve bu Kanun uyarınca KDV’den �st�sna olan tesl�m
ve h�zmetlerde tevk�fat söz konusu olmaz.

Örnek: Gel�r Verg�s� Kanununa göre gerçek usulde verg�ye tab� olmayan b�r ç�ftç� tarafından yapılan yün ve yapağı tesl�mler�, 3065 sayılı
Kanunun (17/4-b) maddes� uyarınca KDV’den müstesna olduğundan, bu �şleme a�t bedel üzer�nden KDV hesaplanmayacak ve dolayısıyla tevk�fat
yapılmayacaktır.

Kısm� tevk�fat uygulaması kapsamına g�ren her b�r �şlem�n KDV dah�l bedel� 1.000 TL’y� aşmadığı takd�rde, hesaplanan KDV tevk�fata tab�
tutulmaz. Sınırın aşılması hal�nde �se tutarın tamamı üzer�nden tevk�fat yapılır.

Tesp�t ed�len tutarı aşan �şlemlerde KDV tevk�fatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamaz, aynı �şleme a�t bedeller�n
toplamı d�kkate alınarak bu sınırın aşılması hal�nde tevk�fat yapılır.

Tevk�fat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, b�rden fazla fatura düzenlenmek suret�yle bedel�n parçalara bölündüğünün tesp�t� hal�nde verg�
da�reler�nce, bütünlük arzett�ğ� anlaşılan alımların toplamının yukarıda bel�rt�len sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekl� �şlemler yapılır.

2.1.3.4.2. Belge Düzen�
Tevk�fata tab� �şlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; “İşlem Bedel�”, “Hesaplanan KDV”, “Tevk�fat Oranı”, “Alıcı

Tarafından Tevk�f Ed�lecek KDV Tutarı”, “Tevk�fat Dah�l Toplam Tutar” ve “Tevk�fattan Sonra Tahs�l Ed�lmes� Gereken Toplam Bedel (Tevk�fat Har�ç
Toplam Tutar)” ayrıca göster�l�r.

Bu fatura satıcı açısından, �şlem bedel� üzer�nden hesaplanan KDV’ye tevk�fat uygulandığını tevs�k eden belge mah�yet�n� de taşımaktadır.
Faturaya, borçlanılan m�ktar olarak rakam ve yazı �le tevk�fattan sonra kalan tutar yazılır.
Örnek: KDV har�ç 3.000 TL tutarındak� (% 18) oranında KDV’ye tab� b�r �şlem (5/10) oranında KDV tevk�fatına tab�d�r. Bu �şleme a�t fatura

aşağıdak� şek�lde düzenlenecekt�r:

İşlem Bedel�                            : 3.000 TL

Hesaplanan KDV                    : 540 TL

Tevk�fat Oranı             : 5/10

Alıcı tarafından Tevk�f Ed�lecek KDV : 270 TL

Tevk�fat Dah�l Toplam Tutar : 3.540 TL

Tevk�fat Har�ç Toplam Tutar : 3.270 TL

Yalnız Üçb�n�k�yüzyetm�şTLd�r.

Tevk�fata tab� tutulan �şlemlerle tevk�fat uygulaması kapsamında bulunmayan �şlemler�n b�rl�kte yapılması hal�nde bu �şlemler�n tek fatura �le
belgelend�r�lmes� mümkündür.

Bu durumda, tevk�fata tab� �şlem bedel� ve bu bedel üzer�nden hesaplanan KDV �le tevk�f ed�len KDV tutarı fatura üzer�nde ayrıca göster�l�r.
Bu şek�lde yapılan faturalamalarda da tevk�fat uygulaması kapsamındak� �şlem bedel�n�n KDV dah�l tutarının Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde
bel�rlenen alt sınırı aşıp aşmadığı d�kkate alınır, aşmıyorsa tevk�fat uygulanmaz.

2.1.3.4.3. Beyannamen�n Düzenlenmes�
2.1.3.4.3.1. Alıcıların Beyanı
Tevk�fata tab� tutulan KDV, alıcılar tarafından (genel bütçel� �dareler har�ç), tevk�fata tab� �şlem�n vuku bulduğu tar�h� �ç�ne alan verg�lend�rme

dönem�ne a�t 2 No.lu KDV beyannames� �le beyan ed�l�r ve öden�r. 5018 sayılı Kanuna ekl� cetvellerde yer alan �dare, kurum ve kuruluşların tevk�fat
uygulaması kapsamındak� alımlarına a�t bedeller�n, genel bütçe ödenekler� dışındak� b�r kaynaktan ödenmes� tevk�fat uygulamasına engel
olmadığından, bu durumda da genel bütçel� �dareler tarafından tevk�f ed�len verg�ler, verg� sorumlularına a�t 2 No.lu KDV beyannames� �le beyan ed�l�p
öden�r.

2 No.lu KDV beyannames�n�n "Genel B�lg�ler" kulakçığında verg� sorumlusu mükellefe a�t s�c�l b�lg�ler�n�n doldurulmasına �l�şk�n satırlar yer
almaktadır. Tevk�fat yapan mükellefler, "Verg� Sorumlusuna A�t S�c�l B�lg�ler�n�" kapsayan satırlara kend� s�c�l b�lg�ler�n� yazarlar.

“Kes�nt� Yapılan Satıcılar” kulakçığında �se her b�r kes�nt� yapılan mükellef �t�barıyla, tevk�fat uygulaması kapsamındak� �şlemler� yapan
(satıcı) mükellefle �lg�l� k�ml�k b�lg�ler�, tevk�fata tab� �şleme a�t matrah ve tevk�fat tutarına �l�şk�n kayıt yapılır.

“Verg� B�ld�r�m�” kulakçığının, “Tam Tevk�fat Uygulanan İşlemlere A�t B�ld�r�m” tablosunda, �şlem bedel� üzer�nden hesaplanan KDV’n�n
tamamının alıcı tarafından tevk�f ed�ld�ğ� �şlemler beyan ed�l�r. Tablonun “İşlem Türü” alanı, bu alana �l�şk�n �şlem türü l�stes�nden seç�m yapılmak
suret�yle doldurulur. “Matrah” alanına, �şlem�n KDV har�ç bedel�, “Oran” alanına �şlem�n tab� olduğu KDV oranı g�r�l�r. Alıcı tarafından tevk�f ed�len
KDV tutarını gösteren “Verg�” alanı, e-beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır.

Söz konusu kulakçığın “Kısm� Tevk�fat Uygulanan İşlemlere A�t B�ld�r�m” tablosunda �se Mal�ye Bakanlığınca kısm� tevk�fat uygulaması
kapsamına alınması uygun görülen ve �şlem bedel� üzer�nden hesaplanan KDV tutarının tamamının değ�l, alıcı tarafından tevk�f ed�len kısmının beyanı
yapılır. “Matrah” alanına �şlem�n KDV har�ç bedel�, “Oran” alanına �şlem�n tab� olduğu KDV oranı, “Tevk�fat Oranı” alanına beyanı yapılan �şlem �ç�n
öngörülmüş alıcıların yapacağı tevk�fat oranı yazılır. İşlem bedel� üzer�nden hesaplanan KDV’ye tevk�fat oranının uygulanması suret�yle bulunan ve
alıcı tarafından tevk�f ed�len tutarı gösteren “Verg�” alanı, e-beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır.

3065 sayılı Kanunun (9/1) �nc� maddes� kapsamında sorumlu tay�n ed�lenler�n, sorumlu sıfatıyla beyan ed�p ödemeler� gereken verg�ler�n beyan
ed�lmemes� veya eks�k beyan ed�lmes� hal�nde, bu verg� tutarının �kmalen veya resen tarh ed�lerek verg� z�yaı cezası kes�lmes� ve gec�kme fa�z�
hesaplanması gerekmekted�r. Sorumlu sıfatıyla beyan ed�lmeyen tutarın 1 No.lu KDV beyannames�nde �nd�r�m konusu yapılmamış olması bu şek�lde
�şlem tes�s ed�lmes�ne engel değ�ld�r.

Sorumlu sıfatıyla beyan ed�lmeyen veya eks�k beyan ed�len KDV tutarının satıcı tarafından beyan ed�lm�ş olması hal�nde sorumlu adına
yapılacak tarh�yatta verg� aslı aranmaz.

Sorumlu tarafından beyan ed�l�p ödenmes� gerek�rken satıcı tarafından beyan ed�len KDV’n�n ödenm�ş olması hal�nde, bu verg�n�n normal
vade tar�h�nden ödend�ğ� tar�he kadar; söz konusu verg�n�n ödenmem�ş olması hal�nde �se normal vade tar�h�nden yapılacak tarh�yatın tahakkuk tar�h�ne
kadar gec�kme fa�z� uygulanır.

2.1.3.4.3.2. Satıcıların Beyanı
Kısm� tevk�fat uygulaması kapsamındak� �şlemler� yapan mükellefler�n beyanına �l�şk�n olarak, �lg�l� dönem 1 No.lu KDV Beyannames�n�n �k�

ayrı bölümüne kayıt yapılır. B�r�nc� kayıt, “Matrah” kulakçığında “Kısm� Tevk�fat Uygulanan İşlemler” tablosuna; �k�nc� kayıt “İst�snalar-D�ğer İade
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Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna yapılır.
Öncel�kle, “Kısm� Tevk�fat Uygulanan İşlemler” tablosunun “İşlem Türü” alanı, bu alana �l�şk�n �şlem türü l�stes�nden seç�m yapılmak suret�yle

doldurulur. “Matrah” alanına kısm� tevk�fat uygulanan �şleme a�t bedel (KDV har�ç) tam olarak yazılır. “Oran” alanına �şlem�n tab� olduğu KDV oranı,
“Tevk�fat Oranı” alanına �se tevk�fat uygulaması kapsamına alınan �şlemlerde alıcı �ç�n öngörülen tevk�fat oranı (alıcının uygulayacağı tevk�fat oranı)
yazılır.

Örneğ�n; özel güvenl�k h�zmet� verenler tevk�fat oranı �ç�n (9/10), bakır külçe tesl�m� yapanlar �se tevk�fat oranı �ç�n (7/10) oranını seçmel�d�r.
“Verg�” alanı, tevk�fat oranının ters� alınarak beyanname programı tarafından hesaplanmaktadır. Buna göre, “Verg�” alanında, �şlem bedel�

üzer�nden hesaplanan KDV’n�n tevk�fata tab� tutulmayan kısmı yer alır.
Daha sonra, “İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda “İşlem Türü”

l�stes�nden, yapılan �şleme a�t “Kod” seç�l�r.
“Tesl�m ve H�zmet Tutarı” alanına, �şleme a�t bedel�n (KDV har�ç) tamamı yazılır. Bu alana yazılan tutar, beyanı yapılan �şlem �le �lg�l� olarak

“Kısm� Tevk�fat Uygulanan İşlemler” tablosunun “Matrah” alanına yazılan tutarla aynı olmalıdır.
“İadeye Konu Olan KDV” alanına, alıcı tarafından tevk�fata tab� tutularak sorumlu sıfatıyla beyan ed�len tutar yazılır.
Tevk�fat uygulaması neden�yle �ade almak �stemeyen mükellefler bu tabloya kayıt yapmazlar.
Beyannamen�n usulüne uygun olarak doldurulmasından sonra "Sonuç Hesapları" kulakçığında yer alan "İade Ed�lmes� Gereken KDV"

satırındak� tutarın bu uygulamadan kaynaklanan kısmı, talep ed�lmes� hal�nde Tebl�ğ�n (I/C-2.1.5.) bölümünde bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde,
mükellefe �ade ed�l�r.

2.1.4. Düzeltme İşlemler�
Tevk�fat kapsamına alınan �şlemlerde ortaya çıkan mal �adeler� ve matrah değ�ş�kl�kler� �le �lg�l� olarak aşağıdak� şek�lde �şlem yapılması

gerekmekted�r.
2.1.4.1. Mal İadeler�
Mal �adeler�nde düzeltme, �şlem bedel� üzer�nden hesaplanan verg�n�n tevk�fata tab� tutulmayan kısmı üzer�nden gerçekleşt�r�l�r.
Örnek:Pamuk toptancısı (A), 14/4/2012 tar�h�nde tekst�l f�rması (B)'ye 50.000 TLkarşılığında pamuk tesl�m etm�ş, hesaplanan (50.000 x 0,08

=)4.000 TL KDV’n�n (4.000 x 0,10 =)400 TL’l�k kısmı (A)’ya ödenm�ş ve onun tarafından beyan ed�lm�ş, (4.000 x 0,90 =) 3.600 TL’l�k kısmı �se (B)
tarafından tevk�fata tab� tutulmuş ve N�san/2012 dönem� beyannames� �le sorumlu sıfatıyla beyan ed�lm�şt�r.

İşleme �l�şk�n fatura (B) tarafından 21/4/2012 tar�h�nde yasal kayıtlara alınmıştır. (B), (A)’ya öded�ğ� 400 TL �le sorumlu sıfatıyla beyan ett�ğ�
3.600 TL’y� N�san/2012 dönem�ne a�t 1 No.lu KDV Beyannames�nde �nd�r�m konusu yapmıştır.

Söz konusu pamuğun (1/5)’� 10/6/2012 tar�h�nde (A)’ya �ade ed�lm�şt�r.
Bu durumda (B), (A)’dan 10.080 TL ger� alacak, mal �ades�n�n gerçekleşt�ğ� dönemde, 80 TL’y� 1 No.lu KDV Beyannames� �le beyan edecekt�r.
(A) �se, aynı dönemde 80 TL’y� l No.lu KDV Beyannames�nde �nd�r�m konusu yapacaktır.
Bu �şlemler neden�yle defter kayıtlarında KDV’n�n sadece tevk�fata tab� tutulmayan 80 TL’l�k kısmı �ç�n düzeltme �şlem� yapılacak, tevk�fata

tab� tutularak sorumlu sıfatıyla beyan ed�lm�ş ve �nd�r�m konusu yapılmış olan tutar �ç�n düzeltme �şlem� yapılmayacaktır.
Tevk�fat uygulaması kapsamında bulunan h�zmetlerde düzeltme, �fa ed�len h�zmet�n �ades� söz konusu olmayacağından, faturanın h�zmet�n

�fasından önce düzenlend�ğ� durumlarda h�zmetten tamamen vazgeç�lmes� ya da h�zmet�n sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleşt�r�lmemes�
neden�yle �şlem�n matrahında b�r değ�ş�kl�k meydana gelmes� hal�nde yapılab�lecekt�r.

2.1.4.2. Matrahta Değ�ş�kl�k
F�yat farkı, kur farkı ve benzer� nedenlerle tevk�fata tab� �şlem�n bedel�nde sonradan b�r artış ortaya çıkması hal�nde, bu artış �le �lg�l� olarak

fatura düzenlenerek KDV hesaplanır ve hesaplanan KDV üzer�nden (tevk�fat alt sınırı d�kkate alınmaksızın) tevk�fat uygulanır. Bu şek�lde �şlem
yapılab�lmes� �ç�n f�yat farkı, kur farkı ve benzer�n�n a�t olduğu asıl �şleme a�t KDV dah�l bedel�n tevk�fat alt sınırını geçm�ş ve tevk�fata tab� tutulmuş
olması gerekmekted�r.

Alıcı leh�ne, ödemen�n yapıldığı tar�hte kur farkı oluşması hal�nde �se kur farkı tutarı üzer�nden alıcı tarafından satıcıya b�r fatura düzenlenerek,
tesl�m ve h�zmet�n yapıldığı tar�htek� oran üzer�nden KDV hesaplanması gerekmekted�r. Böylece, matrahta oluşan azalma tutarı, tevk�fata tab�
tutulmayan KDV tutarı �le b�rl�kte, satıcı tarafından alıcıya �ade ed�l�r. Ayrıca, söz konusu KDV tutarı alıcı tarafından 1 No.lu KDV beyannames� �le
beyan ed�l�r.

Malların kısmen �ade ed�lmes�, h�zmet�n b�r kısmının tamamlanmaması, malların ve h�zmet�n sözleşmede bel�rt�len evsafa uymaması ve
benzer� nedenlerle tevk�fata tab� �şlem bedel�nde sonradan b�r azalma meydana gelm�şse, azalma m�ktarı �le �lg�l� olarak mal �adeler�ne �l�şk�n
açıklamaların yer aldığı Tebl�ğ�n (I/C-2.1.4.1.) bölümü çerçeves�nde �şlem yapılır.

Örnek: Konfeks�yon toptancısı (A)'dan 100.000 TL’ ye 1.000 parçalık fason �ş s�par�ş� alan �malatçı (B), 2012/N�san dönem�nde bu �şle �lg�l�
olarak fatura düzenlem�ş, faturada göster�len (100.000 x 0,08 =) 8.000 TL KDV’n�n (8.000 x 0,10 = ) 800 TL’s� (B)’ye ödenm�ş, (8.000 x 0,90 =) 7.200
TL’l�k kısmı �se (A) tarafından tevk�fata tab� tutularak sorumlu sıfatıyla beyan ed�lm�şt�r.

(B), bu s�par�ş�n 200 adetl�k kısmını zamanında tesl�m edemed�ğ�nden bedelde 20.000 TL’l�k b�r azalma meydana gelm�şt�r.
2012/Mayıs dönem�nde ortaya çıkan bu değ�ş�kl�k neden�yle tarafların karşılıklı düzeltme yapması gerekmekted�r.
Buna göre (B), (A)’ya 20.000 TL �le b�rl�kte bu tutara a�t (20.000 x 0,08 =) 1.600 TL KDV’n�n tevk�fata tab� tutulmayan (1.600 x 0,10 =) 160

TL’s�n� (toplam 20.160 TL) �ade edecek, 2012/N�san dönem�nde beyan ett�ğ� 160 TL’y� 2012/Mayıs dönem�ne a�t 1 No.lu KDV Beyannames�nde �nd�r�m
konusu yapacaktır.

(A) �se 2012/N�san dönem�nde �nd�r�m konusu yaptığı 160 TL’y�, 2012/Mayıs dönem�nde 1 No.lu KDV Beyannames� �le beyan edecekt�r.
(A)’nın bu fason s�par�ş neden�yle tevk�fata tab� tutarak beyan ett�ğ� verg�n�n, 20.000 TL’ye �sabet eden kısmı olan (1.600 x 0,90 =) 1.440TL

aynı zamanda �nd�r�m konusu yapılmış olduğundan, b�r düzeltme �şlem�ne konu olmayacaktır.
2.1.4.3. Fazla veya Yers�z Tevk�f Ed�len Verg�ler�n İades�
Fazla veya yers�z tevk�f ed�lerek ödenen verg� bulunması hal�nde, gerek alıcı gerekse satıcının beyanlarının düzelt�lmes� suret�yle �şlem�n

tevk�fat uygulanmadan öncek� hale döndürülmes� gerek�r.
Fazla veya yers�z tevk�f ed�len verg�, öncel�kle tevk�fatı yapan alıcı tarafından satıcıya �ade ed�l�r. Alıcının, fazla veya yers�z tevk�f ett�ğ� KDV

tutarını satıcıya öded�ğ�n� göster�r belge ve satıcının düzeltmey� yaptığını göster�r verg� da�res� yazısı �le b�rl�kte başvurması hal�nde, fazla veya yers�z
tevk�f ed�len verg�, bu verg�y� verg� da�res�ne beyan ederek ödeyen alıcıya �ade ed�l�r.

Tevk�fata tab� olmadığı halde tevk�fat uygulanan ve satıcı tarafından verg�n�n tamamının beyan ed�ld�ğ� durumlarda, satıcının düzeltmey�
yaptığını göster�r verg� da�res� yazısının �brazı aranmaz.

Tevk�fata tab� olan ve tevk�fata tab� tutulan, ancak satıcı tarafından verg�n�n tamamının beyan ed�ld�ğ� durumlarda, satıcının düzeltmey�
yapmasından sonra, varsa öncek� beyanı üzer�ne ödenen KDV’n�n, söz konusu �şlemle sınırlı kısmı satıcıya �ade ed�l�r. Dolayısıyla bu durumda alıcıya
�ade söz konusu olmaz.

Yapılacak �adelerde tem�nat, YMM KDV İades� Tasd�k Raporu ve Verg� İnceleme Raporu aranmaz.
Tevk�fata tab� tutulan KDV’n�n alıcı tarafından beyan ed�lm�ş ancak ödenmem�ş olması hal�nde, sorumlu sıfatıyla beyan ed�len bu verg�

tahakkuktan terk�n ed�l�r.
Genel bütçe kapsamındak� kamu �dareler�n�n muhasebe b�r�mler� tarafından yapılan fazla veya yers�z tevk�fatlar, satıcının beyanlarını

düzeltt�ğ�n� göster�r verg� da�res� yazısını �braz etmes� üzer�ne ödemey� yapan muhasebe b�r�mler�nce düzelt�l�r ve gereken durumlarda �ade ed�l�r.
2.1.5. Tevk�fata Tab� İşlemlerde KDV İades�
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Kısm� tevk�fat uygulamasından kaynaklanan �ade talepler�n�n aşağıda bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde yer�ne get�r�lmes� uygun
görülmüştür.

2.1.5.1. Genel Açıklamalar
Tevk�fat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe �ade ed�leb�lmes� �ç�n, satıcının tevk�fat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu

KDV Beyannames� �le beyan etm�ş olması, alıcının da yaptığı tevk�fatla �lg�l� 2 No.lu KDV Beyannames�n� verg� da�res�ne verm�ş olması zorunludur.
İade talepler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannames� �le beyan ed�len ve tahakkuk ett�r�len KDV’n�n ödenm�ş

olması şartı aranmaz.
Genel bütçe kapsamındak� �darelere yapılan �şlemlerde �se haked�ş�n harcama yetk�l�s�nce onaylanmış olması gerek�r. Bunlara yapılan

�şlemlerde, ayrıca beyan ve ödeme aranmaz.
İade olarak talep ed�len tutar, �şlem�n bünyes�ne g�ren KDV değ�l, tevk�f ed�len KDV esas alınarak bel�rlen�r. İades� �sten�len KDV, h�çb�r

surette tevk�fata tab� tutulan KDV’den fazla olamaz.
Tevk�fat uygulamasından kaynaklanan �ade talepler�nde, verg� da�reler�nce;

- 429 Ser� No.lu Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ�nde
[13]

 bel�rt�len standart �ade talep d�lekçes� ve �nternet verg� da�res� aracılığı �le gönder�len
l�stelere a�t �nternet verg� da�res� l�ste alındısı,

- Tevk�fatlı �şlemler�n gerçekleşt�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�,
- Tevk�fat uygulanan �şleme �l�şk�n satış faturalarının dökümünü gösteren l�ste,
aranacaktır.
İade taleb�nde bulunulab�lmes� �ç�n �ade tutarının yer aldığı, �lg�l� dönem KDV beyannames� ve ek� “Kısm� Tevk�fat Uygulaması Kapsamındak�

İşlemlere A�t B�ld�r�m”�n ver�lm�ş olması zorunludur.
İade talepler�nde standart �ade talep d�lekçes�n�n yanı sıra �ade hakkı doğuran �şlem �t�barıyla yukarıda bel�rt�len belgeler�n �brazı şarttır.

(Tevk�fata tab� �şlemlere a�t satış faturası l�stes� ve �nd�r�lecek KDV l�stes� Gel�r İdares� Başkanlığınca öngörülen şek�l ve �çer�ğe uygun olarak �nternet
verg� da�res� aracılığıyla gönder�l�r. İnternet verg� da�res� aracılığı �le gönder�len l�steler ayrıca kâğıt ortamında verg� da�res�ne �braz ed�lmez.)

İade talepler�, yukarıda bel�rt�len belgeler tamamlanmadıkça hüküm �fade etmez.
Verg� �nceleme raporu, YMM Raporu ve/veya tem�nat �le yapılacak nakden �ade talepler�, bunların eks�ks�z �braz ed�ld�ğ� tar�hte geçerl�k

kazanır.
Aynı şek�lde, tem�nat veya YMM Raporu �le yapılacak mahsuben �ade talepler�, d�ğer belgelerle b�rl�kte bunların eks�ks�z �braz ed�ld�ğ� tar�hte

geçerl�k kazanır. VİR sonucuna göre sonuçlandırılacak mahsuben �ade talepler�nde �se mahsup talep d�lekçes�n�n verg� da�res�ne ver�ld�ğ� tar�h
�t�barıyla �adeye hak kazanılır.

Mahsuben �ade talepler�nde, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünde yapılan açıklamalar da göz önünde bulundurulur.
YMM Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına �l�şk�n l�m�tlerde gümrük beyannamel� mal �hracından kaynaklanan �ade talepler� �ç�n

öngörülen tutarlar geçerl�d�r.
Tebl�ğ�n(IV/E) bölümündek� açıklamalar, tevk�fat uygulamasından doğan �ade talepler�n�n yer�ne get�r�lmes� bakımından da geçerl�d�r.

Satıcının özel esaslara tab� olması hal�nde, tevk�fatlı �şlemler�nden doğan �ade talepler� Tebl�ğ�n (IV/E) bölümündek� açıklamalara göre yer�ne
get�r�lecekt�r. Alıcının bu �şlemle �lg�l� olarak tevk�fat tutarını beyan etmes� ve ödem�ş olması özel esaslar uygulanmasına engel değ�ld�r.

Alıcının, hakkında olumsuz rapor veya tesp�t bulunanlardan tevk�fat uygulayarak tem�n ett�ğ� mal ya da h�zmet� �ade hakkı doğuran b�r �şlemde
kullanması ve bu �şleme �l�şk�n olarak �ade taleb�nde bulunması hal�nde �ade taleb�, hakkında olumsuz rapor veya tesp�t bulunanlardan alımlarda
tevk�fata tab� tutulan KDV’n�n sorumlu sıfatıyla verg� da�res�ne nakden veya mahsuben ödenm�ş olması kaydıyla, tevk�fatlı �şlemlere �l�şk�n olarak
satıcıya ödenen/borçlanılan KDV har�ç, genel esaslara göre yer�ne get�r�l�r. Bu şek�lde �şlem tes�s� �ç�n alıcının d�ğer alımları �le �lg�l� olarak özel esas
uygulamasını gerekt�recek b�r durumunun olmaması gerekmekted�r.

Tevk�fata tab� alımları neden�yle tevk�fat uygulayan alıcılar tarafından 2 No.lu KDV Beyannames� �le beyan ed�len verg�n�n 1 No.lu KDV
Beyannames�nde �nd�r�m konusu yapılması ve aynı dönemde �nd�r�m yoluyla g�der�lemeyen bu verg�n�n �ade alacağına dönüşmes� neden�yle aynı
dönem 2 No.lu KDV Beyannames�nden doğan borca mahsup ed�lm�ş olması hal�nde, öncek� paragrafta bel�rt�len ödeme şartının sağlanmadığı kabul
ed�l�r. Ancak, d�ğer dönemlere �l�şk�n �ade alacağının söz konusu borca mahsup ed�lmes� hal�nde, ödeme şartı gerçekleşm�ş sayılır.

2.1.5.2. İade Uygulaması
2.1.5.2.1. Mahsuben İade Talepler�
Tevk�fat uygulamasından kaynaklanan �ade alacaklarının mahsuben �ades�, mükellef�n kend�s�n�n, ortaklık payı �le orantılı olmak üzere ad�,

kollekt�f ve komand�t ş�rketlerde ortakların (komand�t ş�rketlerde sadece komand�te ortakların) �thalat sırasında uygulananlar dah�l verg� borçları �le
sosyal s�gortalar pr�m borçları ve fer’�ler� �ç�n söz konusu olab�lecekt�r.

Mahsup kapsamına, tevk�fatla �lg�l� olarak ver�len 2 No.lu KDV Beyannames�ne göre tahakkuk eden verg�ler de dah�ld�r.
1 No.lu KDV Beyannames�nde göster�len ve mahsuben �ade şartlarını taşıyan KDV �ade alacağı, aynı döneme �l�şk�n 2 No.lu KDV

Beyannames�ne göre tahakkuk eden KDV borcuna mahsup ed�leb�l�r.
Tevk�fat uygulamasından kaynaklanan ve verg� �nceleme raporuna göre sonuçlandırılan mahsuben �ade talepler�nde, verg� �nceleme raporu

dışında d�ğer belgeler�n tamamlanmış olması şartıyla standart �ade talep d�lekçes�n�n verg� da�res�ne ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla mahsup �şlem� yapılır.
Verg� �nceleme raporunda �adeye engel b�r durumun tesp�t ed�lmem�ş olması kaydıyla mahsuben �ade talep ed�len verg� borcunun vade tar�h�nden verg�
�nceleme raporunun verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal ett�ğ� tar�he kadar geçen süre �ç�n gec�kme zammı hesaplanmaz.

İadeye �l�şk�n düzenlenecek verg� �nceleme raporu �se,
- Tevk�fatın sorumlu sıfatıyla beyan ed�l�p ed�lmed�ğ�,
- İnd�r�lecek KDV l�stes�ndek� alışların karşıt �ncelemes�n�n yapılarak doğruyu göster�p göstermed�ğ�,
hususlarının tesp�t�ne yönel�k olacaktır. Bu kapsamda, KDVİRA s�stem�n�n ürett�ğ� kontrol raporunun olumlu olması, �nd�r�lecek KDV

l�stes�n�n doğruluğuna dayanak oluşturur.
İade talepler�nde verg� da�reler�, gerekl� kontroller� yaparak, belge ya da belgelerdek� muhtev�yat eks�kl�kler�n�n tesp�t� hal�nde, eks�kl�kler�

mükellefe yazı �le b�ld�r�r. Yazının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �çer�s�nde eks�kl�kler� tamamlayan mükellefler�n verg� �nceleme raporu, YMM
Raporu ve tem�nat �stenmeyen mahsuben �ade talepler�, mahsup d�lekçes�n�n verg� da�res�ne ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla yer�ne get�r�l�r ve bunlara gec�kme
zammı uygulanmaz. 30 günlük ek süreden sonra eks�kl�kler�n� tamamlayan mükellefler�n mahsup talepler� �se eks�kl�kler�n tamamlandığı tar�h
�t�barıyla yer�ne get�r�l�r ve borcun vades�nden mahsup tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n gec�kme zammı uygulanır.

Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısm� tevk�fat uygulanan;
- Tem�zl�k, bahçe ve çevre bakım h�zmetler�,
- Mak�ne, teçh�zat, dem�rbaş ve taşıtlara a�t tad�l, bakım ve onarım h�zmetler�,
- Her türlü yemek serv�s� ve organ�zasyon h�zmetler�,
- Etüt, plan-proje, danışmanlık, denet�m ve benzer� h�zmetler,
- Fason olarak yaptırılan tekst�l ve konfeks�yon �şler� �le fason ayakkabı ve çanta d�k�m �şler� ve fason �şlerle �lg�l� aracılık h�zmetler�,
- Yapı denet�m h�zmet�,
- Serv�s taşımacılığı h�zmet�,
- Her türlü baskı ve basım h�zmet�,
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- İşgücü tem�n h�zmet�,
- Tur�st�k mağazalara ver�len müşter� bulma/götürme h�zmet�,
�le �lg�l� KDV �ade alacaklarının mahsubunu �steyen mükellefler�n 5.000 TL’y� aşmayan mahsup talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu

ve tem�nat aranılmaksızın yer�ne get�r�l�r.
5.000TL ve üzer�ndek� mahsuben �ade talepler� �se sadece tem�nat ve/veya verg� �nceleme raporu sonucuna göre yer�ne get�r�l�r. 5.000TL’y�

aşan kısım �ç�n tem�nat ver�lmes� hal�nde tem�nat, VİR �le çözülür.
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevk�fat uygulanan;
- Yapım �şler� �le bu �şlerle b�rl�kte �fa ed�len mühend�sl�k-m�marlık ve etüt-proje h�zmetler�,
- Spor kulüpler�n�n yayın, �s�m hakkı ve reklâm gel�rler�ne konu �şlemler�,
- Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamındak� h�zmetler,
�le �lg�l� 5.000TL’y� aşmayan mahsuben �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranılmaksızın yer�ne get�r�l�r.
5.000 TL ve üzer�ndek� mahsuben�ade talepler� �se verg� �nceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu �le yer�ne get�r�l�r. 5.000 TL’y� aşan

kısım �ç�n tem�nat ver�lmes� hal�nde tem�nat, verg� �nceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu �le çözülür.
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevk�fat uygulanan;
- Külçe metal tesl�mler�,
- Bakır, ç�nko, alüm�nyum ve kurşun ürünler�n�n tesl�m�,
- Metal, plast�k, last�k, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesl�m�,
- Metal, plast�k, last�k, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde ed�len hammadde tesl�m�,
- Pamuk, t�ft�k, yün ve yapağı �le ham post ve der� tesl�m�,
- Ağaç ve orman ürünler� tesl�m�,
�le �lg�l� mahsuben �ade talepler� m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
2.1.5.2.2. Nakden İade Talepler�
Mükellef�n taleb� hal�nde, tevk�fat uygulaması kapsamına g�ren �şlemlerden kaynaklanan �ade alacaklarının aşağıda her b�r �şlem türüne �l�şk�n

olarak yapılan bel�rlemeler dah�l�nde nakden �ades� mümkündür.
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında kısm� tevk�fat uygulanan;
- Tem�zl�k, bahçe ve çevre bakım h�zmetler�,
- Mak�ne, teçh�zat, dem�rbaş ve taşıtlara a�t tad�l, bakım ve onarım h�zmetler�,
- Her türlü yemek serv�s� ve organ�zasyon h�zmetler�,
- Etüt, plan-proje, danışmanlık, denet�m ve benzer� h�zmetler,
- Fason olarak yaptırılan tekst�l ve konfeks�yon �şler� �le fason ayakkabı ve çanta d�k�m �şler� ve fason �şlerle �lg�l� aracılık h�zmetler�,
- Yapı denet�m h�zmet�,
- Serv�s taşımacılığı h�zmet�,
- Her türlü baskı ve basım h�zmet�,
- İşgücü tem�n h�zmet�,
- Tur�st�k mağazalara ver�len müşter� bulma/götürme h�zmet�,
�le �lg�l� nakden �ade talepler� münhasıran tem�nat ve/veya verg� �nceleme raporu �le yer�ne get�r�l�r.
İade taleb�n�n tamamı kadar tem�nat ver�lmes� hal�nde tem�nat, münhasıran verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür.
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.) bölümü kapsamında tevk�fat uygulanan;
- Yapım �şler� �le bu �şlerle b�rl�kte �fa ed�len mühend�sl�k-m�marlık ve etüt-proje h�zmetler�,
- Spor kulüpler�n�n yayın, �s�m hakkı ve reklâm gel�rler�ne konu �şlemler�,
- Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamındak� h�zmetler,
- Külçe metal tesl�m�,
- Bakır, ç�nko, alüm�nyum ve kurşun ürünler�n�n tesl�m�,
- Metal, plast�k, last�k, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesl�m�,
- Metal, plast�k, last�k, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarından elde ed�len hammadde tesl�m�,
- Pamuk, t�ft�k, yün ve yapağı �le ham post ve der� tesl�m�,
- Ağaç ve orman ürünler� tesl�m�,
�le �lg�l� 5.000TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� tem�nat, verg� �nceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yer�ne get�r�l�r.
5.000TL ve üzer�ndek� nakden�ade talepler� �se verg� �nceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu �le yer�ne get�r�l�r 5.000TL’y� aşan

kısım �ç�n tem�nat ver�lmes� hal�nde tem�nat, verg� �nceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu �le çözülür.
2.1.5.3. İade Uygulaması �le İlg�l� D�ğer Hususlar
Tevk�fat uygulamasından kaynaklanan �ade talepler�n�n yer�ne get�r�lmes� �le �lg�l� olarak,Tebl�ğ�n bu bölümünde açıklama bulunmayan

durumlarda, mal �hracından kaynaklanan �ade talepler� �ç�n geçerl� olan usul ve esaslara göre �şlem yapılır.
Mükellefler�n tevk�fat uygulaması kapsamındak� �şler dolayısıyla alıcı tarafından tevk�fata tab� tutulan KDV’y�, �lg�l� dönemde �ade konusu

yapmama terc�h�nde bulunduktan sonra, �zleyen dönemlerde bu terc�hler�nden vazgeçerek �ade talep etmeler� mümkündür. Ancak, tevk�fatlı �şlem�n
gerçekleşt�ğ� dönem �ç�n düzeltme beyannames� ver�lecekt�r.

Aynı şek�lde, mükellefler�n tevk�fat uygulanan tutarı beyannamede �ade olarak gösterd�kten sonra, �ade �şlem� tamamlanıncaya kadar bu
terc�hler�nden vazgeçmeler� mümkündür. Bu durumda da �ade beyanının yapıldığı dönem �ç�n düzeltme beyannames� ver�lecekt�r.

Her �k� durumun da b�r d�lekçe �le bağlı olunan verg� da�res�ne b�ld�r�lmes� gerekmekted�r.
Aynı �şlem dolayısıyla, tevk�fat ve �nd�r�ml� oran uygulamaları neden�yle KDV �ade alacağı doğmuşsa, öncel�kle tevk�fattan doğan KDV

alacağı �ade ed�l�r.
Mükellef�n aynı dönemde başka �ade hakkı doğuran �şlemler�n�n bulunması hal�nde bu �şlemlere a�t �ade talepler�, söz konusu �şlem veya

�şlemlerle �lg�l� usul ve esaslar çerçeves�nde sonuçlandırılır.
Mükellef�n aynı dönemde d�ğer�ade hakkı doğuran �şlemler�n�n de (�nd�r�ml� orana tab� �şlemler har�ç) bulunması ve �ade ed�lmes� gereken

KDV tutarının, tevk�fat ve d�ğer �ade hakkı doğuran �şlemlere �l�şk�n �ade beyanı toplamından küçük olması hal�nde, �ade talepler� mükellef�n �şlem
türü bazında terc�h� doğrultusunda sonuçlandırılır.

İade hakkı sah�pler�nce, �ade alacaklarının mahsubundan sonra kalan kısmının nakden �ades�n�n �stenmes� hal�nde, �lg�l� bölümlerde nakden
�ade �ç�n yapılan açıklamalara göre �şlem tes�s ed�l�r. Bu şek�lde yapılacak �adede, mahsup yoluyla �ade ed�len kısım, tem�natsız �ncelemes�z nakden
�ade �ç�n b�r sınır bel�rlenm�şse, bel�rlenen sınırın hesabında d�kkate alınmaz.

İade alacağının tamamının üçüncü k�ş�lere nakden ödenmes�n�n talep ed�lmes� hal�nde, �ade hakkı sah�b� mükellefe nakden �adeye �l�şk�n usul
ve esaslar uygulanır. Bu durumda, alacağın üçüncü k�ş�lere ödenmes�ne �l�şk�n talep, alacağın açık b�r şek�lde k�me teml�k ed�ld�ğ�n� �çeren, noter
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tarafından onaylanmış alacağın teml�k� sözleşmes� �le yapılır. Mahsup sonrası alacağın, üçüncü k�ş�lere nakden �ades�n�n talep ed�lmes� hal�nde de
alacağın teml�k�ne �l�şk�n taleb�n yukarıda bel�rt�len şek�lde yapılması gerekmekted�r.

İade alacağının, Tebl�ğ�n (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünde bel�rt�lmeyen; mükellef�n kend�s�n�n verg� da�res�ne olan borçlarına veya üçüncü k�ş�ler�n
verg� da�res�ne olan borçlarına mahsubunun talep ed�lmes� hal�nde, �ade hakkı sah�b� mükellefe nakden �adeye �l�şk�n usul ve esaslar uygulanır. Üçüncü
k�ş�ler�n verg� da�reler�ne olan borçlarına mahsubunun talep ed�lmes� hal�nde, öncek� paragrafta yapılan açıklamalara göre �şlem tes�s ed�l�r.

İade alacakları, her b�r verg�lend�rme dönem� �ç�n ayrı ayrı talep ed�l�r. B�rden fazla döneme �l�şk�n �ade alacaklarının, kümülat�f hesaplama
yapılmak suret�yle b�rl�kte (toplam tutar olarak) �ades� talep ed�lemez.

İaden�n YMM raporu ver�lmek suret�yle talep ed�ld�ğ� durumlarda, aynı takv�m yılı �ç�nde bulunmak ve her b�r verg�lend�rme dönem�ne a�t �ade
tutarı ayrı ayrı bel�rt�lmek/hesaplanmak, �sten�len b�lg�lere her b�r dönem �t�barıyla ayrı ayrı yer ver�lmek koşuluyla b�rden fazla verg�lend�rme dönem�
�ç�n tek b�r YMM raporu ver�lmes� mümkündür.

İade alacağının YMM raporu �le alınmak �stend�ğ� hallerde, esas �t�barıyla, YMM raporunun her b�r �ade hakkı doğuran �şlem türü �t�barıyla
ayrı ayrı düzenlenerek ver�lmes� gerekmekted�r. Ancak, farklı �ade hakkı doğuran �şlemlerden (tam �st�sna kapsamındak� �şlemler, �nd�r�ml� orana tab�
�şlemler, kısm� tevk�fat uygulaması kapsamındak� �şlemler g�b�) kaynaklanan �ade talepler�n�n, aynı verg�lend�rme dönem�ne �l�şk�n olması kaydıyla,
aynı YMM raporuna �st�naden sonuçlandırılması mümkündür.

Bu durumda YMM raporu, her b�r �şlem türüne a�t �ade tutarı ayrı ayrı bel�rt�lmek/hesaplanmak, �sten�len b�lg�lere ayrı ayrı yer ver�lmek ve
benzer� hususlara d�kkat ed�lmek suret�yle hazırlanır.

 
2.1.6. B�ld�r�m Zorunluluğu ve Mütesels�l Sorumluluk
2.1.6.1. B�ld�r�m Zorunluluğu
Kısm� tevk�fat uygulaması kapsamına alınan �şlemlerde satıcılar, tevk�fat uygulanan satışları �le satış yaptıkları alıcılara a�t b�r l�stey�, satışın

yapıldığı döneme a�t 1 No.lu KDV Beyannames� ek�nde elektron�k ortamda vermek zorundadırlar.
Buna göre tevk�fat uygulanan her satış faturası/serbest meslek makbuzu ve benzer� �t�barıyla;
- Belgen�n tar�h ve numarası,
- Tevk�fat uygulanan �şlem�n c�ns�, tutarı,
- İşlem�n tab� olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevk�f ed�len KDV tutarı,
- Alıcının adı/soyadı-unvanı ve verg� k�ml�k numarası veya TC k�ml�k numarası,
ve benzer� b�lg�ler�n� �çeren l�ste satıcı mükellefler tarafından �lg�l� döneme a�t beyanname ek�nde ver�l�r.
Bu b�ld�r�m zorunluluğuna uymayan veya eks�k ya da yanıltıcı b�ld�r�mde bulunanlar hakkında 213 sayılı Verg� Usul Kanunu çerçeves�nde

�şlem yapılır.
 
2.1.6.2. Mütesels�l Sorumluluk
Tevk�fata tab� alımları dolayısıyla KDV tevk�fatı uygulayanlar, tevk�fat tutarını beyan ed�p ödem�ş olmaları şartıyla, tevk�f ed�len verg� �le

sınırlı olmak üzere bu �şlemlerle �lg�l� olarak öncek� safhalarda ortaya çıkan verg�n�n Haz�neye �nt�kal etmem�ş olması neden�yle mütesels�l sorumluluk
uygulaması �le muhatap tutulmazlar.

 
Ç. VERGİYİ DOĞURAN OLAY
1. Verg�y� Doğuran Olayın Meydana Gelmes�
3065 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�nde verg�y� doğuran olayın hukuk� şartları, verg�ye tab� �şlemler�n özell�kler�ne göre ayrı ayrı tay�n ve

tesp�t ed�lm�şt�r.
Mal tesl�m� ve h�zmet �fası haller�nde verg�y� doğuran olay, mal tesl�m� veya h�zmet �fasının yapıldığı anda meydana gel�r.
Verg� alacağının zamanında kavranması ve güvence altına alınması amacıyla malın tesl�m�nden veya h�zmet�n yapılmasından önce fatura veya

benzer� belgeler ver�lmes� hal�nde �se bu belgelerde göster�len m�ktarla sınırlı olmak üzere verg�y� doğuran olay fatura veya benzer� belgeler�n
düzenlenmes� anında meydana gel�r.

Kısım kısım mal tesl�m� veya h�zmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her b�r kısmın tesl�m� veya b�r kısım
h�zmet�n yapılması anında verg�y� doğuran olay meydana gelm�ş sayılır.

Kom�syoncular vasıtasıyla veya kons�nyasyon suret�yle yapılan satışlarda verg�y� doğuran olay, malların satıcı tarafından kom�syoncuya veya
kons�nyasyon suret�yle mal satanlara (kons�nyatöre) ver�ld�ğ� anda değ�l, malların kom�syoncu veya kons�nyatör tarafından alıcıya tesl�m� anında
meydana gel�r.

Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönder�lmes� hal�nde �se verg�y� doğuran olay malın nakl�yes�ne başlanması veya nakl�yec�
veya sürücüye tevd�� anında meydana gelm�ş sayılır.

Su, elektr�k, gaz, ısıtma, soğutma ve benzer� enerj� dağıtım veya kullanımlarında bunların �lg�l� müesseselerce bedeller�n�n tahakkuk ett�r�lmes�
�le verg�y� doğuran olay meydana gel�r.

Kanunun (2/3) üncü maddes� uyarınca su, elektr�k, gaz, ısıtma, soğutma ve benzer�dağıtımlar mal tesl�m� sayılmıştır. Ancak, bu tür malların
tesl�m� önceden gerçekleşt�r�ld�ğ� halde bu aşamada verg�lend�r�lmes� mümkün olmadığından Kanunun bu maddes�ne dayanılarak verg�lend�rme,
bunların bedeller�n�n hesaplandığı anda yapılır. Ayrıca verg�y� doğuran olay bu malların bedeller�n�n tahakkuk ett�r�ld�ğ�, yan� bedel�n hesaplanarak
tahs�l ed�leb�l�r hale geld�ğ� anda meydana gelm�ş sayılır. Bu mükellefler�n mal bedeller�n� tahs�l ed�p etmemeler� verg�y� doğuran olay açısından
öneml� değ�ld�r. Sonradan tahakkuk tutarlarında meydana geleb�lecek değ�ş�kl�kler Kanunun 35 �nc� maddes� hükmüne göre düzelt�l�r.

İthalatta verg�y� doğuran olay Kanunun (10/ı) maddes�ne göre, gümrük verg�s� ödeme mükellef�yet�n�n başladığı, gümrük verg�s�ne tab�
olmayan �şlemlerde �se gümrük beyannames�n�n tesc�l ed�ld�ğ� anda meydana gel�r.

Arsa karşılığı �nşaat �şler�nde verg�y� doğuran olay, müteahh�d�n arsa karşılığı konut, �şyer� g�b� bağımsız b�r�mler� arsa sah�b�ne tesl�m�yle
gerçekleş�r. Arsanın b�r �kt�sad� �şletmeye dâh�l olması veya arsa sah�b�n�n arsa alım satımını mutad ve sürekl� b�r faal�yet olarak sürdürmes�
durumunda, verg�y� doğuran olayın vuku bulduğu tar�hte, müteahh�de yapılan bu arsa tesl�m� neden�yle düzenlenecek faturada arsa karşılığı alınan
bağımsız b�r�mler�n emsal bedel� üzer�nden KDV hesaplanması gerekmekted�r. Arsa sah�b�n�n, gerçek usulde mükellef�yet�n� gerekt�rmeyecek şek�lde
arız� faal�yet olarak arsasını bağımsız b�r�mler karşılığında müteahh�de tesl�m�nde �se KDV uygulanmaz.

B�rden fazla verg�lend�rme dönem�ne yayılarak ver�len h�zmetlerde, h�zmet bedel�n�n tamamının veya b�r kısmının h�zmet �fa ed�lmeden önce
tahs�l ed�lmes� hal�nde, fatura ve benzer� belge düzenlenmem�ş olması koşuluyla KDV doğmaz. Öte yandan, b�r verg�lend�rme dönem�nden fazla
devam eden h�zmetlerde, takv�m yılının aylık dönemler�nden oluşan verg�lend�rme dönemler� �t�barıylaKDV’n�n hesaplanması ve ver�lecek h�zmetlere
�l�şk�n faturanın aylık ödeme tutarı bel�rt�lerek tanz�m ed�lmes� gerekmekted�r. Bell� b�r verg�lend�rme dönem�nde beyan ed�lecek KDV matrahının �se
toplam h�zmet bedel�n�n, h�zmet�n �fa ed�leceğ� aylık sürelere bölünmes� suret�yle tesp�t� mümkün bulunmaktadır.

Toplam bedel h�zmet tamamlandığında alınsa dah� h�zmet�n gerçekleşt�ğ� verg�lend�rme dönemler�ne �sabet eden tutarın �lg�l� olduğu dönemde
beyan ed�lmes� gerekmekte olup, h�zmet bedel�n�n tamamının h�zmet �fasının sonunda beyan ed�lmes� mümkün değ�ld�r.

B�r verg�lend�rme dönem�nden fazla devam eden h�zmetler�n taks�tlere bağlanması hal�nde, kred� kartı �le yapılan ödemelerde, POS mak�nes�
tarafından �lk anda düzenlenen ve h�zmet bedel�n�n tamamını kapsayan taks�t planını gösteren belge, ayrıca fatura veya benzer� belge düzenlenmem�ş
olması şartıyla KDV hesaplanmasını gerekt�rmez. Verg�y� doğuran olay, aylık taks�t m�ktarının ş�rket�n banka hesabına geçt�ğ� tar�hte değ�l, b�r
verg�lend�rme dönem�nden fazla devam eden h�zmetler �ç�n takv�m yılının aylık verg�lend�rme dönemler� �t�barıyla doğmaktadır.
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Haked�şl� �şlemlerde, ver�len h�zmet sebeb�yle elde ed�len haked�ş bedel� �ç�n haked�ş�n tahakkuk ett�ğ�n� belgeleyen kabul tutanağının
düzenlend�ğ� b�r d�ğer �fade �le haked�ş raporunun onaylandığı tar�hte verg�y� doğuran olay gerçekleş�r.

 
II. İSTİSNALAR
A. İHRACAT İSTİSNASI
1. Mal İhracı
1.1. Gümrük Beyannamel� Mal İhracı
1.1.1. İst�snanın Kapsamı ve Beyanı
3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddes�ne göre, �hracat tesl�mler� ve bu tesl�mlere �l�şk�n h�zmetler KDV’den �st�snadır. Aynı Kanunun 12 nc�

maddes� uyarınca b�r tesl�m�n �hracat tesl�m� sayılab�lmes� �ç�n aşağıdak� �k� şartın gerçekleşmes� gerek�r:
a) Tesl�m, yurtdışındak� b�r müşter�ye veya serbest bölgedek� alıcıya ya da yetk�l� gümrük antreposu �şlet�c�s�ne yapılmalı veya mallar yetk�l�

gümrük antreposu �şlet�c�s�ne tevd� ed�lmel�d�r.
3065 sayılı Kanunun (12/2)nc� maddes�ne göre yurtdışındak� müşter�, �kametgâhı, �şyer�, kanun� ve �ş merkez� yurtdışında olan alıcılar �le

yurt�ç�nde bulunan f�rmanın yurtdışında kend� adına müstak�l olarak faal�yet gösteren şubeler�d�r.
Türk�ye'de �kametgâhı, �şyer�, kanun� ve �ş merkez� bulunan f�rmaların yurtdışında �ş yapmak �ç�n açmış oldukları büro, tems�lc�l�k, acentel�k

ve benzer� kuruluşlar Türk�ye’de muk�m f�rmaların yurtdışında kend� adına müstak�l olarak faal�yet gösteren şubeler� kapsamındadır. Dolayısıyla, KDV
mükellefler�n�n yurtdışında �ş yapmak �ç�n açmış oldukları şube, büro, tems�lc�l�k, acentel�k ve benzer� kuruluşlarında kullanmak veya satmak üzere
yurtdışına çıkaracakları mallarla �lg�l� tesl�mler de kes�n �hracat olması koşuluyla �hracat tesl�m� n�tel�ğ�nded�r.

Serbest bölgedek� alıcı kavramı, �lg�l� mevzuatları çerçeves�nde söz konusu bölgelerde faal�yette bulunan gerçek veya tüzel k�ş� alıcıları �fade
eder.

İhracat tesl�m�ne a�t fatura ve benzer� belgeler�n yukarıda bel�rt�len yurtdışındak� müşter� veya serbest bölgedek� alıcı adına düzenlenmes�
gerek�r.

b) Tesl�m konusu mal Türk�ye Cumhur�yet� gümrük bölges�nden çıkarak b�r dış ülkeye veya b�r serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetk�l�
gümrük antreposuna konulmalıdır.

3065 sayılı Kanundak� �st�sna uygulamasında �hracat, esas �t�barıyla, serbest dolaşımda bulunan b�r malın dış t�caret ve gümrük mevzuatları
doğrultusunda, �hracat �şlemler�n�n tamamlanmasından sonra Türk�ye Cumhur�yet� gümrük bölges� dışına çıkarılmasıdır. Dış t�caret mevzuatında
�hracat olarak değerlend�r�len ancak, 3065 sayılı Kanunun 12 nc� maddes� ve Tebl�ğ�n bu bölümünde bel�rlenen şartları taşımayan �şlemler�n �hracat
�st�snası kapsamında değerlend�r�lmes� mümkün değ�ld�r.

Tesl�m konusu malın �hraç ed�lmeden önce yurtdışındak� alıcı adına hareket eden yurt�ç�ndek� f�rmalar veya b�zzat alıcı tarafından �şlenmes�
ya da herhang� b�r şek�lde değerlend�r�lmes� hal�nde �hracat �st�snasının uygulanab�lmes� �ç�n malın Türk�ye Cumhur�yet� gümrük bölges�nden
çıkması şarttır. Bu durumda, yurtdışındak� alıcı adına hareket eden yurt�ç�ndek� �lg�l�lere yapılan tesl�mler verg�ye tab� olacak, bunların yaptığı �hracat
�se �st�sna kapsamına g�recekt�r.

3065 sayılı Kanunun 12 nc� maddes� uyarınca, b�r serbest bölgedek� alıcıya yapılan ve serbest bölgeye vasıl olan tesl�mler �hracat �st�snası
kapsamındadır.

Uluslararası taşımacılığa �l�şk�n olarak den�z ve hava taşıma araçlarına yapılan akaryakıt, kumanya, tekn�k ve d�ğer malzeme şekl�ndek�
tesl�mler aşağıdak� açıklamalar çerçeves�nde verg�den �st�snadır: 

a) Türk�ye �ç�nde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gem�lere ve uçaklara yapılan akaryakıt, kumanya, tekn�k ve d�ğer malzeme
şekl�ndek� tesl�mler �hracat tesl�m� kapsamında KDV’den �st�snadır.

b) Uluslararası taşımacılık yapan yerl� gem� ve uçaklar �se "yurt�ç�nde bulunan b�r f�rmanın yurtdışında kend� adına müstak�len faal�yet
gösteren şubes�" n�tel�ğ� taşıdığından bu araçlara yapılan söz konusu tesl�mler �hracat �st�snası kapsamına g�rer.

c) Yukarıda açıklanan ve �st�sna kapsamına g�ren tesl�mlere �l�şk�n �şlem veya ödemeler�n acenteler tarafından yapılması �st�snanın
uygulanmasına engel değ�ld�r.

ç) Söz konusu tesl�mler�n �hracat �st�snası kapsamında değerlend�r�leb�lmes� �ç�n gümrük çıkış beyannames� �le tevs�k ed�lmes� gerekt�ğ�
tab��d�r.

Mal �hracına �l�şk�n �st�sna, �hracatın gerçekleşt�ğ� tar�h olan gümrük beyannames�n�n “kapanma tar�h�”n� �ç�ne alan verg�lend�rme dönem�ne
a�t KDV beyannames� �le beyan ed�l�r. İhracat �şlemler� �ç gümrüklerde yapılan �hracat tesl�mler�nde, gümrük beyannames�n�n sınır gümrükler�nce
kapatıldığı tar�h, �hracatın gerçekleşt�ğ� tar�h olarak kabul ed�l�r.

Serbest bölgelere yapılan �hracat tesl�mler�nde, gümrük beyannames�n�n düzenlenmed�ğ� hallerde, malın serbestbölgeye g�r�ş �şlemler�n�n
tamamlanarak serbest bölgeye vasıl olduğu tar�h �hracatın gerçekleşt�ğ� tar�h olarak kabul ed�l�r. Bu tar�h, malların serbest bölgeye g�r�ş�n�n yapıldığını
gösteren, serbest bölge �şlem formunun �lg�l� �dare tarafından onaylandığı tar�ht�r.

İhracat faturası malın yurtdışı ed�ld�ğ� dönemden önce düzenlenm�ş olsa dah�, �st�sna �hracatın yapıldığı dönem KDV beyannames� �lebeyan
ed�l�r.

Mal �hracına �l�şk�n beyan, �lg�l� dönem KDVbeyannames�n�n “İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İst�sna
Kapsamına G�ren İşlemler” tablosunda 301 kod numaralı �şlem türü satırı kullanılmak suret�yle yapılır.

Bu satırın, “Tesl�m ve H�zmet Tutarı” sütununa �hracat tesl�m�n�n bedel� g�r�l�r. İhracat bedel�, gümrük beyannames�n�n kapanma tar�h�nde
Resm� Gazete’de yayınlanmış bulunan (kapanma tar�h�nde Resm� Gazete’de kurlar �lan ed�lmem�ş �se kapanma tar�h�nden öncek� �lk Resm� Gazete’de
yayınlanmış bulunan) T.C. Merkez Bankası döv�z alış kuru üzer�nden TL’ye çevr�l�r.

“Yüklen�len KDV” sütununa �se �st�sna kapsamındak� tesl�m�n bünyes�ne g�ren, bu Tebl�ğ�n (IV/A) bölümündek� açıklamalar d�kkate alınarak
bel�rlenen KDV tutarı yazılır.

İst�sna kapsamındak� tesl�m�n bünyes�ne g�ren verg�n�n mahsuben veya nakden �ades�n�n talep ed�lmemes� hal�nde “Yüklen�len KDV” alanına
“0”yazılır.

1.1.2. İst�snanın Tevs�k�
Gümrük beyannamel� mal �hracatının beyanında, gümrük beyannames� ve satış faturaları, b�r d�lekçe �le �hracat �st�snasına �l�şk�n beyanname

ek�nde verg� da�res�ne ver�l�r. Söz konusu belgelerden elektron�k ortamda alınanların ayrıca beyanname ek�nde ve kâğıt ortamında verg� da�res�ne
ver�lmes�ne gerek olmayıp, d�lekçe ek�nde �nternet verg� da�res� l�ste alındısının verg� da�res�ne ver�lmes� yeterl�d�r.

İhracata �l�şk�n gümrük beyannames� ver�leb�leceğ� g�b�, gümrük beyannameler�ndek� b�lg�ler�n yer aldığı l�steler�n ver�lmes� de mümkündür.
Ver�lecek l�sten�n, gümrük beyannames�n�n tar�h�, sayısı, �hraç ed�len malın c�ns�, m�ktarı ve tutarı, gümrük kapısının �sm�, varış ülkes�, varsa
�malatçının adı-soyadı veya unvanı, varsa �ntaç ve çıkış tar�h� b�lg�ler�n� �çermes� gerek�r.

İhracata �l�şk�n yurtdışındak� alıcı adına düzenlenen faturaların fotokop�ler� ya da faturaların dökümünü �ht�va eden f�rma yetk�l�ler�nce �mzalı
ve kaşel� b�r l�ste �braz ed�l�r.

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu �le yapılan �hracat tesl�mler�, kargo ş�rket� adına düzenlenen, malı yurtdışına gönder�len mükellef�n
b�lg�s�n�n yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektron�k ortamda onaylanan elektron�k t�caret gümrük beyannames� �le tevs�k ed�l�r.

Sınır t�caret� kapsamında yapılan �hracat, gümrük beyannames� veya l�stes� �le tevs�k ed�l�r. Bu durumda ayrıca, b�r defaya mahsus olmak üzere
sınır t�caret� yetk� belges� de �braz ed�lmel�d�r.

NATO (Kuzey Atlant�k Antlaşma Örgütü – North Atlant�cTreatyOrgan�zat�on) ülkeler�nde asker� teçh�zat ve malzemen�n trans�t-�thalat-�hracat
�şlemler� �ç�n düzenlenen Form 302 belges�n�n, bu belge �le yapılan �hracat tesl�mler�nde gümrük beyannames� yer�ne kullanılması mümkündür.
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İhracat tesl�mler�ne �l�şk�n olarak düzenlenen fatura �le gümrük beyannames� arasında uyumsuzluk olması hal�nde verg� da�res�nce �lg�l�
gümrük müdürlüğünden b�lg�  talep ed�l�r ve sonucuna göre �şlem tes�s ed�l�r.

1.1.3.  İhraç Ed�len Malların Ger� Gelmes�
3065 sayılı Kanunun �thalat �st�snasını düzenleyen (16/1-b) maddes� uyarınca, �hracat �st�snasından faydalanılarak �hraç ed�len ancak; Gümrük

Kanununun 168, 169 ve 170 �nc� maddeler�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde ger� gelen eşyanın �thalat �st�snasından faydalanab�lmes� �ç�n, bu eşya �le �lg�l� olarak
�hracat �st�snası neden�yle faydalanılan m�ktarın gümrük �dares�ne ödenmes� veya bu m�ktar kadar tem�nat göster�lmes� gerek�r. İhraç ed�ld�kten sonra
ger� gelen eşya �ç�n �thalat �st�snasından faydalanılmak �stenmemes� hal�nde, genel hükümler çerçeves�nde KDV ödenerek eşyanın �thal� mümkündür.
Bu durumda, �lk �hracat kes�n �hracat olarak değerlend�r�l�r.

İthalat �st�snasının uygulanab�lmes� �ç�n �lg�l� gümrük �dareler� �hracat �st�snasından yararlanılan m�ktarı tesp�t etmek amacıyla mükellef�n bağlı
bulunduğu verg� da�res�nden durumu b�r yazı �le sorar. Bu yazıda ger� gelen eşyanın c�ns�, m�ktarı, tutarı, �lg�l� bulunduğu gümrük beyannames�n�n
tar�h ve sayısı �le d�ğer gerekl� b�lg�lere de yer ver�l�r.

KDV ödenmek suret�yle satın alınan veya �şletmede �mal ed�len malların ger� gelmes� hal�nde,verg� da�reler�nce �hracat �st�snasından
faydalanılan m�ktarın bel�rlenmes�nde, Kanunun 11 �nc� maddes� �le �hracatçıya get�r�len �mkânlar göz önüne alınarak aşağıdak� şek�lde hareket ed�l�r:

a) Verg� da�res�nce yapılacak �nceleme sonunda, mükellef�n ger� gelen mallarla �lg�l� olarak �hracat sırasında �ade taleb�nde bulunmadığı tesp�t
ed�l�rse, bu mallarla �lg�l� olarak �hracat �st�snasından yararlanılan b�r m�ktarın bulunmadığı �lg�l� gümrük �dares�ne b�ld�r�l�r. Bu yazıyı alan gümrük
�dareler� ger� gelen eşya �le �lg�l� olarak �thalat �st�snası kapsamında �şlem yapar.

b) Ger� gelen malların bünyes�ne g�ren verg�ler �ç�n �hracatçının, bu verg�ler� �nd�remey�p nakden veya mahsuben �ade olarak talep ett�ğ�n�n
bel�rlenmes� hal�nde, �ade henüz yapılmamışsa �hracatçının KDV �ades�nden yararlanmadığı kabul ed�l�r ve ger� gelen mallar �ç�n gümrükte KDV
ödenmes� �stenmez. Bu durumda, �hracatçının �lg�l� dönem beyannames�nde “�ade” olarak beyan ed�len tutarın ger� gelen mallara �sabet eden kısmı,
malların ger� geld�ğ� verg�lend�rme dönem� 1 No.lu KDV Beyannames�n�n 103 no.lu satırına yazılarak �nd�r�l�r.

c) İhraç ed�len malın, bu mala a�t yüklen�len KDV’n�n nakden veya mahsuben �ades�nden sonra ger� gelmes� hal�nde, ger� gelen mallara �sabet
eden �ade tutarının gümrükte ödenmes�nden sonra �thalat �st�snası kapsamında �şlem yapılır. Dolayısıyla, ger� gelen malların bünyes�ne g�ren verg�ler
�ç�n �hracatçının, bu verg�ler� �nd�remey�p nakden veya mahsuben �ade olarak aldığının bel�rlenmes� hal�nde bu �adeden; ger� gelen mallara �sabet eden
kısım kadar �hracat �st�snasından faydalanıldığı bel�rt�l�r.

ç) Verg� da�reler�nce, ger� gelen eşyayla �lg�l� olarak �hracatçının �hracat �st�snası neden�yle faydalandığı m�ktar tesp�t ed�ld�kten sonra �lg�l�
gümrük �dares�ne durum b�ld�r�l�r.

d) Ger� gelen mallara �l�şk�n olarak yüklen�len verg�ler�n �nd�r�m yolu �le g�der�lm�ş veya �ade talep ed�lmeks�z�n sonrak� dönemlere
devred�lm�ş olması haller�nde, bu verg�lere �l�şk�n olarak b�r �şlem yapılmaz.

Ger� gelen eşya dolayısıyla �hracatçı tarafından �lg�l� gümrük �dares�ne ödenen KDV, �lg�l� dönem beyannames�nde �nd�r�m konusu yapılab�l�r.
1.1.4. İade
Mal �hracatından kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- Satış faturaları l�stes�
- Gümrük beyannames� veya l�stes� (Serbest bölgeye yapılan �hracatta serbest bölge �şlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleşt�r�len

�hracatta elektron�k t�caret gümrük beyannames�)
- İhracatın beyan ed�ld�ğ� döneme a�t �nd�r�lecek KDV l�stes�
- Yüklen�len KDV l�stes�
- İades� Talep Ed�len KDV Hesaplama Tablosu
1.1.4.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n mal �hracından kaynaklanan mahsuben �ade talepler�, yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
1.1.4.2. Nakden İade
Mükellefler�n mal �hracından kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde, aşan kısmın �ades� verg� �nceleme raporu veya YMM tasd�k raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde, mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

1.2. Türk�ye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura �le Yapılan Satışlar (Bavul T�caret�)
Türk�ye'de �kamet etmeyenlere özel fatura �le yapılan satışlar, 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddes� kapsamında KDV’den �st�snadır.
1.2.1. İst�sna Belges�
Bağlı olduğu verg� da�res�nden "Türk�ye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura �le Yapılacak Satışlara A�t KDV İhracat İst�snası İz�n Belges�"

(İst�sna İz�n Belges�) alan mükellefler, bu tür satışlarını KDV hesaplamadan yapar.
İst�sna �z�n belges� almak �steyenler�n;
- Gerçek usulde KDV mükellef� olması,
- Haklarında “olumsuz rapor” yazılmamış olması,
gerek�r. Bu şartları taşıyan mükellefler�n yapacakları başvuru verg� da�res�nce değerlend�r�lerek durumu uygun görülenlere, Tebl�ğ ek�nde yer

alan (EK:3) �st�sna �z�n belges�ver�l�r.
Haklarında yazılan olumsuz rapor neden�yle �st�sna �z�n belges� �ptal ed�lenler, KDV �ade talepler�n�n yer�ne get�r�lmes� bakımından genel

esaslara dönmeler� hal�nde tekrar �st�sna �z�n belges� alab�l�rler.
1.2.2. İst�snanın Şartları
İst�sna �z�n belges�ne sah�p mükellefler, aşağıdak� şartların mevcud�yet� hal�nde KDV hesaplamadan �şlem yapar:
a) Tesl�m, Türk�ye'de �kamet etmeyen yabancı uyruklu alıcılara veya yurtdışında �kamet eden ve buna da�r �lg�l� ülke resm� makamlarından

alınmış �kamet tezkeres� veya bu mah�yette b�r belgeye sah�p olan Türk uyruklu alıcılara yapılmalıdır.
b) Satılan malların bedeller� toplamının 2.000 TL’n�n üzer�nde olması gerek�r. Bu toplama, aynı faturada göster�len b�rden fazla mal çeş�d�ne a�t

bedeller dah�ld�r.
c) 4760 sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanununa ekl� (I) sayılı l�stede yer alan mallar �ç�n bu kapsamda �şlem yapılamaz.
Bu kapsamdak� satışlarda, şek�l ve muhtevası Gel�r İdares� Başkanlığı �le Gümrük ve T�caret Bakanlığı tarafından bel�rlenen Tebl�ğ ek�nde yer

alan (EK:4) "Özel Fatura" kullanılır.
Özel fatura beş nüsha olarak düzenlen�r. B�r�nc� nüshası alıcıya ver�l�r. İk�, üç ve dördüncü nüshalar malın gümrükten çıkışı sırasında

onaylatılır. Beş�nc� nüsha �se satıcıda kalır.
Satın alınan malların, özel fatura tar�h�n� �zleyen aybaşından �t�baren üç ay �ç�nde Gümrük ve T�caret Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak

Mal�ye Bakanlığı’nca bel�rlenen gümrük kapılarından yurtdışına çıkarılması ve bu malların gümrük bölges�nden çıktığını gösteren bu gümrük
kapılarında onaylatılmış özel faturanın b�r nüshasının çıkış tar�h�nden �t�baren en geç b�r ay �ç�nde satıcıya �nt�kal etm�ş olması gerek�r.

Özel faturanın gümrükte satıcılar tarafından onaylatılması mümkün olduğu g�b�, alıcılar tarafından veya kargo �le yapılan �hracatta taşıyıcı
f�rma tarafından onaylatılması da mümkündür. Dolayısıyla Türk�ye'de �kamet etmeyenlere özel fatura �le yapılan satışlar neden�yle �hraç ed�len
malların b�zzat alıcı beraber�nde Türk�ye’den çıkış zorunluluğu bulunmamaktadır.
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İst�sna �z�n belges�ne sah�p satıcıların, Türk�ye'de �kamet etmeyenlere 3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddes� kapsamında verg� tahs�l ederek
satış yapmaları da mümkündür.

1.2.3. İst�snanın Beyanı
Bu kapsamda yapılan satışlar, onaylı özel faturanın satıcı f�rmaya �nt�kal ett�ğ� tar�h� kapsayan verg�lend�rme dönem�ne a�t KDV beyannames�

�le tam �st�sna kapsamında beyan ed�l�r. Söz konusu beyannameye onaylı özel faturanın b�r nüshası veya f�rma yetk�l�ler�nce onaylı örneğ� ya da onaylı
özel faturaların muhtevasını �çerecek şek�lde hazırlanan l�ste eklen�r.

Beyan, �lg�l� dönem beyannames�n�n “İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler”
tablosunda 322 kod numaralı �şlem türü satırı kullanılmak suret�yle yapılır.

 “Yüklen�len KDV” sütununa �se �st�sna kapsamındak� tesl�m�n bünyes�ne g�ren, bu Tebl�ğ�n (IV/A) bölümündek� açıklamalar d�kkate alınarak
bel�rlenen KDV tutarı yazılır. İade talep ed�lmemes� hal�nde “Yüklen�len KDV” alanına “0” yazılır.

1.2.4. İade
Türk�ye'de �kamet etmeyenlere özel fatura �le yapılan satışlardan doğan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- Onaylı özel faturanın aslı veya f�rma yetk�l�ler�nce onaylı örneğ� ya da onaylı özel faturaların muhtevasını �çerecek şek�lde hazırlanan l�ste
- İhracatın beyan ed�ld�ğ� döneme a�t �nd�r�lecek KDV l�stes�
- Yüklen�len KDV l�stes�
- İades� Talep Ed�len KDV Hesaplama Tablosu
1.2.4.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n Türk�ye'de �kamet etmeyenlere özel fatura �le yapılan satışlardan kaynaklanan mahsuben �ade talepler� yukarıdak� belgeler�n

�braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
1.2.4.2. Nakden İade
Mükellefler�n Türk�ye'de �kamet etmeyenlere özel fatura �le yapılan satışlardan kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler�

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades� verg� �nceleme
raporu veya YMM raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat,verg� �nceleme raporu veya
YMM raporu sonucuna göre çözülür.

2. H�zmet İhracı
3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddes�ne göre yurtdışındak� müşter�ler �ç�n yapılan h�zmetler verg�den �st�sna ed�lm�şt�r.
2.1. İst�snanın Kapsamı
3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddes� kapsamında b�r h�zmet�n KDV’den �st�sna olab�lmes� �ç�n, aynı Kanunun (12/2)nc� maddes�ne göre;
- H�zmet�n yurtdışındak� b�r müşter� �ç�n yapılması,
- H�zmetten yurtdışında faydalanılması,
gerek�r.
H�zmet�n yurtdışındak� b�r müşter� �ç�n yapıldığı, yurtdışındak� müşter� adına düzenlenen fatura ve benzer� belge �le tevs�k ed�l�r.
H�zmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türk�ye’de yurtdışındak� müşter� �ç�n yapılan h�zmet�n, müşter�n�n yurtdışındak� �ş, �şlem ve

faal�yetler� �le �lg�l� olması; Türk�ye'dek� faal�yetler� �le �lg�s� bulunmamasıdır.
Yurtdışındak� f�rmaların, Türk�ye'ye gönderecekler� mal ve h�zmetler Türk�ye’de tüket�ld�ğ�nden, bu f�rmalara söz konusu mal ve h�zmetler �ç�n

Türk�ye’de ver�len danışmanlık, aracılık, gözet�m, müşter� bulma, p�yasa araştırması vb. h�zmetler, h�zmet �hracı �st�snası kapsamında değerlend�r�lmez
ve KDV’ye tab�d�r. Bu durumda faydalanma kr�ter�n�n tesp�t�nde, yapılan h�zmet�n �thal ed�len mal �le doğrudan �l�şk�l� olması gerek�r.

Yabancı f�rmaların Türk�ye'den �thal ett�ğ� (Türk�ye'n�n �hraç ett�ğ�) mallar dolayısıyla ver�len h�zmetler, h�zmet �hracı kapsamında
değerlend�r�l�r.

Türk�ye �ç�nde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gem�lere ve uçaklara ver�len tad�l, bakım, onarım h�zmetler� h�zmet �hracı
kapsamında KDV’den �st�snadır.

Türk�ye’den serbest bölgelere ver�len h�zmetler h�zmet �hracı kapsamında değerlend�r�lmez.
Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n bazı örnekler aşağıda yer almaktadır:
Örnek 1: Türk�ye'de mükellef (Z) Mühend�sl�k Ltd. Şt�., Ürdün'de bulunan b�r f�rma �le yaptığı anlaşma uyarınca bu f�rmaya Ürdün'de �nşa

ed�lecek b�r tekst�l fabr�kası projes� ç�z�m�n� yapmış ve buna a�t bedel� tahs�l etm�şt�r.
Bu h�zmet, h�zmet �hracatı kapsamında KDV’den �st�sna olup, (Z) f�rması, düzenleyeceğ� faturada KDV hesaplamaz.
Örnek 2: Türk�ye'de faal�yette bulunan (A) ş�rket�, Almanya'da yerleş�k b�r f�rma �ç�n, bu f�rmanın Türk�ye'den satın aldığı tekst�l ürünler�n�n

tem�n ed�lmes�nde aracılık etm�ş ve kom�syon ücret� almıştır.
(A) ş�rket�n�n, bu kom�syonculuk h�zmet�, h�zmet �hracatı kapsamında KDV’den �st�snadır.
Örnek 3: Türk�ye'de yerleş�k olan ve seyahat acentel�ğ� yapan (B) A.Ş., yurtdışında bulunan b�r seyahat acentes�n�n gönderd�ğ� tur�st grubuna

konaklama, tur düzenleme ve yeme-�çme h�zmet� vermekted�r. (B), söz konusu h�zmet� karşılığında 25.000 TL almıştır. Türk�ye'dek� seyahat acentes�
aldığı bu paranın 10.000 TL’l�k kısmını, tur�st grubunun Türk�ye'dek� konaklama, yeme-�çme g�b� masraflarında kullanmıştır. Yaptığı bu masraflardan
sonra kend�s�ne 15.000 TL kalmıştır.

Bu durumda, (B), yabancı seyahat acentes�ne 15.000 TL’l�k h�zmette bulunmuş olup, bu h�zmet KDV’den �st�sna olacaktır.
Ancak, (B) A.Ş. n�n tur�st grubuna Türk�ye'de verd�ğ� yeme-�çme, konaklama g�b� h�zmetlerden Türk�ye'de faydalanıldığından, bu h�zmetler

KDV’ye tab�d�r.
Bu mükellef�n, yabancı seyahat acentes�ne verd�ğ� söz konusu h�zmetlere a�t düzenleyeceğ� faturada, verg�den �st�sna tutulan h�zmet bedel� �le

verg�ye tab� tutulacak h�zmet bedel�n�ayrı ayrı göstereb�leceğ� g�b�, bu h�zmetler �ç�n ayrı ayrı fatura düzenlemes� de mümkündür.
Örnek 4: Türk�ye'de yerleş�k olan ve aracılık faal�yet�nde bulunan (A) ş�rket�, Japonya'da yerleş�k b�r f�rmanın mallarına Türk�ye'de müşter�

bulmaktadır.
Bu ş�rket�n aracılık faal�yet� kapsamında yaptığı h�zmetten Türk�ye'de faydalanılmakta olup bahse konu h�zmet �hracat �st�snası kapsamında

değerlend�r�lmez. Faturanın yabancı f�rma adına düzenlenm�ş ve h�zmet bedel�n�n Türk�ye'ye get�r�lm�ş olması bu durumu etk�lemez.
Örnek 5: Hollanda'da yerleş�k b�r f�rma Türk�ye'den maden cevher� �thal etmekted�r. Türk�ye'de yerleş�k (A) f�rması da söz konusu maden

cevher�n�n sağlanması, kal�te kontrolü, malın �hraç l�manına kadar taşınması ve gem�lere yüklenmes� g�b� �şler� yabancı f�rma adına yapmaktadır.
(A) f�rması, bu h�zmetler� �le �lg�l� olarak yaptığı harcamaları ve kom�syon ücret�n� yabancı f�rmaya fatura etmekte ve bedel�n� Türk�ye' ye

get�rmekted�r.
Yurtdışındak� f�rmaların, Türk�ye'den �thal edecekler� mallar �le �lg�l� olarak, Türk�ye’den aldıkları h�zmetlerden yurtdışında

faydalanılmaktadır. Bu nedenle, (A) f�rmasının yaptığı bu h�zmet, h�zmet �hracatı �st�snası kapsamında değerlend�r�l�r.
Örnek 6: Irak’ta yerleş�k b�r f�rma, Irak’tak� b�r sulama projes�n� üstlenen (A) Türk f�rması hakkında, (B) Türk danışmanlık f�rmasından

yeterl�k araştırması yapmasını �stem�şt�r.
(B) danışmanlık f�rması, bu h�zmet� �le �lg�l� olarak yaptığı harcamaları ve kom�syon ücret�n� yabancı f�rmaya fatura etm�ş ve karşılığını döv�z

olarak Türk�ye'ye get�rm�şt�r.
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(A) f�rmasının h�zmet�nden yurtdışında faydalanılmakta olup (B) danışmanlık f�rmasının yaptığı bu h�zmet, h�zmet �hracatı �st�snası
kapsamında değerlend�r�l�r.

Örnek 7: Türk�ye'de mükellef (T) İnş. Taah. Ltd. Şt�., Özbek�stan’da yerleş�k (X) f�rması �le yaptığı anlaşma uyarınca bu f�rmaya Özbek�stan’da
�nşa ed�lecek b�r fabr�kanın �nşasında kullanılmak üzere gerek kend� mülk�yet�nde bulunan gerekse k�ralama yoluyla tem�n ett�ğ� �ş mak�neler�n�
k�ralamıştır.

Bu k�raya verme h�zmet�, Türk�ye’de yapılan ve faydalanılan b�r h�zmet n�tel�ğ�nde olmadığından KDV’n�n konusuna g�rmez. KDV’n�n
konusuna g�rmeyen bu �şlem �st�sna kapsamında değerlend�r�lmez.

Örnek 8: Türk�ye’de muk�m (Z) f�rması Almanya’da muk�m (Y) f�rması �le yapmış olduğu sözleşme kapsamında yurtdışındak� kontörlü kred�
kartı müşter�ler�ne �nternet ortamında serv�s, destek, danışmanlık h�zmet� vermekted�r. Söz konusu h�zmetlere �l�şk�n fatura Almanya’da muk�m (Y)
f�rması adına düzenlenm�ş ve karşılığı döv�z olarak Türk�ye'ye gelm�şt�r.

(Z) f�rmasının h�zmet�nden yurtdışında faydalanıldığından, (Y) f�rmasına verm�ş olduğu h�zmet, h�zmet �hracatı �st�snası kapsamında
değerlend�r�l�r.

Örnek 9:Türk�ye’de muk�m (A) f�rması ABD’de yerleş�k (B) f�rmasından y�ne ABD’de yerleş�k f�nansal k�ralama ş�rket� aracılığıyla 60 ay
süreyle k�ralamış olduğu uçakları Türk�ye’ye get�rmeden Rusya’da yerleş�k b�r f�rmaya k�raya verm�şt�r.

Bu k�raya verme h�zmet�, Türk�ye’de yapılan ve faydalanılan b�r h�zmet n�tel�ğ�nde olmadığından KDV’n�n konusuna g�rmez. KDV’n�n
konusuna g�rmeyen bu �şlem �st�sna kapsamında değerlend�r�lmez.

Örnek 10: Türk�ye’de muk�m (T) havayolu f�rması kend�s�ne a�tuçaklarla yurtdışındak� havayolu f�rmalarına kend� uçuş ek�b�n�n denet�m� ve
yönet�m� altında uçuş saat�ne endeksl� ücretlend�rme yapılmak suret�yle yurtdışında uçuş h�zmet� vermekted�r.

(T) havayolu f�rmasının yurtdışındak� havayolu f�rmalarına yurtdışında verm�ş olduğu uçuş h�zmet� KDV’n�n konusuna g�rmed�ğ�nden h�zmet
�hracı kapsamında değerlend�r�lmez.

2.2. İst�snanın Tevs�k� ve Beyanı
H�zmet �hracına �l�şk�n �st�sna, yurtdışındak� müşter�ye düzenlenen h�zmet faturası �le tevs�k ed�l�r. H�zmet faturalarının f�rma yetk�l�ler�nce

onaylı fotokop�ler� veya dökümler�n� gösteren l�ste ver�l�r. Bu belgeler�n �st�snanın beyan ed�ld�ğ� dönemde beyanname verme süres� �ç�nde b�r d�lekçe
ek�nde �brazı gerek�r. İst�snanın beyanı �ç�n, h�zmete a�t ödeme belges�n�n (döv�z�n Türk�ye'ye get�r�ld�ğ�n� tevs�k eden b�r belge, banka dekontu vb.)
tem�n ed�lm�ş olması zorunlu değ�ld�r.

İhracat �st�snası, h�zmet�n �fa ed�ld�ğ� verg�lend�rme dönem�ne a�t 1 No.lu KDV Beyannames� �le beyan ed�l�r. Beyan, yurtdışındak� müşter� �ç�n
yapılan h�zmet�n tamamlandığı/�fa ed�ld�ğ� dönem beyannames�n�n “İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İst�sna
Kapsamına G�ren İşlemler” tablosunda 302 kod numaralı �şlem türü satırı kullanılmak suret�yle yapılır.

Bu satırın, “Tesl�m ve H�zmet Tutarı” sütununa h�zmet�n bedel� g�r�l�r. “Yüklen�len KDV” sütununa �se bu h�zmet�n bünyes�ne g�ren, Tebl�ğ�n
(IV/A) bölümündek� açıklamalar d�kkate alınarak hesaplanan KDV tutarı yazılır. İade talep ed�lmemes� hal�nde, “Yüklen�len KDV” alanına “0” yazılır.

Bu şek�lde beyan ed�len �şlemlerle �lg�l� yüklen�len ve �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV’n�n �ades�, h�zmet bedel� döv�z olarak Türk�ye'ye
gelmeden yer�ne get�r�lmez.

2.3. İade
H�zmet �hracından doğan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- H�zmet faturası veya l�stes�
- Ödeme belges� (döv�z�n Türk�ye'ye get�r�ld�ğ�n� tevs�k eden b�r belge, banka dekontu vb.)
- H�zmet �hracatının beyan ed�ld�ğ� döneme a�t �nd�r�lecek KDV l�stes�
- Yüklen�len KDV l�stes�
- İades� Talep Ed�len KDV Hesaplama Tablosu
2.3.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n h�zmet �hracından kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan mahsuben �ade talepler� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades� verg� �nceleme raporu veya YMM tasd�k raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

2.3.2. Nakden İade
Mükellefler�n h�zmet �hracından kaynaklanan nakden �ade talepler� m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporuna göre yer�ne get�r�l�r.

Tem�nat ver�lmes� hal�nde, mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür.
3. Roam�ng H�zmetler�
3.1. Kapsam
3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddes�ne göre, uluslararası roam�ng (dolaşım) anlaşmaları kapsamında yurtdışındak� müşter�ler �ç�n Türk�ye’de

ver�len roam�ng h�zmetler�, �lg�l� ülkeler �t�barıyla karşılıklı olmak kaydıyla KDV’den �st�snadır.
Söz konusu �st�sna roam�ng anlaşması kapsamındak� bütün haberleşme ve �let�ş�m h�zmetler� bakımından geçerl�d�r.
Örnek: (A) Roam�ng A.Ş. kablosuz er�ş�m s�stem�n� dolaşıma açarak hem Türk�ye’dek� kullanıcıların yurtdışında, hem de yabancı

kullanıcıların Türk�ye �çer�s�nde �nternet er�ş�m�n� sağlamaktadır. F�rma, İng�ltere’de muk�m (B)’ye Türk�ye’ye geld�ğ�nde yurtdışındak� abonel�k
b�lg�ler� �le �nternet er�ş�m�nden faydalanmasını sağlamakta ve (B)’ye ver�len er�ş�m h�zmet�ne a�t bedel� İng�ltere’dek� anlaşmalı (C) Roam�ng
Ş�rket�ne fatura etmekted�r.

(A) tarafından, İng�ltere’dek� anlaşmalı roam�ng f�rmasına uluslararası roam�ng anlaşmaları çerçeves�nde Türk�ye’de ver�len söz konusu
roam�ng h�zmet�, karşılıklı olmak kaydıyla, KDV’den �st�sna olacağından (C)’ye düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz. 

3.2. İst�snanın Beyanı
İst�sna, h�zmete �l�şk�n faturanın düzenlend�ğ� dönem beyannames� �le beyan ed�l�r. Beyan, beyannamen�n “İst�snalar-D�ğer İade Hakkı

Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler” tablosunda 303 kod numaralı satırı kullanılarak yapılır.
Bu �şlem neden�yle yüklen�len ve �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen verg�ler�n �ades�n�n  �stenmemes� hal�nde, “Yüklen�len KDV” sütununa “0”

yazılır.
3.3. İst�snanın Tevs�k�
Roam�ng �st�snası, yurtdışındak� müşter�ye düzenlenen h�zmet faturası �le tevs�k ed�l�r. Ayrıca, �lg�l� ülke �t�barıyla karşılıklılığın varlığına

�l�şk�n olarak, yurtdışındak� müşter� tarafından �lg�l� ülke resm� makamlarından alınan belgen�n de �brazı gerek�r.
Söz konusu belgeler, �lg�l� dönem beyanname verme süres� �ç�nde b�r d�lekçe ek�nde verg� da�res�ne ver�lerek �şlem tevs�k ed�l�r.
3.4. İade
Roam�ng h�zmet� �hracından kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- Yabancı ülkede roam�ng h�zmetler�ne �l�şk�n �st�sna uygulandığına �l�şk�n yazı
- Roam�ng h�zmet� faturaları veya l�stes�
- Roam�ng h�zmet�n�n beyan ed�ld�ğ� döneme a�t �nd�r�lecek KDV l�stes�
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- Yüklen�len KDV l�stes�
- İades� Talep Ed�len KDV Hesaplama Tablosu
3.4.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n roam�ng h�zmet� �hracından kaynaklanan mahsuben �ade talepler�, yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına

bakılmaksızın verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
3.4.2. Nakden İade
Mükellefler�n roam�ng h�zmet� �hracından kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve

tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM tasd�k raporu sonucuna göre
çözülür.

4. Serbest Bölgelerdek� Müşter�ler İç�n Yapılan Fason H�zmetler
4.1. İst�snanın Kapsamı
3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddes�ne göre, serbest bölgedek� müşter�ler �ç�n yapılan fason h�zmetler KDV’den �st�snadır. Aynı Kanunun

(12/3) üncü maddes� uyarınca, fason h�zmetler�n serbest bölgelerdek� müşter�lere yapılmış sayılab�lmes� �ç�n;
- Fason h�zmet�n serbest bölgelerde faal�yet gösteren müşter�ler �ç�n yapılmış olması,
- Fason h�zmetten serbest bölgelerde faydalanılması,
şartları b�rl�kte gerçekleşmel�d�r.
Ayrıca, söz konusu şartlara �laveten, ana madde ve malzemeler�n serbest bölgeden gönder�lmes� ve fason h�zmete konu malın yen�den serbest

bölgeye gönder�lm�ş olması gerek�r.
Bu �st�sna uygulamasında fason h�zmet, b�r malın mülk�yet ve tasarruf hakkının devralınmaksızın ücret� karşılığı bel�rl� �şlemlere tab�

tutularak/�şlemlerden geç�r�lerek tasarruf veya mülk�yet hakkı sah�b�ne �ade ed�lmes�n� �fade eder.
Buna göre, serbest bölgeden gönder�len ana madde ve malzemeler�n, yurt�ç�nde bulunan �şletmelerde çeş�tl� �şlemlere tab� tutulduktan sonra

yen�den serbest bölgeye gönder�lmes� suret�yle ver�len fason h�zmetler �st�sna kapsamında değerlend�r�l�r.
Fason h�zmetler dışında, Türk�ye’den bu bölgelerde faal�yet gösterenlere yapılan h�zmetler 3065 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes� çerçeves�nde

KDV’ye tab�d�r.
4.2. İst�snanın Beyanı
Serbest bölgelere yapılan fason h�zmetlere yönel�k �st�sna, fason h�zmet�n tamamlanmış ve serbest bölgedek� müşter�ye faturanın düzenlenm�ş

olması şartıyla, fason h�zmete konu malın gümrük bölges�nden çıkarak serbest bölgeye vasıl olduğu verg�lend�rme dönem�nde (gümrük beyannames�
veya gümrük beyannames� yer�ne geçen belgede malın serbest bölgeye vasıl olduğunu gösteren tar�h� �ç�ne alan dönemde) uygulanır ve bu
verg�lend�rme dönem�ne a�t beyanname �le beyan ed�l�r.

Fason h�zmet faturasının malın serbest bölgeye vasıl olduğu dönemden öncek� dönemde düzenlenm�ş olması �st�snanın fatura tar�h�n� �ç�ne alan
dönemde beyanını gerekt�rmez.

Beyan, �lg�l� dönem beyannames�n�n “İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler”
tablosunda 316 kod numaralı satır kullanılmak suret�yle yapılır. Bu �şlem neden�yle yüklen�len ve �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen verg�ler�n �ades�n�n
�stenmemes� hal�nde, “Yüklen�len KDV” alanına “0” yazılır.

4.3. İst�snanın Tevs�k�
Serbest bölgelere yapılan fason h�zmetler, fason h�zmete konu malın serbest bölgeden yurt�ç�ne, yurt�ç�nden serbest bölgeye gönder�lmes�ne

�l�şk�n gümrük beyannames� veya gümrük beyannames� yer�ne geçen belge ve fason h�zmete �l�şk�n olarak serbest bölgedek� alıcı adına düzenlenen
satış faturaları �le tevs�k ed�l�r. Bunlar (�ade talep ed�ls�n ed�lmes�n), �st�snanın beyan ed�ld�ğ� beyannamen�n ver�lme süres�ne kadar bağlı olunan verg�
da�res�ne b�r d�lekçe ek�nde ver�l�r.

Gümrük beyannames� veya yer�ne geçen belgen�n onaylı örneğ� �braz ed�leb�leceğ� g�b�, bunların b�lg�ler�n� �ht�va eden b�r l�ste de ver�leb�l�r.
Aynı şek�lde tevs�k �ç�n satış faturaları veya fotokop�s� yer�ne satış faturalarına �l�şk�n b�lg�ler� �ht�va eden f�rma yetk�l�ler�nce onaylı b�r l�sten�n �brazı
da mümkündür.

Faturanın, gümrük beyannames�n�n kapanma tar�h�nden önce düzenlenm�ş olması kaydıyla, beyannamen�n açılma tar�h�nden sonra
düzenlenm�ş olması �st�sna uygulamasına engel teşk�l etmez.

4.4. İade
Serbest bölgelere ver�len fason h�zmet �hracından kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- Fason h�zmet faturaları veya l�stes�
- Fason h�zmete konu malın serbest bölgeden yurt�ç�ne, yurt�ç�nden serbest bölgeye gönder�lmes�ne �l�şk�n gümrük beyannames� veya gümrük

beyannames� yer�ne geçen belge aslı veya örneğ�
- Fason h�zmet�n ver�ld�ğ� döneme a�t �nd�r�lecek KDV l�stes�
- Yüklen�len KDV l�stes�
- İades� Talep Ed�len KDV Hesaplama Tablosu
4.4.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n serbest bölgelere verd�ğ� fason h�zmet �hracından kaynaklanan mahsuben �ade talepler�, yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş

olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
4.4.2. Nakden İade
Mükellefler�n serbest bölgelere verd�ğ� fason h�zmet �hracından kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme

raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya
YMM  raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde, mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM
raporu sonucuna göre çözülür.

5. Yolcu Beraber� Eşya (Türk�ye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)
3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddes�ne göre, Türk�ye'de �kamet etmeyen yolcuların satın alarak Türk�ye dışına götürdükler� mallar �ç�n

öded�kler� KDV malın gümrükten çıkışı sırasında �ade ed�l�r.
5.1. İst�snadan Yararlanacak Alıcılar
İst�snadan, Türk�ye'de �kamet etmeyen ve satın aldığı malı yurtdışına götüren yabancı uyruklu veya yurtdışında �kamet eden ve buna da�r o ülke

resm� makamlarından alınmış �kamet tezkeres� veya bu mah�yette b�r belgeye sah�p olan Türk uyruklu alıcılar faydalanab�l�r.
5.2. İst�sna Kapsamında Satış Yapab�lecek Satıcılar
Türk�ye’de �kamet etmeyen yolculara tanınan �st�sna kapsamındak� satışlar, verg� da�res�nden "İz�n Belges�" almış, gerçek usulde KDV

mükellefler� tarafından yapılab�l�r.
İz�n belges� almak �steyen satıcılar verg� da�res�ne b�r d�lekçe �le başvurur. Verg� da�reler�nce yapılacak yoklama ve değerlend�rme sonunda bu

tür satışları yapab�lecek organ�zasyona sah�p olduğu anlaşılan mükelleflere �z�n belges� ver�l�r. İz�n belges� �şletmede görünür b�r yere asılır.
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Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından �adeye aracılık konusunda yetk�lend�r�lm�ş f�rmalarla sözleşme �mzalayan gerçek usulde KDV mükellefler�
de bu kapsamda satış yapab�l�r.

Türk�ye'de �kamet etmeyenlere özel fatura �le satış yapmaya �mkân sağlayan “İst�sna İz�n Belges�” alan mükellefler�n bu kapsamda �şlem
yapab�lmeler� �ç�n ayrıca “İz�n Belges�” almalarına gerek yoktur.

5.3. İst�sna Kapsamına G�ren Mallar ve Satış Yapılab�lecek Asgar� Tutar
4760 sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanununa ekl� I sayılı l�stede yer alan mallar har�ç, yolcu beraber�nde götürüleb�lecek her türlü mal tesl�m�

�ç�n uygulama kapsamında �şlem yapılab�l�r. H�zmet �falarında �se bu kapsamda �şlem yapılması mümkün değ�ld�r.
Alıcının, �st�sna kapsamında satış yapab�len satıcılardan aldığı malların faturada göster�len bedeller� toplamının KDV har�ç 100 TL’n�n üstünde

olması hal�nde �st�sna uygulanab�l�r. Bu toplama, aynı faturada yer alan b�rden fazla mal çeş�d� dâh�ld�r.
5.4. Satıcının Uyacağı Esaslar
İst�sna, verg�n�n önce tahs�l ed�l�p, malın yurtdışına çıkarılmasından sonra �ade ed�lmes� şekl�nde uygulanır. Buna göre, satış sırasında

düzenlenen faturada toplam mal bedel� üzer�nden KDV hesaplanıp ayrıca göster�l�r ve alıcıdan tahs�l ed�l�r. Bu verg�, �lg�l� dönem
beyannames�nde genel esaslar çerçeves�nde beyan ed�l�r, beyan ed�len bu tutar neden�yle beyannamede “Ödenmes� Gereken KDV” çıkmış olması
hal�nde öden�r.

Satıcı, �st�sna kapsamındak� satışları dolayısıyla düzenleyeceğ� faturaya;
- Alıcının pasaport türü ve numarası, Türk uyruklular �ç�n ayrıca yabancı ülkede �kamet ett�kler�n� gösteren belgen�n tar�h ve numarasını,
- Alıcının banka şubes� ve hesap numarasını,
- Satıcının bu �adeler �ç�n hesap açtırmış olması hal�nde banka şubes� ve hesap numarasını,
yazar.
Fatura dört nüsha olarak düzenlen�r ve �lk üç nüshası alıcıya ver�l�r.
Bu satışlarda, faturada yer alan b�lg�ler� taşımak kaydıyla yen� nes�l ödeme kayded�c� c�hazlar tarafından üret�len belge de kullanılab�l�r. Bu

belge, 213 sayılı Kanunun Mükerrer 257 nc� maddes�n�n 1 numaralı bend� �le Bakanlığımıza tanınan yetk�ye dayanılarak, fatura düzenleme tutarının
altında veya üstünde olsa dah� “fatura yer�ne geçen belge” olarak kabul ed�l�r.

İaden�n gümrüktek� banka şubes�nden yapılmasını �steyen satıcı, fatura �le beraber alıcıya b�r çek ver�r. Bu çekte faturanın tar�h ve
numarası �le b�rl�kte faturada göster�len KDV tutarı TL olarak yer alır. Çek, gümrüktek� banka şubes�ne �braz ed�ld�ğ�nde TL tutarının karşılığı
döv�z (Dolar, Euro vb.) c�ns�nden alıcıya nakden öden�r. Alıcının kabul etmes� hal�nde �aden�n TL c�ns�nden de yapılab�lmes� mümkündür. Söz
konusu çek�n üzer�nde, Türk�ye’de �kamet etmeyen yolculara KDV �ades� dışındak� �şlemlerde kullanılmayacağı ve c�ro ed�lmeyeceğ�ne �l�şk�n
şerh bulunur.

5.5. Alıcının Uyacağı Esaslar
Alıcının �st�snadan faydalanab�lmes� �ç�n satın aldığı malları fatura ve benzer� belge tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde yurtdışına

çıkarması gerek�r. Çıkış sırasında mallar gümrük görevl�s�ne göster�l�r ve malların yurtdışına çıkarıldığına �l�şk�n fatura ve benzer�
belge örneğ� onaylatılır. Alıcı onaylattığı üç belge örneğ�nden �k�s�n� onayı yapan gümrük görevl�s�ne bırakır.

5.6. Verg�n�n Alıcıya İade Ed�lmes�
5.6.1. İaden�n Gümrükten Çıkarken Banka Şubes�nden Alınması
Satıcının �ade �ç�n çek verd�ğ� hallerde, çekte yazılı tutar, çek� düzenleyen bankanın gümrüktek� şubes�nden alınab�l�r. Çek� düzenleyen

bankanın gümrükte şubes�n�n bulunmaması hal�nde çek tutarı, bankacılık ve kamb�yo mevzuatı gereğ�nce gümrüktek� herhang� b�r banka şubes�nden de
tahs�l ed�leb�l�r.

İaden�n gümrüktek� banka şubes�nden yapılmasını �steyen satıcı, fatura �le beraber alıcıya, sözleşme yaptıkları bankalara a�t b�r çek
vermel�d�r. Bu çekte faturanın tar�h ve numarası �le b�rl�kte faturada göster�len KDV tutarı TL olarak yer alır.

Usulüne uygun olarak düzenlenm�ş çek, fatura �le b�rl�kte gümrük memuruna onaylatıldıktan sonra gümrüktek� banka
şubes�ne ver�l�r. Onaylı çek� alan banka görevl�s� onaylı faturayı gördükten sonra çekte yazılı tutarı, alıcının taleb�ne göre döv�z veya
TL c�ns�nden nakden öder. Banka şubes� b�r ay �ç�nde yaptığı ödemeler�, �zleyen ayın 10 uncu gününe kadar satıcıya her çek�n tar�h
ve numarası, faturanın tar�h ve numarası �le ödeme tutarını �çeren b�r dekont �le b�ld�r�r.

5.6.2.  İaden�n Gümrük Çıkışından Sonra Alınması
İaden�n gümrük çıkışında ödenmes�n�n mümkün olmaması veya alınmak �stenmemes� hal�nde, alıcı malın çıktığını gösteren onaylı

faturayı çıkış tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde satıcıya gönder�r. Satıcı �ade tutarını, faturayı aldıktan sonra en geç 10 gün �ç�nde alıcının banka
hesabına veya adres�ne havale eder. Alıcı malın yurtdışına çıktığını göstermek üzere satıcıya onaylı fatura nüshasını, çek düzenlenen hallerde �se fatura
�le beraber onaylı çek� gönder�r.

İade tutarını 10 gün �ç�nde göndermeyen satıcının �z�n belges� �ptal ed�lerek daha sonra Türk�ye'de �kamet etmeyen yolculara tanınan �st�sna
kapsamında satış yapmalarına �z�n ver�lmez.

5.6.3. Verg�n�n Elden İades�
Alıcının, onaylı fatura nüshasını çıkış tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde satıcıya elden get�rmes� hal�nde, �ade tutarı satıcı tarafından nakden

öden�r. Çek düzenlend�ğ� hallerde fatura �le b�rl�kte onaylı çek de satıcıya ver�l�r.
5.6.4. İaden�n Avans Olarak Ödenmes�
Satıcı, �sted�ğ� takd�rde �ade tutarını alıcıya satış sırasında avans olarak ödeyeb�l�r. Bu durumda, satış faturasına �ade tutarının avans olarak

ödend�ğ�ne da�r şerh düşülür.
Avans olarak ödenen tutarın �ade ed�lm�ş sayılab�lmes� �ç�n satın alınan malın fatura tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde yurtdışına çıkarılması ve

onaylı faturanın çıkıştan sonra üç ay �ç�nde satıcıya gönder�lmes� zorunludur.
Bu şartların mevcut olmaması hal�nde avans olarak ödenen tutar, �ade ed�lm�ş sayılmaz ve �nd�r�m konusu yapılamaz. Avans tutarı ancak, en

erken onaylı faturanın tem�n ed�ld�ğ� dönemde �nd�r�m ve �ade konusu yapılab�l�r.
5.6.5. Yetk� Belges�ne Sah�p Aracılar Tarafından İade
İaden�n, Gel�r İdares� Başkanlığından "Yetk� Belges�" almış aracı f�rmaların organ�zasyonu altında yapılması da mümkündür. Bu durumda,

aracı f�rmanın anlaştığı satıcılardan satın alınan mallara �l�şk�n KDV, öncek� bölümlerde bel�rt�len sürelere bağlı olarak, aracı f�rmalar tarafından alıcıya
�ade ed�l�r.

Bu kapsamda �şlem yapmak �steyen aracı f�rmalar Gel�r İdares� Başkanlığına b�r d�lekçe �le başvurur. Yapılacak araştırma ve �nceleme sonunda
"Türk�ye’de İkamet Etmeyen Yolculara KDV İades� Yetk� Belges�" ver�lmes� uygun görülenler, anlaştıkları satıcılarla �lg�l� �ade �şlemler�n�
gerçekleşt�r�r.

5.7. Aracı F�rmalar ve Yetk�lend�r�lmeler�
5.7.1. Yetk� Belges� İç�n Aranacak Şartlar
Türk�ye'de �kamet etmeyen yolcularaKDV �ades� yapmak �steyen aracı f�rmalara,Gel�r İdares� Başkanlığına b�r d�lekçe �le başvurmaları

hal�nde, yapılacak araştırma ve �nceleme sonucunda kend�ler�ne "Yetk� Belges�" ver�leb�l�r.
Türk�ye'de �kamet etmeyen yolculara KDV �ades� yapmak üzere "Yetk� Belges�" ver�lecek aracı f�rmaların, aşağıdak� şartlara sah�p olmaları

gerek�r:
a) B�lanço esasına göre defter tutulması.
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b) Asgar� özkaynak tutarının 1.000.000 TL olması.
c) Ücretl� statüsünde en az beşk�ş� �st�hdam ed�lmes�.
ç) Haklarında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma f��l� neden�yle “olumsuz rapor” bulunmaması.
d) Sadece bu Tebl�ğ�n (II/A-5) bölümü kapsamındak� �şlemler �le �lg�l� aracılık faal�yet�nde bulunulması.
5.7.2. Başvuru D�lekçes�ne Eklenecek Belgeler
Yukarıdak� şartları topluca taşıyan f�rmaların başvuru d�lekçes�ne aşağıdak� belgeler� eklemeler� gerek�r:
a) T�caret S�c�l Gazetes�n�n b�r örneğ� veya T�caret S�c�l Gazetes�n�n tar�h ve sayısı.
b) İmza s�rküler�n�n onaylı b�r örneğ�.
c) İşe devam etmekte olanlar �ç�n son ayrıntılı b�lânço ve gel�r tablosunun f�rma kaşes� tatb�k ed�lerek ve f�rma yetk�l�ler�nce �mzalanarak

onaylanmış b�rer örneğ�.
5.7.3. Yetk� Belges�n�n Ver�lmes�
"Yetk� Belges�" almak �ç�n başvuruda bulunacak f�rmalar hakkında verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlara �nceleme yaptırılır. Bu �ncelemede;

f�rmanın mevcut faal�yet�, mal� yapısı, eleman durumu ve benzer� hususlar d�kkate alınarak, Türk�ye'de �kamet etmeyen yolculara KDV �ades�
yapab�lecek durumda olup olmadığı araştırılır. İnceleme raporunun Gel�r İdares� Başkanlığınca değerlend�r�lmes� sonucunda beş yıl süreyle geçerl�
olmak üzere “Yetk� Belges�” ver�leb�l�r. "Yetk� Belges�" almış olan mevcut aracı f�rmaların, yetk� belgeler� 31/12/2015 tar�h�ne kadar geçerl�d�r. Yetk�
belges� beş yıllık süren�n sonunda Gel�r İdares� Başkanlığınca şartların bulunup bulunmadığı bakımından değerlend�r�lerek aynı süreyle uzatılab�l�r.

"Yetk� Belges�" alan f�rmalar, �ade �şlemler�ne aracılık edecekler� satıcılar �le b�rer sözleşme yapar. Bu f�rmalar, sözleşme yaptıkları satıcıların
�s�m/unvan, adres, verg� da�res� ve verg� k�ml�k numarasına �l�şk�n b�lg�ler� aylık olarak b�r l�ste hal�nde �zleyen ayın �lk 10 günü �ç�nde Gel�r İdares�
Başkanlığına elektron�k ortamda gönder�r.

"Yetk� Belges�" alan aracı f�rmalar tarafından, b�r ay �ç�nde yapılan �adelere a�t b�lg�ler (mükellef bazında sadece adet ve toplam tutar olarak)
�zleyen ay �ç�nde; dönem sonu ayrıntılı b�lânçoları �le gel�r tabloları �se gel�r ve kurumlar verg�s� beyanname verme süres�n�n b�t�m�n� �zleyen ay �ç�nde
Gel�r İdares� Başkanlığına elektron�k ortamda gönder�l�r.

"Yetk� Belges�" sah�b� aracı f�rmalar �le satıcılar, �ade �şlem�n�n yapılmasından mütesels�len sorumludur. İaden�n herhang� b�r nedenle yetk�
belgel� aracı f�rma tarafından yapılmaması hal�nde, satıcılar �adey� yapmakla yükümlüdür. Bu husus satıcılarla yapılacak sözleşmelerde açıkça bel�rt�l�r.

İaden�n aracı f�rmalarca, mücb�r sebepler dışındak� nedenlerle aksatılması ve bunun tekrar etmes�ne rağmen makul sürede makul gerekçelerle
g�der�lmemes� hal�nde, "Yetk� Belges�" �ptal ed�l�r. Tak�p eden beş takv�m yılı sonuna kadar, h�çb�r suretle tekrar "Yetk� Belges�" ver�lmez.

5.7.4. Belge Düzen�
Yetk� belgel� aracı f�rmaların, sözleşme yaptıkları satıcıların 3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddes� kapsamındak� satışlarında, fatura-çek

kullanılır. Bu belgede, 213 sayılı Kanuna �l�şk�n genel tebl�ğlerdek� açıklamalar ve “Verg� Usul Kanunu Uyarınca Verg� Mükellefler� Tarafından

Kullanılan Belgeler�n Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmel�k”
[14]

 hükümler� çerçeves�nde belgeler�n basım �ş�n� yapan matbaa �şletmec�s�,
belgeler�n ön yüzüne d�p not şekl�nde adı ve soyadını veya varsa t�caret unvanını, adres�n�, bağlı olduğu verg� da�res� ve verg� numarası �le Verg�
Da�res� Başkanlığıyla/Defterdarlıkla anlaşmasının tar�h�n� yazar.

Anlaşmalı matbaalarda yaptırılacak �şlemler �ç�n, yetk� belgel� aracı f�rma tarafından bağlı olduğu verg� da�res�nden �z�n yazısı alınır.
Söz konusu �z�n yazısının ver�lmes� sırasında daha önce yayımlanan 213 sayılı Kanuna �l�şk�n Genel Tebl�ğler �le “Verg� Usul Kanunu Uyarınca

Verg� Mükellefler� Tarafından Kullanılan Belgeler�n Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmel�k” esaslarına uyulur.
Bu uygulama kapsamındak� satışlarda, alıcıya yapılacak �ade �şlem�nde çek kullanılması da mümkündür. Bu durumda Türk�ye’de �kamet

etmeyen yolculara yapılan satışlarda fatura ve çek prens�p olarak ayrı ayrı düzenlen�r. Ancak, söz konusu fatura ve çek�n ayrı ayrı düzenleneb�lmes�n�n
yanı sıra yetk� belgel� aracı f�rmayla sözleşmes� bulunan satıcılardan �steyenler�n fatura-çek �barel� belgey� fatura olarak kullanmaları da mümkündür.

Faturada/çekte;
- Yetk� belgel� aracı f�rmanın adı-soyadı veya t�caret unvanı, adres�, verg� da�res� ve verg� numarası,
- Müşter�n�n adı-soyadı veya t�caret unvanı, adres�,
- Sözleşmel� satıcının adı-soyadı veya t�caret unvanı, adres�, verg� da�res� ve verg� numarası,
- Düzenlenme tar�h�, ser� ve sıra numarası,
- Malın nev�, m�ktarı, f�yatı ve tutarı,
b�lg�ler�n�n bulunması zorunludur.
Bu b�lg�lere, matbaa baskılı olarak yer ver�lmem�ş olan fatura-çekler �se satıcının aynı b�lg�ler� �ht�va eden kaşes� tatb�k ed�lmek suret�yle

kullanılır.
Ayrıca, bu belgede Türk�ye’de �kamet etmeyen yolculara KDV �ades� dışında kullanılamayacağı ve c�ro ed�lemeyeceğ�ne da�r b�r �fadeye de yer

ver�l�r.
Bu belge aracı f�rma tarafından b�r asıl ve üç örnek olmak üzere yurtdışında da bastırılab�l�r. Ancak ser� ve sıra numarası �le Mal�ye

Bakanlığının özel �şaret� (amblem), yurt�ç�nde aracı f�rmanın faal�yette bulunduğu �l sınırları �ç�ndek� anlaşmalı matbaalardan b�r� tarafından basılır.
Fatura-çek�n yalnızca asıllarında Mal�ye Bakanlığının özel �şaret�n�n (amblem) bulunması yeterl�d�r. D�ğer örneklerde bu �şaret�n bulunma

zorunluluğu yoktur.
Fatura-çekler aracı f�rma tarafından satıcıya z�mmet karşılığı tesl�m ed�l�r. Her satıcıya ver�len fatura-çekler�n ser� ve sıra numaraları, tesl�m

tar�h�n� �zleyen 15 gün �ç�nde yetk� belgel� aracı f�rma tarafından Gel�r İdares� Başkanlığına elektron�k ortamda gönder�l�r.
Yetk� belgel� aracı f�rmanın satıcı �le yaptığı sözleşmen�n �ptal� veya satıcının �ş� terk etmes� hal�nde, satıcıya a�t b�lg�ler�n matbaa baskılı ya da

kaşe tatb�k� suret�yle yer aldığı fatura/çekler verg� da�res�ne tesl�m ed�l�r. Bu durum verg� da�res� yetk�l�ler� �le satıcı tarafından b�r tutanakla tesp�t
ed�l�r. Bu tutanağın b�r örneğ� de satıcı tarafından tutanak tar�h�n� �zleyen 15 gün �ç�nde yetk� belgel� aracı f�rmaya gönder�l�r.

Satıcıya a�t b�lg�lere matbaa baskısı ya da kaşe tatb�k ed�lerek yer ver�lmem�ş fatura-çekler, yetk� belgel� aracı f�rmaya �ade ed�l�r. Ancak
bunların ser� ve sıra numaraları, satıcı tarafından bağlı olduğu verg� da�res�ne b�ld�r�l�r. Verg� da�reler� �ptal ed�len faturalara �l�şk�n b�lg�ler� tutanak
tar�h�nden �t�baren 15 gün �ç�nde Gel�r İdares� Başkanlığına elektron�k ortamda �nt�kal ett�r�r.

Yetk� belgel� aracı f�rma �le sözleşme yapan satıcıların ayrıca verg� da�res�nden �z�n belges� alma zorunluluğu yoktur. Yetk� belgel� aracı
f�rmayla sözleşme yapan bu satıcıların �şletmeler�n�n görünür b�r yer�ne,

“İşletmem�zde, ………. �le yapılan …...….tar�hl� sözleşmeye dayanılarak, 3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddes�ne göre Türk�ye’de �kamet
etmeyen yolculara yapılan satışlarda KDV �st�snası uygulanmaktadır. (tar�h)”

�fades�n�n yer aldığı b�r levha asmaları gerek�r. Levhada sözleşme yapılan satıcı ve yetk� belgel� aracı f�rmanın �mzası tatb�k ed�lm�ş onay
kaşeler� ve �sten�rse logoları yer alır.

Sözleşmeler�n �ptal ed�lmes�, yen�lenmemes� veya satıcının �ş� terk etmes� hal�nde Tebl�ğ�n bu bölümündek� açıklamalara göre �şlem yapılır. Bu
durumdak� satıcılar yukarıda bel�rt�len levhayı da verg� da�res�ne tesl�m ederler. İşe devam eden satıcıların �st�sna kapsamında �şlem yapmak �stemeler�
hal�nde yen� b�r �z�n belges� veya yetk� belgel� aracı f�rmalardan b�r� �le sözleşme yapmaları gerek�r.

Öte yandan, yetk� belgel� aracı f�rmalarla sözleşmes� bulunan veya �lk defa sözleşme �mzalayacak olan satıcıların verg� da�res�nden aldıkları
�z�n belges� yer�ne yukarıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde düzenlenm�ş levhayı �şletmeler�nde kullanmaları mümkündür. Bu durumda verg� da�res�nden alınan �z�n
belges�n�n verg� da�res�ne tesl�m ed�lmes� gerek�r.

5.7.5. Alıcıya İaden�n Yapılması
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Yetk� belgel� aracı f�rma �le sözleşme yapan satıcı, Türk�ye'de �kamet etmeyen yolculara yapacağı satışta kullanacağı fatura-çek� dört nüsha
olarak düzenley�p aslı �le �k� örneğ�n� alıcıya ver�r.

Alıcı gümrük çıkışında el�ndek� fatura-çek aslı ve örnekler�n� �lg�l� gümrük görevl�s�ne onaylatır, aslını muhafaza eder, d�ğer �k� örneğ�n�
görevl�ye bırakır.

İade, alıcıda kalan onaylı fatura-çek aslı �le yapılır. Aracı f�rma �ade �şlem�nden sonra fatura-çek� satıcıya göndermez ve 213 sayılı Kanunun
muhafaza ve �braz hükümler�ne göre saklar. Ancak b�r ay �ç�nde yaptığı �adeler �ç�n b�r �cmal düzenler, �zleyen ayın �lk 15 günü �ç�nde �lg�l� satıcıya
gönder�r. Bu �cmalde; �adeye esas olan fatura-çek�n tar�h ve numarası, �adeye esas olan KDV tutarı ve �ade tar�h� yer alır, aracı f�rmanın kaşes� tatb�k
ed�l�r ve f�rma yetk�l�ler�nce �mzalanarak onaylanır.

Söz konusu �cmaller, satıcı tarafından 213 sayılı Kanunda öngörülen süreler �ç�nde defterler�ne kayded�l�r. KDV �nd�r�m� �se aracı kuruma
yapılacak ödemeye karşılık olarak aracı kurum tarafından düzenlenecek olan (avans şekl�nde düzenlenen �cmaller har�ç) ödeme belgeler�ne
dayanılarak, ödeme belges�n�n deftere kayded�ld�ğ� dönem beyannames�nde yapılır.

Yetk� belgel� aracı f�rma �le sözleşme yapan satıcı bu �cmaller� ve kend�ler�nde kalan fatura-çek nüshalarını 213 sayılı Kanunun muhafaza ve
�braz hükümler� çerçeves�nde saklar.

Yetk� belgel� aracı f�rmaların bu h�zmet karşılığı elde ett�kler� kom�syonlar KDV’ye tab�d�r. KDV, �adeye esas olan tutar �le alıcıya ödenen tutar
arasındak� fark üzer�nden �ç yüzde yoluyla hesaplanır.

Bu farkın, fatura-çeklerde ayrıca göster�lmes� veya fatura-çekler�n bu farkın kolayca hesaplanmasına �mkân verecek şek�lde düzenlenmes�
zorunludur.

5.8. Satıcının Yükümlülükler�
İst�sna kapsamındak� satışlarla �lg�l� verg�n�n beyanı ve �nd�r�m� �le �nd�r�lemeyen verg�ler�n �ade konusu yapılmasına �l�şk�n beyan, Tebl�ğ�n

(II/A-5.9) bölümündek� açıklamalara göre yapılır.
Satıcı, b�r verg�lend�rme dönem�nde alıcılara �ade ett�kler� verg�ler�n ayrıntılarını göstermek üzere, f�rmanın kaşes�n� ve yetk�l�ler�n �mzasını

taşıyan b�r l�ste hazırlar ve b�r d�lekçe ek�nde beyanname verme süres� �ç�nde bağlı olunan verg� da�res�ne ver�r. Satıcı, satış faturasının kend�s�nde kalan
nüshasını, alıcı tarafından gönder�len veya elden get�r�len onaylı çek ve fatura örnekler�n�, çek defter� d�p kuponlarını, banka dekontlarını, havale
makbuzlarını, aracı f�rma �cmaller�n� ve buna benzer belgeler� 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler�ne göre saklar ve �sten�ld�ğ�nde �braz
eder.

5.9. İst�snanın Beyanı
3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddes� kapsamında Türk�ye’de �kamet etmeyen yolculara satış yapan mükelleflerce bu �şlemler, tesl�m�n

yapıldığı dönem 1 No.lu KDV Beyannames�n�n “Matrah” kulakçığında “D�ğer İşlemler” tablosunda 501 kod numaralı satır aracılığıyla beyan ed�l�r. Bu
satırın, "Matrah" sütununa aynı veya farklı verg� oranlarına tab� tesl�m bedeller�n�n KDV har�ç toplamı, "Verg�" sütununa �se bu tesl�mler üzer�nden
hesaplanan KDV toplamı yazılır.

Satış sırasında tahs�l ed�lm�ş olan verg�n�n alıcıya �ade ed�ld�ğ� dönemde �se alıcıya �ade ed�len verg� tutarı, 1 No.lu KDV Beyannames�n�n
“İnd�r�mler” kulakçığında “İnd�r�mler” tablosunda 104 kod numaralı satır aracılığıyla �nd�r�m konusu yapılır.

Mükellefler�n bu �şlemle �lg�l� olarak �ade almak �stemeler� hal�nde “D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunun 408 kod numaralı satırına
kayıt yapılır. Satırın “Tesl�m ve H�zmet Tutarı” sütununa �st�sna kapsamındak� tesl�m�n KDV har�ç bedel� g�r�l�r. “İadeye Konu Olan KDV” sütununa �se
104 kod numaralı satıra kayded�len tutar aynen aktarılır.

Tesl�m ve KDV’n�n alıcıya �ades�, aynı dönemde gerçekleş�rse, 501, 104 ve 408 kod numaralı satırlar aynı dönemde doldurulur. KDV’n�n
alıcıya �ades�, tesl�mden sonrak� b�r dönemde gerçekleş�rse, 104 ve 408 kod numaralı satırlara kayıt KDV’n�n �ade ed�ld�ğ� dönemde yapılır.

Bu tesl�mlerle �lg�l� olarak �ade almak �stemeyen mükelleflerce “D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna herhang� b�r kayıt yapılmaz.
5.10. İst�snanın Tevs�k�
3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddes�nde düzenlenen söz konusu �st�sna, Türk�ye’de �kamet etmeyen alıcı adına düzenlenen ve �lg�l� gümrük

müdürlüğü tarafından onaylanan satış faturasının fotokop�s� veya l�stes� �le tevs�k ed�l�r.
İaden�n yetk� belgel� aracı f�rmalar tarafından yapılması hal�nde �st�sna, bunların gönderd�ğ� �cmaller �le ödeme belgeler�n�n onaylı örnekler� �le

tevs�k ed�l�r.
5.11. İade
Yolcu beraber� eşya kapsamında Türk�ye’de �kamet etmeyenlere KDV hesaplayarak yapılan satışlardan kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak�

belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı ya da onaylı örneğ� (�aden�n yetk� belgel� aracı f�rma tarafından yapılması hal�nde bu

f�rmaların gönderd�ğ� �cmaller �le ödeme belgeler�n�n onaylı örnekler�)
- İaden�n talep ed�ld�ğ� döneme a�t �nd�r�lecek KDV l�stes�
- Yüklen�len KDV l�stes�
- İades� Talep Ed�len KDV Hesaplama Tablosu
5.11.1. Mahsuben �ade
3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddes�nde düzenlenen Türk�ye’de �kamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlardan kaynaklanan

mahsuben �ade talepler�, yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat
aranmadan yer�ne get�r�l�r.

5.11.2. Nakden İade
3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddes�nde düzenlenen Türk�ye’de �kamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlardan kaynaklanan ve

5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y�
aşması hal�nde aşan kısmın �ades�, verg� �nceleme raporu veya YMM tasd�k raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade
taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM tasd�k raporu sonucuna göre çözülür.

6. Türk�ye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar �le Fuar, Serg�, Panayır Katılımcılarına Yapılan Tesl�m ve H�zmetlerde İst�sna
3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddes�nde, Türk�ye'de �kametgâhı, �şyer�, kanun� ve �ş merkez� bulunmayanların taşımacılık faal�yetler�ne

�l�şk�n olarak satın alacakları mal ve h�zmetler �le fuar, panayır ve serg�lere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve h�zmetler neden�yle öded�kler�
KDV’n�n, karşılıklı olmak kaydıyla �ade ed�leceğ� ve Mal�ye Bakanlığının �adeden faydalanacak mal ve h�zmetler �le uygulamaya �l�şk�n usul ve
esasları tesp�t etmeye yetk�l� olduğu hükme bağlanmıştır.

6.1. İst�snanın Kapsamı
3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddes�ndek� bu �st�snadan yararlanacakların Türk�ye'de �kametgâhı, �şyer�, kanun� ve �ş merkez�n�n

bulunmaması ve Türk�ye'de KDV, gel�r veya kurumlar verg�s� mükellef�yet�n� gerekt�ren herhang� b�r faal�yet�n�n olmaması gerek�r.
İst�sna kapsamında satın alınacak mal ve h�zmet bedeller�n�n KDV dah�l 213 sayılı Kanunun 232 nc� maddes�nde öngörülen ve �lg�l� dönemde

uygulanmakta olan fatura düzenleme sınırını aşması gerek�r. Bu m�ktara, �st�snadan yararlanmak şartıyla b�rden fazla mal veya h�zmet dah�l ed�leb�l�r.
Taşımacılık faal�yet�ne �l�şk�n olarak �st�sna uygulanacak mal tesl�m� ve h�zmet �faları; akaryakıt, yedek parça, bakım ve tam�r g�derler�n�

kapsamalıdır. Fuar, panayır ve serg�lere katılımda �se mal tesl�m� ve h�zmet �fasının münhasıran bu �şlerle �lg�l� olması gerek�r.
Örnek: Türk�ye’de düzenlenen fuara katılım sağlayan yabancı f�rmanın, fuarın yapıldığı yerdek� stant k�ralama, buradak� elektr�k, su ve

benzer� genel g�derler, fuara katılım neden�yle Türk�ye’dek� konaklama g�derler�ne �l�şk�n olarak ödenen KDV tutarları �ade konusu yapılab�l�r.
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6.2. İade
Taşımacılık faal�yet�n� yapan yabancı k�ş�/f�rma �le fuar, panayır ve serg�lere katılan yabancı k�ş�/f�rmalar, öded�kler� KDV’n�n �ades�n� talep

edeb�l�rler. Bunların, kend� ülkeler�nde bağlı bulunduğu verg� da�res�nden (ülkes�ne göre �lg�l� �dareden) tem�n ed�lecek ve verg� mükellef�yet�n�n
bulunduğunu gösteren b�r belgey� �braz etmeler� gerek�r. Bu belge, �lg�l�n�n ad ve soyadını/f�rma adını (unvanını), kend� ülkes�nde bağlı bulunduğu
verg� da�res�n�, faal�yet konusu ve adres�n� �çerecek şek�lde düzenlen�r.

Söz konusu �şlemler neden�yle ödenen KDV’n�n karşılıklı olmak kaydıyla �ades�, taşımacılık �le �lg�l� olarak İstanbul Verg� Da�res� Başkanlığı
Boğaz�ç� Kurumlar Verg� Da�res� Müdürlüğü veya Marmara Kurumlar Verg� Da�res� Müdürlüğüne; fuar, panayır ve serg�ye katılım �le �lg�l� olarak da
bu faal�yet�n yapıldığı yerdek� verg� da�res� başkanlığı veya defterdarlığın bel�rleyeceğ� verg� da�res� tarafından yer�ne get�r�l�r.

Bu �şlemler neden�yle, takv�m yılının b�rer aylık dönemler� �t�barıyla �ade talep ed�leb�l�r. İade, nakden veya banka havales� �le yapılır.
Taşımacılık faal�yetler�ne �l�şk�n olarak satın alınan mal ve h�zmetler �le fuar, panayır ve serg�lere katılım dolayısıyla satın alınan mal ve

h�zmetler�n n�tel�ğ�, m�ktarı ve tutarına �l�şk�n b�lg�ler� �çeren ve 213 sayılı Kanun hükümler�ne göre düzenlenm�ş fatura veya serbest meslek
makbuzunun olması gerek�r.

6.2.1. İade Taleb�nde Aranılacak Belgeler
İade taleb�, �lg�l� verg� da�res�ne ver�lecek b�r d�lekçe �le yapılır. Bu d�lekçeye aşağıdak� belgeler eklen�r:
-Tebl�ğ�n ek�nde yer alan (EK:5)�ade talep formu,
-İaden�n herhang� b�r aracı tarafından talep ed�lmes� hal�nde noter onaylı “vekaletname” belges�,
-Fuar, panayır ve serg�lere katılanların gerçek k�ş� olması, taşımacılığın sürücü tarafından kend� adına yapılması hal�nde bunlara a�t

pasaportların noter onaylı fotokop�s�,
-Kend� ülkeler�nde verg� mükellef�yet�n� gösteren “verg� mükellef�yet�” belges�, (�aden�n tekrarlanması durumunda bu belgen�n yen�den

�brazına gerek yoktur.)
-Yapılan harcamalara �l�şk�n olarak 213 sayılı Kanun hükümler�ne göre düzenlenm�ş fatura veya serbest meslek makbuzunun asılları veya noter

onaylı suretler�.
Taşımacılık faal�yet�nde bulunan yabancılar, bu belgelere ek olarak aşağıdak� belgeler� de eklemek zorundadır:
-Taşımacılık faal�yet�ne �l�şk�n olarak TIR karnes�n�n Türk�ye’ye g�r�ş çıkış tar�hler�n� gösteren d�p koçanının, trans�t beyannames�n�n veya

Trans�t Refakat Belges�n�n onaylı örneğ�,
-Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma �ş�n� yapan k�ş�/f�rmanın �sm�n�n yer aldığı belgeler�n asılları veya noter onaylı suretler�.
6.2.2. İade Uygulaması
1.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler�, belgeler�n �braz ed�lmes� üzer�ne verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne

get�r�l�r.
İade ed�lecek tutarın, 1.000 TL’y� aşması durumunda, aşan kısmın �ades� verg� �nceleme raporu sonucuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat

ver�lmes� hal�nde verg� �nceleme raporu beklenmeden �ade yapılır. Tem�nat, verg� �nceleme raporuna dayanılarak çözülür. Verg� da�res�nce ödeme
belges�ne, verg� �nceleme raporunun b�r örneğ�, tem�nat göster�lm�şse tem�nata �l�şk�n alındının b�r örneğ� eklen�r.

7. Yabancı S�nema Yapımcılarına Tanınan İst�sna
3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddes�nde, “14/7/2004 tar�hl� ve 5224 sayılı S�nema F�lmler�n�n Değerlend�r�lmes� ve Sınıflandırılması �le

Desteklenmes� Hakkında Kanun kapsamında Kültür ve Tur�zm Bakanlığı tarafından onaylanan s�nematograf�k eserlere �l�şk�n yabancı yapımcılar
tarafından satın alınacak 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 232 nc� maddes�nde yer alan ve �lg�l� yılda uygulanmakta olan hadd�n üzer�ndek� mal ve
h�zmetler neden�yle ödenen KDV yapımcılara �ade olunur.” hükmüne yer ver�lm�şt�r.

7.1. İst�snanın Kapsamı
Türk�ye'de �kametgâhı, �şyer�, kanun� ve �ş merkez� bulunmayan yabancı yapımcılar, Türk�ye'de KDV, gel�r veya kurumlar verg�s�

mükellef�yet�n� gerekt�ren herhang� b�r faal�yetler� olmaması kaydıyla, 14/7/2004 tar�hl� ve 5224 sayılı S�nema F�lmler�n�n Değerlend�r�lmes� ve

Sınıflandırılması �le Desteklenmes� Hakkında Kanun
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 kapsamında Kültür ve Tur�zm Bakanlığı tarafından onaylanan s�nematograf�k eserler�n
yapımına �l�şk�n olarak ver�len çek�m �z�n süres� �ç�nde satın alacakları veya �thal edecekler� mal ve h�zmetler �ç�n bu uygulamadan yararlanab�l�r.

İst�sna, mal ve h�zmet alımları �le �thalat sırasında ödenen KDV’n�n verg� da�res�nden �ade olarak talep ed�lmes� suret�yle uygulanır.
İst�sna kapsamında satın alınacak mal ve h�zmet bedeller�n�n KDV dah�l 213 sayılı Kanunun 232 nc� maddes�nde öngörülen ve �lg�l� dönemde

uygulanmakta olan fatura düzenleme sınırını aşması gerek�r. Bu m�ktara, �st�snadan yararlanmak şartıyla b�rden fazla mal veya h�zmet dah�l ed�leb�l�r.
7.2. İade
Türk�ye’dek� faal�yet�n tamamlanmasından sonra bu uygulama kapsamında talep ed�lecek KDV �adeler�n� yer�ne get�rmeye Ankara Verg�

Da�res� Başkanlığı Başkent Verg� Da�res� Müdürlüğü, İstanbul Verg� Da�res� Başkanlığı Beyoğlu Verg� Da�res� Müdürlüğü ve İzm�r Verg� Da�res�
Başkanlığı Konak Verg� Da�res� Müdürlüğü yetk�l� kılınmış olup, yabancı s�nema yapımcılarının �ade talepler�n� bu da�relerden herhang� b�r�s�ne
yapması mümkündür.

İade taleb�, yabancı yapımcıların Kültür ve Tur�zm Bakanlığından aldıkları çek�m �z�n süres�n�n dolması ve s�nematograf�k eserler�n çek�m�n�n
tamamlanması sonrasında, �lg�l� verg� da�res�ne ver�lecek b�r d�lekçe �le yapılır. İade talepler� üst l�m�t aranmaksızın münhasıran YMM raporu �le yer�ne
get�r�l�r.

Bu raporda; öncel�kle yabancı s�nema yapımcıları tarafından Kültür ve Tur�zm Bakanlığına S�nematograf�k Ortak Yapımlar ve Türk�ye’de
T�car� Amaçlı F�lm Çekmek İsteyen Yerl� ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmel�k çerçeves�nde yapılan başvuru kapsamında, bu Bakanlığa ver�len
bütün b�lg�ler �le alınan bütün �z�nlere, �şlemler�n safhalarını da �çerecek şek�lde ayrıntılı olarak yer ver�l�r.

Rapora KDV �ades�ne konu mal ve h�zmet alımları �le �thalata �l�şk�n fatura ve benzer� belgeler ve gümrük makbuzlarının dökümünü gösteren
b�r l�ste eklen�r. Bu h�zmetler�n tedar�kç� f�rmalar tarafından gerçekleşt�r�lmes� durumunda, bu rapora söz konusu f�rmalar tarafından bu kapsamda satın
alınan mal ve h�zmetler �le �thalata �l�şk�n belgeler�n l�stes� de eklen�r. YMM’ler söz konusu l�stelerde yer alan, yabancı s�nema yapımcılarının KDV
ödeyerek yaptıkları mal ve h�zmet alımlarının söz konusu yapıma �l�şk�n olduğunu ve belgeler�n gerçek �şlemler� yansıttığını göstermeler� gerek�r. Bu
�t�barla, haksız verg� �ades�ne sebeb�yet ver�lmes� durumunda YMM’ler, z�yaa uğratılan verg�lerden ve kes�lecek cezalardan yabancı yapımcı �le b�rl�kte
müştereken ve mütesels�len sorumlu tutulur.

İade taleb�, verg� da�res� tarafından YMM raporunun eks�ks�z olarak ver�ld�ğ� tar�h� �zleyen 30 gün �ç�nde yer�ne get�r�l�r.
8. İhraç Kaydıyla Tesl�mlerde Tec�l-Terk�n Uygulaması
8.1. Kapsam
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes� gereğ�nce; �hraç ed�lmek şartıyla �malatçılar tarafından kend�ler�ne tesl�m ed�len mallara a�t KDV,

�hracatçılar tarafından ödenmez.
Bu kapsamda yapılan tesl�mlerle �lg�l� olarak düzenlenen faturaya;
"3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddes� hükümler�ne göre, �hraç ed�lmek şartıyla tesl�m ed�ld�ğ�nden, KDV tahs�l ed�lmem�şt�r."
�fades� yazılır.
Mükelleflerce tahs�l ed�lmeyen ancak �lg�l� dönem beyannames�nde beyan ed�lecek olan bu verg�, verg� da�res�nce tarh ve tahakkuk ett�r�lerek

tec�l olunur.
Söz konusu malların, �hracatçıya tesl�m tar�h�n� tak�p eden ay başından �t�baren üç ay �ç�nde �hraç ed�lmes� hal�nde, tec�l ed�len verg� terk�n

olunur.
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İhracatın yukarıdak� şartlara uygun olarak gerçekleşt�r�lmemes� hal�nde, tec�l olunan verg� tahakkuk ett�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren 6183 sayılı

Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun
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 51 �nc� maddes�ne göre bel�rlenen gec�kme zammıyla b�rl�kte tahs�l olunur. Ancak, �hraç
ed�lmek şartıyla tesl�m ed�len malların 213 sayılı Kanunda bel�rt�len mücb�r sebepler neden�yle �hraç ed�lmemes� hal�nde, tec�l ed�len verg� tec�l
ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 6183 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�ne göre �lg�l� dönemler �ç�n geçerl� tec�l fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r.

Tec�l veya terk�n ed�len bu verg�ler hakkında �hracatçılar bakımından 3065 sayılı Kanunun 32 nc� maddes� hükmü uygulanmaz.
İhracatçılara mal tesl�m eden �malatçılara �ade ed�lecek KDV, �hraç ed�len mala �l�şk�n �malatçı satış bedel�ne göre hesaplanan verg�den �malatçı

aleyh�ne matrahta meydana gelen değ�ş�kl�ğe �l�şk�n verg�n�n düşülmes�nden sonra kalan tutardan fazla olamaz.
İhracatçılara mal tesl�m eden �malatçıların terk�n ve �ade �şlemler� �hracatın gerçekleşmes�nden sonra yapılır. İade veya tec�l olunacak verg�

m�ktarı, mükellef�n �hraç kaydıyla tesl�m�n yapıldığı dönem beyannames�nde yer alan b�lg�ler mukayese ed�lmek suret�yle hesaplanır.
İhracatın mücb�r sebepler veya beklenmed�k durumlar neden�yle üç ay �ç�nde gerçekleşt�r�lememes� hal�nde, en geç üç aylık süren�n dolduğu

tar�hten �t�baren onbeş gün �ç�nde başvuran �hracatçılara üç aya kadar ek süre ver�leb�l�r.
İhraç kaydıyla tesl�mlerde tec�l-terk�n uygulaması �ht�yar� b�r uygulama olup, bu kapsamdak� malların �malatçıları tarafından �hracatçılara KDV

tahs�l ed�lerek tesl�m� de mümkündür.
İhraç kaydıyla tesl�mlere a�t faturanın esas �t�barıyla �hracatçı f�rmanın düzenled�ğ� fatura tar�h�nden öncek� b�r tar�hte düzenlenm�ş olması

gerek�r. İmalatçı tarafından düzenlenen fatura tar�h�n�n; �hracatçı f�rmanın düzenled�ğ� fatura tar�h� veya f��l� �hraç tar�h�nden sonrak� b�r tar�h olması
hal�nde, 213 sayılı Kanundak� fatura düzenleme süreler�ne uyulması kaydıyla tec�l-terk�n uygulamasından yararlanılab�l�r.

Ancak, bu durumlar dışında �hraç kaydıyla tesl�me �l�şk�n faturanın, f��l� �hraç tar�h�nden sonrak� tar�h� taşıması hal�nde �şlem�n �hraç kaydıyla
tesl�me �l�şk�n şartlar açısından yapılacak �nceleme veya YMM raporu �le tesp�t ed�lmes� şartıyla terk�n ve/veya �ade �şlemler� sonuçlandırılır.

İhracat, gümrük beyannames�n�n kapanma tar�h� �t�barıyla gerçekleşt�ğ�nden, süres�nde �hraç ed�lmek kaydıyla bu tar�h �t�barıyla �hraç kaydıyla
tesl�m neden�yle tec�l ed�len verg�, terk�n ed�leb�l�r hale gel�r. Ödenecek KDV çıkmaması neden�yle tec�l ed�lecek verg�s� bulunmayan mükellefler �se
bu tar�hten �t�baren �ade talep edeb�l�rler.

Geç�c� �hracat veya har�çte �şleme rej�mler� çerçeves�nde malların yurtdışı ed�lmes�, kes�n �hracata dönmed�ğ� sürece, �hraç kaydıyla tesl�mler
açısından �hracat olarak kabul ed�lmez. D�ğer b�r dey�şle kes�n �hracı öngörülmeyen mallar �ç�n �hraç kaydıyla tesl�m uygulaması mümkün değ�ld�r.

8.2. Tec�l-Terk�n Uygulanacak Tesl�mler
İmalatçılar tarafından �hracatçılara �hraç kaydıyla yapılan mal tesl�mler�nde, tec�l-terk�n uygulamasından yararlanılab�l�r.
Türk�ye’de �kamet etmeyenlere özel fatura �le yapılan satışlarda,“İst�sna İz�n Belges�” alan mükelleflere �malatçılar tarafından yapılacak �hraç

kaydıyla tesl�mlerde, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes� kapsamında �şlem yapılab�l�r.
İst�sna �z�n belgel� satıcılara �hraç kaydıyla tesl�mde bulunanların tec�l ed�len verg�ler�n�n terk�n �şlemler� �ç�n, gümrükte tasd�k ed�len özel

fatura nüshası �braz ed�l�r.
8.3. Tec�l-Terk�n Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar
Tec�l-terk�n uygulamasından “�malatçı” vasfını ha�z satıcılar yararlanab�l�r.
İmalatçının;
- Sanay� s�c�l�ne kayıtlı ve sanay� s�c�l belges�n� ha�z olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış ç�ftç� kayıt belges�, gıda

�şletmes� kayıt belges� ve �şletme onay belgeler�nden (üret�c� belges�) herhang� b�r�ne sah�p olması, (Bu belgeler sonrak� bölümlerde “�malatçı belges�”
olarak anılacaktır.)

- İlg�l� meslek odasına kayıtlı bulunması,
- Üret�m�n yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanay� S�c�l Tebl�ğler�nde öngörülen sayıda �şç� çalıştırması ve gerekl� araç parkına sah�p

olması veya kapas�te raporundak� üret�m altyapısına sah�p olması,
gerekmekted�r.
Bu şartlara sah�p olan �malatçılarca, �hraç kaydıyla �hracatçılara mal tesl�m ed�len dönemde ve b�r defa olmak üzere “�malatçı belges�” ve �lg�l�

meslek odasına üyel�k belges�n�n b�rer örneğ�, �lg�l� dönem KDV beyannames�n�n ver�lme süres�ne kadar bağlı oldukları verg� da�res�ne b�r d�lekçe
ek�nde ver�l�r.

İmalatçı n�tel�ğ�ndek� değ�ş�kl�kler ve �malatçı n�tel�ğ�n�n kaybed�lmes� haller� ayrıca verg� da�res�ne b�ld�r�l�r.
İmalatçılar, �hraç kaydıyla tesl�m ett�kler� malların b�r kısmını p�yasadan hazır olarak satın alab�l�rler. Bu durumda, �malatçıların b�zzat

ürett�kler� mallar �ç�n tec�l-terk�n uygulaması yapılır. P�yasadan hazır olarak alıp sattıkları mallar �ç�n tec�l-terk�n �şlem� uygulanmaz.
Örnek: B�r Anon�m Ş�rket, �hraç kaydıyla satış bağlantısı kurduğu 10.000 adet gömlekten, 6.000 aded�n� b�zzat üretm�ş, 4.000 aded�n� de hazır

olarak p�yasadan satın almıştır. Bu mükellef�n �hraç kaydıyla �hracatçıya tesl�m ett�ğ� 10.000 adet gömleğ�n, b�zzat �malatçısı olduğu 6.000 aded� �ç�n
tec�l - terk�n �şlem� uygulanır, kalan 4.000 adet gömlek �ç�n bu uygulamadan yararlanılamaz.

Bu durumda, �hracatçıya satış yapan �malatçılar, b�zzat ürett�kler� mallar �le p�yasadan hazır olarak satın aldıkları malları, düzenleyecekler�
faturada ayrı göstereb�lecekler� g�b�, bu mallar �ç�n ayrı fatura da düzenleyeb�l�rler.

İmalatçı belges�nde yer alan üret�m kapas�tes�ne göre �mal ed�leb�lecek mallar �le bu kapsamda fason olarak �mal ett�r�len mallar �ç�n tec�l-
terk�n uygulamasından yararlanılab�l�r.Dolayısıyla, �malatçı belges�ndek� üret�m konusu malların tamamının fason olarak �mal ett�r�lmes�, �hraç
kaydıyla tesl�me engel değ�ld�r. Fason h�zmet, b�r malın mülk�yet ve tasarruf hakkının devralınmaksızın ücret� karşılığı bel�rl� �şlemlere tab�
tutularak/�şlemlerden geç�r�lerek, tasarruf veya mülk�yet hakkı sah�b�ne �ade ed�lmes�d�r.

İmalatçı kapsamına g�rmeyen mükellefler, tec�l-terk�n uygulamasından yararlanamaz. Ancak, d�ğer şartları taşımakla beraber, sadece �malatçı
belges�ne sah�p olmayan mükelleflerden, �lg�l� Kuruma başvuran ve bu Kurumdan söz konusu belgen�n ver�leceğ�ne �l�şk�n olumlu görüş alanlar da bu
belgeler�n ver�lmes� beklen�lmeden tec�l-terk�n uygulamasından yararlanırlar.

İlg�l� Kurumdan olumlu görüş alan mükellefler�n, olumlu görüş yazısının ver�ld�ğ� tar�hten öncek� dönemlerde (�lg�l� kuruma başvuru
tar�h�nden sonrak�) d�ğer tüm şartları taşıdığının �lg�l� verg� da�res�nce tesp�t ed�lmes� kaydıyla, olumlu görüş yazısının ver�ld�ğ� tar�hten öncek� söz
konusu tesl�mler�nde de tec�l-terk�n uygulamasından yararlandırılmaları mümkündür.

8.4. Uygulama Kapsamına G�ren Mallar
Tec�l-terk�n �şlemler� �malatçıların �hraç kaydıyla satışını yaptıkları mal tesl�mler�ne uygulanır. Satıcının �hraç kaydıyla satışını yaptığı malın,

�hraç ed�len n�ha� mamul olması gerek�r. Bu şartı taşımayan tesl�mlerde tec�l-terk�n �şlem� uygulanmaz.
Örnek: (A) A.Ş. �pl�k �malatçısı b�r f�rmadan pamuk �pl�ğ� almaktadır. (A) Ş�rket�, almış olduğu �pl�kler� kumaş hal�ne get�r�p �hraç etm�şt�r.
(A) A.Ş. ye pamuk �pl�ğ� satan �pl�k �malatçısı f�rma, tüm şartları taşımasına rağmen, �pl�k tesl�m� �le �lg�l� olarak KDV Kanununun (11/1-c)

maddes�nde düzenlenen tec�l-terk�n uygulamasından yararlanamaz. Z�ra �hraç ed�len n�ha� mamul, pamuk �pl�ğ� olmayıp, bu �pl�klerden üret�len
kumaştır.

İhraç kaydıyla tesl�m� yapılan malın, �hracat faturası ve gümrük beyannames�nde yer alan malla aynı olması gerek�r. Aynı olmasına rağmen
fatura ve/veya gümrük beyannames�nde farklı bel�rt�lmes� hal�nde, �hraç kaydıyla tesl�m ed�len mal �le �hraç ed�len malın aynı olduğunun, bu konuya
münhasır verg� �nceleme raporu veya YMM raporu �le tesp�t� �sten�r.

İhracatçı, �hraç kaydıyla aldığı malı �malatçının tesl�m ett�ğ� şek�lde �hraç etmel�d�r. İhraç kaydıyla tesl�m ed�len malın eklent�s� veya ayrılmaz
parçası n�tel�ğ�ndek� mallar �le �hraç malı �ç�n ambalaj maddes� veya malzemes� olarak kullanılan malların 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes�
kapsamında tesl�m� mümkündür. Ancak, bu malların tesl�m�nde tec�l-terk�n uygulanab�lmes� �ç�n, asıl malın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes�
kapsamında tec�l-terk�n uygulanarak satın alınması ve yurtdışındak� müşter� adına düzenlenen faturada ve gümrük beyannames�nde asıl malla b�rl�kte
bu n�tel�ktek� malların da yer alması gerek�r.
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Örnek 1: İhracatçı (A)'nın yurtdışındak� müşter�s�n�n s�par�ş� üzer�ne, (B) fabr�kasından �hraç kaydıyla tesl�m aldığı şas� kamyona, (C)
fabr�kası tarafından da �hraç kaydıyla tesl�m ed�len kasa monte ed�lm�şt�r.

İhracatçı (A)'nın yurtdışındak� müşter�s� adına düzenled�ğ� faturada şas� kamyon �le kasanın ayrı ayrı göster�lmes� ve bu malların gümrük
beyannames�nde bel�rt�len şek�lde ve �malatçıların ad ve unvanıyla yer alması hal�nde, söz konusu malların Kanunun (11/1-c) maddes� kapsamında
�şlem görmes� mümkündür.

Örnek 2: (A) A.Ş. �malatçı f�rmadan satın aldığı gömlekler�, kend�s� ambalajlayarak �hraç etmekted�r. Ancak ambalaj maddeler�n�, b�r başka
�malatçı f�rmadan satın almaktadır.

Bu örnekte yer alan gömlekler�n tesl�mler�nde hesaplanan KDV �ç�n tec�l-terk�n uygulaması kapsamında �şlem yapılır. Ayrıca ambalaj
maddeler�n� �mal ed�p (A) A.Ş. ne satan f�rma da bu �şlem �le �lg�l� olarak tec�l-terk�n uygulamasından yararlanır. Çünkü ambalaj maddes�, �hracatçı
f�rmanın �hraç ett�ğ� malın (gömleğ�n) eklent� ve ayrılmaz parçası n�tel�ğ�nded�r.

Örnek 3: Asıl üret�m konusu porselen yemek takımı üret�m� olan (A) Porselen İmalat A.Ş., üret�m�n� yaptığı porselen takımları �ç ve dış
p�yasalara satmaktadır. Üret�m�n� yaptığı porselen takımların kırılmasını önlemek �ç�n, bunları (B) Ambalaj Ltd. Şt�. den tem�n ett�ğ� özel paletlerle
ambalajlayarak �hraç etmekte ve söz konusu ambalaj bedeller�n� �hracat faturasında ayrıca göstererek yurtdışındak� müşter�ye yansıtmaktadır.

(A)’nın, mamuller�n ambalajlanmasında kullandığı özel paletler�, �hracata konu mamulün �hraç kaydıyla satın alınmaması neden�yle, (B)’den
�hraç kaydıyla satın alması mümkün değ�ld�r.

İhraç ed�lecek asıl malın �st�sna kapsamında satın alınması hal�nde, ambalaj maddeler� ve malzemeler� de dah�l olmak üzere bu malın eklent�s�
veya ayrılmaz parçası n�tel�ğ�ndek� malların alımında, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes� kapsamında �şlem yapılab�l�r.

Örnek: (A) Sektörel Dış T�caret Ş�rket� �hracatını yaptığı taze sebze ve meyvey� Gel�r Verg�s� Kanununa göre gerçek usulde verg�lend�r�lmeyen
ç�ftç�lerden, ambalaj maddeler�n� �se KDV mükellefler�nden satın almaktadır.

İhracata konu asıl mal olan sebze ve meyven�n tesl�m� 3065 sayılı Kanunun (17/4-b) maddes�ne göre verg�den müstesnadır ve bu tesl�mde tec�l-
terk�n hükümler�n�n uygulanması söz konusu değ�ld�r. Ancak bu husus �hraç edeceğ� malların ambalajlanmasında kullanacağı ambalaj maddeler�n�n
Ş�rkete tesl�m�nde tec�l-terk�n uygulanmasına engel değ�ld�r.

8.5. Tec�l Ed�lecek Verg�n�n Hesabı ve Terk�n�
Tec�l ed�lecek verg� m�ktarı, mükellef�n �hraç kaydıyla tesl�mler� neden�yle hesaplanan verg� tutarından fazla olamaz. Ancak mükellef�n

ödenmes� gereken verg� tutarı, �hraç kaydıyla tesl�mler� neden�yle hesaplanan verg� tutarından az �se bu tutar esas alınır. İhraç kaydıyla tesl�m bedel�
üzer�nden hesaplanan KDV tutarından tec�l ed�lemeyen b�r kısım varsa, bu kısım �malatçı mükellefe �ade ed�l�r.

Örnek 1: Otomob�l last�ğ� �malatçısı (A), Temmuz/2012 dönem�nde b�r kamu kuruluşuna 5.000 TL, �hracatçı b�r f�rmaya da �hraç kaydıyla
7.000 TL tutarında otomob�l last�ğ� tesl�m etm�şt�r. (A) nın bu döneme a�t toplam KDV �nd�r�m� 1.700 TLd�r.

(A) nın �lg�l� dönem beyannames� �le tec�l �şlemler�ne �l�şk�n hesaplamalar aşağıdak� şek�lde yapılır:
Hesaplanan KDV [(5.000 + 7.000) x  % 18]             2.160
Toplam Verg� İnd�r�m�                                                -1.700
Fark (Ödenmes� Gereken KDV)                                     460
Tec�l Ed�leb�l�r KDV (7.000 x %18)                           1.260
Tec�l Ed�lecek KDV                                                        460
İhracatın Gerçekleşt�ğ� Dönemde İade Ed�lecek KDV                         800
Ödenmes� Gereken KDV                                                   0
Örnek 2: İmalatçı (A), Ek�m/2012 ayında toptancılara 8.000 TL tutarında, �hracatçı f�rmaya �se �hraç kaydıyla 2.000 TL tutarında gömlek

tesl�m etm�şt�r. Ek�m ayında yüklend�ğ� KDV toplamı 600 TLd�r. İmalatçının öncek� dönemlerden devreden �nd�r�leb�l�r KDV’s� yoktur.
(A) nın Ek�m ayı tec�l �şlemler�ne �l�şk�n hesaplamaları aşağıdak� şek�lde yapılır:
Hesaplanan KDV [(8.000 + 2.000.) x (% 8)]             800
Toplam Verg� İnd�r�m�                                                -   600
Fark (Ödenmes� Gereken KDV)                                 200
Tec�l Ed�leb�l�r KDV (2.000 x %8)                               160
Tec�l Ed�lecek KDV                                                    160
Ödenmes� Gereken KDV                                            40
Bu mükellef Ek�m/2012 ayına a�t olmak üzere verg� da�res�ne 40 TL KDV ödeyecekt�r. 160 TL KDV �se �hracatın tamamlanmasından sonra

terk�n ed�lmek üzere tec�l ed�l�r.
Örnek 3: İmalatçı (B), Şubat/2012 ayında müteahh�t (C) ye 500 TL, �hracatçı f�rmaya �se �hraç kaydıyla 2.000 TL tutarında mob�lya tesl�m

etm�şt�r. İmalatçının b�r öncek� dönemden devreden KDV tutarı 150 TL, Şubat/2012 dönem�ndek� alış ve g�derler� neden�yle yüklend�ğ� KDV �se 450
TLd�r.

İmalatçı mükellef�n, Şubat/2012 ayı beyannames�n�n düzenlenmes� ve tec�l �şlemler�ne �l�şk�n hesaplamalar aşağıdak� şek�lde yapılır:
Hesaplanan KDV [(500 + 2.000) x (%18)]                      450
Toplam Verg� İnd�r�m� (450 + 150)                            - 600
Sonrak� Döneme Devreden KDV                                     150
Tec�l Ed�leb�l�r KDV  (2.000 x %18)                               360
Tec�l Ed�lecek KDV                                                             0
İhracatın Gerçekleşt�ğ� Dönemde İade Ed�lecek KDV  360
İhraç kaydıyla mal tesl�mler�ne a�t beyan ed�len ve tec�l ed�len KDV, �hracata konu malın süres� �ç�nde �hraç ed�ld�ğ�n�n tevs�k ed�lmes�

kaydıyla terk�n ed�l�r.
Terk�n �şlem�n�n yapılab�lmes� �ç�n, �hraç kaydıyla tesl�m ed�len malın �hraç ed�ld�ğ�n� gösteren gümrük beyannames� veya l�stes�n�n �hraç

kaydıyla satış faturaları �le b�rl�kte verg� da�res�ne �braz ed�lmes� gerek�r.
Gümrük beyannames� üzer�nde �malatçı f�rma b�lg�ler�ne �l�şk�n kayıt bulunmaması hal�nde, �malatçılar �hraç kaydıyla tesl�m ett�kler� malların

�hraç ed�ld�ğ�ne da�r �hracatçı f�rmadan b�r yazı alarak gümrük beyannames� veya l�stes�ne eklerler. Bu yazıda;
- İhracata �l�şk�n gümrük beyannames�n�n tar�h� ve sayısı,
- Belgey� talep eden �malatçının; adı-soyadı veya unvanı, bağlı olduğu verg� da�res� ve verg� k�ml�k numarası,
- İhraç kayıtlı tesl�m ed�len mala �l�şk�n fatura tar�h�, numarası, malın c�ns�, m�ktarı, bedel�, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarı,
göster�l�r.
İmalatçılara �hraç kaydıyla tesl�m ett�kler� malların �hraç ed�ld�ğ�ne �l�şk�n yazı veren �hracatçılar, b�r ay �çer�s�nde bu yazıyı verd�kler�

�malatçılara a�t b�r l�stey� (Bu l�stede en az, yazı ver�len �malatçıların adı-soyadı, unvanı, bağlı bulunduğu verg� da�res� ve verg� k�ml�k numarası �le
adres b�lg�ler�ne yer ver�l�r.), �zleyen ayın 15 �nc� günü akşamına kadar kend�ler�n�n bağlı bulunduğu verg� da�reler�ne ver�rler.

Verg� da�reler�, �malatçı tarafından ver�len gümrük beyannames� l�stes� ve �hracatçının yazısına �st�naden terk�n �şlem�n� yapar.
Türk�ye'de �kamet etmeyenlere özel fatura �le yapılan �hracatta, �st�sna �z�n belgel� satıcılara �hraç kaydıyla tesl�m ed�len mallar neden�yle

hesaplanan ve tec�l ed�len verg�n�n terk�n� �ç�n, gümrük beyannames� yer�ne gümrükte tasd�k ed�len özel faturanın aslı veya noter, �lg�l� gümrük �dares�
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ya da YMM tarafından onaylanmış örneğ� �braz ed�l�r.
Serbest bölgeye “Serbest Bölge İşlem Formu” �le yapılan �hracatta, �hraç kaydıyla tesl�m ed�len mallar neden�yle hesaplanan ve tec�l ed�len

verg�n�n terk�n� �ç�n, gümrük beyannames� yer�ne “Serbest Bölge İşlem Formu”nun aslı veyaonaylı b�r örneğ� �braz ed�leb�l�r.
8.6. İhracat İç�n Ek Süre Ver�lmes�
İhraç kaydıyla tesl�m aldıkları malları yasal süres� �ç�nde mücb�r sebepler veya beklenmed�k durumlara bağlı olarak �hraç edemeyen

�hracatçıların ek süre talepler� �lg�l� verg� da�res� başkanlıkları ve defterdarlıklar tarafından değerlend�r�l�r.
Buna göre, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes� uyarınca �hraç kaydıyla tesl�m ed�len b�r malın (tesl�m tar�h�n� tak�p eden aybaşından �t�baren

üçüncü ayın sonuna kadar) �hracatının gerçekleşmemes� hal�nde, ek süre �hracatçılar tarafından en geç üç aylık süren�n sonundan �t�baren 15 gün �ç�nde
�lg�l� verg� da�res� başkanlığı veya defterdarlığa ver�lecek b�r d�lekçe �le �sten�r. Bu süreden sonra yapılan veya �hracatçısı tarafından yapılmayan ek süre
talepler�n�n değerlend�r�lmes� ve kabulü söz konusu değ�ld�r.

İhracatçı ek süre taleb�ne �l�şk�n d�lekçede mücb�r sebep veya beklenmed�k durumu bel�rterek, bu d�lekçeye yalnızca �hraç kaydıyla tesl�me a�t
faturanın b�r örneğ�n� ekler. Verg� da�res� başkanlığı veya defterdarlık tarafından mükelleflerden ek süre taleb�ne dayanak olay veya durumun tevs�k�ne
yönel�k herhang� b�r belge talep ed�lmez.

Verg� da�res� başkanlıkları �le defterdarlıklar kend�ler�ne yapılan ek süre talepler�n�,öncel�kletaleb�n zamanındave �lg�l� �hracatçı mükellef
tarafından yapılıp yapılmadığı bakımından �nceler.

Ek süre ver�lmes�nde mücb�r sebeb�n varlığı 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddes� hükmü esas alınarak bel�rlen�r. İhracatın kanun� süres�nde
gerçekleşmes�ne engel teşk�l eden ve mücb�r sebep kabul ed�lmeyen haller �se beklenmed�k durum sayılır.

Bu çerçevede; �hracatın yapılacağı ülkedek� savaş hal�/s�yasal karışıklıklar, ekonom�k bel�rs�zl�k ve durgunluk, yurt dışındak� alıcının s�par�ş
ertelemes�/�ptal etmes�, tesl�m programındak� değ�ş�kl�kler, bedel�n transfer�nde karşılaşılan aksaklık veya gec�kmeler, akred�t�f süres�n�n dolması, �hraç
ed�lecek malın tüket�m mevs�m�n�n geçmes�, uygun depolama koşullarına sah�p olunmaması, �thalatçı ülke �le yaşanan s�yas� veya ekonom�k sorunlar,
�hraç malının taşınmasında karşılaşılan sorunlar (gem�ler�n yükleme l�manlarına gec�kmel� yanaşması, taşıma aracı veya konteyner bulunamaması),
m�ll� tat�ller, �kl�m koşulları, gümrüklerde yaşanan sorunlar (gümrüklerdek� araç yoğunluğu, gümrüklerde grev-�ş yavaşlatma), resm� makamlardan
�hracat �ç�n �z�n alınamaması g�b� haller beklenmed�k durumlar kapsamında değerlend�r�l�r. Verg� da�res� başkanlıkları veya defterdarlıklar mücb�r
sebep veya beklenmed�k durum sayılıp sayılamayacağı konusunda tereddüt ett�kler� hususlar hakkında Gel�r İdares� Başkanlığından görüş �steyeb�l�r.

3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes�nde öngörülen ek süre üç ay �le sınırlıdır. Bu nedenle üç aydan az ek süre �steyen ve bu taleb� kabul
ed�len mükellefler har�ç olmak üzere, üç aylık ek süre �ç�nde �hracatın gerçekleşt�r�lememes� hal�nde �k�nc� b�r ek süren�n ver�lmes�ne Kanunen �mkan
yoktur. Üç aydan az ek süre �steyen mükellefler�n �se sonradan üç aya kadar olan dönem �ç�n �lave süre �stemeler� mümkündür.

8.7. İhracatın Gerçekleşmemes� Hal�
İhracatçıların �hraç kaydıyla aldıkları malları h�ç �hraç edememeler� ya da süres�nden sonra  �hraç etmeler� durumunda, �hraç kaydıyla yapılan

tesl�m mah�yet �t�barıyla yurt�ç� mal tesl�m�ne dönüşür.
Bu durumda, �hraç kaydıyla tesl�m bedel� üzer�nden hesaplanan ve tec�l olunan verg� tahakkuk ett�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren 6183 sayılı Kanunun

51 �nc� maddes�ne göre bel�rlenen gec�kme zammıyla b�rl�kte �malatçıdan tahs�l olunur.
Ancak, �hraç kaydıyla tesl�m ed�len malların 213 sayılı Kanunda bel�rt�len mücb�r sebepler neden�yle �hraç ed�lememes� hal�nde tec�l ed�len

verg�, tec�l ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 6183 sayılı Kanunun 48 �nc� maddes�ne göre �lg�l� dönemler �ç�n geçerl� tec�l fa�z� �le b�rl�kte tahs�l olunur.
İhraç kaydıyla tesl�m ed�len malın �hracatının gerçekleşmemes� üzer�ne �malatçının öded�ğ� verg� �ç�n �hracatçıya rücu etmes� hal�nde, �hraç

kaydıyla tesl�m ed�len mallara �l�şk�n hesaplanan KDV, �hracatçı açısından �hracatın gerçekleşmes� gereken süren�n (ek süre ver�lm�şse bu süre) sonu
�t�barıyla �nd�r�leb�l�r hale gelmekted�r. Bu kapsamda, �hracatçının süres�nde �hraç edemed�ğ� mallara yönel�k olarak �malatçıya öded�ğ� KDV’y� en
erken �hraç süres�n�n (ek süre ver�lm�şse bu süre) sona erd�ğ� tar�h� tak�p eden günün dah�l olduğu dönem �ç�nde ve n�ha� olarak o dönem� kapsayan
takv�m yılı �çer�s�nde �nd�r�m konusu yapması mümkündür.

Malların �hraç ed�lmes� durumunda �se �nd�r�m hesaplarına alınan bu tutarlar, �hracattan kaynaklanan KDV �ade talepler�nde �ade hesabına dâh�l
ed�leb�l�r.

Örnek: İmalatçı (A) f�rması tarafından Eylül 2012 dönem�nde �hraç kaydıyla �hracatçı (B) f�rmasına tesl�m ed�len malların �hracatı, (B)
f�rmasının yurtdışı bağlantılarında yaşadığı sorun neden�yle 31/12/2012 tar�h�ne kadar gerçekleşmem�şt�r.

Yaşanan bu gel�şme üzer�ne �malatçı (A) f�rması 15/1/2013 tar�h�nde verg� da�res�ne Eylül 2012 dönem�nde hesaplayarak tec�l ett�ğ� KDV’y�
gec�kme zammıyla ödem�şt�r. İmalatçı (A) verg� da�res�ne öded�ğ� verg� �ç�n �hracatçı (B) f�rmasına rücu etm�ş, (B) f�rması da KDV ödemeden satın
aldığı ancak süres�nde �hraç edemed�ğ� malların KDV’s�n� Ocak 2013 dönem�nde �malatçıya ödem�şt�r.

Bu durumda (B) f�rması, �malatçıya öded�ğ� KDV'y� Ocak 2013 dönem� veya 2013 takv�m yılı sonuna kadar �nd�r�m konusu yapab�l�r. 
(B) f�rmasının daha sonra yurtdışı bağlantılarını yen�den kurup KDV’s�n� öded�ğ� bu malları �hraç etmes� durumunda da ödenen KDV’n�n

�nd�r�m yoluyla telaf� ed�lememes� hal�nde �ades� mümkündür.
İhraç kaydıyla tesl�mde bulunan �malatçının, �malatçı vasfını taşımadığının anlaşılması durumunda, �hraç kaydıyla tesl�m ed�len mallara �l�şk�n

olarak hesaplanan verg� �hracatçı tarafından �hraç kaydıyla tesl�m�n yapıldığı takv�m yılı aşılmamak kaydıyla, �lg�l� ves�kaların kanun� defterlere
kayded�ld�ğ� verg�lend�rme dönem�nde �nd�r�leb�l�r.

Örnek: (B) f�rması tarafından Eylül 2012 dönem�nde �hraç kaydıyla �hracatçı (Z) f�rmasına tesl�m ed�len malların �hracatı, (Z) f�rmasının
yurtdışı bağlantılarında yaşadığı sorun neden�yle 31/12/2012 tar�h�ne kadar gerçekleşmem�şt�r.

Yaşanan bu gel�şme üzer�ne (B) f�rması 15/1/2013 tar�h�nde verg� da�res�ne Eylül 2012 dönem�nde hesaplayarak tec�l ett�ğ� KDV’y� gec�kme
zammıyla ödem�şt�r. Ödeme sırasında verg� da�res�n�n yaptığı sorgulamada (B) f�rmasının �malatçı vasfını taşımadığı ortaya çıkmıştır.

 Sonrasında (B) f�rması verg� da�res�ne öded�ğ� verg� �ç�n �hracatçı (Z) f�rmasına rücu etm�ş, (Z) f�rması da KDV ödemeden satın aldığı ancak
süres�nde �hraç edemed�ğ� malların KDV’s�n� Ocak 2013 dönem�nde �malatçıya ödem�şt�r.

Bu durumda, yurt�ç� tesl�m n�tel�ğ�ndek� �şlemle �lg�l� (Z) f�rması, (B) f�rmasına öded�ğ� KDV'y� malları satın aldığı Eylül 2012 dönem�nde
�nd�r�m konusu yapması gerek�rken takv�m yılı aşılmış olduğundan Ocak 2013 dönem�nde �nd�r�m konusu yapamaz.

8.8. İmalatçı Leh�ne Matrahta Meydana Gelen Değ�ş�kl�k
İhracatçıların yurtdışına tesl�m ett�ğ� mal karşılığında aldıkları verg� �ades�, kur farkı ve kaynak kullanımı destekleme pr�mler� üzer�nden KDV

hesaplanması söz konusu değ�ld�r.
İhracatçılar tarafından, �hraç kaydıyla mal aldıkları �malatçılara, malın satın alındığı dönemden ve �hracattan sonra reklamasyon, verg� �ades�,

kur farkı, kaynak kullanımı destekleme pr�m�, fa�z vb. unsurların kısmen veya tamamen aktarılması 3065 sayılı Kanunun 20 nc� maddes�ne göre �hraç
kaydıyla tesl�m bedel�ne dah�ld�r.

İhraç kaydıyla tesl�mlerde, tesl�m tar�h�nden sonra ortaya çıkan ve �hracatçılar tarafından �malatçılara yapılan ödemelerde, �malatçı tarafından
�hracatçı adına ödeme tutarı üzer�nden b�r fatura düzenlen�r ve bu faturada; ödemen�n mah�yet� ayrı ayrı bel�rt�l�r, malın tab� olduğu oran üzer�nden
KDV hesaplanır, bu KDV tutarının tahs�l ed�lmed�ğ�ne da�r b�r açıklama yazılır, ödemen�n kaynağı olan �lk �hraç kaydıyla tesl�m faturasına ve �hracata
�l�şk�n gümrük beyannames�ne tar�h ve numara bel�rt�lmek suret�yle atıfta bulunulur.

İmalatçı, faturada gösterd�ğ� KDV’y�, fatura tar�h�n� �ç�ne alan döneme a�t KDV beyannames�nde hem hesaplanan hem de �nd�r�lecek KDV
olarak beyan eder. Hesaplanan KDV’n�n beyanında, “Tevk�fat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda malın tab� olduğu orana �l�şk�n satır kullanılır.
İnd�r�m beyanında �se “İnd�r�mler” tablosunun “Bu Döneme A�t İnd�r�lecek KDV” satırı kullanılır. İhracatçı �se �hraç kaydıyla tesl�mde olduğu g�b�, bu
faturada bel�rt�len ancak �malatçıya ödenmeyen KDV’y� �nd�r�m konusu yapamayacağından KDV beyannames�ne dah�l etmez.

8.9. İmalatçı Aleyh�ne Matrahta Meydana Gelen Değ�ş�kl�k
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İmalatçı aleyh�ne ortaya çıkan kur farkları �ç�n �hracatçılar tarafından �malatçıya b�r fatura düzenlenerek KDV hesaplanır. Bu faturada
hesaplanan KDV �hracatçı tarafından beyan ed�l�r, �malatçı tarafından �nd�r�m konusu yapılır.

İhraç ed�len mallar �ç�n yurtdışındak� f�rmalar tarafından sunulan yurtdışında �fa ed�len ve yurtdışında yararlanılan mümess�ll�k, pazarlama,
reklâm vb. h�zmetler verg�n�n konusuna g�rmez.

Bu nedenle, KDV’n�n konusuna g�rmeyen h�zmetler karşılığında ödenen bedeller�n �hracatçı tarafından �malatçılara aynen aktarılmasında da
KDV hesaplanmaz.

8.10. Bedels�z İhracatta Tec�l-Terk�n Uygulaması
Bedels�z olarak yurtdışına gönder�len malların 3065 sayılı Kanunun (12/1) �nc� maddes�ndek� şartlar çerçeves�nde gümrük beyannames� ve

�lg�l� makamlardan (Ekonom� Bakanlığı, Gümrük İdares�, İhracatçı B�rl�kler� g�b�) alınan �z�n yazısı �le tevs�k� şartıyla �hracat �st�snası kapsamında
değerlend�r�lmes� mümkündür. Bu malların �malatçıları tarafından �hracatçılara tesl�m�nde 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes� kapsamında tec�l-
terk�n uygulanab�l�r.

8.11. İhraç Kaydıyla Tesl�m Ed�lerek İhraç Ed�len Malların Ger� Gelmes�
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes� kapsamında �hraç kaydıyla tesl�m ed�len ve �hracatı gerçekleşt�r�len malların Gümrük Kanununun 168,

169 ve 170 �nc� maddeler�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde ger� gelmes� hal�nde, �thalat �st�snasından faydalanılab�lmes� �ç�n, �hracatçıya düzenlenen faturada
hesaplandığı halde tahs�l ed�lmeyen KDV’n�n �hracatçı tarafından �lg�l� gümrük �dares�ne ödenmes� gerek�r.

İhraç ed�l�p ger� gelen mallar �le �lg�l� KDV, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes� gereğ�nce, �hracatçı tarafından �malatçıya ödenmey�p, tec�l
ve terk�n ed�lm�şse �hracat �st�snasından faydalanılan m�ktar, �malatçı satış bedel�ne göre hesaplanıp �hracatçı tarafından ödenmeyen tutar olur.

Bu durumda, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes� uyarınca fatura üzer�nde hesaplandığı halde �hracatçı tarafından ödenmeyen KDV
tutarının, �lg�l� gümrük �dares�ne ödend�ğ�n�n �hraç kaydıyla mal tesl�m eden tarafından tevs�k� şartıyla, gec�kme zammı aranmaksızın bahse konu
madde kapsamında terk�n veya �ade �şlemler� yer�ne get�r�l�r.

İhracatçı tarafından �lg�l� gümrük �dares�ne ödenen KDV tutarları, �lg�l� dönem beyannames�nde �nd�r�m konusu yapılab�l�r.
Ger� gelen malların �hracatçılar tarafından �malatçılarına, tedar�kç�ler�ne ya da yurt�ç�ndek� üçüncü şahıslara tesl�m�, genel hükümler

çerçeves�nde KDV’ye tab�d�r.
8.12. İhraç Kaydıyla Tesl�m�n Beyanı
İhraç kaydıyla tesl�m�n beyanı �ç�n tesl�m�n yapıldığı dönem 1 No.lu KDV Beyannames�nde şu kayıtlaryer alır.
“Matrah” kulakçığına yapılan kayıt sonucu “Ödenecek KDV” çıkmaması hal�nde, �hraç kaydıyla tesl�m bedel� üzer�nden hesaplanan KDV’n�n

tamamı “İhracatın Gerçekleşt�ğ� Dönemde İade Ed�lecek Tec�l Ed�lemeyen KDV” satırında yer alır.
Tahs�l ed�lmed�ğ� halde beyan ed�len bu verg�n�n tec�l-terk�n ve/veya �ade yoluyla telaf� ed�lmes� �se "İhraç Kaydıyla Tesl�mler" kulakçığının

“İhraç Kaydıyla Tesl�mlere İl�şk�n B�ld�r�m” tablosuna yapılacak kayıtlar �le "İhracatın Gerçekleşt�ğ� Dönemde İade Ed�lecek Tec�l Ed�lemeyen KDV"
tutarı ve/veya “Sonuç Hesapları” kulakçığının “Tec�l Ed�lecek KDV” satırında yer alacak ver�lere dayanılarak sağlanır.

Genel orana tab� malların �hraç kaydıyla tesl�m�,beyannamede “Matrah” kulakçığının “Tevk�fat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda (%18)
oranını gösteren satır seç�lerek beyan ed�l�r.

Aynı beyannamen�n “İhraç Kaydıyla Tesl�mlere İl�şk�n B�ld�r�m” tablosunun “İşlem Türü” l�stes�nden “701” kod numaralı satır seç�l�r ve satırın
“Tesl�m Bedel�” sütununa KDV har�ç tesl�m bedel� g�r�l�p (% 18) oranı seç�l�r. İşleme a�t KDV, beyanname programı tarafından hesaplanır ve aynı
tutar, “Yüklen�len KDV” sütununa da aktarılır. Bu nedenle genel orana tab� malların �hraç kaydıyla tesl�mler�nde söz konusu tablonun “Yüklen�len
KDV” sütununa mükelleflerce g�r�ş yapılmaz.

İnd�r�ml� orana tab� malların �hraç kaydıyla tesl�m� �se beyannamede “Matrah” kulakçığının “Tevk�fat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda (%
1) veya (% 8) oranını gösteren satır seç�lerek beyan ed�l�r.

Aynı beyannamen�n “İhraç Kaydıyla Tesl�mlere İl�şk�n B�ld�r�m” tablosuna, “İşlem Türü” l�stes�nden “701” kod numaralı satır seç�l�r ve satırın
“Tesl�m Bedel�” sütununa KDV har�ç tesl�m bedel� g�r�l�p verg� oranı seç�ld�kten sonra “Hesaplanan KDV” sütunu, beyanname programı tarafından
hesaplanır. “Yüklen�len KDV” sütunu �se mükellef tarafından doldurulur. Bu sütuna mükellef tarafından hesaplanacak olan �hraç kaydıyla tesl�m�n
bünyes�ne g�ren verg� tutarı yazılır.

Yüklen�len KDV, Hesaplanan KDV’den büyükse, aradak� fark program tarafından “Tesl�m�n Yapıldığı Dönemde İade Ed�lecek Yüklen�len
Verg� Farkı” satırına aktarılır. Bu tutar, �hracatın gerçekleş�p gümrük beyannames�n�n/özel faturanın �hraç kaydıyla tesl�m� yapan satıcıya �nt�kal
ett�r�ld�ğ� dönemde “D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 405 kod numaralı �şlem türü satırı kullanılarak �ade konusu yapılab�l�r.

İhracatın gerçekleşt�ğ� dönemde tec�l ed�len KDV terk�n ed�l�r, tec�l ed�lemeyen KDV �ç�n �se mükellef�n �ade hakkı doğar.
İhraç kaydıyla tesl�mlerde tec�l ed�lemeyen KDV, �hracatın gerçekleşt�ğ� dönemde �ade konusu yapılab�l�r. İhracatın kısmen gerçekleşmes�

hal�nde, gerçekleşen kısma �sabet eden tutarın �ades� talep ed�leb�l�r.
İaden�n yapılab�lmes� �ç�n �hracatın gerçekleşmes� ve Tebl�ğ�n (II/A-8.13) bölümünde bu uygulama �le �lg�l� olarak bel�rt�len belgeler�n verg�

da�res�ne �braz ed�lmes� yeterl�d�r.
İhracatın gerçekleşt�ğ� dönem beyannames�n�n herhang� b�r satırına bu şek�lde hesaplanacak �ade tutarı yazılmaz.
Ayrıca, tec�l-terk�n uygulayarak satış yapab�lme şartlarının sağlandığına �l�şk�n belgeler de (sanay� s�c�l belges�, üret�c� belges�) b�r defaya

mahsus olmak üzere verg� da�res�ne ver�l�r.
Bu durumda, �ade �şlem� aşağıdak� şek�lde gerçekleşt�r�l�r: 
- Mükellefler, �hraç kaydıyla tesl�m ett�kler� malların kısmen veya tamamen �hraç ed�lmes� hal�nde, standart�ade talep d�lekçes� ve gerekl�

belgelerle verg� da�res�ne başvurarak �hracatı gerçekleşen kısma �sabet eden tutarın �ades�n� talep edeb�l�r.
- Verg� da�res� beyanname ver�lmes�n� beklemeden taleb� değerlend�rerek genel hükümler çerçeves�nde taleb� sonuçlandırır. Red ve �ade, �hraç

kaydıyla tesl�m�n yapıldığı dönem beyannames�ne (Beyannamen�n “İhraç Kaydıyla Tesl�mler” kulakçığında "İhracatın Gerçekleşt�ğ� Dönemde İade
Ed�lecek Tec�l Ed�lemeyen KDV" satırına) dayandırılır.

- Mükellef bu �ade tutarını daha sonra h�çb�r beyannamede herhang� b�r satırda göstermez. İhraç kaydıyla tesl�m�n yapıldığı dönem
beyannames�n�n "İhracatın Gerçekleşt�ğ� Dönemde İade Ed�lecek Tec�l Ed�lemeyen KDV" satırında b�r tutar bulunması ve �ade başvurusunun gerekl�
belgelerle b�rl�kte usulüne uygun olarak yapılması, �ade taleb�n�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n yeterl�d�r. İade, beyanname dışında gerçekleşt�r�leceğ�nden,
�hracatın gerçekleşt�ğ� tar�hten sonra ortaya çıkacak bu �ade taleb�ne a�t tutarın herhang� b�r beyannameye dah�l ed�lmes�n�n, mükerrer �adeye ve
dolayısıyla cezalı tarh�yatlara yol açab�l�r.

Ancak, �nd�r�ml� orana tab� malların �hraç kaydıyla tesl�m�nde, tesl�m bedel� üzer�nden hesaplanan verg� kısmen ya da tamamen tec�l
ed�lemezse, genel orana tab� malların �hraç kaydıyla tesl�mler�nde olduğu g�b�, tec�l ed�lemeyen tutar beyanname programı tarafından “İhracatın
Gerçekleşt�ğ� Dönemde İade Ed�lecek Tec�l Ed�lemeyen KDV Hesabı” satırında göster�l�r. Bu tutarın �ades� �hracat gerçekleşt�ğ�nde yukarıda anlatıldığı
şek�lde verg� da�res�nden talep ed�l�r. Söz konusu �şlemlere �l�şk�n (Yüklen�len KDV-Hesaplanan KDV) farkı �se y�ne program tarafından “Tesl�m�n
Yapıldığı Dönemde İade Ed�lecek Yüklen�len Verg� Farkı” satırında göster�l�r. Bu tutarın �ades�ne �l�şk�n talepler, 3065 sayılı Kanunun (29/2) nc�
maddes� kapsamında değerlend�r�l�r.

Bu tutar, �hraç kaydıyla tesl�m�n yapıldığı dönem KDV beyannames�nde “D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 405 kod numaralı
�şlem türü satırı kullanılarak yılı �ç�nde mahsuben �ade konusu yapılab�l�r. Bu tutarın �zleyen yıl �ç�nde nakden veya mahsuben �ades�n�n �stenmes�
hal�nde, �ade taleb�nde bulunulan dönem KDV beyannames�n�n  “D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 439 kod numaralı �şlem türü satırına
kayıt yapılmalıdır. İade Tebl�ğ�n (III/B-3) bölümdek� açıklamalara göre gerçekleşt�r�l�r.

Yukarıda bel�rt�len açıklamalar çerçeves�nde beyan ed�len �hraç kaydıyla tesl�mlerden kaynaklanan �ade tutarları (yüklen�len verg� farkına
�l�şk�n tutar har�ç), bu Tebl�ğ�n (IV/A) bölümünde bel�rt�len usul çerçeves�nde mükelleflere �ade ed�l�r.
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Mükellefler �hraç kaydıyla tesl�mlerden doğan �adeler� �ç�n �hracatın gerçekleşt�ğ� dönemde standart �ade talep d�lekçes� ve gerekl� belgelerle
b�rl�kte verg� da�res�ne başvurur, yapılacak değerlend�rmeden sonra �ade talepler� bu dönem beyannames� dışında gerçekleşt�r�l�r.

Örnek: İmalatçı (A) 25 Şubat 2013 tar�h�nde 100.000 TL tutarında �hraç kaydıyla tesl�m yapmış, bu tesl�m 24 Mart 2013 tar�h�ne kadar
ver�lmes� gereken beyannameye dah�l ed�lm�ş, beyannamedek� d�ğer b�lg�lere göre,

-Tec�l Ed�leb�l�r KDV: 18.000 TL
-Tec�l Ed�lecek KDV : 6.000 TL
-İhracatın Gerçekleşt�ğ� Dönemde İade Ed�lecek Tec�l Ed�lemeyen KDV: 12.000 TL
olarak hesaplanmıştır.
Söz konusu malın 25.000 TL tutarındak� kısmı 14 Mart 2013 tar�h�nde �hraç ed�lm�ş �se tec�l ed�len 1.500 TL terk�n ed�l�r, �ade talep d�lekçes�

ve gerekl� belgelerle b�rl�kte verg� da�res�ne başvurulmak suret�yle �hracatı gerçekleşen kısma �sabet eden 3.000 TL'n�n �ades� talep ed�l�r.
İhraç kaydıyla tesl�m ed�len malın ger� kalan 75.000 TL tutarındak� kısmının 4 N�san 2013 tar�h�nde �hraç ed�lmes� hal�nde bu kısma �sabet

eden tec�l ed�len 4500 TL’n�n terk�n� ve 9.000 TL'n�n �ades� de yukarıda açıklandığı şek�lde yapılır.
8.13. İade
İhraç kaydıyla tesl�mlerden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır.
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İlg�l� meslek odasına üyel�k belges�n�n noterce onaylı örneğ� (Belgede değ�ş�kl�k olmadığı sürece b�r defa ver�lmes� yeterl�d�r.)
- İmalatçı belges� (Belgede değ�ş�kl�k olmadığı sürece b�r defa ver�lmes� yeterl�d�r.).
- İhraç kaydıyla tesl�m faturaları veya l�stes�
- Gümrük beyannames� çıktısıveya l�stes� (serbest bölge �şlem formu veya özel fatura örneğ�)
- İhraç kaydıyla tesl�m ed�len malın �hraç ed�ld�ğ�ne da�r �hracatçı f�rmadan alınan onaylı yazı, (Bu yazıda; �hracata �l�şk�n gümrük

beyannames�n�n tar�h� ve sayısının, belgey� talep eden �malatçının adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu verg� da�res� ve verg� k�ml�k numarası, �hraç
kayıtlı tesl�m ed�len mala �l�şk�n fatura veya benzer� belgen�n tar�h�, numarası, malın c�ns�, m�ktarı, bedel�, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarının
göster�lmes� gerekmekted�r.)

- İhraç kayıtlı tesl�m�n yapıldığı döneme a�t �nd�r�lecek KDV l�stes�
8.13.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n �hraç kaydıyla tesl�mler�nden kaynaklanan mahsuben �ade talepler�, yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına

bakılmaksızın verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
8.13.2. Nakden İade
Mükellefler�n �hraç kaydıyla tesl�mler�nden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve

tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�, verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre
yer�ne get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre
çözülür.

9. Dah�lde İşleme ve Geç�c� Kabul Rej�mler� Kapsamında İhraç Ed�lecek Malların Üret�m�nde Kullanılan G�rd�ler�n Tem�n�nde Tec�l-
Terk�n Uygulaması

9.1. Kapsam
3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes� �le dah�lde �şleme rej�m� kapsamında �hraç ed�lecek malların üret�m�nde kullanılacak maddeler�n

tesl�m�nde bölgeler, sektörler veya mal grupları �t�barıyla 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes� hükmüne göre �şlem yaptırma konusunda Bakanlar
Kuruluna yetk� ver�lm�şt�r.

Söz konusu yetk�ye dayanılarak yayımlanan 16/4/2001 tar�h ve 2001/2325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla dah�lde �şleme �z�n belges�
kapsamında �hraç ed�lecek ürünler�n �mal�nde kullanılacak maddeler�n dah�lde �şleme �z�n belges�ne sah�p mükelleflere tesl�m�nde sektörel ayrım
yapılmaksızın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes�nde düzenlenen tec�l-terk�n kapsamında �şlem yapılab�leceğ� karara bağlanmıştır.

3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes�n�n uygulanmasında �hracat süres� olarak 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes�ndek� üç aylık süre
yer�ne dah�lde �şleme �z�n belges�nde öngörülen süreler esas alınır.

Dah�lde �şleme rej�m� kapsamında �hracatın şartlara uygun olarak gerçekleşt�r�lmemes� hal�nde zamanında alınmayan verg�, verg� z�yaı cezası
uygulanarak gec�kme fa�z� �le b�rl�kte alıcıdan tahs�l ed�l�r.

Dah�lde �şleme �z�n belges� (DİİB) sah�b� mükellefler�n, 3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes� kapsamında tem�n ett�ğ� malları kullanarak
ürett�ğ� malların DİİB sah�b� alıcılara 3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes� kapsamında tesl�m� mümkündür. Ancak, bu kapsamda tesl�m ed�len
malların d�ğer DİİB’n�n g�rd�s� mah�yet�nde olması ve her b�r DİİB’n�n dah�lde �şleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerek�r.

Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes� kapsamında tesl�mde bulunan DİİB sah�b� mükellef�n �ades�n� talep edeceğ� KDV
tutarı, �hraç kaydıyla tesl�m neden�yle hesaplayıp tahs�l etmed�ğ� KDV tutarından, bu malların üret�m� �ç�n 3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes�
kapsamında tem�n ett�ğ� mallar neden�yle ödemed�ğ� KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz.Ayrıca bu kapsamda yapılan
�şlemlerde, �mal ed�len mallar �hraç ed�lmeden herhang� b�r �ade �şlem� yapılamaz.

9.2. Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler
3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes� kapsamındak� tesl�mlerde, tec�l-terk�n kapsamında �şlem yapılab�lmes� �ç�n alıcıların;
- KDV mükellef� olmaları (yalnızca sorumlu sıfatıyla KDV mükellef�yet� bulunanlar har�ç),

- 17/1/2005 tar�hl� ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
[17]

 �le yürürlüğe konulan Dah�lde İşleme Rej�m� Kararı �le bu Karara �l�şk�n
Tebl�ğlere uygun "Dah�lde İşleme İz�n Belges�" ne (DİİB) sah�p bulunmaları,

gerekmekted�r.
Dah�lde �şleme rej�m� kapsamında belge almış alıcıların 3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes� kapsamında KDV ödemeks�z�n mal alımı

yapmaları �ç�n ayrıca “�malatçı” vasfını ha�z olmaları gerekmez.
9.3. Uygulama Kapsamında Tesl�mde Bulunab�lecek Satıcılar
DİİB sah�b� mükelleflere belge kapsamındak� hammadde ve yardımcı madde n�tel�ğ�ndek� malların tec�l-terk�n s�stem� çerçeves�nde tesl�m�

�ht�yar�d�r.
DİİB sah�b� mükelleflere, dah�lde �şleme rej�m� kapsamında �hraç ed�lecek ürünler�n �mal�nde kullanılacak maddeler� tesl�m edecek satıcıların

KDV mükellef� olmaları yeterl� olup, ayrıca �malatçı olmaları şartı aranmaz.
9.4. Uygulama Kapsamında Tesl�m Ed�leb�lecek Mallar
DİİB sah�b� mükellefler, bu belgede yer alan maddeler�, 3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes�nde hükme bağlanan tec�l-terk�n

s�stem�nden yararlanarak tesl�m alab�l�rler.
3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes� kapsamındak� tesl�mler neden�yle düzenlenecek faturalarda, her b�r mal türüne �l�şk�n KDV har�ç

bedel�n 2.500 TL’y� (tekst�l-konfeks�yon sektöründe pamuk, yün, �pl�k ve kumaş dışındak� mallarda 500 TL) aşması zorunludur. Belge kapsamında
tesl�m ed�len b�rden fazla mal türünün aynı faturada göster�lmes� durumunda bu sınırlar her b�r mal türü �ç�n ayrı ayrı aranır.

Fonks�yonel olarak ve t�car� açıdan bütünlük arz eden malların faturada ayrı ayrı göster�lmes� hal�nde yukarıda bel�rt�len rakamsal tutarların
hesaplanmasında bütünlük arz eden söz konusu mallara a�t toplam tutar d�kkate alınır.
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Örnek 1:Ş�şe bedel� �le kapak bedel�n�n aynı faturada ayrı ayrı göster�lmes� durumunda ş�şe ve kapak bedel�n�n KDV har�ç toplam tutarı 2.500
TL’y� aşıyorsa tec�l-terk�n uygulaması kapsamında �şlem yapılır.

Aynı malın tekst�l-konfeks�yon sektörü �le b�rl�kte d�ğer sektörlerde de kullanılıyor olması hal�nde, söz konusu tutarlar ayrı ayrı d�kkate alınır.
Örnek 2: Hem sağlık sektöründe hem de tekst�l-konfeks�yon sektöründe g�rd� olarak kullanılan pol�ol ve �zos�yanat g�b� pol�üretan türevler�n�n,

sağlık sektöründe faal�yet gösteren DİİB sah�b� f�rmalara tesl�m�nde 2.500 TL, tekst�l-konfeks�yon sektöründe faal�yet gösteren DİİB sah�b� f�rmalara
tesl�m�nde 500 TL alt l�m�t geçerl�d�r.

Satın alınan malların bozukluk, �sten�len n�tel�kte olmama vb. nedenlerle satıcıya �ade ed�lmes� sonucu tesl�m bedel�n�n yukarıda bel�rt�len
l�m�tler�n altına düşmes� hal�nde, söz konusu satış �şlem�ne �l�şk�n olarak düzenlenen �lk faturanın yukarıda bel�rt�len l�m�tler�n üzer�nde olması
kaydıyla, belge sah�pler�ne �hraç kaydıyla tesl�mlerle �lg�l� olarak tec�l-terk�n s�stem� kapsamında �şlem yapılmaya devam ed�l�r.

Dah�lde �şleme rej�m� kapsamında alınan maddeler�n, �şlend�kten sonra elde ed�len mamul mal �çer�s�nde �hraç ed�lmes� esastır. Önceden satın
alınan maddeler kullanılmak suret�yle vücuda get�r�len ve söz konusu rej�m kapsamında �hraç ed�len malların bünyes�ne g�ren maddeler�n (eş değer
eşya) belge kapsamında olsa dah� sonradan belge sah�pler�ne tesl�m�nde veya �thal�nde KDV tahs�l ed�lmeks�z�n �şlem yapılması mümkündür.  Ancak
bu uygulama kapsamında DİİB sah�b� mükellef�n veya �hracatçının �ade taleb� DİİB kapatılmadan yer�ne get�r�lmez.

DİİB’de bel�rt�len m�ktardan fazla madden�n bu Tebl�ğle bel�rlenen tec�l-terk�n uygulaması kapsamında satın alınması mümkün değ�ld�r.
Ayrıca, tec�l-terk�n uygulaması mal tesl�mler� bakımından geçerl� olup, h�zmet �faları bu kapsama g�rmez.
9.5. Tec�l-Terk�n Uygulaması
DİİB’de yer alan malların alımlarında tec�l-terk�n s�stem� kapsamında �şlem yapılmasını �steyen mükellefler, DİİB’� satıcılara �braz ederek,

hesaplanan KDV’n�n kend�ler�nden tahs�l ed�lmemes�n� talep ederler.
3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes� kapsamında �şlem yapan satıcılar, öncel�kle talep ed�len malın, belgedek� c�ns ve m�ktara uygun

olup olmadığını, daha önce �thal ed�len ve/veya satın alınan m�ktarları da göz önüne alarak bel�rler ve düzenleyeceğ� faturada toplam bedel üzer�nden
KDV hesaplar, ancak alıcıdan tahs�l etmez.

Satıcılar, DİİB’e �st�naden yaptıkları tesl�mlerde, söz konusu belgen�n "İthal Ed�len Maddelerle İlg�l� B�lg�ler" bölümünü bu kapsamdak�
tesl�mler�ne uygun şek�lde doldurarak �mzalar ve kaşelerler.

Bu şek�lde şerh düşülen belgeler�n b�r fotokop�s�, belge sah�b� tarafından �mza ve kaşe tatb�k ed�lmek suret�yle onaylanır ve satıcıya ver�l�r.
Tec�l-terk�n uygulaması kapsamında tesl�m ed�len mallar �ç�n düzenlenen faturaya; "3065 sayılı KDV Kanununun Geç�c� 17 nc� maddes� hükmü

gereğ�nce KDV tahs�l ed�lmem�şt�r." �bares� yazılır.
Kapsama g�ren ve g�rmeyen tesl�mler�n b�rl�kte yapılması hal�nde, tec�l-terk�n uygulanab�lecek ve uygulanamayacak olan mallar �ç�n ayrı ayrı

fatura düzenlen�r.
3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes� kapsamında mal tesl�m eden satıcıların tec�l ed�lecek verg�ler�n�n hesabı Tebl�ğ�n (II/A-8.5.)

bölümünde yer alan açıklamalara göre yapılır.
3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes� kapsamında tec�l ed�len KDV, dah�lde �şleme rej�m�nde öngörülen süreler �ç�nde �hraç ed�ld�ğ�n�n

tevs�k ed�lmes� kaydıyla terk�n ed�l�r.
Terk�n �şlem�n�n yapılab�lmes� �ç�n öncel�kle dah�lde �şleme rej�m� kapsamında tesl�m�n yapıldığı döneme a�t beyannamen�n ver�lme süres�

�ç�nde, alıcılar tarafından onaylanarak ver�len DİİB’�n örneğ� veya bu belgen�n tar�h ve sayısı �le satılan malın c�ns, m�ktar ve tutarına �l�şk�n b�lg�lerle
satıcı tarafından onaylanan b�lg�ler� �ht�va eden l�ste bağlı olunan verg� da�res�ne b�r d�lekçe ek�nde ver�l�r.

Bu belgelerle b�rl�kte satış faturalarının fotokop�s� veya fatura b�lg�ler�n� �çeren f�rma yetk�l�ler�nce kaşel� ve �mzalı b�r l�ste de d�lekçelere
eklen�r.

3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes� kapsamında satın alınan maddelerle �mal ed�len malların süres� �ç�nde �hraç ed�ld�ğ� yukarıda
sayılan belgelere ek olarak yem�nl� mal� müşav�rlerce düzenlenecek b�r raporla tesp�t ed�l�r. Bu rapor alıcı tarafından, tec�l-terk�n kapsamındak�
alışlarına �l�şk�n olarak düzenleneb�leceğ� g�b�, satıcı tarafından bu kapsamdak� satışlarına �l�şk�n olarak da düzenleneb�l�r.

Söz konusu raporlarda, �malat kayıtlarındak� b�lg�ler esas alınarak üret�m anal�z� ve randıman hesapları yapılır. Satıcı nezd�nde düzenlenecek
raporlarda, alıcılardan alınan b�lg�lere dayanılarak �şlem yapılab�l�r.

Düzenlenecek raporlarda;
- DİİB’�n tar�h ve sayısı,
- Belgen�n geçerl�k süres�,
- İhracata �l�şk�n gümrük beyannameler�n�n tar�h ve sayısı,
- F��l� �hracat tar�hler�,
- İhraç ed�len malların c�ns�, m�ktarı ve tutarı,
- İhracatın süres� �ç�nde yapılıp yapılmadığı,
hususlarına �l�şk�n b�lg�lere yer ver�l�r ve rapora �lg�l� mevzuat uyarınca gümrük beyannames�n�n veya beyannamelerdek� b�lg�ler� �çeren l�ste

ya da gümrük beyannames� yer�ne geçen belgen�n örneğ� eklen�r.
Alıcı nezd�nde düzenlenen raporda, �hraç ed�len malların üret�m�nde kullanılan maddeler�n satıcılar �t�barıyla ayrı ayrı olmak üzere c�ns, m�ktar

ve tutarı da yer almalıdır. Satıcı nezd�nde düzenlenen rapor �se DİİB kapsamındak� tüm satışları kapsayab�leceğ� g�b� sadece bel�rl� alıcılara yapılan
satışlara �l�şk�n de düzenleneb�l�r. Bu durumda satıcı nezd�nde DİİB kapsamındak� alışlarına yönel�k rapor düzenlenmeyen alıcılar nezd�nde düzenlenen
raporlar d�kkate alınır.

Bu raporların �hracatın yapıldığı her dönem �ç�n ayrı ayrı düzenlenmes�ne gerek yoktur. Her b�r belge bazında tec�l-terk�n uygulaması
kapsamında yapılan tüm alışları kapsayacak şek�lde tek b�r rapor da düzenleneb�l�r.

Satıcı veya alıcılar nezd�nde düzenlenm�ş olan söz konusu raporun satıcı tarafından bağlı olduğu verg� da�res�ne �brazı suret�yle tec�l ed�len
verg�n�n terk�n� sağlanır.

9.6. İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması
DİİB sah�b� mükelleflere yapılan tesl�mlere �l�şk�n tec�l ed�len KDV’n�n terk�n� �ç�n belge sah�b� tarafından üret�len malın �hracatçı tarafından

belge süres� (uzatılan süreler dah�l) �ç�nde �hracatı gerçekleşt�r�lm�ş olmalıdır.
Tec�l-terk�n uygulaması kapsamında satın alınan maddelerden üret�len malların �z�n belges�nde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak �hraç

ed�lememes� hal�nde, zamanında alınmayan verg�, tec�l tar�h�nden �t�baren verg� z�yaı cezası da uygulanmak suret�yle gec�kme fa�z� �le b�rl�kte alıcıdan
tahs�l ed�l�r.

Bu çerçevede; belge sah�b� alıcının tec�l-terk�n s�stem�ne göre KDV ödemeden tem�n ett�ğ� malları kanun� süres�nde �hraç edemeyeceğ�n�
bel�rterek bağlı olduğu verg� da�res�ne başvurması hal�nde, tahs�l ed�lmeyen KDV tutarı d�kkate alınmak suret�yle bağlı bulunduğu verg� da�res�
tarafından alıcı adına gerekl� tarh�yat yapılır.

Bu durumun satıcı tarafından öğren�lmes� hal�nde �se satıcının yaptığı tesl�me ve belge sah�b� alıcıya a�t b�lg�ler� kend� verg� da�res�ne vermes�,
verg� da�res�n�n de daha önce tahs�l ed�lmem�ş KDV’n�n 3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes�ne göre tahs�l ed�lmes�n� tem�nen belge sah�b�
alıcının verg� da�res�ne b�ld�rmes� üzer�ne alıcının bağlı bulunduğu verg� da�res� tarafından alıcı adına gerekl� tarh�yat yapılır.

Belge sah�b�ne tec�l-terk�n uygulaması kapsamında tesl�m� yapan satıcının, bu tesl�mler�ne �l�şk�n terk�n ve �ade �şlemler� genel hükümler
çerçeves�nde yer�ne get�r�l�r.

DİİB sah�b� mükellefler�n �hraç kaydıyla aldıkları malları �hraç edememeler� ya da süres�nden sonra �hraç etmeler� durumunda, belge
kapsamında �hraç kaydıyla yapılan söz konusu tesl�m, �hraç kaydıyla tesl�m olmaktan çıkar ve mah�yet �t�barıyla yurt�ç� mal tesl�m�ne dönüşür.
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Bu durumda, daha önce DİİB sah�b� mükellef tarafından �nd�r�m konusu yapılamayan KDV tutarı, �hraç kaydıyla tesl�m ed�len malların �hracatı
�ç�n öngörülen süren�n dolduğu tar�h� �zleyen günü �çeren verg�lend�rme dönem�nde (ancak her hâlükârda bu verg�lend�rme dönem�n� �çer�s�ne alan
takv�m yılı aşılmamak kaydıyla) �nd�r�m hesaplarına alınmak suret�yle �nd�r�m konusu yapılab�l�r. Malların �hraç ed�lmes� durumunda �se �nd�r�m
hesaplarına alınan bu tutarlar �hracattan kaynaklanan KDV �ade talepler�nde �ade hesabına dâh�l ed�leb�l�r.

9.7. Satıcıların KDV Beyanı
Bu kapsamda yapılan tesl�mler �ç�n 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes� uygulamasına �l�şk�n yapılan açıklamalara göre �şlem yapılır.
“İhraç Kaydıyla Tesl�mlere İl�şk�n B�ld�r�m” tablosunda yapılacak beyan, tablonun “İşlem Türü” l�stes�nden “702” kod numaralı satırı seç�lmek

suret�yle yapılır.
9.8. İade
DİİB sah�b� mükelleflere �hraç kaydıyla yapılan tesl�mlerden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İhraç kaydıyla tesl�m faturaları veya l�stes�
- Gümrük beyannames� veya l�stes�
- DİİB onaylı örneğ�
- 3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes� uygulamasında aranan, satıcı veya alıcılar nezd�nde düzenlenm�ş olan özel amaçlı YMM raporu
- İhraç kaydıyla tesl�m�n yapıldığı döneme a�t �nd�r�lecek KDV l�stes�
9.8.1. Mahsuben İade
DİİB sah�b� mükelleflere �hraç kaydıyla yapılan tesl�mlerden kaynaklanan mahsuben �ade talepler� yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması

hal�nde m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
9.8.2. Nakden İade
DİİB sah�b� mükelleflere �hraç kaydıyla yapılan tesl�mlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu,

YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�, verg� �nceleme raporu veya YMM
raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu
sonucuna göre çözülür.

 
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE

YATIRIMLARDA İSTİSNA
1.Den�z, Hava ve Dem�ryolu Taşıma Araçlarının Tesl�m�nde, Tad�l, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İl�şk�n Alımlarda İst�sna
3065 sayılı Kanunun (13/a) maddes�ne göre, faal�yetler� kısmen veya tamamen den�z, hava ve dem�ryolu taşıma araçlarının, yüzer tes�s ve

araçların k�ralanması veya çeş�tl� şek�llerde �şlet�lmes� olan mükelleflere bu amaçla yapılan den�z, hava ve dem�ryolu taşıma araçlarının, yüzer tes�s ve
araçlarının tesl�mler�, bu araçların �mal ve �nşası �le �lg�l� olarak yapılan tesl�m ve h�zmetler �le bunların tad�l�, onarım ve bakımı şekl�nde ortaya çıkan
h�zmetler ve faal�yetler� den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s ve araçların �mal ve �nşası olanlara bu araçların �mal ve �nşası �le �lg�l� olarak yapılacak
tesl�m ve h�zmetler KDV’den �st�sna olup, bu �st�snanın uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.

1.1.Araç ve Tes�sler�n Tesl�m�nde İst�sna
Faal�yetler� kısmen veya tamamen den�z, hava ve dem�ryolu taşıma araçlarının, yüzer tes�s ve araçların k�ralanması veya çeş�tl� şek�llerde

�şlet�lmes� olan mükelleflere, bu araçların tesl�m� KDV’den �st�snadır.
KDV mükellef�yet� olmayan k�ş� ve kuruluşlar �le KDV mükellef�yet� bulunmakla b�rl�kte faal�yetler� �st�sna kapsamındak� araçların

k�ralanması veya çeş�tl� şek�lde �şlet�lmes� olmayanlara, Kanunun (13/a) maddes� kapsamında yapılan söz konusu araçların tesl�m�nde �st�sna
uygulanmaz.

Örnek:M�marlık faal�yet�nde bulunan b�r mükellefe yapılacak yat tesl�m�nde �st�sna uygulanamaz. Mükellef�n yatı �kt�saptan sonra k�raya
vermes� de �st�sna şartlarının tekemmülü �ç�n yeterl� değ�ld�r. İst�sna uygulanab�lmes� �ç�n tesl�m�n yapıldığı tar�h �t�barıyla yat k�ralama faal�yetler�n�n
mükellef�n asl� �şt�gal konuları arasında yer alması ve sürekl� olarak yapılması gerek�r.

Faal�yetler� kısmen veya tamamen söz konusu taşıma araçlarının, yüzer tes�s ve araçların k�ralanması veya çeş�tl� şek�llerde �şlet�lmes� olan
mükellefler�n bu amaç dışında kend� özel kullanımları �ç�n alımlarında �st�sna uygulanmaz.

Araçları �st�sna kapsamında tesl�m almak �steyen mükellefler�n verg� da�res�ne başvurmak suret�yle Tebl�ğ�n ek�nde (EK:6A) yer alan �st�sna
belges�n� almaları ve bu belgen�n b�r örneğ�n� satıcılara vermeler� gerek�r. Satıcılar tarafından bu belge 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz
hükümler�ne uygun olarak saklanır ve herhang� b�r �nceleme sırasında �braz ed�l�r.

Örnek: Yat �şletmec�l�ğ� �le uğraşan mükellef (A), �şletmes�nde kullanmak amacıyla mükellef (B)’den b�r yat satın almaya karar verm�şt�r. (A),
bağlı olduğu verg� da�res�ne başvurduğunda kend�s�ne (EK:6A)’dak� belge ver�l�r. Verg� da�res�nce ver�len �st�sna belges�n�n b�r örneğ�n�n satıcı (B)’ye
ver�lmes� üzer�ne (B), bu satış �şlem�nde KDV uygulamaz.

Araçları k�ralamak veya çeş�tl� şek�llerde �şletmek amaçlı faal�yetlere yen� başlayacak mükelleflere belge ver�l�rken bu faal�yetler�n �şt�gal
konuları arasında göster�l�p göster�lmed�ğ� ve yetk�l� merc�lere yazılı olarak başvurulup başvurulmadığı g�b� hususlar göz önünde tutulur.

İst�sna belges� �ç�n başvuran mükelleflerden, durumu, �şt�gal konusu, aracın mah�yet� göz önüne alınarak yapılan değerlend�rme sonucunda
şartları taşıyanlara bağlı olduğu verg� da�res� tarafından �st�sna belges� ver�l�r.

Bu belgelere dayanılarak �st�sna kapsamında yapılan mal tesl�m� �le �lg�l� olarak düzenlenen fatura ve benzer� ves�kalarda KDV göster�lmez.
Ayrıca fatura ve benzer� belgede �st�sna belges�n�n tar�h ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddes� kapsamında �st�sna
uygulandığına �l�şk�n b�r açıklamaya yer ver�l�r.

İst�snanın kapsamına; den�z taşıma araçları, yüzer tes�sler ve yüzer araçlar �le hava ve dem�ryolu taşıma araçları (gem�, yat, kotra, yüzer
platform, uçak, hel�kopter, lokomot�f, vagon, f�l�ka, cankurtaran salı vb. �le ana motor) g�rmekted�r. İnşa hal�nde gem� olarak tanımlanan tekne kabuğu
tesl�mler� de bu kapsamda KDV’den �st�snadır.

İst�sna kapsamındak� araçların bedels�z, �cra yoluyla veya benzer� şek�llerde satılması veya alınması �st�sna uygulamasına engel değ�ld�r.
Sport�f eğlence amacına yönel�k den�z motos�kletler�, paraşüt çekme tekneler�, sürat motorları, yelkenl� tekneler, motorlu paraşüt ve balonlar �le

benzerler�n�n ve bunların ana motorlarının tesl�mler�nde �st�sna uygulanmaz. S�mülatör olarak adlandırılan c�hazlar �le yüzer tes�s n�tel�ğ�nde olmayan
balık ç�ftl�kler�, su ürünler� üretme tes�sler� ve benzerler� de �st�sna kapsamında değerlend�r�lemez.

Örnek: (A) Tur�zm A.Ş., den�zden ve karadan kalkış kab�l�yet� olan uçaklar �le tur�st�k taşıma, gez� uçuşları, reklam ve pano çek�m� faal�yet� �le
�şt�gal etmekted�r. (A)’nın �şt�gal ett�ğ� bu faal�yetler�nde kullanmak üzere �kt�sap edeceğ� uçakların (A)’ya tesl�m� KDV’den �st�sna olacaktır.

3065 sayılı Kanunun (16/1-a) maddes�ne göre yurt�ç�nde tesl�mler� KDV’den �st�sna olan malların �thal� de verg�den �st�snadır.
Buna göre, araçların �thal�nde de yukarıdak� şartların gerçekleşmes� hal�nde �st�sna uygulanır. İst�snanın uygulanab�lmes� �ç�n �thal ed�lecek

malların, �st�sna kapsamında yer aldığını gösteren �st�sna belges�n�n �lg�l� Gümrük İdares�ne �brazı yeterl�d�r.
Araçların parça hal�nde (aynı gümrük beyannames� kapsamında) �thal� �st�sna uygulamasına engel değ�ld�r. Araçların, �mal veya �nşa

aşamasından sonra ana motor har�ç aksam ve parçalarının �thal� (Kanunun (16/1-b) maddes� kapsamında olmaması hal�nde) KDV’ye tab�d�r.
3065 sayılı Kanunun (13/a) ve (16/1-a) maddeler�nde yer alan �st�sna hükümler� uyarınca KDV ödenmeks�z�n �thal ed�len araçların t�car�

faal�yetlerde kullanılmadığının tesp�t� hal�nde, �st�sna şartlarının kaybed�lmes� neden�yle alınması gereken verg� Kanunun 48 ve 51 �nc� maddeler�

gereğ�nce �lg�l� Gümrük İdares�nce 4458 sayılı Gümrük Kanunundak�
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 esaslara göre tahs�l ed�l�r.
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3065 sayılı Kanunun (13/a) maddes�nde bel�rt�len araçların yürürlüktek� �hracat hükümler� çerçeves�nde yurt dışı ed�lmes� hal�nde �hracat
�st�snası kapsamında �şlem yapılacağı tab��d�r.

İst�sna kapsamında satın alınan araç ve yüzer tes�sler�n satıcılara �ades�nde KDV hesaplanmaz.
1.2. Araç ve Tes�sler�n Tad�l, Onarım ve Bakım H�zmetler�nde İst�sna
Faal�yetler� kısmen veya tamamen den�z, hava ve dem�ryolu taşıma araçlarının, yüzer tes�s ve araçların k�ralanması veya çeş�tl� şek�llerde

�şlet�lmes� olan mükelleflere, bu araçlarla �lg�l� olarak ver�len tad�l, onarım ve bakım h�zmetler� KDV’den �st�snadır.
KDV mükellef�yet� olmayan k�ş� ve kuruluşlar �le KDV mükellef�yet� bulunmakla b�rl�kte faal�yetler�, �st�sna kapsamındak� araçların

k�ralanması veya çeş�tl� şek�llerde �şlet�lmes� olmayanlara, söz konusu araçların tad�l, onarım ve bakım h�zmetler�nde �st�sna uygulanmaz.
Faal�yetler� kısmen veya tamamen söz konusu taşıma araçlarının, yüzer tes�s ve araçların k�ralanması veya çeş�tl� şek�llerde �şlet�lmes� olan

mükellefler�n bu amaç dışında kend� özel kullanımlarına tahs�s ed�len araçların tad�l�, onarım ve bakımı şekl�nde ortaya çıkan h�zmetlerde �st�sna
uygulanmaz.

Örnek:M�marlık faal�yet�nde bulunan b�r mükellefe a�t yata ver�len tad�l, bakım ve onarım h�zmetler�nde �st�sna uygulanamaz.
Araçların tad�l, onarım ve bakımını �st�sna kapsamında yaptırmak �steyen mükellefler tarafından tad�l, onarım ve bakım yapılacak her b�r araca

�l�şk�n olarak hazırlanan proje kapsamındak� h�zmetlere �l�şk�n l�ste elektron�k ortamda s�steme g�r�l�r. Mükellefler bu h�zmetlere �l�şk�n l�stey�
elektron�k ortamda s�steme g�rd�kten sonra verg� da�res�ne �st�sna belges� almak �ç�n başvuruda bulunurlar.

Verg� da�res� tarafından durumu, �şt�gal konusu, aracın mah�yet� göz önüne alınarak yapılan değerlend�rme sonucunda şartları taşıyan
mükelleflere, elektron�k olarak s�steme g�r�len h�zmetlerle sınırlı olmak üzere �st�sna belges� ver�l�r (EK:6B).

Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n alıcı tarafından onaylanmış b�r örneğ� mükellef tarafından h�zmet� sunanlara ver�l�r. Bu belge
h�zmet� sunanlar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler�ne uygun olarak saklanır.

Söz konusu �st�sna belges�, tad�l, onarım ve bakım �ş�ne �l�şk�n proje kapsamındak� h�zmetlere �l�şk�n l�ste esas alınarak ve sadece bu
kapsamdak� tad�l, bakım, onarım �şler�yle sınırlı olarak uygulanmak üzere ver�l�r. Dolayısıyla �st�sna belges�n�n ek�nde, �st�snalı olarak alınacak
h�zmet�n n�tel�ğ�, m�ktarı ve tutarı g�b� bel�rley�c� unsurlar yer alır. Söz konusu �st�sna belges� kapsamında h�zmette bulunan mükellef, �st�sna belges�n�n
�lg�l� h�zmete �l�şk�n bölümünü fatura tar�h�, numarası, mal veya h�zmet m�ktarı ve tutarını bel�rtmek suret�yle onaylar ve b�r örneğ�n� alır. H�zmet
gerçekleşt�kçe alıcı ve satıcı alım/satım b�lg�ler�n� projeye uygun olarak s�steme g�rerler.

Satıcı mükellef�n �ade taleb� bu �st�sna belges� ve elektron�k s�steme yapılan alış ve satış g�r�şler� esas alınmak suret�yle, �ade �ç�n gerekl� d�ğer
belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

Projen�n sonradan rev�ze ed�lmes�, güncellenmes� veya ek proje düzenlenmes� hal�nde proje kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste de
elektron�k ortamda rev�ze ed�l�r. Rev�ze sonrası �st�sna kapsamına g�ren alışlarda �st�snadan faydalanılab�lmes� �ç�n �st�sna belges�n�n de rev�ze ed�lmes�
gerek�r.

İst�sna belges� projede öngörülen süreyle sınırlı olarak ver�l�r. Projedek� süren�n rev�ze ed�lmes� durumunda, �st�sna belges�ndek� süre de rev�ze
ed�l�r.

Aynı satıcıdan yapılan b�rden fazla h�zmet alımına �l�şk�n harcamaların proje mal�yet�n�n b�nde 5’�ne kadar olan kısmı tek satır olarak
g�r�leb�l�r. Bu şek�lde b�rden fazla satır yazılab�l�r. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje mal�yet�n�n yüzde 10’unu aşmaması gerek�r. Bu
durumda da h�zmet�n c�ns�, m�ktarı, tutarı g�b� hususlar, bu kapsamdak� alışları anlaşılır b�r şek�lde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara �l�şk�n
fatura tar�h ve numarasının l�stede yer alması gerekt�ğ� tab��d�r.

İst�sna kapsamındak� �şlemler�n ayrı b�r projeye bağlanmasının zor olduğu durumlarda ve/veya küçük çaplı bakım onarımlarda serv�s formu,
mühend�s raporu proje olarak değerlend�r�lmek suret�yle �şlem yapılab�l�r. H�zmet l�stes�n�n s�steme g�r�ş� ve �st�sna belges� �ç�n başvuru fatura
düzenleme süres� �ç�nde kalmak kaydıyla bu form veya rapor �le daha sonra da yapılab�l�r. İst�sna belges� bu başvuruya �st�naden düzenlen�r.

İst�sna kapsamında h�zmet alanlar, �st�sna belges�n�n b�tt�ğ� tar�h �t�barıyla belgey� verg� da�res�ne �braz ederek kapattırmak zorundadır. Verg�
da�res� �st�sna belges�nde yer alan h�zmet bölümler�n�n satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek �st�sna
belges�n� kapatır.

Örnek: İşletmes�nde kullandığı yatın motorunda meydana gelen arızanın tam�r� �ç�n �st�sna belges� alan yat �şletmec�l�ğ� �le uğraşan mükellef
(A), söz konusu arızayı �st�sna belges�n�n b�r örneğ�n� vererek (C) f�rmasına tam�r ett�rm�şt�r. Bu tam�r �şlem� dolayısıyla, tam�ratı yapan (C) KDV
hesaplamayacaktır. Tam�ratı yapan f�rmanın bu tam�r �şlem� dolayısıyla satın alacağı her türlü malzeme KDV’ye tab�d�r.

Öte yandan (A)’nın söz konusu tam�r �şlem�n� b�zzat kend�s�n�n yapması hal�nde de bu amaçla satın alacağı her türlü malzeme (yedek parça
dah�l) KDV’ye tab� olacaktır.

Bu belgelere dayanılarak �st�sna kapsamında yapılan h�zmet �faları �le �lg�l� olarak düzenlenen fatura ve benzer� ves�kalarda KDV göster�lmez.
Ayrıca fatura ve benzer� belgede �st�sna belges�n�n tar�h ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddes� kapsamında �st�sna
uygulandığına �l�şk�n b�r açıklamaya yer ver�l�r.

Tad�l, onarım ve bakım h�zmetler�ne �l�şk�n �st�sna tek aşamalı olduğundan, ana yüklen�c� f�rmaya taşeron f�rma tarafından ver�len h�zmetler
KDV’ye tab� olacak, ana yüklen�c� tarafından araç sah�b� adına düzenlenecek faturada �se KDV hesaplanmayacaktır.

Şahs� servet konusu olan ve zat� �ht�yaçlar �ç�n �kt�sap ed�lecek araçlara ver�len tad�l, bakım ve onarım h�zmetler� �st�snadan faydalanamaz.
1.3. Faal�yetler� İst�sna Kapsamındak� Araç ve Tes�sler�n K�ralanması veya Çeş�tl� Şek�llerde İşlet�lmes� Olan Mükelleflere Bu

Araçların İmal ve İnşası �le İlg�l� Yapılan Tesl�m ve H�zmetler
Faal�yetler� kısmen veya tamamen den�z, hava ve dem�ryolu taşıma araçlarının, yüzer tes�s ve araçların k�ralanması veya çeş�tl� şek�llerde

�şlet�lmes� olan mükelleflere bu araçların �mal ve �nşası �le �lg�l� olarak yapılan tesl�m ve h�zmetler KDV’den �st�snadır.
Söz konusu �st�snanın uygulanma şartları madde metn�nde aşağıdak� g�b� bel�rt�lm�şt�r:
-İst�sna kapsamındak� tesl�m ve h�zmetler mükelleflere yapılmalıdır. Dolayısıyla mükellef olmayanlara yapılan tesl�m ve h�zmetler�n bu

kapsamda �st�sna olması mümkün değ�ld�r.
-İst�snadan yararlanab�lecek mükellefler, faal�yetler� kısmen veya tamamen den�z, hava ve dem�ryolu taşıma araçlarının, yüzer tes�s ve araçların

k�ralanması veya çeş�tl� şek�llerde �şlet�lmes� olan mükellefler olmalıdır.
-İst�sna kapsamındak� tesl�m ve h�zmetler, söz konusu araç ve tes�sler�n �mal ve �nşasına yönel�k olmalıdır.
-İst�sna kapsamında �mal ve �nşa ed�leb�lecek araç ve tes�sler�n kapsamı bundan öncek� �k� bölümde açıklandığı şek�lde olmalıdır.
-İst�sna kapsamındak� araçların �mal ve �nşası, mükellefler tarafından b�zzat yapılab�leceğ� g�b� s�par�ş üzer�ne başkasına da yaptırılab�l�r. Söz

konusu araç ve tes�sler�n s�par�ş üzer�ne yaptırılması �st�sna uygulanmasına engel değ�ld�r.
Araçlarda bulunmadığı takd�rde tesc�l �şlem� yapılmayan (kl�ma, jeneratör, tels�z, radar, sonar, soğutma s�stem�, uydu c�hazı, can yeleğ�, can

salı vb. dah�l) aksam ve parçaların araçları b�zzat veya f��len �mal ve �nşa edenlere tesl�m�, gem� �nşaat mühend�s�nce onaylı malzeme metraj raporuyla
belgelend�r�lmes� şartıyla, �st�sna kapsamındadır. Araçların �nşası tamamlanarak tesc�l �şlem� yapıldıktan sonra, ana motor dışında kalan aksam ve
parçaların tesl�m� �se �st�sna kapsamında değ�ld�r.

Ayrıca, aracın �mal ve �nşası �le doğrudan �lg�l� olmamakla b�rl�kte, ver�len h�zmet�n gerekl� kıldığı ve aracın �mal�ne a�t projede gerekl�
tes�satın kurulmasına �mkân verecek şek�lde yerler� bel�rlenen ve yapılan h�zmetle �lg�l� olarak zorunluluk teşk�l eden dayanıklı tüket�m malları (fırın,
buzdolabı, telev�zyon vb.) g�b� ürünler�n tesl�m�nde de �st�sna uygulanır.

Taşıma aracının �mal ve �nşası �le �lg�l� olarak tedar�kç� f�rmalardan alınan ve aracın mal�yet� �ç�nde olan gümrük müşav�rl�ğ�, yükleme-
boşaltma, dâh�l� nakl�ye ve benzer� h�zmetler de �st�sna kapsamındadır.

İst�sna kapsamındak� araç ve tes�sler�n b�zzat veya s�par�ş yoluyla �mal ve �nşasında �st�sna uygulaması aşağıdak� şek�lde yürütülür.
1.3.1. İst�sna Kapsamındak� Araç ve Tes�sler� B�zzat İmal veya İnşa Edenler
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Araç ve tes�sler� b�zzat �mal ve �nşa etmek �steyen mükellefler tarafından �mal ve �nşa ed�lecek her b�r araca �l�şk�n olarak hazırlanan proje
kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste elektron�k ortamda s�steme g�r�l�r. Mükellefler mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�stey� elektron�k ortamda s�steme
g�rd�kten sonra verg� da�res�ne �st�sna belges� almak �ç�n başvuruda bulunurlar.

D�lekçede; �mal/�nşa etmek �sted�kler� aracın c�ns�, hang� amaçla �mal/�nşa ed�leceğ� (k�ralamak, �şletmek veya �şletmede kullanmak), araç
�şletmede kullanılacaksa �st�sna şartlarına göre (k�ralamak veya çeş�tl� şek�llerde �şlet�lmek üzere) kullanılacağı açıkça �fade ed�l�r.

Verg� da�res�nce, d�lekçe üzer�ne öncel�kle, başvuranın KDV mükellef�yet�n�n bulunup bulunmadığı ve �mal/�nşa ed�lecek aracın 3065 sayılı
Kanunun (13/a) maddes�nde bel�rt�len araçlardan olup olmadığı tesp�t ed�l�r. İşletmede kullanılmak üzere �mal/�nşa ed�l�yorsa “k�ralamak veya çeş�tl�
şek�llerde �şletmek” koşulunun sağlanıp sağlanmadığı araştırılır.

Bu koşulları sağlayan, araç ve tes�sler� b�zzat �mal ve �nşa etmek �steyen mükelleflere, �mal ve �nşa ed�lecek her b�r araç veya tes�se �l�şk�n
olarak �mal/�nşa projes� kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste �le sınırlı olarak verg� da�res� tarafından �st�sna belges� ver�l�r. (EK:6C)

Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n b�r örneğ� mükellef tarafından satıcılara ver�l�r ve �st�sna kapsamında �şlem yapması talep ed�l�r. Bu
belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler�ne uygun olarak saklanır.

İst�sna belges�n�n ek�nde, �st�snalı olarak alınacak mal ve h�zmet m�ktarı ve tutarı yer alır. Söz konusu �st�sna belges� kapsamında tesl�m veya
h�zmette bulunan mükellef, �st�sna belges�n�n �lg�l� mal veya h�zmete �l�şk�n bölümünü fatura tar�h�, numarası, mal veya h�zmet m�ktarı ve tutarını
bel�rtmek suret�yle onaylar ve b�r örneğ�n� alır. Mal/h�zmet tesl�m� gerçekleşt�kçe alıcı ve satıcı alım/satım b�lg�ler�n� projeye uygun olarak s�steme
g�rer.

Satıcı mükellef�n �ade taleb� bu �st�sna belges� esas alınmak suret�yle, �ade �ç�n gerekl� d�ğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
Projen�n sonradan rev�ze ed�lmes�, güncellenmes� veya ek proje düzenlenmes� hal�nde proje kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste de

elektron�k ortamda rev�ze ed�l�r. Rev�ze sonrası �st�sna kapsamına g�ren alışlarda �st�snadan faydalanılab�lmes� �ç�n �st�sna belges�n�n de rev�ze ed�lmes�
gerek�r.

İst�sna belges� projede öngörülen süreyle sınırlı olarak ver�l�r. Projedek� süren�n rev�ze ed�lmes� durumunda, �st�sna belges�ndek� süre de rev�ze
ed�l�r.

Aynı satıcıdan yapılan b�rden fazla mal ve h�zmet alımına �l�şk�n harcamaların proje mal�yet�n�n b�nde 5’�ne kadar olan kısmı tek satır olarak
g�r�leb�l�r. Bu şek�lde b�rden fazla satır yazılab�l�r. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje mal�yet�n�n yüzde 10’unu aşmaması gerek�r. Bu
durumda da mal ve h�zmet�n c�ns�, m�ktarı, tutarı g�b� hususlar, bu kapsamdak� alışları anlaşılır b�r şek�lde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara
�l�şk�n fatura tar�h ve numarasının l�stede yer alması gerekt�ğ� tab��d�r.

Bu belgeye dayanılarak �mal veya �nşa �ş�nde kullanılacak mal ve h�zmetler�n alımlarında KDV ödenmeks�z�n �şlem yapılab�l�r. D�ğer b�r
�fadeyle, �mal veya �nşa �ş�n� b�zzat yapan mükelleflerce söz konusu belgeye dayanılarak yapılacak, �mal veya �nşa �le �lg�l� ana motor dah�l her türlü
aksam ve parça alımları ve �thalatı �le h�zmet alımlarına �st�sna uygulanır.

İst�sna belges�ne dayanılarak yapılan mal tesl�m� ve h�zmet �falarına �l�şk�n faturalarda KDV göster�lmez. Ayrıca �st�sna belges� tar�h ve
numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddes� kapsamında �st�sna uygulandığına �l�şk�n b�r açıklamaya yer ver�l�r.

1.3.2. İst�sna Kapsamındak� Araç ve Tes�sler�n S�par�ş Üzer�ne İmal ve İnşa Ed�lmes�
1.3.2.1. İst�sna Kapsamındak� Araç ve Tes�sler� S�par�ş Vererek İmal veya İnşa Ett�renler
Araç ve tes�sler� s�par�ş vererek �mal ve �nşa ett�rmek �steyen mükellefler tarafından �mal ve �nşa ed�lecek her b�r araca �l�şk�n olarak hazırlanan

proje kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste elektron�k ortamda s�steme g�r�l�r. Mükellefler mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�stey� elektron�k ortamda
s�steme g�rd�kten sonra verg� da�res�ne �st�sna belges� almak �ç�n başvuruda bulunurlar.

D�lekçede; �mal/�nşa ett�rmek �sted�kler� aracın c�ns�, hang� amaçla �mal/�nşa ed�leceğ� (k�ralamak, �şletmek veya �şletmede kullanılmak), araç
�şletmede kullanılacaksa �st�sna şartlarına göre (k�ralamak veya çeş�tl� şek�llerde �şlet�lmek üzere) kullanılacağı açıkça �fade ed�l�r.

Verg� da�res�nce, d�lekçe üzer�ne öncel�kle, başvuranın KDV mükellef�yet�n�n bulunup bulunmadığı ve �mal/�nşa ed�lecek aracın 3065 sayılı
Kanunun (13/a) maddes�nde bel�rt�len araçlardan olup olmadığı tesp�t ed�l�r. İşletmede kullanılmak üzere �mal/�nşa ed�l�yorsa “k�ralamak veya çeş�tl�
şek�llerde �şletmek” koşulunun sağlanıp sağlanmadığı araştırılır.

Bu koşulları sağlayan, araç ve tes�sler� s�par�ş vererek �mal ve �nşa ett�rmek �steyen mükelleflere, �mal ve �nşa ed�lecek her b�r araç veya tes�se
�l�şk�n olarak �mal/�nşa projes� kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste �le sınırlı olarak verg� da�res� tarafından �st�sna belges� ver�l�r. (EK:6D)

Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n b�r örneğ� mükellef tarafından h�zmet� sunanlara ver�l�r ve �st�sna kapsamında �şlem yapması talep
ed�l�r. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler�ne uygun olarak saklanır.

İst�sna belges�n�n ek�nde, �st�snalı olarak alınacak mal ve h�zmet m�ktarı ve tutarı yer alır. Söz konusu �st�sna belges� kapsamında tesl�m veya
h�zmette bulunan mükellef, �st�sna belges�n�n �lg�l� mal veya h�zmete �l�şk�n bölümünü fatura tar�h�, numarası, mal veya h�zmet m�ktarı ve tutarını
bel�rtmek suret�yle onaylar ve b�r örneğ�n� alır. Mal/h�zmet tesl�m� gerçekleşt�kçe alıcı ve satıcı alım/satım b�lg�ler�n� projeye uygun olarak s�steme
g�rerler.

Satıcı mükellef�n �ade taleb� bu �st�sna belges� esas alınmak suret�yle, �ade �ç�n gerekl� d�ğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
Projen�n sonradan rev�ze ed�lmes�, güncellenmes� veya ek proje düzenlenmes� hal�nde proje kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste de

elektron�k ortamda rev�ze ed�l�r. Rev�ze sonrası �st�sna kapsamına g�ren alışlarda �st�snadan faydalanılab�lmes� �ç�n �st�sna belges�n�n de rev�ze ed�lmes�
gerek�r.

İst�sna belges� projede öngörülen süreyle sınırlı olarak ver�l�r. Projedek� süren�n rev�ze ed�lmes� durumunda, �st�sna belges�ndek� süre de rev�ze
ed�l�r.

Aynı satıcıdan yapılan b�rden fazla mal ve h�zmet alımına �l�şk�n harcamaların proje mal�yet�n�n b�nde 5’�ne kadar olan kısmı tek satır olarak
g�r�leb�l�r. Bu şek�lde b�rden fazla satır yazılab�l�r. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje mal�yet�n�n yüzde 10’unu aşmaması gerek�r. Bu
durumda da mal ve h�zmet�n c�ns�, m�ktarı, tutarı g�b� hususlar, bu kapsamdak� alışları anlaşılır b�r şek�lde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara
�l�şk�n fatura tar�h ve numarasının l�stede yer alması gerekt�ğ� tab��d�r.

Bu belgeye dayanılarak �mal veya �nşa �ş�nde kullanılacak mal ve h�zmetler�n alımlarında KDV ödenmeks�z�n �şlem yapılab�l�r. D�ğer b�r
�fadeyle, �mal veya �nşa �ş�n� s�par�ş vererek yaptırmak �steyen mükelleflerce söz konusu belgeye dayanarak yapılacak, �mal veya �nşa �le �lg�l� ana
motor dah�l her türlü aksam ve parça alımları ve �thalatı �le h�zmet alımlarına �st�sna uygulanır.

İst�sna belges�ne dayanarak yapılan mal tesl�m� ve h�zmet �falarına �l�şk�n faturalarda KDV göster�lmez. Ayrıca �st�sna belges� tar�h ve
numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddes� kapsamında �st�sna uygulandığına �l�şk�n b�r açıklamaya yer ver�l�r.

1.3.2.2. İst�sna Kapsamındak� Araç ve Tes�sler� S�par�ş Üzer�ne F��len İmal ve İnşa Edenler
Söz konusu araç ve tes�sler�, aldıkları s�par�ş üzer�ne f��len �mal ve �nşa edenler�n bu �şle �lg�l� mal ve h�zmet alımlarında �st�sna uygulanır.
Örnek: B�r tersane �şletmes�, taşımacılık �ş�yle uğraşan (A) f�rmasının s�par�ş� üzer�ne b�r gem� �nşa ed�yorsa bu gem�n�n �mal ve �nşası �le

�lg�l� olarak tersane �şletmes�n�n mal ve h�zmet alışlarında �st�sna uygulanacaktır. Ayrıca, tersane �şletmes�n�n �mal ve �nşa �le �lg�l� olarak (A) f�rması
adına düzenled�ğ� tesl�m veya h�zmet faturalarında da KDV hesaplanmayacaktır.

Araç ve tes�sler� s�par�ş alarak �mal ve �nşa �ş�n� f��len yapmak �steyen mükellefler tarafından �mal ve �nşa ed�lecek her b�r araca �l�şk�n olarak
hazırlanan proje kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste elektron�k ortamda s�steme g�r�l�r. Mükellefler mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�stey� elektron�k
ortamda s�steme g�rd�kten sonra verg� da�res�ne �st�sna belges� almak �ç�n başvuruda bulunurlar.

Bu mükelleflere, �mal ve �nşa ed�lecek her b�r araç veya tes�se �l�şk�n olarak �mal/�nşa projes� kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste �le
sınırlı olarak verg� da�res� tarafından �st�sna belges� ver�l�r. (EK:6C)

Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n b�r örneğ� mükellef tarafından satıcılara ver�l�r ve �st�sna kapsamında �şlem yapması talep ed�l�r. Bu
belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler�ne uygun olarak saklanır.
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İst�sna belges�n�n ek�nde, �st�snalı olarak alınacak mal ve h�zmet m�ktarı ve tutarı yer alır. Söz konusu �st�sna belges� kapsamında tesl�m veya
h�zmette bulunan mükellef, �st�sna belges�n�n �lg�l� mal veya h�zmete �l�şk�n bölümünü fatura tar�h�, numarası, mal veya h�zmet m�ktarı ve tutarını
bel�rtmek suret�yle onaylar ve b�r örneğ�n� alır. Mal tesl�m�/ h�zmet �fası gerçekleşt�kçe alıcı ve satıcı alım/satım b�lg�ler�n� projeye uygun olarak
s�steme g�rerler.

Satıcı mükellef�n �ade taleb� bu �st�sna belges� esas alınmak suret�yle, �ade �ç�n gerekl� d�ğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
Projen�n sonradan rev�ze ed�lmes�, güncellenmes� veya ek proje düzenlenmes� hal�nde proje kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste de

elektron�k ortamda rev�ze ed�l�r. Rev�ze sonrası �st�sna kapsamına g�ren alışlarda �st�snadan faydalanılab�lmes� �ç�n �st�sna belges�n�n de rev�ze ed�lmes�
gerek�r.

İst�sna belges� projede öngörülen süreyle sınırlı olarak ver�l�r. Projedek� süren�n rev�ze ed�lmes� durumunda, �st�sna belges�ndek� süre de rev�ze
ed�l�r.

Aynı satıcıdan yapılan b�rden fazla mal ve h�zmet alımına �l�şk�n harcamaların proje mal�yet�n�n b�nde 5’�ne kadar olan kısmı tek satır olarak
g�r�leb�l�r. Bu şek�lde b�rden fazla satır yazılab�l�r. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje mal�yet�n�n yüzde 10’unu aşmaması gerek�r. Bu
durumda da mal ve h�zmet�n c�ns�, m�ktarı, tutarı g�b� hususlar, bu kapsamdak� alışları anlaşılır b�r şek�lde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara
�l�şk�n fatura tar�h ve numarasının l�stede yer alması gerekt�ğ� tab��d�r.

İmal ve �nşa �ş�n� s�par�ş üzer�ne f��len yapanlara �st�sna belges�ne dayanılarak yapılan mal tesl�m� ve h�zmet �falarına �l�şk�n düzenlenen
faturalarda KDV göster�lmez. Ayrıca �st�sna belges� tar�h ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddes� kapsamında �st�sna
uygulandığına �l�şk�n b�r açıklamaya yer ver�l�r.

1.3.3. Faal�yetler� Den�z Taşıma Araçları �le Yüzer Tes�s ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası �le İlg�l�
Yapılan Tesl�m ve H�zmetlere Yönel�k İst�sna

Bu �st�snadan; faal�yetler� den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s ve araçların �mal ve �nşası olanlar yararlanır. İst�snadan yararlanmak �ç�n �mal ve
�nşa faal�yet� yapanların ayrıca bu araçların k�ralanması veya �şlet�lmes� faal�yet�nde bulunmaları şartı aranmaz.

Ayrıca, bunların KDV mükellef� olması zorunluluğu da bulunmamaktadır.
Söz konusu �st�sna, den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s ve araçların �mal ve �nşası �le �lg�l� mal ve h�zmet alımında uygulanır. İst�snadan

yararlananların bu araçların tad�l, bakım ve onarımı �le �lg�l� mal ve h�zmet alımlarında bu kapsamda �st�sna uygulanması mümkün değ�ld�r.
Örnek:Satmak üzere b�r yat �nşa eden tersane �şletmes�n�n bu �mal ve �nşa �le �lg�l� mal ve h�zmet alımları KDV’den �st�snadır. Bu yat �nşa

ed�ld�kten sonra, özel kullanıma konu ed�lmek üzere b�r şahsa satılırsa, bu tesl�mde �st�sna uygulanmaz. Bu tesl�m�n verg�ye tab� olması, �mal ve �nşa �le
�lg�l� mal ve h�zmet alımlarının da verg�ye tab� olmasını gerekt�rmez.

Den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s ve araçları �st�sna kapsamında �mal ve �nşa etmek �steyenler tarafından �mal ve �nşa ed�lecek her b�r araç
veya tes�se �l�şk�n �mal/�nşa projes� kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste elektron�k ortamda s�steme g�r�l�r. Mükellefler mal ve h�zmetlere
�l�şk�n l�stey� elektron�k ortamda s�steme g�rd�kten sonra verg� da�res�ne �st�sna belges� almak �ç�n başvuruda bulunurlar. Verg� da�res� tarafından proje
kapsamındak� mal ve h�zmetlerle sınırlı olarak �st�sna belges� ver�l�r.(EK: 6E ve 6F) Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n b�r örneğ� satıcıya
ver�l�r. Bu belge satıcı tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler�ne uygun olarak saklanır.

Bu belge KDV mükellef� olanlara bağlı oldukları verg� da�res�, KDV mükellef� olmayanlara �se �şyer�n�n bulunduğu yer Verg� Da�res�
Başkanlığı (bulunmayan �llerde Defterdarlık) tarafından ver�l�r.

İst�sna belges�n�n ek�nde, �st�snalı olarak alınacak mal ve h�zmet m�ktarı ve tutarı yer alır. Söz konusu �st�sna belges� kapsamında tesl�m veya
h�zmette bulunan mükellef, �st�sna belges�n�n �lg�l� mal veya h�zmete �l�şk�n bölümünü fatura tar�h�, numarası, mal veya h�zmet m�ktarı ve tutarını
bel�rtmek suret�yle onaylar ve b�r örneğ�n� alır. Mal/h�zmet tesl�m� gerçekleşt�kçe alıcı ve satıcı alım/satım b�lg�ler�n� projeye uygun olarak s�steme
g�rer.

Satıcı mükellef�n �ade taleb� bu �st�sna belges� esas alınmak suret�yle, �ade �ç�n gerekl� d�ğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
Projen�n sonradan rev�ze ed�lmes�, güncellenmes� veya ek proje düzenlenmes� hal�nde proje kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste de

elektron�k ortamda rev�ze ed�l�r. Rev�ze sonrası �st�sna kapsamına g�ren alışlarda �st�snadan faydalanılab�lmes� �ç�n �st�sna belges�n�n de rev�ze ed�lmes�
gerek�r.

İst�sna belges� projede öngörülen süreyle sınırlı olarak ver�l�r. Projedek� süren�n rev�ze ed�lmes� durumunda, �st�sna belges�ndek� süre de rev�ze
ed�l�r.

Aynı satıcıdan yapılan b�rden fazla mal ve h�zmet alımına �l�şk�n harcamaların proje mal�yet�n�n b�nde 5’�ne kadar olan kısmı tek satır olarak
g�r�leb�l�r. Bu şek�lde b�rden fazla satır yazılab�l�r. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje mal�yet�n�n yüzde 10’unu aşmaması gerek�r. Bu
durumda da mal ve h�zmet�n c�ns�, m�ktarı, tutarı g�b� hususlar, bu kapsamdak� alışları anlaşılır b�r şek�lde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara
�l�şk�n fatura tar�h ve numarasının l�stede yer alması gerekt�ğ� tab��d�r.

Den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s ve araçları �mal ve �nşa edenlere �st�sna belges�ne dayanılarak yapılan mal tesl�m� ve h�zmet �falarına
�l�şk�n düzenlenen faturalarda KDV göster�lmez. Ayrıca �st�sna belges� tar�h ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddes�
kapsamında �st�sna uygulandığına �l�şk�n b�r açıklamaya yer ver�l�r.

3065 sayılı Kanunun (16/1-a) maddes�ne göre yurt�ç�nde tesl�mler� �st�sna kapsamına g�ren malların �thal� de verg�den müstesnadır. Buna göre,
söz konusu araçlarda olduğu g�b� araçların �mal ve �nşasında kullanılacak malların �thal�nde de yukarıdak� şartların gerçekleşmes� hal�nde �st�sna
uygulanır.

İst�snanın uygulanab�lmes� �ç�n �thal ed�lecek malların, �st�sna kapsamında yer aldığını gösteren �st�sna belges�n�n �lg�l� Gümrük İdares�ne
�brazı ve �st�sna kapsamında alınab�lecek mallara �l�şk�n l�sten�n �lg�l� mala �l�şk�n bölümünün Gümrük İdares�nce onayı gerekl�d�r.

Den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s ve araçlarını �mal ve �nşa edenler�n �mal ve �nşa b�tt�kten sonra bunları satarken �st�sna uygulanıp
uygulanmayacağı, öncek� bölümdek� açıklamalara göre bel�rlen�r. İmal ve �nşa ed�len aracın verg� uygulanarak tesl�m ed�lmes�, �mal veya �nşa �le �lg�l�
mal ve h�zmet alımlarında �st�sna hükümler�ne göre �şlem yapılmasına engel değ�ld�r.

1.4. İst�snanın Beyanı
Bu �st�sna kapsamında KDV hesaplanmayan tesl�m ve h�zmetler, KDV beyannames�n�n "Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda

304 kod numaralı satır aracılığıyla beyan ed�l�r. Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu satışların KDV har�ç bedel�, �ade talep
ed�lecek �se "Yüklen�len KDV" sütununa bu satışlar dolayısıyla yüklen�len KDV tutarı yazılır. İade talep etmek �stemeyen mükellefler, satırın
"Yüklen�len KDV" sütununa “0” yazmalıdır.

İst�sna kapsamında mal ve h�zmet alanlar �st�sna belges�n�n b�tt�ğ� tar�h �t�barıyla �st�sna belges�n� verg� da�res�ne �braz ederek kapattırmak
zorundadır. Verg� da�res� �st�sna belges�nde yer alan mal ve h�zmet bölümler�n�n satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla
uyumunu kontrol ederek �st�sna belges�n� kapatır.

1.5. İade
1.5.1. Araç ve Tes�sler�n Tesl�m�nde
Faal�yetler� kısmen veya tamamen den�z, hava ve dem�ryolu taşıma araçlarının, yüzer tes�s ve araçların k�ralanması veya çeş�tl� şek�llerde

�şlet�lmes� olan mükellefler, bu araçları �st�sna kapsamında tesl�m eden mükellefler�n �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
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-Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n örneğ�
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan mahsuben �ade talepler� yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�, verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� durumunda mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM tasd�k raporu sonucuna göre
çözülür.

1.5.2. Araç ve Tes�sler�n Tad�l, Onarım ve Bakım H�zmetler�nde
Faal�yetler� kısmen veya tamamen den�z, hava ve dem�ryolu taşıma araçlarının, yüzer tes�s ve araçların k�ralanması veya çeş�tl� şek�llerde

�şlet�lmes� olan mükelleflere, bu araçlarla �lg�l� olarak �st�sna kapsamında tad�l, onarım ve bakım h�zmet� verenler�n �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler
aranır:

- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
-Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n örneğ� �le kend�s� tarafından �lg�l� mala �l�şk�n olarak onaylananproje kapsamında �st�sna

uygulanarak alınacakmal ve h�zmet l�stes�n�n örneğ�
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan mahsuben �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM tasd�k raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades� verg� �nceleme raporu veya YMM tasd�k raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� durumunda mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM tasd�k raporu sonucuna göre
çözülür.

Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan nakden �ade talepler�, m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat
ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür.

1.5.3. Araç ve Tes�sler�n İmal ve İnşasıyla İlg�l� Tesl�m ve H�zmetlerde
1.5.3.1. Faal�yetler� Araç ve Tes�sler�n K�ralanması veya Çeş�tl� Şek�llerde İşlet�lmes� olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşasıyla

İlg�l� Yapılan Tesl�m ve H�zmetlerde
1.5.3.1.1. Araç ve Tes�sler� B�zzat İmal veya İnşa Edenler 
Araç ve tes�sler�n b�zzat �mal ve �nşasından kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart İade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
-Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n örneğ� �le kend�s� tarafından �lg�l� mala �l�şk�n olarak onaylanan proje kapsamında �st�sna

uygulanarak alınacak mal ve h�zmet l�stes�n�n örneğ�
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan mahsuben �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan nakden �ade talepler� m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat
ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür.

1.5.3.1.2. Araç ve Tes�sler� S�par�ş Üzer�ne İmal veya İnşa Edenler
1.5.3.1.2.1. Araç ve Tes�sler� S�par�ş Vererek İmal ve İnşa Ett�renler 
Bu kapsamdak� �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- S�par�şle �lg�l� sözleşmen�n noter onaylı örneğ� (İlk �ade taleb� sırasında b�r defa ver�lecekt�r. Sözleşme kapsamında değ�ş�kl�k olması hal�nde

yen�den ver�leceğ� tab��d�r.)
- İst�snaya konu ed�lm�ş harcamalara �l�şk�n alış belgeler�n�n l�stes�
-Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n örneğ� �le kend�s� tarafından �lg�l� mala �l�şk�n olarak onaylanan proje kapsamında �st�sna

uygulanarak alınacak mal ve h�zmet l�stes�n�n örneğ�
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan mahsuben �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan nakden �ade talepler� m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat
ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür.

1.5.3.1.2.2. Araç ve Tes�sler� S�par�ş Üzer�ne F��len İmal ve İnşa Edenler 
Araç ve tes�sler�n s�par�ş üzer�ne �mal ve �nşasından kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
- Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n örneğ� �le kend�s� tarafından �lg�l� mala �l�şk�n olarak onaylanan proje kapsamında �st�sna

uygulanarak alınacak mal ve h�zmet l�stes�n�n örneğ�
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan mahsuben �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan nakden �ade talepler�, m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat
ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür.

1.5.3.2. Faal�yetler� Den�z Taşıma Araçları �le Yüzer Tes�s ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası �le İlg�l�
Tesl�m ve H�zmetler
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Faal�yetler� den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s ve araçların �mal ve �nşası olanlara bu araçların �mal ve �nşası �le �lg�l� yapılan tesl�m ve
h�zmetlerden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:

- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
- Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n örneğ� �le kend�s� tarafından �lg�l� mala �l�şk�n olarak onaylanan proje kapsamında �st�sna

uygulanarak alınacak mal ve h�zmet l�stes�n�n örneğ�
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan mahsuben �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan nakden �ade talepler�, m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat
ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür.

1.6. Mütesels�l Sorumluluk
Araçlara �l�şk�n �st�sna kapsamında �şlem yapılab�lmes� �ç�n, �st�sna uygulanab�leceğ�n� gösteren �st�sna belges�n�n, tesl�m veya h�zmet� yapacak

olan satıcı mükellefe �braz ed�lmes� şarttır.
Mükellefler�n bu belge olmadan �st�sna uygulamaları hal�nde, �st�sna uygulaması neden�yle z�yaa uğratılan verg�, ceza, zam ve fa�zlerden tesl�m

veya h�zmet� yapan mükellefler �le b�rl�kte tesl�m veya h�zmet yapılan alıcı da mütesels�len sorumlu olur.
Kend�s�ne, tesl�m veya h�zmet�n �st�sna kapsamına g�rd�ğ�n� bel�rten �st�sna belges� �braz ed�len mükellefler, başka b�r şart aramadan �st�sna

kapsamında �şlem yapar. Daha sonra �şlem�n, �st�sna �ç�n bu bölümde açıklanan şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra �hlal ed�ld�ğ�n�n
tesp�t� hal�nde, z�yaa uğratılan verg� �le buna bağlı ceza, fa�z ve zamlar, kend�s�ne �st�sna kapsamında tesl�m veya h�zmet yapılan alıcıdan aranır.
Satıcının �ade taleb� �se yukarıda bel�rt�len usul ve esaslar kapsamında yer�ne get�r�l�r.

2. L�man ve Hava Meydanlarında Yapılan H�zmetlere İl�şk�n İst�sna
3065 sayılı Kanunun (13/b) maddes�nde, den�z ve hava taşıma araçları �ç�n l�man ve hava meydanlarında yapılan h�zmetler�n KDV’den �st�sna

olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
2.1. Kapsam
Bu hükme göre �st�snanın uygulanması �ç�n h�zmet�n;
-L�man ve hava meydanlarında,
-Den�z ve hava taşıma araçları �ç�n,
yapılması gerekmekted�r. Dolayısıyla l�man ve hava meydanlarında yapılmayan h�zmetler den�z ve hava taşıma araçları �ç�n yapılsa b�le

�st�snaya tab� olmazken; l�man ve hava meydanlarında yapılmakla b�rl�kte den�z ve hava taşıma araçları �ç�n yapılmayan h�zmetlere de �st�sna
uygulanması mümkün değ�ld�r.

İst�sna kapsamına, l�man ve hava meydanlarında yük ve yolcuya ver�len tahm�l, tahl�ye ve benzer� h�zmetler de dâh�l olmak üzere, den�z ve
hava taşıma araçları �ç�n yapılan seyrüsefere �l�şk�n her türlü h�zmet g�rmekted�r.

Bu kapsamda den�z ve hava taşıma aracına ver�len tem�zl�k, güvenl�k g�b� h�zmetler �st�sna kapsamında değerlend�r�l�r. İst�sna kapsamındak�
h�zmet�n nev’�n�n yanı sıra, hang� den�z veya hava taşıma aracı �ç�n ver�ld�ğ�n�n faturada göster�lmes� şarttır.

İst�sna kapsamındak� l�man ve hava meydanlarının sınırları, alanları İdare tarafından bel�rlenm�ş ve l�man veya hava meydanı olarak
tanımlanmış yerler olması gerekmekted�r.

Bu kapsamda l�man, sınırları İdare tarafından bel�rlenen, gem�ler�n güvence �ç�nde yük ve yolcu alıp vereb�lecekler� veya yatab�lecekler�,
barınab�lecekler�, rıhtım, �skele, şamandıra dem�r yerler� ve yaklaşma alanları �le kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tes�sler�n�, �dar� ve
h�zmet amacıyla kullanılan b�na ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümler�n heps�ne g�r�ş�n kontrollü olduğu yerler�, d�ğer tüm yapıları,
kullanımlı veya boş sahaları �ç�ne alan bölümler� �çeren doğal ya da yapay den�z yerler�n� �fade etmekted�r.

Hava meydanı (alanı) �se; karada ve su üzer�nde, �çer�s�ndek� b�na, tes�s ve donatımlar dah�l hava araçlarının kalkması, �nmes� ve yer
manevraları �ç�n hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve d�ğer �ht�yaçlarının karşılanmasına, yük ve yolcu �nd�r�l�p b�nd�r�lmes�ne elver�şl� tes�sler�
bulunan yerler� ve ayrıca, hava seyrüsefere �l�şk�n h�zmetler�n yer�ne get�r�lmes� amacına yönel�k olarak hava meydanı uzantısı olarak faal�yet
göstermek üzere kurulmuş hava seyrüsefer �stasyonları/hava seyrüsefer tes�sler�n� kapsamaktadır. 

İst�sna sadece h�zmetler� kapsamakta olup, mal tesl�mler� bu �st�sna kapsamına g�rmemekted�r.
2.2. İst�sna Uygulaması
H�zmet�n l�man ve hava meydanları �şletmeler� yanında d�ğer gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından �fa ed�lmes�n�n �st�sna uygulaması açısından

önem� bulunmamaktadır.
Bu h�zmetler�n gem� ve yük sah�b� f�rmaların acenteler�ne yapılması veya h�zmetlere �l�şk�n �şlem veya ödemeler�n acenteler tarafından

gerçekleşt�r�lmes� �st�sna uygulamasını etk�lemez.
Bu kapsamda, KDV’den �st�sna olarak tem�n ed�len h�zmetler�n Türk acenteler tarafından araç ve yük sah�pler�n�n bağlı olduğu yabancı

acentelere yansıtılması da KDV’den �st�snadır.
L�man ve hava meydanlarında ver�len h�zmetlere �l�şk�n söz konusu �st�sna, tek aşamalıdır. Bu nedenle araç ve yük sah�b� f�rmalara veya

acenteler�ne doğrudan �lk safhadak� asıl yüklen�c� tarafından ver�len ve fatura ed�len h�zmetler �st�sna kapsamında değerlend�r�l�r. Bu mükellefler�n
�st�sna kapsamındak� h�zmetlerle �lg�l� mal ve h�zmet alımları �se genel hükümler çerçeves�nde KDV’ye tab�d�r. Dolayısıyla, alt yüklen�c�ler
(taşeronlar) tarafından ver�len ve asıl yüklen�c�ye (�lk safhaya) fatura ed�len h�zmetler �st�sna kapsamında değerlend�r�lmez.

KDV uygulamasında b�r �şlem�n hem tam �st�sna hem kısm� �st�sna kapsamına g�rmes� hal�nde bu �şlem �ç�n öncel�kl� olarak tam �st�snaya
�l�şk�n usul ve esaslar uygulanmak suret�yle mükellefler �nd�r�m ve �ade �mkânından yararlandırılır.

Buna göre;
a) Den�z ve hava taşıma araçları �ç�n l�man ve hava meydanlarında ver�len ve bu Tebl�ğ�n (II/B-1.2.1.) bölümünde bel�rt�len n�tel�ktek�

h�zmetler, 3065 sayılı Kanunun (13/b) maddes� kapsamında KDV'den �st�snadır.
b) 3065 sayılı Kanunun (13/b) maddes�ndek� �st�sna kapsamına g�rmeyen ve gümrük antrepoları ve geç�c� depolama yerler� �le gümrüklü

sahalarda ver�len ard�ye, depolama ve term�nal h�zmetler� �se Kanunun (17/4-o) maddes�ne göre KDV'den �st�snadır.
c) L�man ve hava meydanlarında ver�len h�zmet�n; 3065 sayılı Kanunun hem (13/b) hem de (17/4-o) maddes� kapsamında �st�sna olması

hal�nde, bu h�zmete �l�şk�n olarak Kanunun (13/b) maddes�ne göre �şlem yapılır.
ç) L�man ve hava meydanlarında ver�len ve 3065 sayılı Kanunda yer alan herhang� b�r �st�sna hükmü kapsamına g�rmeyen h�zmetler genel

esaslara göre KDV'ye tab�d�r.
Hava meydanlarında �şlet�c� kuruluşlar tarafından yolculara ver�len h�zmetlere �l�şk�n olarak “Yolcu Serv�s Ücret�” adı altında talep ed�len ve

havayolu ş�rketler�nce b�let bedeller�ne eklenmek suret�yle yolculardan tahs�l ed�l�p hava meydanı �şlet�c�ler�ne aktarılan tutarlara konu �şlemler�n
�st�sna uygulaması karşısındak� durumu �le �lg�l� olarak aşağıdak� şek�lde �şlem tes�s ed�l�r.
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Hava meydanı �şlet�c�s� kuruluşlar tarafından, yukarıda bel�rt�len “Yolcu Serv�s Ücret�” kapsamında yolculara ver�len h�zmetler, hava taşıma
araçları �ç�n seyrüsefere �l�şk�n olarak ver�len tahm�l, tahl�ye ve benzer� h�zmetler kapsamında KDV’den müstesnadır. Bu �st�sna kapsamında havayolu
ş�rketler�n�n b�let bedeller� �ç�nde yer alan yolcu serv�s ücretler�, b�lete �l�şk�n KDV matrahına dâh�l ed�lmez.

Ayrıca, “Yolcu Serv�s Ücret�” kapsamında ver�len h�zmetlere �l�şk�n tutarların hava yolu ş�rketler�nce b�let bedeller�ne eklenmek suret�yle
yolculardan tahs�l ed�l�p hava meydanı �şlet�c�s� kuruluşlara fatura karşılığında aktarılması, h�zmet bedel�n�n tahs�l�n� sağlamaya yönel�k b�r
uygulamadır. Bu aktarma �şlem� KDV’n�n konusuna g�rmed�ğ�nden söz konusu faturalarda KDV hesaplanmaz.  

Öte yandan, 2004/8127 sayılı Kararnameyle 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�nde düzenlenen �st�snaların uygulanmasına �mkân veren
asgar� tutar, KDV har�ç 100 TL olarak bel�rlenm�şt�r. Yolculara ver�len söz konusu h�zmetler, hava taşıma araçlarının seyrüseferler� �le �lg�l�
h�zmetlerd�r. Bu nedenle, sözü ed�len Kararname �le bel�rlenen asgar� tutar, her b�r araçta yolculuk eden yolcu sayısına göre hesaplanarak yolcu serv�s
ücretler� toplamı esas alınarak uygulanır.

Her b�r hava taşıma aracında seyahat eden yolculara a�t toplam yolcu serv�s ücretler�n�n 100 TL’n�n altında olması hal�nde �st�sna uygulanmaz,
bu toplam tutar üzer�nden hesaplanan KDV, hava yolu ş�rketler�nce beyan ed�l�r. Toplam tutarın 100 TL ve üstünde olması hal�nde �se �st�sna
kapsamında �şlem yapılır.

Araç başına hesaplanan “Yolcu Serv�s Ücret�” tutarlarının �st�sna kapsamı dışında olması ve yukarıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde hava yolu ş�rketler�nce
KDV hesaplanıp beyan ed�lmes� ve KDV �nd�r�m mekan�zmasının �şlet�leb�lmes� bakımından, hava meydanı �şlet�c�ler� tarafından yolcu serv�s
ücretler�n�n tahs�l� amacıyla hava yolu ş�rketler�ne düzenlenen faturalarda KDV hesaplanır ve �şlet�c�ler tarafından beyan ed�l�r.

2.3.Beyan
Bu �st�sna kapsamındak� h�zmetler, h�zmet�n �fa ed�ld�ğ� döneme a�t KDV beyannames�nde, "İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler"

kulakçığının, "Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda 305 kod numaralı “Den�z ve hava taşıma araçları �ç�n l�man ve hava meydanlarında
ver�len h�zmetler” satırı aracılığıyla beyan ed�l�r.

Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu h�zmetler�n bedel�, "Yüklen�len KDV" sütununa bu h�zmetler dolayısıyla
yüklen�len KDV tutarı yazılır. İade talep etmek �stemeyen mükellefler, “Yüklen�len KDV” sütununa “0” yazmalıdır.

2.4. İade
L�man ve hava meydanlarında yapılan h�zmetlerden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır.
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
2.4.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan mahsuben �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

2.4.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan nakden �ade talepler� m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat

ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür.
3. Petrol Arama Faal�yetler�ne İl�şk�n İst�sna
3065 sayılı Kanunun (13/c) maddes�ne göre, Türk Petrol Kanunu hükümler�ne göre petrol arama faal�yetler�ne �l�şk�n olmak üzere, bu

faal�yetler� yürütenlere yapılan tesl�m ve h�zmetler �le aynı Kanun hükümler�ne göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların �nşa ve
modern�zasyonuna �l�şk�n yapılan tesl�m ve h�zmetler KDV’den �st�snadır.

Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
3.1. Türk Petrol Kanunu Hükümler�ne Göre Petrol Arama Faal�yetler�n� Yürütenlere Yapılan Tesl�m ve H�zmetlere İl�şk�n İst�sna
3.1.1 Kapsam

İst�sna, Türk Petrol Kanununun[19](13/1) �nc� maddes� hükmünde bel�rt�len b�r petrol hakkı sah�b�ne, tems�lc�s�ne veya Petrol İşler� Genel
Müdürlüğünce kabul ed�lm�ş müteahh�d�ne hak sah�b� adına yapılan mal tesl�mler� �le h�zmet �falarına uygulanır.

Bahs� geçen k�ş� ve kuruluşlara yapılacak tesl�m ve h�zmetler�n münhasıran petrol arama faal�yetler�ne �l�şk�n olması gerekmekted�r.
Bu çerçevede, münhasıran petrol arama faal�yet�nde bulunmayıp, üret�m, taşıma veya tasf�ye yapan kuruluşlara, �dar� faal�yetler �le b�na

tes�sler�n�n ve teçh�zatının �nşası, kurulması ve �şlet�lmes�ne a�t mal tesl�m� ve h�zmet �faları �st�snadan yararlanamaz.
Münhasıran petrol arama faal�yet�nde bulunan kuruluşların �dar� faal�yetler� �le b�na tes�sler�n�n ve teçh�zatının �nşası, kurulması ve

�şlet�lmes�ne a�t mal ve h�zmet alımlarının petrol arama faal�yet� �le �lg�s� açık olduğundan, bu mal ve h�zmet alımlarında sözü ed�len �st�sna hükmü
gereğ�nce verg� uygulanmaz. Ancak bu uygulama, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından (Petrol İşler� Genel Müdürlüğünden), münhasıran petrol
arama faal�yet�nde bulunduklarına veya söz konusu b�na tes�sler�n�n ve teçh�zatın münhasıran petrol arama faal�yetler�ne tahs�s ed�ld�ğ�ne da�r b�r belge
almış olan kuruluşlar �ç�n geçerl�d�r.

Ayrıca �st�sna kapsamına, boru hattıyla trans�t taşımacılık yapan belge sah�pler�n�n bu hatların �nşa ve modern�zasyonuna �l�şk�n mal ve h�zmet
alımları da g�rmekted�r.

İst�sna kapsamında olan mal ve h�zmetler�n �thal� de Kanunun (16/1-a) maddes� gereğ�nce KDV’den müstesnadır.
Petrol hakkı sah�b�ne, tems�lc�s�ne veya Petrol İşler� Genel Müdürlüğünce kabul ed�lm�ş müteahh�d�ne mal tesl�m� ve h�zmet �fasında

bulunanların alımları genel hükümler çerçeves�nde KDV’ye tab�d�r.
3.1.2. İst�snanın Uygulanması
Petrol arama faal�yet�nde bulunan petrol hakkı sah�b� ş�rketlere ve bu ş�rketler�n müteahh�tler� �le yapmış oldukları sözleşmelere �st�naden

Petrol İşler� Genel Müdürlüğünce tesc�l ed�lm�ş müteahh�tler�ne yurtdışı ve yurt�ç� malzeme ve h�zmet alımlarında �st�sna uygulaması aşağıdak� şek�lde
yapılır.

Petrol hakkı sah�b�ne, tems�lc�s�ne veya Petrol İşler� Genel Müdürlüğünce kabul ed�lm�ş müteahh�d�ne, �st�sna kapsamına g�ren mal ve h�zmet
alımında kullanılmak üzere Petrol İşler� Genel Müdürlüğü tarafından “KDV İst�sna Belges�” (petrol ş�rketler�ne EK:7A, müteahh�tler�ne EK:7B) ver�l�r.
İst�sna belges� sah�b� tarafından bu belgen�n b�r örneğ� satıcı f�rmalara ver�l�r ve �st�sna kapsamına g�ren mal ve h�zmet alımlarında KDV
uygulanmaması talep ed�l�r.

İst�sna kapsamında münhasıran petrol arama faal�yetler�nde kullanılmak üzere sarf malzemes� n�tel�ğ�nde olan malzemeler �le h�zmet alımında
bulunan �lg�l� k�ş� ve kuruluşlarca, bu mal ve h�zmetlere �l�şk�n fatura b�lg�ler�n� �çeren b�r l�ste hazırlanır ve faturanın düzenlend�ğ� ayı tak�p eden ayın
10 uncu gününe kadar Petrol İşler� Genel Müdürlüğüne ver�l�r. Petrol İşler� Genel Müdürlüğünce bu l�ste yed� gün �ç�nde �ncelenerek onaylanır.

Ayrıca, Petrol İşler� Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan bu l�sten�n b�r örneğ� f�rma yetk�l�ler�nce satıcıya/satıcılara ver�l�r.
Satıcılar tarafından kend�ler�ne ver�len onaylı l�ste ve �st�sna belges�, 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler� gereğ�nce muhafaza

ed�l�r ve talep ed�lmes� hal�nde �braz ed�l�r.
Öte yandan, yurt �ç�nden KDV �st�snası kapsamında vasıta, akaryakıt ve dem�rbaş alımından önce, bu alımların petrol arama faal�yet� �ç�n

gerekl�l�ğ� ve uygunluğunun Petrol İşler� Genel Müdürlüğünce karara bağlanması gerekt�ğ�nden, söz konusu malzemeler �ç�n ön �z�n alınması
gerekmekted�r.
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KDV �st�sna belges� ve onaylı l�steye �st�naden mal tesl�m eden veya h�zmet yapan f�rmalar, faturalarında ayrıca KDV göstermez.
Bu �st�sna kapsamındak� petrol arama faal�yetler�nde kullanılmak üzere yurtdışından malzeme �thal�nde �st�sna, �st�sna uygulamasından

yararlanan mükellef�n �thalat önces�nde Petrol İşler� Genel Müdürlüğüne �thal faturasını �braz ederek malzeme �thalat �zn� alınması suret�yle uygulanır.
Bu durumda, münhasıran petrol arama faal�yet�nde kullanılmak üzere �thal ed�lecek malzemeler �ç�n ver�len �thal müsaadeler� (EK: 7C) Petrol

İşler� Genel Müdürlüğünce “ARAMA” �bares� yer almak suret�yle düzenlen�r. Her b�r �thalatta, �thal ed�lecek malzemeler�n c�ns�, m�ktarı ve n�tel�ğ�n�
�çeren faturalar Genel Müdürlükçe onaylanır.

3.2 Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa ve Modern�zasyonuna İl�şk�n Yapılan Tesl�m ve H�zmetlere İl�şk�n İst�sna
3.2.1. Kapsam
Söz konusu �st�sna, boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların �nşa ve modern�zasyonuna �l�şk�n olarak yapılan tesl�m ve h�zmetlere

uygulanır.
Bu �st�snadan, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı tarafından ver�len belge sah�b� taşımacılar yararlanab�l�r.
Bahs� geçen k�ş� ve kuruluşlara yapılacak tesl�m ve h�zmetler�n, münhasıran bu hatların �nşa ve modern�zasyonuna �l�şk�n olması

gerekmekted�r.
Bu nedenle, boru hatlarıyla trans�t taşımacılık yapan belge sah�pler�n�n�dar� faal�yetler� �le �dar� b�na, tes�s ve teçh�zatının �nşası, kurulması ve

�şlet�lmes�ne a�t mal ve h�zmet alımlarına �st�sna uygulanmaz. Mob�lya, mefruşat ve benzer� dem�rbaşlar �le b�nek otomob�l�, m�n�büs, otobüs ve
benzer� araç alımları �st�sna kapsamında değerlend�r�lmez. İst�sna kapsamında değerlend�r�lmeyen bu alımlara �l�şk�n yedek parça, yakıt, tad�l, bakım
ve onarım masrafları �le �dar� h�zmet b�r�mler�n�n tad�l, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma g�derler�, her türlü büro malzemes�, kırtas�ye, y�yecek,
g�yecek g�b� alımlar ve tem�zl�k h�zmetler�nde de �st�sna uygulanmaz.

Yapılan �ş�n bütünü �çer�s�nde �st�sna kapsamında olmayan mal ve h�zmetler�n bulunması hal�nde bunlar ayrıca fatura ed�l�r ve bu tesl�m veya
h�zmet bedeller� üzer�nden KDV hesaplanır.

İnşa ve modern�zasyon �şler�nde doğrudan kullanılan mal ve h�zmetlere �l�şk�n olarak, bu �şlerde kullanılan boru, yedek parça, sarf malzemes�
ve benzer� mal alımları �le �nşa ve modern�zasyona �l�şk�n yapım �şler�, bu �şlerde kullanılan malların taşınmasına �l�şk�n nakl�ye h�zmet� ve benzer�
h�zmetler �st�sna kapsamında değerlend�r�l�r.

İst�sna kapsamında olan mal ve h�zmetler�n �thal� de Kanunun (16/1-a) maddes� gereğ�nce KDV’den müstesnadır.
Boru hatlarıyla trans�t taşımacılık yapan belge sah�pler�ne mal tesl�m� ve h�zmet �fasında bulunanların alımları, genel hükümler çerçeves�nde

KDV’ye tab�d�r.
3.2.2. İst�snanın Uygulanması
Boru hatlarıyla trans�t taşımacılık yapan belge sah�pler�ne bu hatların �nşa ve modern�zasyonuna �l�şk�n yapılan tesl�m ve h�zmetlerde �st�sna

uygulaması, aşağıdak� şek�lde yapılır.
Trans�t taşımacılık yapan belge sah�pler�,boru hatlarının �nşa ve modern�zasyonunuEnerj�veTab��KaynaklarBakanlığı tarafından onaylanmış

trans�t petrol boru hattı projes� bulunması kaydıyla bu �st�sna kapsamında yaptırab�l�r.
Boru hatlarının �nşa ve modern�zasyonunu �st�sna kapsamında yaptırmak �steyen belge sah�pler� tarafındanhazırlanan transit boruhattıprojes�

kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste elektron�k ortamda s�steme g�r�l�r. Mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste elektron�k ortamda s�steme g�r�ld�kten
sonraverg� da�res�ne �st�sna belges� almak �ç�n başvuruda bulunulur. Verg� da�res� tarafından proje kapsamındak� mal ve h�zmetlerle sınırlı olarak �st�sna
belges� ver�l�r.

Verg� da�res� tarafından Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından alınan belge üzer�ne şartları taşıyanlara, elektron�k olarak s�steme g�r�len mal
ve h�zmetlerle sınırlı olmak üzere �st�sna belges� ver�l�r (EK:7D/7E).

Bu belge KDV mükellef� olanlara bağlı oldukları verg� da�res�, KDV mükellef� olmayanlara �se �şyer�n�n bulunduğu yer Verg� Da�res�
Başkanlığı (bulunmayan �llerde Defterdarlık) tarafından ver�l�r.

Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n alıcı tarafından onaylanmış b�r örneğ� mükellef tarafından mal ve h�zmet� sunanlara ver�l�r. Bu belge
mal ve h�zmet� sunanlar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler�ne uygun olarak saklanır.

Söz konusu �st�sna belges�, boru hatlarının �nşa ve modern�zasyonunu �st�sna kapsamında yaptırmak �steyen belge sah�pler�
tarafındanhazırlanan transit boruhattıprojes� kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste esas alınarak ver�l�r. Dolayısıyla �st�sna belges�n�n ek�nde,
�st�snalı olarak alınacak mal ve h�zmet�n n�tel�ğ�, m�ktarı ve tutarı g�b� bel�rley�c� unsurlar yer alır. Söz konusu �st�sna belges� kapsamında tesl�m veya
h�zmette bulunan mükellef, �st�sna belges�n�n �lg�l� mal veya h�zmete �l�şk�n bölümünü fatura tar�h�, numarası, mal veya h�zmet m�ktarı ve tutarını
bel�rtmek suret�yle onaylar ve b�r örneğ�n� alır. Mal/h�zmet tesl�m� gerçekleşt�kçe alıcı ve satıcı alım/satım b�lg�ler�n� projeye uygun olarak s�steme
g�rerler.

Satıcı mükellef�n �ade taleb� bu �st�sna belges� ve elektron�k s�steme yapılan alış ve satış g�r�şler� esas alınmak suret�yle, �ade �ç�n gerekl� d�ğer
belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

Projen�n sonradan rev�ze ed�lmes�, güncellenmes� veya ek proje düzenlenmes� hal�nde proje kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste de
elektron�k ortamda rev�ze ed�l�r. Rev�ze sonrası �st�sna kapsamına g�ren alışlarda �st�snadan faydalanılab�lmes� �ç�n �st�sna belges�n�n de rev�ze ed�lmes�
gerek�r.

İst�sna belges� projede öngörülen süreyle sınırlı olarak ver�l�r. Projedek� süren�n rev�ze ed�lmes� durumunda, �st�sna belges�ndek� süre de rev�ze
ed�l�r.

Aynı satıcıdan yapılan b�rden fazla mal ve h�zmet alımına �l�şk�n harcamaların proje mal�yet�n�n b�nde 5’�ne kadar olan kısmı tek satır olarak
g�r�leb�l�r. Bu şek�lde b�rden fazla satır yazılab�l�r. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje mal�yet�n�n yüzde 10’unu aşmaması gerek�r. Bu
durumda da mal ve h�zmet�n c�ns�, m�ktarı, tutarı g�b� hususlar, bu kapsamdak� alışları anlaşılır b�r şek�lde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara
�l�şk�n fatura tar�h ve numarasının l�stede yer alması gerekt�ğ� tab��d�r.

İst�sna kapsamındak� malların �thalat yoluyla tem�n ed�lmes� hal�nde söz konusu belge, �lg�l� gümrük �dares�ne �braz ed�l�r. İst�sna belges�ndek�
�st�sna kapsamında �thal ed�len mala �l�şk�n bölüm doldurulduktan sonra �lg�l� gümrük �dares� tarafından bu bölüm de onaylanır.

İst�sna kapsamında mal ve h�zmet alanlar, �st�sna belges�n�n b�tt�ğ� tar�h �t�barıyla belgey� verg� da�res�ne �braz ederek kapattırmak zorundadır.
Verg� da�res� �st�sna belges�nde yer alan mal ve h�zmet bölümler�n�n satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol
ederek �st�sna belges�n� kapatır.

3.3.Beyan
Bu �st�sna kapsamında KDV hesaplanmayan tesl�m ve h�zmetler, tesl�m ve h�zmet�n gerçekleşt�ğ� döneme a�t KDV beyannames�nde yer alan

"İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda 306 kod numaralı “Petrol aramaları,
petrol boru hatlarının �nşa ve modern�zasyonuna �l�şk�n yapılan tesl�m ve h�zmetler” satırı aracılığıyla beyan ed�l�r.

Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu tesl�m ve h�zmetler�n KDV har�ç tutarı, "Yüklen�len KDV" sütununa bu tesl�m ve
h�zmetlere �l�şk�n alım ve g�derlere a�t belgelerde göster�len toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek �stemeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV"
sütununa “0” yazmalıdır.

3.4. İade
Bu �şlemlerden kaynaklanan �ade taleb�nde aşağıdak� belgeler aranır.
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu



18.05.2021 https://www.g�b.gov.tr/f�leadm�n/user_upload/Tebl�gler/KDV/kdv_genteb.htm

https://www.g�b.gov.tr/f�leadm�n/user_upload/Tebl�gler/KDV/kdv_genteb.htm 47/147

- Satış faturaları l�stes�
-Petrol İşler� Genel Müdürlüğünden alınan �st�sna belges� �le onaylı l�sten�n örneğ�/Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n örneğ� �le kend�s�

tarafından �lg�l� mal ve h�zmete �l�şk�n olarak onaylanan proje kapsamında �st�sna uygulanarak alınacak mal ve h�zmet l�stes�n�n örneğ�
 
3.4.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemlerden kaynaklanan mahsuben �ade talepler� yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
3.4.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�, verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

3.5. Mütesels�l Sorumluluk
Petrol arama faal�yetler�ne �l�şk�n �st�sna kapsamında �şlem yapılab�lmes� �ç�n, �st�sna belges�n�n, tesl�m veya h�zmet� yapacak olan satıcı

mükellefe �braz ed�lmes� şarttır. Mükellefler�n bu belge olmadan �st�sna uygulamaları hal�nde, �st�sna uygulaması neden�yle z�yaa uğratılan verg�, ceza,
zam ve fa�zlerden tesl�m veya h�zmet� yapan mükellefler �le b�rl�kte tesl�m veya h�zmet yapılan alıcı da mütesels�len sorumludur.

İşlem�n, �st�sna �ç�n bu bölümde açıklanan şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra �hlal ed�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde, z�yaa uğratılan
verg� �le buna bağlı ceza, fa�z ve zamlar, kend�s�ne �st�sna kapsamında tesl�m veya h�zmet yapılan alıcıdan aranır.

4. Altın, Gümüş, Plat�n �le İlg�l� Arama, İşletme ve Zeng�nleşt�rme Faal�yetler�ne İl�şk�n İst�sna
3065 sayılı Kanunun (13/c) maddes�ne göre, altın, gümüş ve plat�n �le �lg�l� arama, �şletme, zeng�nleşt�rme ve raf�naj faal�yetler�ne �l�şk�n

olmak üzere, bu faal�yetler� yürütenlere yapılan tesl�m ve h�zmetler KDV’den müstesnadır.
Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
4.1. Kapsam
3065 sayılı Kanunun (13/c) maddes�nde düzenlenen �st�sna, altın, gümüş ve plat�n �le �lg�l� arama, �şletme, zeng�nleşt�rme ve raf�naj

faal�yetler�nde bulunanlara, söz konusu faal�yetler�ne �l�şk�n olmak üzere yapılan tesl�m ve h�zmetler� kapsamaktadır.

3213 sayılı Maden Kanunu[20] hükümler�ne göre Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından maden arama, altın, gümüş veya plat�n madenler�
�ç�n �şletme ruhsatı alan f�rmalarla, zeng�nleşt�rme �ş�n� yapan f�rmalar ve yaptıkları �şlemler Haz�ne Müsteşarlığı tarafından yayımlanmış olan Kıymetl�

Maden Standartları ve Raf�ner�ler� Hakkında Tebl�ğ[21] hükümler�ne göre “raf�naj faal�yet�” sayılan f�rmalar, bahse konu �st�snaya tab� �şlemler�
neden�yle �st�snadan faydalanab�l�rler.

İst�sna; maden arama, altın, gümüş veya plat�n madenler� �ç�n �şletme, zeng�nleşt�rme ve raf�naj faal�yetler�n�n yürütülmes�nde kullanılmak
üzere satın alınan mal ve h�zmetler� kapsamaktadır.

Altın, gümüş veya plat�n arama ve �şletme faal�yet� sırasında, maden cevher�n�n kompleks halde olması neden�yle altın, gümüş veya plat�n
yanında başka metaller�n de bulunması ve üret�lmes�, arama ve �şletme faal�yet�ne �l�şk�n alımların tamamının �st�snadan yararlanmasına engel değ�ld�r.

4.2. İst�snanın Uygulanması
Altın, gümüş veya plat�n arama, �şletme ve zeng�nleşt�rme faal�yetler� �ç�n �st�snadan faydalanmak �steyen mükellefler tarafından Enerj� ve

Tab�� Kaynaklar Bakanlığına müracaat ed�lerek (EK: 8A)’da yer alan belge alınır. Maden arama ruhsatı sah�b� mükellefler, söz konusu madenler�
aradıklarına da�r b�lg�y� belge talep d�lekçes�ne yazar, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı taleb� değerlend�r�rken maden sahasının özell�kler�n� de
d�kkate alarak söz konusu belgey� ver�r.

Altın, gümüş veya plat�n arama, �şletme, zeng�nleşt�rme ve raf�naj faal�yetler�n� �st�sna kapsamında yapmak mükellefler tarafındanhazırlanan
proje kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste elektron�k ortamda s�steme g�r�l�r. Mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste elektron�k ortamda s�steme
g�r�ld�kten sonraverg� da�res�ne �st�sna belges� almak �ç�n başvuruda bulunulur. Verg� da�res� tarafından proje kapsamındak� mal ve h�zmetlerle sınırlı
olarak �st�sna belges� ver�l�r.

Verg� da�res� tarafından Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığından alınan belge üzer�ne şartları taşıyanlara, elektron�k olarak s�steme g�r�len mal
ve h�zmetlerle sınırlı olmak üzere �st�sna belges� ver�l�r (EK: 8B).

Raf�naj faal�yet�nde bulunan f�rmalara �se f�rmanın, Haz�ne Müsteşarlığı tarafından yayımlanmış olan Kıymetl� Maden Standartları ve

Raf�ner�ler� Hakkında Tebl�ğ[22] hükümler�ne göre yaptıkları �şlemler “raf�naj faal�yet�” sayılan f�rma olduğu tesp�t ed�ld�kten sonra verg� da�res�nce
söz konusu �st�sna belges� ver�l�r.

Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n alıcı tarafından onaylanmış b�r örneğ� mükellef tarafından mal ve h�zmet� sunanlara ver�l�r. Bu belge
mal ve h�zmet� sunanlar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler�ne uygun olarak saklanır.

Söz konusu �st�sna belges�, altın, gümüş veya plat�n arama,  �şletme, zeng�nleşt�rme ve raf�naj faal�yetler�n� �st�sna kapsamında yaptırmak
�steyenler tarafındanhazırlanan proje kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste esas alınarak ver�l�r. Dolayısıyla �st�sna belges�n�n ek�nde, �st�snalı
olarak alınacak mal ve h�zmet�n n�tel�ğ�, m�ktarı ve tutarı g�b� bel�rley�c� unsurlar yer alır. Söz konusu �st�sna belges� kapsamında tesl�m veya h�zmette
bulunan mükellef, �st�sna belges�n�n �lg�l� mal veya h�zmete �l�şk�n bölümünü fatura tar�h�, numarası, mal veya h�zmet m�ktarı ve tutarını bel�rtmek
suret�yle onaylar ve b�r örneğ�n� alır. Mal/h�zmet tesl�m� gerçekleşt�kçe alıcı ve satıcı alım/satım b�lg�ler�n� projeye uygun olarak s�steme g�rerler.

Satıcı mükellef�n �ade taleb� bu �st�sna belges� ve elektron�k s�steme yapılan alış ve satış g�r�şler� esas alınmak suret�yle, �ade �ç�n gerekl� d�ğer
belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

Projen�n sonradan rev�ze ed�lmes�, güncellenmes� veya ek proje düzenlenmes� hal�nde proje kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste de
elektron�k ortamda rev�ze ed�l�r. Rev�ze sonrası �st�sna kapsamına g�ren alışlarda �st�snadan faydalanılab�lmes� �ç�n �st�sna belges�n�n de rev�ze ed�lmes�
gerek�r.

İst�sna belges� projede öngörülen süreyle sınırlı olarak ver�l�r. Projedek� süren�n rev�ze ed�lmes� durumunda, �st�sna belges�ndek� süre de rev�ze
ed�l�r.

Aynı satıcıdan yapılan b�rden fazla mal ve h�zmet alımına �l�şk�n harcamaların proje mal�yet�n�n b�nde 5’�ne kadar olan kısmı tek satır olarak
g�r�leb�l�r. Bu şek�lde b�rden fazla satır yazılab�l�r. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje mal�yet�n�n yüzde 10’unu aşmaması gerek�r. Bu
durumda da mal ve h�zmet�n c�ns�, m�ktarı, tutarı g�b� hususlar, bu kapsamdak� alışları anlaşılır b�r şek�lde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara
�l�şk�n fatura tar�h ve numarasının l�stede yer alması gerekt�ğ� tab��d�r.

İst�sna kapsamındak� malların �thalat yoluyla tem�n ed�lmes� hal�nde söz konusu belge, �lg�l� gümrük �dares�ne �braz ed�l�r. İst�sna belges�ndek�
�st�sna kapsamında �thal ed�len mala �l�şk�n bölüm doldurulduktan sonra �lg�l� gümrük �dares� tarafından bu bölüm de onaylanır.

İst�sna kapsamında mal ve h�zmet alanlar, �st�sna belges�n�n b�tt�ğ� tar�h �t�barıyla belgey� verg� da�res�ne �braz ederek kapattırmak zorundadır.
Verg� da�res� �st�sna belges�nde yer alan mal ve h�zmet bölümler�n�n satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol
ederek �st�sna belges�n� kapatır.

Raf�naj faal�yet�nde bulunan mükellefler tarafından raf�najı yapılacak ürünün satın alınmasında da bu �st�sna hükmü uygulanır.
            4.3. Beyan

Bu �st�sna kapsamında KDV hesaplanmayan tesl�m ve h�zmetler, tesl�m ve h�zmet�n gerçekleşt�ğ� döneme a�t KDV beyannames�nde yer alan
"İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda 307 kod numaralı “Maden arama,
altın, gümüş veya plat�n madenler� �ç�n �şletme, zeng�nleşt�rme ve raf�naj faal�yetler�ne �l�şk�n tesl�m ve h�zmetler” satırı aracılığıyla beyan ed�l�r.
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Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu tesl�m ve h�zmetler�n KDV har�ç tutarı, "Yüklen�len KDV" sütununa bu tesl�m ve
h�zmetlere �l�şk�n alım ve g�derlere a�t belgelerde göster�len toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek �stemeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV"
sütununa “0” yazmalıdır.

4.4. İade
Bu �st�snadan kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır.
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
- Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n örneğ� �le kend�s� tarafından �lg�l� mal ve h�zmete �l�şk�n olarak onaylanan proje kapsamında �st�sna

uygulanarak alınacak mal ve h�zmet l�stes�n�n örneğ�
4.4.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan mahsuben �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

4.4.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan nakden �ade talepler� m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat

ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür.
5. Yatırım Teşv�k Belges� Kapsamında Mak�ne ve Teçh�zat Tesl�mler�nde İst�sna
3065 sayılı Kanunun (13/d) maddes�ndeYatırım Teşv�k Belges� sah�b� mükelleflere belge kapsamındak� mak�ne ve teçh�zat tesl�mler�n�n

verg�den müstesna olduğu hükme bağlanmış olup, bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
5.1. Kapsam

1 Sıra No.lu Muhasebe S�stem� Uygulama Genel Tebl�ğ�nde[23] mak�ne ve c�hazlar, üret�mde kullanılan her türlü mak�ne ve c�hazlar �le
bunların eklent�ler� ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçler� şekl�nde tanımlanmıştır.

Söz konusu �st�sna uygulaması bakımından da mak�ne ve teçh�zat, amort�smana tab� �kt�sad� kıymet n�tel�ğ� taşıyan ve mal ve h�zmet
üret�m�nde kullanılan sab�t kıymetler� �fade etmekted�r.

B�r malın �st�snadan yararlanab�lmes� �ç�n, öncel�kle yatırım teşv�k belges� ek� l�stede yer alması ve mak�ne-teçh�zat n�tel�ğ�nde olması, bu
mak�ne-teçh�zatın kullanıldığı faal�yetler�n tamamen veya kısmen �nd�r�m hakkı tanınan �şlemlerden oluşması gerekmekted�r.

Söz konusu �st�sna hükmü, teşv�k belges� sah�b� mükelleflere belge kapsamında yapılacak mak�ne-teçh�zat tesl�mler�ne �l�şk�nd�r. Dolayısıyla,
teşv�k belges�nde yer alsa dah�, KDV mükellef�yet� bulunmayanlar �le mak�ne-teçh�zatı münhasıran �nd�r�m hakkı tanınmayan �şlemlerde kullanacak
mükelleflere yapılacak tesl�mlerde �st�sna uygulanmaz. Aynı şek�lde, KDV mükellef�yet� olmayan veya mak�ne-teçh�zatı münhasıran �nd�r�m hakkı
tanınmayan �şlemlerde kullanacak olanlar tarafından bu malların �thal�nde, teşv�k belges�nde aks�ne b�lg�ler bulunsa b�le KDV uygulanır. Mak�ne ve
teçh�zatın, �nd�r�m hakkı bulunan �şlemlerde kullanıldığı, hâl�hazırda yapılan faal�yet�n n�tel�ğ� ve alınan mak�ne- teçh�zatın kullanılacağı �şlemler�n
KDV açısından �nd�r�m hakkı tanınan �şlemler olduğu, mükellef tarafından tevs�k ed�leb�l�r.

Sarf malzemeler� ve yedek parçalar �le h�zmet üret�m�nde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındak� masa, sandalye, koltuk, dolap,
mefruşat g�b� dem�rbaşlar mak�ne ve teçh�zat n�tel�ğ�nde olmadığından �st�sna kapsamına g�rmez.

Taşıt araçları da mak�ne ve teçh�zat kapsamına g�rmez. Bu nedenle otomob�l, panel, araz� taşıtı, otobüs (Beled�yeler ve İl Özel İdareler� �le
bunların bağlı kuruluşları ve h�sseler�n�n tamamına sah�p oldukları ş�rketlerce şeh�r �ç� yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere �kt�sap ed�lecek olanlar
har�ç), m�n�büs, kamyonet, kamyon, treyler ve çek�c� (Euro normlarına uygun yeş�l motoru ha�z olan çek�c�ler har�ç) g�b� taşıt araçları �st�snadan
faydalanamaz.

Ancak; yüklü ağırlığı 45 tonu geçen offroadtruck t�p� kamyonlar �le karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya t�p� damperl� kamyonlar,
madenc�l�kte kullanılan damperl� kamyonlar, m�kserl� kamyonlar (beton pompası, s�lobas vb. montel� olanlar dah�l), fr�gor�f�k kamyonlar, sem� veya
fr�gor�f�k treylerler, forkl�ftler, �ş mak�neler�, v�nçler, tarım mak�neler� ve benzerler�n�n tesl�m� ve �thal� �st�sna kapsamındadır.

Hastane yatırımlarına �l�şk�n teşv�k belgeler�nde yer alan ambulanslar, hastane yatırımları bakımından mak�ne ve teçh�zat n�tel�ğ�nde
olduklarından, bunların tesl�m�nde de �st�sna uygulanır.

Ayrıca, yalnızca havaalanlarında yolcuları term�nalden uçağa ve uçaktan term�nale taşımak �ç�n kullanılan ve traf�ğe çıkmayan apron otobüsü
tesl�mler� de yukarıda bel�rt�len şartları taşımaları ve apron dışında taşımacılık �ş� yapmamaları kaydıyla, bu �st�sna kapsamında değerlend�r�l�r.

İst�sna uygulaması mak�ne ve teçh�zat n�tel�ğ�ndek� malların tesl�m�ne yönel�k olduğundan, h�zmet �faları bu uygulamadan yararlanamaz.
Ayrıca mak�ne-teçh�zat n�tel�ğ�nde olmayan l�sans, yazılım, b�lg�sayar programı ve benzer� ürünler de teşv�k belges� ek� l�stede yer ver�lm�ş olsalar dah�
�st�sna kapsamında değerlend�r�lmez. Ancak, teşv�k belges�nde bulunan b�r mak�ne-teçh�zatın �çer�ğ�nde yer alan yazılımla b�rl�kte satışı �st�snanın
uygulanmasına engel değ�ld�r.

Teşv�k belges� ek� l�stelerde yer alan ve teşv�k belges� sah�b� mükellefe b�r bütün hal�nde tesl�m�ne tekn�k olarak �mkân olmadığı �ç�n yatırım
mahall�nde kurulumu, montajı gerçekleşt�r�len mak�ne-teçh�zat �st�sna kapsamındadır. Bu uygulamada, b�zzat tesl�m� yapan mükellef tarafından yatırım
mahall�ndek� kurulum ve montaj �şler�, tesl�mden ayrı olarak f�yatlandırılmadığı sürece h�zmet olarak değerlend�r�l�p �st�sna dışında tutulmaz, �st�sna
kurulum ve montaj dâh�l toplam bedele uygulanır.

Ancak, teşv�k belgel� yatırım mallarına tesl�mden ayrı olarak ver�len tad�l, bakım, onarım g�b� h�zmetler �le başka mükelleflerden alınan
(tesl�m� yapan mükellef tarafından alt yüklen�c�lerden alınan ve bedel� yatırım teşv�k belges� sah�b� mükellefe ayrıca yansıtılanlar dah�l) kurulum,
montaj ve benzer� h�zmetler �st�sna kapsamında değerlend�r�lmez.

Yatırım teşv�k belges� kapsamında tem�n ed�len mak�ne ve teçh�zatın, Ekonom� Bakanlığının �z�n ve onayı �le yatırım teşv�k belges� sah�b� b�r
başka mükellefe, bu mükellef�n sah�p olduğu yatırım teşv�k belges� ek� l�stede aynı mak�ne ve teçh�zatın yer alması şartıyla �st�sna kapsamında devr�
mümkündür. Yatırım teşv�k mevzuatı çerçeves�nde Ekonom� Bakanlığının onay ve �zn�ne tab� olmayan dev�r ve satışlarda, onay ve �z�n aranmaz.

Yatırım teşv�k belges�n�n süres�n�n b�tmes� neden�yle Ekonom� Bakanlığına süre uzatma taleb�nde bulunulması ve taleb�n olumlu karşılanmış
olması hal�nde, süre b�t�m tar�h� �le �lave yatırım süres�n�n ver�ld�ğ� tar�h arasında (ara dönem� kapsayacak şek�lde süre ver�lm�ş olması kaydıyla) süre
uzatımı yapılan yatırım teşv�k belges�ne dayanılarak alınan mak�ne ve teçh�zatlar da �st�sna kapsamındadır.

Yatırım teşv�k belges�n�n düzenlenmes�nden önce, satın alınan mak�ne ve teçh�zatlar bakımından �st�sna uygulamasından yararlanılması
mümkün değ�ld�r. Yatırım teşv�k belges�n�n düzenlenmes�nden önce �st�sna kapsamında tesl�m ed�len mak�ne ve teçh�zata �l�şk�n KDV satıcıdan aranır.

Teşv�k belges� ek� l�stede yer alan set, ün�te, s�stem, takım ve benzer�n� oluşturan mak�ne ve teçh�zat tesl�mler�nde de bu �st�sna kapsamında
�şlem tes�s ed�l�r. Set, ün�te, s�stem, takım ve benzer�n� oluşturan muhtel�f mak�ne ve teçh�zatın kısm� tesl�mler� de �st�sna kapsamındadır.

5.2. İst�sna Uygulaması
İst�sna kapsamında mal satın almak �steyen alıcılar, bağlı oldukları verg� da�res�ne başvurarak, KDV mükellef�yetler�n�n bulunduğuna ve

mak�ne-teçh�zatı �nd�r�m hakkı tanınan �şlemlerde kullanacaklarına da�r �st�sna belges� (EK: 9A) alarak, bu belgen�n örneğ�n� gümrük �dareler�ne veya
yurt�ç�ndek� satıcılara �braz ederler.

Bu �st�snadan faydalanmak üzere verg� da�reler�ne d�lekçe �le başvuran yatırımcılara söz konusu belge ver�l�rken aşağıdak� hususlara d�kkat
ed�l�r:
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a) Yatırımcının verg� da�res�nde KDV mükellef�yet�n�n bulunup bulunmadığı tesp�t ed�l�r.
b) Yatırımcının �şt�gal konusu ve yatırım sonunda üret�lecek mal ya da h�zmet�n mah�yet� göz önünde tutularak, yatırım teşv�k belges� ek�

l�stelerde bel�rt�len mak�ne ve teçh�zatın �nd�r�m hakkı tanınan �şlemlerle �lg�l� olup olmadığı tesp�t ed�l�r.
c) İnd�r�m hakkı tanınan ve tanınmayan �şlemler� b�rl�kte yapan mükellefler�n (Devlet ün�vers�te ve hastaneler�, Beled�yeler vb.) durumu

değerlend�r�l�rken teşv�k belgeler�nde yer alan mak�ne ve teçh�zatı �nd�r�m hakkı tanınan �şlemlerde kullanacakları tevs�k ed�lmel�d�r.
İst�sna belges�, KDV mükellef�ne ver�l�r. Verg� da�res� tarafından�st�sna belges� talep eden�lg�l� b�r�m, kurum ve kuruluşun başvuru anında KDV

mükellef�yet�n�n bulunması durumunda bunlar adına, mükellef�yet�n�n bulunmaması hal�nde �se varsa KDV mükellef� �kt�sad� �şletmes�ne �st�sna
belges� ver�l�r. Bu şek�lde yatırım teşv�k belges� kapsamında alınan mak�ne ve teçh�zatın �lg�l� b�r�m, kurum ve kuruluşun veya �kt�sad� �şletmes�n�n
b�lanço veya akt�f�ne kayded�lmes� ve bu durumun satın almanın gerçekleşt�ğ� döneme �l�şk�n KDV beyannames� verme süres� �ç�nde verg� da�res�ne
b�ld�r�lmes� gerekmekted�r. Aks� halde “�nd�r�m hakkı tanınan �şlemlerde kullanma şartı” yer�ne get�r�lmem�ş olacağından, verg�n�n alıcıdan aranması
gerek�r. Satıcının �st�snalı �şlem beyanı ve �ade taleb� �se genel hükümlere göre yer�ne get�r�l�r.

Yatırım teşv�k belgeler�ne ekl� l�stelerde mak�ne ve teçh�zat tanımına g�ren �kt�sad� kıymetler, belgey� veren �dareler tarafından yukarıdak�
açıklamalar çerçeves�nde bel�rlenerek �st�snadan yararlanacaklar açıkça �fade ed�l�r.

İst�snadan yararlanmak �steyen yatırımcılar tarafından, teşv�k belges� ve ek� l�sten�n aslı satıcıya veya gümrük �dares�ne �braz ed�lerek �st�sna
uygulanması talep ed�l�r.

Sab�t kıymet�n belgede �st�sna kapsamına g�ren mallar arasında yer aldığı bel�rlend�kten sonra KDV uygulamaksızın �şlem yapılır. Ayrıca
satıcılar veya �lg�l� gümrük �dares� tarafından l�sten�n uygun b�r yer�ne, satılan veya �thal ed�len mal m�ktarını bel�rten, "L�sten�n ..... sırasındak� ......
adet mak�ne ve teçh�zat ....... tar�h ve ...... sayılı fatura /gümrük beyannames� �le satılmıştır/�thal� yapılmıştır." şerh konularak �mza ve kaşe (gümrük
�dareler�nde mühür) tatb�k� suret�yle onaylanır. L�stede şerh ver�lecek yer kalmaması durumunda satıcılar veya gümrük �dareler�nce l�steye alonj �lave
ed�lerek, alonj üzer�ne şerh ver�l�r.

Bu şek�lde şerh düşülen l�ste �le yatırım teşv�k belges�n�n b�rer fotokop�s� belge sah�pler� tarafından �mza ve kaşe tatb�k ed�lmek suret�yle
onaylanarak gümrük �dareler�ne veya satıcılara ver�l�r.

Yatırımcılar, yatırım teşv�k belges� ek� l�stelerde her b�r mak�ne ve teçh�zat �ç�n bel�rt�len m�ktardan fazla �st�sna kapsamında mal alamaz.
Satıcılar, �braz ed�len l�stelerdek� şerhlere bakarak, bu m�ktarın aşılmamasına d�kkat etmel�d�r.

Gümrük �dareler� ve yurt�ç�ndek� satıcılar, yukarıda bel�rt�lenşartlar yer�ne gelmeden ve bu belge �braz ed�lmeden �st�sna kapsamında �şlem
yapamaz. Satıcılar tarafından, kend�ler�ne �braz ed�len bu belge 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler�ne göre saklanır.

Yatırım teşv�k belges� kapsamında verg�den �st�sna olarak alınan mak�ne ve teçh�zatın satıcıya �ades�nde asıl �şleme bağlı olarak verg�
hesaplanmaz.

5.3.F�nansal K�ralama Yoluyla Mak�ne-Teçh�zat Alımlarında Uygulama

6361 sayılı F�nansal K�ralama, Faktor�ng ve F�nansman Ş�rketler� Kanunu[24], 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı[25] ek� Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar �le bu Kararın uygulanmasına �l�şk�n 2012/1 No.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın

Uygulanmasına İl�şk�n Tebl�ğ[26]uyarınca, f�nansal k�ralama ş�rketler� aracılığıyla gerçekleşt�r�lecek yatırımlar �ç�n f�nansal k�ralama ş�rket� adına ayrı
b�r teşv�k belges� ver�lmed�ğ�nden, verg� da�reler�ne d�lekçe �le başvuran ve adına teşv�k belges� düzenlenen yatırımcılara ver�len belgede aşağıdak�
hususa da yer ver�l�r.

"Ayrıca, f�nansal k�ralama ş�rketler� aracılığıyla gerçekleşt�r�lecek yatırımlara �l�şk�n f�nansal k�ralama ş�rketler�n�n teşv�k belges� sah�b�
f�rmalara k�ralanmak üzere tesl�m alacakları veya �thal edecekler� mak�ne ve teçh�zat �ç�n teşv�k belges� sah�b� f�rma adına düzenlenen bu belge �le
3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddes� kapsamında �st�sna uygulanır."

Bu belgeye �st�naden, f�nansal k�ralama ş�rket�, yatırımcının teşv�k belges� d�kkate alınarak bu yatırım teşv�k belges� ek� l�stede yer alan ve
yatırımcıya k�ralanacak olan mak�ne ve teçh�zatı Kanunun(13/d) maddes�ndek� �st�sna kapsamında tem�n edeb�l�r. F�nansal k�ralama ş�rket�n�n bu
kapsamda tem�n edeceğ� mak�ne ve teçh�zatı, �lg�l� mevzuat uyarınca k�racının kullanımına bırakması �se "tesl�m" hükmünde olmadığından genel
esaslara göre KDV'ye tab�d�r.

Öte yandan f�nansal k�ralama ş�rket� �le yatırımcı (k�racı) arasında yapılan sözleşmede bel�rt�len süren�n sonunda, mak�ne ve teçh�zatın
yatırımcının (k�racının) mülk�yet�ne geçmemes� veya yatırımın teşv�k belges�nde öngörüldüğü şek�lde gerçekleşmemes� hal�nde, f�nansal k�ralama
ş�rket�ne yapılan tesl�m sırasında alınmayan verg� tutarları 3065 sayılı Kanunun (13/d) maddes� çerçeves�nde yatırımcıdan (k�racıdan) verg� z�yaı cezası
uygulanarak gec�kme fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r.

5.4. B�ld�r�m Zorunluluğu
Teşv�k belges� kapsamında KDV hesaplamadan mal tesl�m�nde bulunan satıcılar tarafından her b�r verg�lend�rme dönem� �ç�nde gerçekleşt�r�len

bu kapsamdak� satışlar (EK: 9B)’de yer alan b�ld�r�m formu, beyanname verme süres� �ç�nde elektron�k ortamda verg� da�res�ne ver�l�r.
Teşv�k belges� veren İdare tarafından, aylık dönemler �t�barıyla verd�kler� teşv�k belges� kapsamındak� yatırım mallarından mak�ne ve teçh�zat

kapsamına g�renler�n tutarları mükellef bazında l�ste hal�nde Gel�r İdares� Başkanlığına b�ld�r�l�r.
Ayrıca teşv�k belges� veren İdare, teşv�k belges� veya ek� l�steler�kaybedenler�; adı soyadı, unvanı, adres�, verg� da�res�, verg� k�ml�k numarası

ve teşv�k belges� tar�h ve sayısını da bel�rterek Gel�r İdares� Başkanlığına b�ld�r�r.
5.5. Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemes�
3065 sayılı Kanunun (13/d) maddes�ne göre, yatırımın teşv�k belges�nde öngörüldüğü şek�lde gerçekleşmemes� hal�nde, zamanında alınmayan

verg� alıcıdan, verg� z�yaı cezası uygulanarak gec�kme fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r. Satıcıların KDV �ade talepler� �se yürürlüktek� mevzuata göre
sonuçlandırılır. Zamanında alınmayan verg�ler �le verg� cezalarında zamanaşımı, verg�n�n tarhını veya cezanın kes�lmes�n� gerekt�ren durumun
meydana geld�ğ� tar�h� tak�p eden takv�m yılının başından �t�baren başlar.

Yatırımın teşv�k belges�nde öngörüldüğü şek�lde gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ� Ekonom� Bakanlığı tarafından tesp�t ed�lerek, gerekl� �şlemler
yapılmak üzere belge sah�b�n�n bağlı olduğu verg� da�res�ne b�ld�r�l�r.

3065 sayılı Kanunun (13/d) maddes�nde yer alan �st�sna kapsamında olmamasına rağmen, söz konusu madde gerekçe göster�lerek ve KDV
�st�snası uygulanarak yapılan satışlarda verg� ve cezaların satıcıdan aranacağı tab��d�r.

5.6. İst�snanın Beyanı
Bu �st�sna kapsamına g�ren �şlemler, KDV beyannames�nde yer alan "İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İst�sna

Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda 308 kod numaralı “Teşv�kl� yatırım mallarının tesl�m�” satırı aracılığıyla beyan ed�l�r.
Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu mal bedeller�n�n KDV har�ç tutarı, "Yüklen�len KDV" sütununa bu mallara

�l�şk�n alış ve g�derlere a�t belgelerde göster�len toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek �stemeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV" sütununa “0”
yazmalıdır.

İst�sna kapsamında �şlem yapanlar, bu Tebl�ğ�n (II/B-1.5.4.) bölümünde bahsed�len b�ld�r�m� yapmak suret�yle �st�snayı tevs�k etmel�d�r.
5.7. İade
Yatırım teşv�k belges� kapsamındak� mak�ne ve teçh�zat tesl�mler�nden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
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- Mak�ne ve teçh�zat �st�snası b�ld�r�m formu
-Alıcının KDV �st�snasından yararlanma hakkı bulunduğunu göster�r �st�sna belges�n�n onaylı örneğ�
- Yatırım teşv�k belges� �le ek� global l�sten�n onaylı örneğ�
5.7.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan mahsuben �ade talepler�, yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
5.7.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

6. L�manlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Dem�ryolu Hatları �le L�man ve Hava Meydanlarının İnşası, Yen�lenmes� ve
Gen�şlet�lmes�ne İl�şk�n İst�sna

3065 sayılı Kanunun (13/e)maddes�nde, l�man ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan dem�ryolu hatları �le l�manlar ve hava meydanlarının
�nşası, yen�lenmes� ve gen�şlet�lmes� �şler�n� f��len kend�s� yapan veya yaptıran mükellefler �le genel bütçel� �darelere bu �şlere �l�şk�n olarak yapılan
mal tesl�mler� ve �nşaat taahhüt �şler�n�nKDV’den �st�sna olduğu hükmebağlanmıştır.

Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
6.1. Kapsam
Bu �st�snanın uygulanmasında l�man ve hava meydanının kapsamı ve sınırları, (II/B-2.1) bölümündek� açıklamalara göre bel�rlen�r.
Tek safhada uygulanacak olan �st�snadan, �nşa, yen�leme ve gen�şletme �şler�n� dışarıdan mal ve �nşaat taahhüt h�zmet� alımı suret�yle kend�

�mkânları �le b�zzat yapan ya da kısmen veya tamamen yüklen�c�lere yaptıran mükellefler �le genel bütçel� �dareler faydalanab�l�r.
Mükellef veya �dare, �ş� b�zzat yapıyorsa bu �şle �lg�l� mal ve �nşaat taahhüt h�zmet� alımlarında KDV uygulanmaz.Malları tesl�m eden

ve/veya�nşaat taahhüt h�zmet�n�verenler�n alışları �se KDV’ye tab�d�r.
Mükellef veya �dare, �ş� yüklen�c�lere yaptırıyorsa, yüklen�c�ler�n düzenleyecekler� faturalarda KDV hesaplanmaz. Ancak yüklen�c�ler�n bu �şle

�lg�l� mal ve h�zmet alımlarında genel hükümler çerçeves�nde KDV uygulanır.
Söz konusu �st�sna l�man ve hava meydanlarının �nşası, yen�lenmes� veya gen�şlet�lmes� �ş�ne yönel�k olup; �nşa, yen�leme veya gen�şletme �ş�n�

yapanın k�racı, �şletme hakkı sah�b� veya mal�k olup olmaması �st�sna uygulanmasınıetk�lemez. Dolayısıyla �st�sna uygulamasından, l�man veya hava
meydanlarındak� alanları/yerler�, �şlet�c� kuruluşlardan k�ralayanların da yararlanab�leceğ� tab��d�r.

Bu �st�snanın uygulanab�lmes� �ç�n alınan mal ve �nşaat taahhüt h�zmetler�, l�man ve hava meydanlarının �nşası, yen�lenmes� ve gen�şlet�lmes�
faal�yetler�ne �l�şk�n olmalıdır.

Bu nedenle mob�lya, mefruşat ve benzer� dem�rbaşlardanl�man ve hava meydanının bütünley�c� parçası olarak kabul ed�lmeyenler �le b�nek
otomob�l�, m�n�büs,otobüs ve benzer� araç alımları �st�sna kapsamında değerlend�r�lmez. İst�sna kapsamında değerlend�r�lmeyecek olan bu alımlara
�l�şk�n yedek parça, yakıt, tad�l, bakım ve onarım masrafları �le ana h�zmet b�r�mler�n�n tad�l, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma g�derler�, her türlü büro
malzemes�, kırtas�ye, y�yecek, g�yecek g�b� alımlar ve tem�zl�k h�zmetler�nde de �st�sna uygulanmaz. 

Ancak, yukarıda sayılan ve �st�sna kapsamında değerlend�r�len �şlemler�n �l�şk�n olduğu faal�yetler�n �crası �le �lg�l� ek�pman, mak�ne, teçh�zat,
sarf malzemes�, yedek parça, �ş mak�nes�, enerj� g�b� mal alımları �le �nşaat taahhüt �şler� �st�sna kapsamında değerlend�r�l�r.

Yüklen�c�n�n yaptığı �ş�n bütünü �ç�nde �st�sna kapsamında olmayan mal ve h�zmetler�n bulunması hal�nde bunlar ayrıca fatura ed�l�r ve bu
tesl�m veya h�zmet bedeller� üzer�nden KDV hesaplanır.

6.2. İst�sna Uygulaması
L�man ve hava meydanlarının �nşası, yen�lenmes� ve gen�şlet�lmes� �şler�n� f��len kend�s� yapan veya başkasına yaptıran mükellef/genel bütçe

kapsamındak� �dare tarafından, bu �ş �ç�n b�r proje hazırlanır ve �lg�l� b�r�me veya makama onaylatılır. Söz konusu proje kapsamında olup �st�sna
kapsamında alınacak mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste elektron�k ortamda s�steme g�r�l�r. Mükellef mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�stey� elektron�k ortamda
s�steme g�rd�kten sonra bağlı olduğu/bulunduğu verg� da�res�ne �st�sna belges� almak �ç�n başvuruda bulunur. Genel bütçe kapsamındak� �dare �se
merkez�n�n veya l�man veya hava meydanının bulunduğu yer verg� da�res�ne başvurmak suret�yle �st�sna belges�n� (EK: 10) alır.

İst�snadan sadece KDV mükellefler� �le genel bütçel� �dareler yararlanab�leceğ�nden verg� da�reler� tarafından KDV mükellef� veya genel bütçe
kapsamında olmayan �dare, k�ş�, kurum ve kuruluşlar adına �st�sna belges� düzenlenemez.

Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n b�r örneğ� mükellef tarafından h�zmet� sunanlara ver�l�r ve �st�sna kapsamında �şlem yapması talep
ed�l�r. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler�ne uygun olarak saklanır.

İst�sna belges�n�n ek�nde, �st�snalı olarak alınacak mal ve h�zmet m�ktarı ve tutarı yer alır. Söz konusu �st�sna belges� kapsamında tesl�m veya
h�zmette bulunan mükellef, �st�sna belges�n�n �lg�l� mal veya h�zmete �l�şk�n bölümünü fatura tar�h�, numarası, mal veya h�zmet m�ktarı ve tutarını
bel�rtmek suret�yle onaylar ve b�r örneğ�n� alır. Mal/h�zmet tesl�m� gerçekleşt�kçe alıcı ve satıcı alım/satım b�lg�ler�n� projeye uygun olarak s�steme
g�rerler.

Satıcı mükellef�n �ade taleb� bu �st�sna belges� esas alınmak suret�yle, �ade �ç�n gerekl� d�ğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
Projen�n sonradan rev�ze ed�lmes�, güncellenmes� veya ek proje düzenlenmes� hal�nde proje kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste de

elektron�k ortamda rev�ze ed�l�r. Rev�ze sonrası �st�sna kapsamına g�ren alışların �st�sna kapsamında alınab�lmes� �ç�n �st�sna belges�n�n rev�ze
ett�r�lmes� gerek�r.

İst�sna belges� projede öngörülen süreyle sınırlı olarak ver�l�r. Projedek� süren�n rev�ze ed�lmes� durumunda, �st�sna belges�ndek� süre de rev�ze
ed�l�r.

Tek satıcıdan alınan proje mal�yet�n�n b�nde 5’�ne kadar olan b�rden fazla mal ve h�zmete �l�şk�n harcamalar l�steye tek satır olarak g�r�leb�l�r.
B�rden fazla b�nde 5’l�k toplu satır yazılab�l�r. Bu şek�lde toplu yazılacak satırlarda yer alan tutarların toplamının proje mal�yet�n�n yüzde 10’unu
aşmaması gerek�r. Bu durumda da mal ve h�zmet�n c�ns�, m�ktarı, tutarı g�b� hususlar, bu kapsamdak� alışları anlaşılır b�r şek�lde açıklayacak detayda
yazılır. Bu alımlara �l�şk�n fatura tar�h ve numarasının l�stede yer alması gerekt�ğ� tab��d�r.

İst�sna kapsamındak� malların �thalat yoluyla tem�n ed�lmes� hal�nde söz konusu belge, �lg�l� gümrük �dares�ne �braz ed�l�r. İst�sna belges�ndek�
�st�sna kapsamında �thal ed�len mala �l�şk�n bölüm doldurulduktan sonra �lg�l� gümrük �dares� tarafından bu bölüm de onaylanır.

6.3. İst�snanın Beyanı
Bu �st�sna kapsamında KDV hesaplanmayan tesl�m ve h�zmetler, KDV beyannames�nde yer alan "İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran

İşlemler" kulakçığının, "Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda 309 kod numaralı satır aracılığıyla beyan ed�l�r.
Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu tesl�m ve h�zmetler�n KDV har�ç tutarı, "Yüklen�len KDV" sütununa bu tesl�m ve

h�zmetlere �l�şk�n alım ve g�derlere a�t belgelerde göster�len toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek �stemeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV"
sütununa “0” yazmalıdır.

İst�sna kapsamında mal ve h�zmet alan mükellef/�dare, �st�sna belges�n�n b�tt�ğ� tar�h �t�barıyla �st�sna belges�n� verg� da�res�ne �braz ederek
kapattırmak zorundadır. Verg� da�res� �st�sna belges�nde yer alan mal ve h�zmet bölümler�n�n satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve
faturalarla uyumunu kontrol ederek �st�sna belges�n� kapatır.

6.4. İade
L�man ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan dem�ryolu hatları �le l�manlar ve hava meydanlarının �nşası, yen�lenmes� ve gen�şlet�lmes�

faal�yetler�nden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır.
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- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
- Verg� da�res�nden alınan �st�sna belges�n�n örneğ� �le kend�s� tarafından �lg�l� mal ve h�zmete �l�şk�n olarak onaylanan proje kapsamında �st�sna

uygulanarak alınacak mal ve h�zmet l�stes�n�n örneğ�
6.4.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan mahsuben �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM tasd�k raporu sonucuna göre
çözülür.

6.4.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan nakden �ade talepler� m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat

ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür.
6.5. Mütesels�l Sorumluluk Uygulaması
İst�snadan yararlanmak �steyen mükellefler, verg� da�res�nden alacakları belgey� tesl�m veya h�zmet� yapacak olan satıcı/yüklen�c� mükellefe

�braz etmel�d�r. Bu belge olmadan �st�sna uygulanması hal�nde, z�yaa uğratılan verg�, ceza, zam ve fa�zlerden tesl�m veya h�zmet� yapan mükellefler �le
b�rl�kte tesl�m veya h�zmet yapılan alıcı da mütesels�len sorumludur.

Kend�s�ne, tesl�m veya h�zmet�n �st�sna kapsamına g�rd�ğ�n� gösteren belge �braz ed�len satıcı/yüklen�c� mükelleflerce, başka b�r şart aramadan
�st�sna kapsamında �şlem yapılır. Daha sonra �şlem�n, �st�sna �ç�n �lg�l� düzenlemelerde bel�rt�len şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra
�hlal ed�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde, z�yaa uğratılan verg� �le buna bağlı ceza, fa�z ve zamlar, kend�s�ne �st�sna kapsamında tesl�m veya h�zmet yapılan
alıcıdan aranır. Satıcının �ade taleb� �se �st�sna kapsamında �şlem yapmış g�b� değerlend�r�l�r.

7. Ulusal Güvenl�k Amaçlı Tesl�m ve H�zmetlere İl�şk�n İst�sna 
3065 sayılı Kanunun (13/f) maddes�yle, M�ll� Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sah�l Güvenl�k Komutanlığı, Savunma

Sanay�� Müsteşarlığı, M�ll� İst�hbarat Teşk�latı Müsteşarlığı, Emn�yet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne m�ll� savunma ve �ç
güvenl�k �ht�yaçları �ç�n uçak, hel�kopter, gem�, den�zaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzer� araçlar, s�lah, müh�mmat, s�lah
malzeme, teçh�zat ve s�stemler� �le bunların araştırma-gel�şt�rme, yazılım, üret�m, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modern�zasyonuna �l�şk�n
olarak yapılan tesl�m ve h�zmetler ve bu tesl�m ve h�zmetler� gerçekleşt�renlere bu kapsamda yapılacak olan, m�ktarı ve n�tel�kler� yukarıda sayılan
kuruluşlarca onaylanan tesl�m ve h�zmetler KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r.

Bu �st�snanın uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda tesp�t ed�lm�şt�r.
7.1. Kapsam
Bu �st�sna;
- M�llî Savunma Bakanlığı,
- Jandarma Genel Komutanlığı,
- Sah�l Güvenl�k Komutanlığı,
- Savunma Sanay�� Müsteşarlığı,
- M�ll� İst�hbarat Teşk�latı Müsteşarlığı,
- Emn�yet Genel Müdürlüğü,
- Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne
(bu kurum ve kuruluşlar sonrak� bölümlerde “Ulusal Güvenl�k Kuruluşları” olarak adlandırılacaktır.) aşağıda bel�rt�len mal tesl�mler� �le h�zmet

�falarında uygulanab�l�r.
Bu kuruluşlara �st�sna kapsamında mal tesl�m� ya da h�zmet �fasında bulunmayı taahhüt eden mükelleflere (yüklen�c�lere) kapsam ve n�tel�ğ�

ulusal güvenl�k kuruluşları tarafından onaylanacak mal tesl�mler� �le h�zmet �falarında da �st�sna uygulanır.
İst�sna kapsamına, ulusal güvenl�k kuruluşlarına;
- Uçak, hel�kopter, gem�, den�zaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzer� araç ve s�lahlar �le bunların oluşturduğu

s�stemler�n tesl�m�,
- Bu araç, s�lah ve s�stemlere �l�şk�n müh�mmat, teçh�zat, yedek parça ve eklent�ler�n�n tesl�m�,
- Yukarıda bel�rt�len araç, s�lah ve s�stemler�n ar-ge, yazılım, üret�m, montaj, tad�l-bakım-onarım ve modern�zasyonuna �l�şk�n mal tesl�m� ve

h�zmet �faları,
g�rmekted�r.
Bu çerçevede söz konusu araç, s�lah ve s�stemler�n tem�n� kapsamında alınan eğ�t�m h�zmetler� de �st�snadan yararlanır. Aynı şek�lde, �dar� ve

h�zmet araçları dışında kalan muharebe ve takt�k harekâtla �lg�l� savunma gereks�nmeler�n� karşılamak üzere, özel olarak muharebe �ç�n �mal ed�len
zırhlı veya zırhsız, s�lahlı veya s�lahsız motorlu araçların tesl�mler� de �st�sna kapsamında mütalaa ed�l�r.

Ulusal Güvenl�k Kuruluşlarına sadece yukarıda bel�rt�len kapsamdak� tesl�m ve h�zmetlerde �st�sna uygulanab�lecek, bu kuruluşların d�ğer
harcamaları genel hükümler çerçeves�nde verg�ye tab� olacaktır. Buna göre, ulusal güvenl�kle �lg�l� kuruluşların yemek, g�yecek, h�zmet b�nası, her
türlü büro malzemes�, mefruşat, kırtas�ye, bentte sayılanlar dışındak� araç alımları, taşıma �şler�, �st�sna kapsamına g�rmeyen �kt�sad� kıymetler�n �mal,
�nşa, tad�l, bakım, onarım harcamaları ve benzer� alımlar �st�sna kapsamında değerlend�r�lmez.

7.2. İst�snanın Uygulanması
7.2.1. Ulusal Güvenl�k Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Tesl�m ve H�zmetlerde
Ulusal güvenl�k kuruluşlarına �st�sna kapsamında doğrudan tesl�m ve h�zmet �fasında bulunan yüklen�c�ler tarafından, düzenleyecekler�

faturada bu Tebl�ğ�n (II/B-7.1.) bölümündek� açıklamalar çerçeves�nde �st�sna uygulanarak �şlem yapılır. Faturada �st�sna kapsamına g�rmeyen �şlemler
de bulunuyorsa, �st�sna olan �şlemler ayrıca göster�l�r.

Bu mal ve h�zmetler� alan ulusal güvenl�k kuruluşları 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 mühür ve �mzasının tatb�k ed�leceğ� b�r belge ver�l�r. Bu yazıda mükellef�n k�ml�k b�lg�ler� �le
faturanın tar�h ve numarasına yer ver�lerek, fatura muhtev�yatı mal ve h�zmetler�n, 3065 sayılı Kanunun (13/f) maddes� gereğ�nce KDV’den müstesna
olduğu bel�rt�l�r. Bu belge 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler�ne uygun olarak yüklen�c� tarafından saklanır ve gerekt�ğ�nde yetk�l�lere
�braz ed�l�r.

İst�sna kapsamına g�ren malların ulusal güvenl�k kuruluşu tarafından 3065 sayılı Kanunun (16/1-a) maddes� kapsamında �st�sna olarak �thal
ed�lmek �stenmes� hal�nde söz konusu belge, �lg�l� gümrük �dares�ne h�taben düzenlen�r.

7.2.2. Yüklen�c� F�rmalara Yapılacak Tesl�m ve H�zmetlerde
Yüklen�c�lere yapılan, kapsam ve n�tel�ğ� �lg�l� ulusal güvenl�k kuruluşu tarafından onaylanan mal tesl�mler� �le h�zmet �faları da �st�sna

kapsamındadır. Yüklen�c�lere yapılan tesl�m ve h�zmetlerde �st�sna uygulaması, aşağıdak� şek�lde yürütülür.
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Yüklen�c� f�rmaların (yurtdışında yerleş�k olanlar dâh�l), �st�sna kapsamındak� alımlarında ulusal güvenl�k kuruluşu �le �mzalanan sözleşme esas
alınır.

Yüklen�c�ler tarafından ulusal güvenl�k kuruluşu �le �mzaladıkları sözleşmeye dayanarak yapılacak tesl�m ve h�zmetler�n üret�m�nde
kullanacakları mal ve h�zmetler� c�ns� ve ölçü b�r�m� (adet, ton, kg, m², vb.) �t�barıyla b�r l�stede toplanır ve ulusal güvenl�k kuruluşunun onayına
sunulur.

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 �nceleyerek ve üzer�nde gerek duyduğu değ�ş�kl�kler� yaparak örneğ� (EK: 11B)’de yer alan b�ç�mde onaylar. İst�sna kapsamında tem�n
ed�lecek mal ve h�zmetler� gösteren bu l�ste, projen�n yürütülmes�nde ortaya çıkan gel�şmeler/�ht�yaçlar (sözleşme değ�ş�kl�ğ�, yen� mallara �ht�yaç
duyulması vb. sebepler) çerçeves�nde ve alıcı ulusal güvenl�k kuruluşunun öngördüğü zaman d�l�mler� �ç�nde değ�şt�r�leb�l�r. Değ�ş�kl�k l�steler�, öncek�
l�ste b�lg�ler�n� �çerecek şek�lde tanz�m olunur.

Ulusal güvenl�k kuruluşu tarafından ayrıca onayladığı l�stedek� mal ve h�zmetler�n KDV’den müstesna olarak tem�n ed�leb�lmes� �ç�n örneğ�
(EK: 11C)’de yer alan, yetk�l� b�r�m am�r�n�n mühür ve �mzasının tatb�k ed�leceğ� belge düzenlenerek yüklen�c�lere ver�l�r. Bu belge 213 sayılı
Kanunun muhafaza ve �braz hükümler�ne uygun olarak yüklen�c� mükellef tarafından saklanır ve gerekt�ğ�nde yetk�l�lere �braz ed�l�r.

Yüklen�c� kuruluş, mal ve h�zmet alımları sırasında ulusal güvenl�k kuruluşu tarafından kend�s�ne ver�len �st�sna belges� �le onaylı l�sten�n
(�lg�l� bölümü f�rma kaşes� tatb�k ed�len ve yetk�l�ler� tarafından �mzalanan) b�r örneğ�n� satıcı mükellefe �braz eder. Satıcı, yüklen�c� f�rma adına
düzenleyeceğ� faturaya söz konusu belgen�n tar�h ve sayısını da yazmak suret�yle tesl�m ve h�zmet bedel�ne KDV uygulamaz.

Yüklen�c� kuruluşun onaylı l�stede yer alan malları �thal etmes� hal�nde �se �st�sna belges� �le onaylı l�sten�n (�lg�l� bölümünün f�rma kaşes�
tatb�k ed�lm�ş ve yetk�l�ler� tarafından �mzalanmış) b�r örneğ� gümrük �dares�ne ver�lerek söz konusu �thalatın KDV uygulanmadan gerçekleşmes�
sağlanır.

Öte yandan, yüklen�c� kuruluşlar �thal ett�kler� ve onaylı l�stede yer alan h�zmetler �ç�n başkaca b�r �şleme gerek olmaksızın sorumlu sıfatıyla
KDV hesaplamaz.

Yüklen�c� f�rma tarafından tesl�m ed�lecek malın aynen satın alınmak veya �thal ed�lmek suret�yle ulusal güvenl�k kuruluşuna tesl�m�nde de bu
bölüm kapsamında �şlem tes�s ed�l�r.

Bu kapsamda �şlem yapılab�lmes� �ç�n yüklen�c�ye düzenlenen aynı faturada yer alan �st�sna kapsamındak� tesl�m ve h�zmetler�n KDV har�ç
tutarları toplamının 10.000 TL ve daha fazla olması gerek�r. Bu sınır �thalat �şlemler� bakımından geçerl� değ�ld�r. L�stede yer alsa dah� bu tutarın
altındak� alımlar �le Tebl�ğ�n (II/B-10.) bölümünde bel�rt�len alt sınırın altında kalan �thalat �şlemler�nde �st�sna uygulanmaz.

7.3. B�ld�r�m Zorunluluğu
Yüklen�c�ler�n, ulusal güvenl�k kuruluşunun onayladığı l�stey� (EK: 11B) onay tar�h�n� �ç�ne alan verg�lend�rme dönem�ne �l�şk�n beyanname

verme süres� �ç�nde ve her halükarda bu l�ste kapsamında alım yapmadan önce elektron�k ortamda Gel�r İdares� Başkanlığına göndermeler� zorunludur.
Yüklen�c�lere �st�sna kapsamında mal tesl�m� ve h�zmet �fasında bulunan satıcılar, bu satışlara a�t b�lg�ler� �lg�l� dönemde, elektron�k ortamda

ver�len KDV beyannames� (e-beyanname) ek�nde yer alan form (EK: 11D) �le Gel�r İdares� Başkanlığına elektron�k ortamda �nt�kal ett�receklerd�r.
İst�sna kapsamındak� �şlemler�n� bu form �le Gel�r İdares� Başkanlığına b�ld�rmeyen mükellefler�n KDV �ade talepler� kabul ed�lmez.

7.4. İst�snanın Beyanı
Bu �st�sna kapsamında KDV hesaplanmayan tesl�m ve h�zmetler, tesl�m ve h�zmet�n gerçekleşt�ğ� döneme a�t KDV beyannames�nde yer alan

"İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda 310 kod numaralı “Ulusal güvenl�k
amaçlı tesl�m ve h�zmetler” satırı aracılığıyla beyan ed�l�r.

Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" alanına �st�snaya konu tesl�m ve h�zmetler�n bedel�, "Yüklen�len KDV" alanına bu tesl�m ve h�zmetlere
�l�şk�n alım ve g�derlere a�t belgelerde göster�len toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek �stemeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV" alanına “0”
yazmalıdır.

Yüklen�c� f�rmalar, ulusal güvenl�k kuruluşları tarafından kend�ler�ne ver�len belgen�n b�r örneğ� (EK: 11A) �le satış faturalarının fotokop�ler�n�
veya fatura muhtev�yatı b�lg�ler� �çeren onaylı b�r l�stey� �lg�l� dönem beyanname verme süres� �ç�nde b�r d�lekçe ek�nde bağlı oldukları verg� da�res�ne
ver�rler.

Yüklen�c�lere �st�sna kapsamında mal tesl�m eden mükellefler �se Tebl�ğ�n (II/B-7.3.) bölümünde bel�rt�len b�ld�r�m� yaparak, �st�sna
kapsamında yapılan �şlem� tevs�k edeceklerd�r.

7.5. İade
Ulusal güvenl�k kuruluşlarına bu bölüm kapsamında doğrudan yapılan tesl�m ve h�zmetlerden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler

aranmaktadır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
- Ulusal güvenl�k kuruluşundan alınan belgen�n onaylı örneğ� (EK: 11A)
Ulusal güvenl�k kuruluşlarına tesl�mde bulunan yüklen�c� f�rmalara yapılan tesl�m ve h�zmetlerden kaynaklanan �ade talepler�nde �se aşağıdak�

belgeler aranmaktadır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Ulusal güvenl�k kuruluşunca yüklen�c� kuruluşa ver�len �st�sna belges� ve ek� l�sten�n onaylı örneğ� (EK: 11C, EK: 11B)
- Örneğ� Tebl�ğ ek�nde yer alan “3065 sayılı KDV Kanununun (13/f) Maddes� Kapsamında Yüklen�c� F�rmalara Yapılan Tesl�m ve H�zmetlere

A�t L�ste” (EK: 11D) KDV Beyannames� ek�nde ver�lm�ş olmalıdır
7.5.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan mahsuben �ade talepler� yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
7.5.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

7.6. Mütesels�l Sorumluluk
Yüklen�c� f�rmaların, ulusal güvenl�k kuruluşu tarafından onaylanan m�ktardan daha fazla mal veya h�zmet� �st�sna kapsamında aldıkları ya da

aldıkları mal veya h�zmet� �st�sna kapsamı dışındak� b�r �şlemde kullandıkları tesp�t ed�ld�ğ� takd�rde, alışta ödenmeyen KDV �le buna bağlı ceza, fa�z
ve zamlar yüklen�c�lerden aranır.

8. Başbakanlık Merkez Teşk�latına Yapılacak Araç Tesl�mler�nde İst�sna
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3065 sayılı Kanunun (13/g) maddes�yle; 6/6/2002 tar�hl� ve 4760 sayılı Özel Tüket�m Verg�s� Kanununa ekl� (II) sayılı l�stede yer alan malların,
Başbakanlık merkez teşk�latına tesl�m�KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r.

Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
8.1. Kapsam
4760 sayılı Kanuna ekl� (II) sayılı l�stede yer alan araçların, Başbakanlık merkez teşk�latına tesl�m�nde KDV hesaplanmaz. Ancak, söz konusu

araçların Başbakanlığa bağlı, �lg�l�, �l�şk�l� kurul, kurum veya kuruluşlara tesl�m�, genel esaslar çerçeves�nde verg�lend�r�l�r.
D�ğer taraftan, 4760 sayılı Kanuna ekl� (II) sayılı l�stede yer alan malların Başbakanlık merkez teşk�latı tarafından �thal� de KDV’den �st�snadır.
8.2. İst�snanın Beyanı
Bu �st�sna kapsamında KDV hesaplanmayan �şlemler, tesl�m�n yapıldığı döneme a�t KDV beyannames�nde yer alan "İst�snalar-D�ğer İade

Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda 319 kod numaralı “Başbakanlık Merkez Teşk�latına
Yapılan Araç Tesl�mler�” satırı aracılığıyla beyan ed�l�r.

Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu tesl�m bedel�, "Yüklen�len KDV" sütununa bu �şlemle �lg�l� alım ve g�derlere a�t
belgelerde göster�len toplam KDV tutarı yazılır.

İade talep etmek �stemeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV" sütununa �l�şk�n alana “0” yazmalıdır.
8.3. İade
Mükellefler�n 4760 sayılı Kanuna ekl� (II) sayılı l�stede yer alan araçları, Başbakanlık merkez teşk�latına tesl�m�nden kaynaklanan �ade

talepler�nde aşağıdak� belgeler aranmaktadır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
8.3.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan mahsuben �ade talepler�, yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
8.3.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM tasd�k raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM tasd�k raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde, mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM tasd�k raporu sonucuna göre
çözülür.

9. Ürün Senetler�n�n İht�sas/T�caret Borsaları Aracılığıyla İlk Tesl�m�
9.1. Kapsam

3065 sayılı Kanunun (13/ğ) maddes� �le 5300 sayılı Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk Kanununa
[27]

 göre düzenlenen ürün senetler�n�n,
�ht�sas/t�caret borsaları aracılığıyla �lk tesl�m� KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r.
            Buna göre, l�sanslı depoya konulan ürünler�n �ht�sas/t�caret borsalarında, kend�ler�n� tems�l eden ürün senetler� aracılığıyla �lk tesl�mler�nde
KDV hesaplanmaz.
            Söz konusu düzenleme, tam �st�sna mah�yet�nde olduğundan, KDV mükellef�yet� bulunan ürün sah�pler� tarafından bu tesl�mle �lg�l� olarak
yüklen�len ve �nd�r�m yoluyla g�der�lemeyen KDV tutarları mükelleflere talepler� doğrultusunda �ade ed�leb�l�r.

9.2. İade
L�sanslı depoya koydukları ürünler�tems�l eden ürün senetler�n� �ht�sas/t�caret borsalarında devretmek suret�yle bu ürünler�n �lk tesl�m�n� yapan

KDV mükellefler�n�n, �st�sna kapsamındak� bu �şlemler�ne yönel�k �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- Ürünü tems�l eden ürün sened�n�n b�r örneğ� �le bu �şlem�n “�lk tesl�m” olduğunu tevs�k etmek üzere �ht�sas/t�caret borsalarından alınacak yazı
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
9.2.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan mahsuben �ade talepler�, yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın ve

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmaksızın yer�ne get�r�l�r.
9.2.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�, verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde, mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat,verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

10.İst�sna Uygulamalarında Alt Sınır
3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�n�n son fıkrası uyarınca, 213 sayılı Kanunun 232 nc� maddes�nde yer alan ve �lg�l� yılda uygulanmakta

olan hadd�, �st�sna uygulamasında asgar� tutar olarak bel�rlemeye ve bel�rlenen bu tutarı �k� katına kadar artırmaya, sıfıra kadar �nd�rmeye Bakanlar
Kurulu, �st�sna kapsamına g�recek tesl�m ve h�zmetler� tanımlamaya, �st�snaya �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.

Bakanlar Kurulunca bu yetk�, 2004/8127 sayılı Kararname[28] �le kullanılarak, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�nde sayılan �st�snaların
uygulanmasında alt l�m�t, KDV har�ç 100 TL olarak tesp�t ed�lm�şt�r.

Bu düzenleme uyarınca, 13 üncü maddede sayılan �st�snalar kapsamına g�ren �şlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzer� belgelerde
göster�len �şlem bedel�n�n KDV har�ç tutarının 100 TL’n�n altında olması hal�nde bu �şlemlerde �st�sna uygulanmaz ve genel esaslar çerçeves�nde KDV
hesaplanır.

KDV har�ç �şlem bedel�n�n 100 TL ve daha fazla olması hal�nde bedel�n tamamı �ç�n �st�sna kapsamında �şlem yapılır.
Kısım kısım mal tesl�m� veya h�zmet yapılması mutat olan veya bu hususlarda anlaşılan durumlarda faturanın başlangıçta toplam bedel

üzer�nden düzenlenmes� ve fatura tutarının da KDV har�ç 100 TL’y� geçmes� durumunda �st�sna uygulanab�l�r.
Aynı belgede �st�sna kapsamına g�ren b�rden fazla �şlem�n yer alması ve bunların toplamının KDV har�ç 100 TL ve daha fazla olması hal�nde

de �st�sna kapsamında �şlem yapılır.
Aynı belgede �st�sna kapsamına g�ren ve g�rmeyen �şlemler�n b�rl�kte yer alması hal�nde �se her b�r �şlem, tür ve tutar �t�barıyla faturada ayrı

ayrı göster�l�r, �st�sna kapsamına g�ren �şlemlere a�t bedeller toplamının KDV har�ç 100 TLve daha fazla olması hal�nde, sadece �st�sna kapsamına
g�rmeyen �şlem bedeller�n�n toplamı üzer�nden KDV hesaplanır.
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C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI
1. Trans�t ve Türk�ye �le Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşler�nde İst�sna
3065 sayılı Kanunun (14/1) �nc� maddes� �le trans�t ve Türk�ye �le yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık �şler�nde Bakanlar Kurulu

tarafından bel�rlenecek taşıma �şler� verg�den �st�sna ed�lm�şt�r.
Kanunun (14/2) maddes� uyarınca söz konusu �st�sna, �kametgâhı, kanun� merkez� ve �ş merkez� Türk�ye'de bulunmayan mükelleflere, b�r d�ğer

�fade �le Gel�r ve Kurumlar Verg�s� Kanunlarına göre dar mükellef�yete tab� gerçek ve tüzel k�ş�lere karşılıklı olmak şartıyla uygulanır.
Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
1.1. Kapsam
3065 sayılı Kanunun (14/1) �nc� maddes�nde Bakanlar Kuruluna ver�len yetk�ye dayanılarak yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı[29] �le trans�t ve Türk�ye �le yabancı ülkeler arasında den�z, hava, karayolu ve dem�ryolu �le yapılan yük ve yolcu taşıma �şlemler� KDV’den
�st�sna ed�lm�şt�r.

İst�sna kapsamına;
- Yabancı b�r ülkede başlayıp Türk�ye'den geçerek yabancı b�r ülkede sona eren,
- Yabancı b�r ülkede başlayıp Türk�ye'de sona eren,
- Türk�ye'de başlayıp yabancı b�r ülkede sona eren,
taşıma �şler� g�rmekted�r.
İst�sna kapsamına g�ren taşıma faal�yetler�n�n tamamının veya b�r kısmının başka taşımacılara yaptırılması hal�nde, gerek taşıma �ş�n� yaptıran

f�rmaya karşı muhatap olarak �ş� yüklenen organ�zatör f�rmanın, gerekse �k�nc� derece yüklen�c� olarak f��l� nakl�yey� gerçekleşt�ren f�rmanın bu
faal�yetler� �st�sna kapsamına g�rd�ğ�nden, her �k� faal�yet �ç�n de verg� hesaplanmaz. Ancak �k�nc� derece yüklen�c�n�n taşıma faal�yet�n�n Türk�ye
�ç�nde başlayıp b�tmes� hal�nde, bu �şler KDV’ye tab�d�r.

Örnek: İthalatçı (A) f�rması, �thal edeceğ� malların Arjant�n’den Konya’dak� deposuna taşınması �ç�n Türk�ye’de muk�m (B) f�rması �le
anlaşmıştır.(B) f�rması malların Arjant�n – Mers�n l�manı den�z yolu �le taşımasını kend�s� yapmakta, Mers�n-Konya kara taşımasını �se (C) f�rmasına
yaptırmaktadır.

(B) f�rmasının, (A) f�rmasına Arjant�n–Konya taşımasının tamamı �ç�n düzenleyeceğ� faturada KDV hesaplanmayacak, (C) f�rmasının Mers�n–
Konya taşıması �ç�n (B) f�rmasına düzenleyeceğ� faturada �se KDV hesaplanacaktır. (B) f�rması bu taşıma neden�yle yüklend�ğ� KDV’y� �ade
hesaplarına dah�l edeb�lecekt�r.

Ayrıca, taşıma �ş�nde kullanılan aracın taşıma h�zmet�n� gerçekleşt�ren mükellefe a�t olması veya k�ralanmış olması, �st�sna uygulamasına engel
değ�ld�r.

Uluslararası taşımacılık �ş�n�n Ro-Ro gem�ler� vasıtasıyla ve dorse (römork) kullanılarak yurt�ç� ve yurtdışında farklı çek�c�lerle
gerçekleşt�r�lmes� de mümkündür.

Serbest bölgeden yurtdışına veya yurtdışından serbest bölgeye yapılan taşımalar 3065 sayılı Kanunun 14 üncü maddes� gereğ�nce KDV’den
�st�snadır. Ancak, serbest bölgeden ülke �ç�ndek� herhang� b�r noktaya veya ülke �ç�nden serbest bölgeye yapılan taşımacılık söz konusu �st�sna
kapsamına g�rmemekted�r. Yurt�ç�ndek� noktanın; d�ğer b�r serbest bölge, gümrüklü saha, gümrük antreposu, gümrüksüz satış mağazaları g�b� yerler
olması taşıma �ş�n�n verg�ye tab� olmasını engellemez.

KDV’den �st�sna ed�len uluslararası taşıma �şler�ne a�t b�let satışı yapan mükellefler�n, bu �şlemlere �l�şk�n olarak hesapladıkları kom�syonlar da
taşımacılık �ş� �ç�nde mütalaa ed�l�r ve �st�snadan yararlanır.

B�let satış kom�syonunun, acente tarafından taşıma f�rmasına fatura düzenlemek suret�yle taşıma f�rmasından tahs�l ed�ld�ğ� durumlarda,
kom�syon faturasında “Uluslararası taşımaya a�t b�let satışına �l�şk�n kom�syon olduğundan 3065 sayılı KDV Kanununun 14 üncü maddes� gereğ�nce
KDV hesaplanmamıştır.” açıklamasına yer ver�l�r ve faturadak� bedel üzer�nden KDV hesaplanmaz. Kom�syonun, acenteler tarafından b�let veya fatura
üzer�nde ayrıca göster�lerek doğrudan yolcudan tahs�l ed�ld�ğ� durumda �se b�let, f�ş veya fatura üzer�nde ayrıca göster�len kom�syon tutarı üzer�nden
KDV hesaplanmaz.

1.2. İst�snanın Beyanı
Bu �st�sna kapsamındak� taşımacılık �şler�, h�zmet�n tamamlandığı döneme (yurt dışına yapılan veya trans�t taşımalarda en erken gümrük

bölges�nden çıkıldığı döneme) a�t KDV beyannames�nde yer alan "İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İst�sna
Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda 311 kod numaralı “Uluslararası taşımacılık” satırı aracılığıyla beyan ed�l�r.

Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu h�zmet bedel�, "Yüklen�len KDV" sütununa bu h�zmet dolayısıyla yüklen�len
KDV tutarı yazılır. İade talep etmek �stemeyen mükellefler, “Yüklen�len KDV” sütununa “0” yazmalıdır.

1.3. İade
Trans�t ve Türk�ye �le yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık �şler�nden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
- Uluslararası taşımacılık faal�yet�n�n yürütülmes� �ç�n �lg�l� mevzuat gereğ�nce yetk� belges� alınmasının zorunlu olması hal�nde, söz konusu

belge (Bu belge, belgede değ�ş�kl�k olmaması kaydıyla sadece b�r defa ver�l�r.)
- Taşımacılık �ş�n�n mah�yet�ne göre aşağıda sayılan belgelerden b�r�;
a) Kara Taşımacılığında; Trans�t Beyannames� / TIR Karnes� / Form 302 Belges� / Kara Man�festosu / Yük Sened� (CMR) / Geç�ş Belges�

(Dozvola) /Özet Beyan veya Özet Beyan Yer�ne Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevs�k Ed�c� Belge / Trans�t Refakat Belges� veya
bunların gerekl� b�lg�ler� �ht�va eden l�stes� (aslı veya noter, gümrük �dares� ya da YMM onaylı örnekler�).

TIR karnes�n�n b�r�nc� sayfasının ve Türk�ye sınır kapılarından g�r�ş veya çıkışlarda bu kapı Gümrükler�ne bırakılan nüshasının d�p koçanının
noterden tasd�kl� b�rer fotokop�s�n�n �brazı da mümkündür. Ayrıca, uluslararası taşımacılık �st�snasının belgelend�r�lmes�nde; 85/9449sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı
[30]

 �le TIR karneler�n� vermeye ve lüzumu hal�nde bunları büyük şeh�rlerdek� t�caret odaları kanalı �le tevz� edeb�lmeye yetk�l� kılınan
Türk�ye T�caret Odaları, Sanay� Odaları ve T�caret Borsaları B�rl�ğ�n�n TIR �şlemler�n� yapmakla görevlend�rd�ğ� t�caret ve/veya sanay� odalarınca
tasd�k ed�lm�ş olan TIR karnes� suretler� de kabul ed�l�r.

İst�sna kapsamına g�ren taşımalarda TIR karnes� kullanılması hal�nde TIR karnes�n�n b�r�nc� sayfasının ve gümrük kapılarında bırakılan
nüshasının d�pkoçanlarının tasd�kl� fotokop�ler� tevs�k �şlem� �ç�n yeterl� sayılır ve tüm d�pkoçan fotokop�ler� tek sayfa olarak �stenmez.

b) Den�z ve Havayolu Taşımacılığında; Den�z veya Hava Man�festosu / Den�z veya Hava Konş�mentosu / Trans�t Beyannames� / Özet Beyan
veya Özet Beyan Yer�ne Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevs�k Ed�c� Belge / Trans�t Refakat Belges� veya bunların gerekl� b�lg�ler�
�ht�va eden l�stes� (aslı veya noter, gümrük �dares� ya da YMM onaylı örnekler�).

c) Dem�ryolu Taşımacılığında; Trans�t Beyannames� / Uluslararası Dem�ryolu TaşımacılığıAnlaşmasıkapsamında dem�ryolu �le yapılan eşya
taşımasında kullanılan belge(CIV Belges�) / Topluluk transit rej�m�n�nuygulanab�ld�ğ�yerlerde, burej�maltındak�dem�ryolu �le yapılan taşıma
�şlemler�nde beyanname yer�ne kullanılan belge(CIM Belges�) / Rem�z Bülten� / Özet Beyan veya Özet Beyan Yer�ne Geçen Belgeler / Özet Beyana
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İade talep etmek �stemeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV" sütununa �l�şk�n alana “0” yazmalıdır.

Dayanak Oluşturan Tevs�k Ed�c� Belge / Trans�t Refakat Belges� veya bunların gerekl� b�lg�ler� �ht�va eden l�stes� (aslı veya noter, gümrük �dares� ya da
YMM onaylı örnekler�).

ç) Yukarıda sayılan taşımacılığın tevs�k�ne �l�şk�n belgeler har�c�nde, Gümrük Yönetmel�ğ�’n�n
[31]

61 ve 118 �nc� maddeler� kapsamındak�
d�ğer belgeler�n aslı veya noter, gümrük �dares� ya da YMM onaylı örnekler�n�n �brazı da mümkündür.

Yukarıda sayılan belgeler, yapılan taşıma �ş�n�n uluslararası taşımacılık �ş� kapsamında olduğunu �spat etmes� ve gümrük g�r�ş çıkış tar�h�yle
�l�şk�lend�r�lmes� kaydıyla �ade talepler�nde tevs�k ed�c� belge olarak kabul ed�leb�l�r.

Bu belgeler gümrük �dareler�nce onaylanmasa dah� �st�sna kapsamında �şlem yapan mükellefler�n �ade talepler�nde tevs�k ed�c� belge olarak
kabul ed�leb�l�r; ancak belgeler�n �çer�ğ� konusunda herhang� b�r tereddüt yaşanması hal�nde �lg�l� gümrük �dares�nden b�lg� �sten�l�r.

d) Organ�zatörlerde, taşımayı f��len yapanlara a�t fatura b�lg�ler�n� �çeren l�ste �le bunlardan tem�n ed�len taşımacılığı tevs�k eden yukarıdak�
belgelere �l�şk�n b�lg�ler� �çeren l�ste kabul ed�l�r.

1.3.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan mahsuben �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�, verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

1.3.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�, verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

2. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motor�n Tesl�mler�nde İst�sna

3065 sayılı Kanunun (14/3) maddes�yle; 4054 sayılı Rekabet�n Korunması Hakkında Kanun
[32]

 �le 5015 sayılı Petrol P�yasası Kanunu
[33]

hükümler� çerçeves�nde, Bakanlar Kurulunca bel�rlenen sınır kapılarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun �hracat rej�m� kapsamında yurtdışına
çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çek�c� ve soğutucu ün�tes�ne sah�p yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ün�teler�n standart yakıt
deposu m�ktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurtdışına çıkışlarında yapılacak motor�n tesl�mler� KDV’den �st�sna ed�lm�ş, �st�snanın uygulamasına
�l�şk�n usul ve esasların bel�rlenmes� konusunda Mal�ye Bakanlığı yetk�l� kılınmıştır.

Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
2.1. Kapsam
İst�sna, sadece Bakanlar Kurulunca bel�rlenen sınır kapılarındak� gümrüklü sahalarda uygulanır.
İst�sna kapsamına, yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çek�c� ve soğutucu ün�tes�ne sah�p yarı römorkların depolarına (araçların ve

soğutucu ün�teler�n standart yakıt deposu m�ktarlarını aşmamak kaydıyla) 11 Ser� No.lu Özel Tüket�m Verg�s� (ÖTV) Genel Tebl�ğ�nde[34] bel�rt�len
bay�ler tarafından y�ne aynı Genel Tebl�ğ kapsamında yapılacak motor�n tesl�mler� g�rmekted�r.

11 Ser� No.lu ÖTV Genel Tebl�ğ�n�n “Tanımlar” başlıklı (1.) bölümünde, söz konusu �st�snadan yararlanacak araçların alab�lecekler� akaryakıt
m�ktarlarını bel�rleyen standart yakıt deposunun, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nc� maddes�n�n (9) numaralı fıkrasının (c) bend�ndek� hüküm
kapsamında gümrük verg�s� �st�snası uygulanan standart depolarını �fade ett�ğ� bel�rt�lm�şt�r.

İst�sna; Bakanlar Kurulu Kararlarıyla bel�rlenm�ş olan sınır kapılarında, �hracat rej�m� kapsamında yurtdışına çıkarılacak olan eşyayı taşıyan
kamyon, çek�c� ve soğutucu ün�tes�ne sah�p yarı römorklara yapılacak motor�n tesl�m�, gümrük verg�s� �st�snası uygulanan standart yakıt deposu m�ktarı
�le sınırlı olarak uygulandığından, bu araçlara 4458 sayılı Kanun hükümler�ne göre bel�rlenen standart yakıt deposu m�ktarının üzer�nde yapılacak olan
akaryakıt tesl�mler�nde �st�sna uygulanması mümkün değ�ld�r.

Yukarıda bel�rt�len m�ktar ve uygulamalarla �lg�l� olarak 4458 sayılı Kanun ve 4760 sayılı Kanun uygulamaları hakkında yapılacak
düzenlemeler, söz konusu KDV �st�snası uygulaması �ç�n de geçerl�d�r.

2.2. İst�snanın Beyanı
Bu �st�sna kapsamındak� tesl�mler, KDV beyannames�nde yer alan "İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İst�sna

Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda 315 kod numaralı “İhraç konusu eşyayı taşıyan kamyon, çek�c� ve yarı römorklara yapılan motor�n tesl�mler�”
satırı aracılığıyla beyan ed�l�r. Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu tesl�m bedel�, "Yüklen�len KDV" sütununa bu tesl�mler
dolayısıyla yüklen�len KDV tutarı yazılır.

2.3. İade
İhraç malı taşıyan araçlara

yapılan motor�n tesl�mler�nden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
- İst�sna kapsamında tesl�m ed�len malların alış faturaları l�stes�
- 11 Ser� No.lu ÖTV Genel Tebl�ğ� ek�ndek� "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Verg�den İst�sna Motor�n Tesl�m�ne İl�şk�n B�ld�r�m Formu" nun b�r

örneğ�
2.3.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan mahsuben �ade talepler� yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
2.3.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

 
Ç. DİPLOMATİK İSTİSNALAR
3065 sayılı Kanunun (15/1) �nc� maddes� �le karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletler�n Türk�ye'dek� d�plomat�k tems�lc�l�kler�ne,

konsolosluklarına ve bunların d�plomat�k haklara sah�p mensuplarına yapılan tesl�m ve h�zmetler �le uluslararası anlaşmalar gereğ�nce verg� muaf�yet�
tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan tesl�m ve h�zmetler verg�den �st�sna ed�lm�şt�r.

Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
1. D�plomat�k Tems�lc�l�k ve Konsolosluklara Yapılacak Tesl�m ve H�zmetlerde İst�sna
1.1. Kapsam
3065 sayılı Kanunun (15/1-a) maddes�ne göre, karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletler�n Türk�ye'dek� d�plomat�k tems�lc�l�kler�ne,

konsolosluklarına yapılan tesl�m ve h�zmetler verg�den �st�snadır.
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Bu hüküm uyarınca d�plomat�k tems�lc�l�kler ve konsolosluklara yönel�k �st�sna uygulaması karşılıklılık �lkes� çerçeves�nde yürütülmekte,
�st�sna uygulanacak ülkeler �le �st�sna kapsamına g�ren mal ve h�zmetler Mal�ye Bakanlığı �le Dış�şler� Bakanlığı tarafından müştereken
bel�rlenmekted�r.

Tems�lc�l�kler ve konsolosluklara, Dış�şler� Bakanlığınca �st�snadan faydalanacakları mal ve h�zmetler� gösteren b�r belge ver�l�r. Karşılıklılık
�lkes� çerçeves�nde asgar� harcama l�m�tler� Dış�şler� Bakanlığınca bel�rlen�r ve bu m�ktar �st�sna belges�nde bel�rt�l�r.

Bu belge d�plomat�k tems�lc�l�k ve konsoloslukların resm� alımları �ç�n geçerl�d�r. Satıcılar tarafından, kend�ler�ne �braz ed�len �st�sna belgeler�
�ncelenerek, satın alınmak �sten�len mal ve h�zmetler�n �st�sna kapsamına g�r�p g�rmed�ğ� tesp�t ed�l�r, kapsama g�ren mal ve h�zmetler�n satışına �l�şk�n
olarak düzenlenen faturada KDV hesaplanmaz.

D�plomat�k tems�lc�l�k veya konsolosluk adına düzenlenecek faturada, tems�lc�l�k adı ve adres� �le �st�sna belges�n�n tar�h ve numarasına ve
ayrıca tems�lc�l�k adına alım yapanın b�lg�ler�ne (adı-soyadı, adres�, k�ml�k kartı numarası) yer ver�l�r.

Söz konusu belgede tems�lc�l�k adına alım yapmaya yetk�l� olduğu bel�rt�lenler dışındak�lere �st�sna kapsamında satış yapılmaz.
Yukarıdak� açıklamalar takr�r yöntem�n�n uygulandığı tesl�mler �ç�n geçerl� değ�ld�r.
3065 sayılı Kanunun (16/1-a) maddes�ne göre yurt�ç�nde tesl�mler� KDV’den �st�sna olan malların �thal� de verg�den �st�snadır.  D�plomat�k

tems�lc�l�k ve konsoloslukların resm� kullanımı �ç�n �kt�sap edeceğ� malların Dış�şler� Bakanlığınca ver�lecek belgede açıkça bel�rt�lmes� şartıyla yurt
�ç�nden satın alınması veya doğrudan elç�l�k tarafından �thal� KDV’den �st�snadır. İst�sna belges�n�n sadece �thal ed�lecek mal �ç�n ver�lm�ş olması
hal�nde �se yurt �ç�nden satın alınması sırasında �st�sna uygulanmayacaktır.

1.2. İst�snanın Beyanı
D�plomat�k �st�sna kapsamındak� �şlemler, �şlem�n tamamlandığı döneme a�t KDV beyannames�nde yer alan "İst�snalar-D�ğer İade Hakkı

Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda 312 kod numaralı “D�plomat�k organ ve m�syonlara yapılan
tesl�m ve h�zmetler” satırı aracılığıyla beyan ed�l�r.

Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu �şlem bedel�, "Yüklen�len KDV" sütununa bu �şlem�n bünyes�ne g�ren KDV
tutarı yazılır.

İade talep etmek �stemeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV" sütununa �l�şk�n alana “0” yazmalıdır.
1.3. İade
Yabancı devletler�n Türk�ye'dek� d�plomat�k tems�lc�l�kler�ne, konsolosluklarına yapılan tesl�m ve h�zmetlerden kaynaklanan �ade talepler�nde

aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
- Dış�şler� Bakanlığından alınan İst�sna Belges�n�n örneğ�
-Takr�r yöntem� kapsamındak� �şlemlerde Dış�şler� Bakanlığından alınan İst�sna Belges�n�n veya Takr�r Belges�n�n aslı veya onaylı örneğ�.
1.3.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan mahsuben �ade talepler� yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
1.3.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM tasd�k raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM tasd�k raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde, mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat verg� �nceleme raporu veya YMM tasd�k raporu sonucuna göre
çözülür.

2. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Tesl�m ve H�zmetlerde İst�sna
2.1. Kapsam
3065 sayılı Kanunun (15/1-b) maddes�ne göre, uluslararası anlaşmalar gereğ�nce verg� muaf�yet� tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların

mensuplarına yapılan tesl�m ve h�zmetler verg�den �st�snadır.
İst�snadan, Türk�ye Cumhur�yet�'n�n taraf olduğu anlaşmalar gereğ�nce verg� muaf�yet� tanınan uluslararası kuruluşlar yararlanır. Kapsam esas

�t�barıyla, verg� bağışıklığı veya ayrıcalığın tanındığı uluslararası anlaşmalardak� hükümlere göre bel�rlen�r.
Bu kapsamdak� kuruluşlara resm� �ht�yaçlarında kullanacakları mal ve h�zmetler�n KDV’den �st�sna olarak tem�n ed�lmes�n� sağlamak amacıyla

Mal�ye Bakanlığının görüşü alınmak suret�yle Dış�şler� Bakanlığınca �st�snadan faydalanacakları mal ve h�zmetler� gösteren KDV/ÖİV D�plomat�k
İst�sna Belges� ver�l�r.

Satıcılar tarafından, kend�ler�ne �braz ed�len �st�sna belgeler� �ncelenerek, satın alınmak �stenen mal ve h�zmetler�n �st�sna kapsamına g�r�p
g�rmed�ğ� tesp�t ed�l�r, kapsama g�ren mal ve h�zmetler�n satışına �l�şk�n olarak düzenlenen faturada KDV hesaplanmaz.

Uluslararası kuruluşlar adına düzenlenmes� gereken faturada, kuruluşun adı, adres�, �st�sna belges�n�n tar�h ve numarası ve uluslararası kuruluş
adına alım yapanın b�lg�ler�ne (adı-soyadı, adres�, k�ml�k kartı numarası) yer ver�l�r.

Söz konusu belgede uluslararası kuruluş adına alım yapmaya yetk�l� olduğu bel�rt�lenler dışındak�lere �st�sna kapsamında satış yapılmaz.
Ayrıca, �st�snadan yararlanmak �steyen kuruluşların uluslararası b�r tems�lc�s� n�tel�ğ�nde olmayıp sadece söz konusu kuruluşların b�r üyes� n�tel�ğ�nde
olmaları durumunda da �st�sna uygulanmaz.

Takr�r yöntem� uygulanan tesl�mler �ç�n yukarıdak� açıklamalar geçerl� değ�ld�r.
2.2. Kuzey Atlant�k Antlaşması Teşk�latı Müşterek Enfrastrüktür Programları Gereğ�nce Türk�ye'de Yapılacak İnşa ve Tes�s

İşlemler�ne İl�şk�n İst�sna Uygulaması

20/12/1985 tar�hl� ve 85/10191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında[35], Kuzey Atlant�k Antlaşması Teşk�latı Müşterek Enfrastrüktür Programları
gereğ�nce Türk�ye'de yapılacak tes�sler�n etüt, proje ve �nşasına �l�şk�n olarak Kuzey Atlant�k Antlaşması Teşk�latına veya onun namına yetk�l�
makamlara yapılan tesl�m ve h�zmetler�n KDV’den �st�sna olduğu hükme bağlanmıştır.

Uluslararası anlaşma hükümler�yle kend�ler�ne �st�sna veya muaf�yet tanınan kuruluşların, �lg�l� uluslararası anlaşmaya atıfta bulunarak satın
alacakları mal ve h�zmetlere KDV uygulanmamasını b�r yazı �le talep etmeler� ve bu yazıya �st�naden mal tesl�m eden veya h�zmet yapan kuruluşların
faturalarında KDV’y� ayrıca göstermemeler� gerekmekted�r.

Buna göre, Kuzey Atlant�k Teşk�latı Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğ�nce Türk�ye'de yapılacak tes�sler�n etüt, proje ve �nşasına �l�şk�n
olarak Kuzey Atlant�k Teşk�latı veya onun namına 26/7/1971 tar�hl� ve 7/2864 sayılı Kararnamede bel�rt�len yetk�l� makamlara, satıcılar veya
müteahh�tler tarafından yapılan mal tesl�m� ve h�zmet �falarında, bu makamlar tarafından resm� �ht�yaçlarında kullanılacağı yazılı olarak bel�rt�len
mal ve h�zmetler �ç�n düzenlenecek fatura ve benzer� ves�kalarda KDV göster�lmez.

2.3. Türk�ye �le Amer�ka B�rleş�k Devletler� Arasında Verg� Muaf�yetler� Anlaşması Gereğ�nce, Ortak Savunma Amacıyla Yapılan Mal
ve H�zmet Alımlarında İst�sna Uygulaması

30/6/1954 tar�hl� ve 6426 sayılı Kanunla
[36]

 onaylanan 23/6/1954 tar�hl� Türk�ye �le Amer�ka B�rleş�k Devletler� Arasında Verg� Muaf�yetler�
Anlaşmasının 8 �nc� maddes� �le ek�n�n 16 ncı maddes�nde; Türk�ye Cumhur�yet� �le Amer�ka B�rleş�k Devletler� Hükümetler�n�n, Anlaşmada bel�rt�len
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ve Anlaşmanın amacına uygun düşen Türk verg�, res�m ve harçları �le daha sonra �hdas ed�lecek benzer mah�yettek� verg�, res�m ve harçların, ortak
savunma harcamalarına yansıtılmaması �ç�n münas�p b�r muaf�yet sağlanması hususunda usul bel�rlemeler� öngörülmüş, bu hükümlere dayanılarak

22/4/1992 tar�hl� ve 92/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı[37]�le anlaşma kapsamına KDV de dah�l ed�lm�şt�r.
Buna göre, ortak savunma amacıyla Amer�ka B�rleş�k Devletler�ne veya onun namına hareket eden yetk�l� makamlara satıcılar veya

müteahh�tler tarafından yapılan mal tesl�m� ve h�zmet �falarında, sözü ed�len anlaşma kapsamındak� �ht�yaçlarda kullanılacağı yetk�l� makamlar
tarafından yazılı olarak bel�rt�len mal ve h�zmetler �ç�n düzenlenecek fatura ve benzer� ves�kalarda KDV göster�lmez.

ABD veya onun namına hareket eden yetk�l� makamlarca ortak savunma amacıyla kullanılmak üzere satın alınacak mal ve h�zmetler�n
satıcılarına ver�lmek üzere, Tebl�ğ ek�nde örneğ� yer alan belge (EK: 12) kullanılır.

Öte yandan, aynı Anlaşma’nın 6 ncı maddes�nde “İşbu Anlaşma hükümler�, fertler tarafından yapılan masraflara tes�r etmeyeceğ� g�b�, �şbu
Anlaşma çerçeves�ne g�rmekle beraber mübayaa ve �haleye selah�yetl� b�r memur veya Amer�ka B�rleş�k Devletler� tarafından veya onun namına
mukavele akd�ne usulüne uygun olarak yetk�l� kılınmış d�ğer b�r şahıs tarafından akded�lm�ş b�r mukaveleye dayanmayan küçük masraflara da tatb�k
olunmayacaktır.” hükmü yer aldığından, ABD’n�n resm� kurumlarına söz konusu �şleme �l�şk�n yapılacak mal tesl�m� ve h�zmet �fası �le �lg�l� olarak
şahıslara yönel�k harcamaların KDV den �st�sna tutulması mümkün değ�ld�r.

2.4. İst�snanın Beyanı
Bu �st�sna kapsamında KDV hesaplanmayan �şlemler, �şlem�n tamamlandığı döneme a�t KDV beyannames�nde yer alan "İst�snalar-D�ğer İade

Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda 313 kod numaralı “Uluslararası kuruluşlara yapılan tesl�m
ve h�zmetler” satırı aracılığıyla beyan ed�l�r.

Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu �şlem bedel�, "Yüklen�len KDV" sütununa bu �şlemle �lg�l� alım ve g�derlere a�t
belgelerde göster�len toplam KDV tutarı yazılır.

İade talep etmeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV" sütununa �l�şk�n alana “0” yazmalıdır.
2.5. İade
Uluslararası kuruluşlara yapılan tesl�m ve h�zmetlerden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
- Dış�şler� Bakanlığından alınan İst�sna Belges� veya uluslararası kuruluşların resm� talep yazısı veya yetk�l� kuruluş İst�sna Belges� örneğ�
- Takr�r yöntem� kapsamındak� tesl�mlerde Dış�şler� Bakanlığından alınan İst�sna Belges�n�n veya Takr�r Belges�n�n aslı veya onaylı örneğ�.
2.5.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemlerden kaynaklanan mahsuben �ade talepler� yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
2.5.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

3. Yabancı Devletler�n D�plomat�k Tems�lc�l�k ve Konsolosluk Mensupları �le Uluslararası Kuruluş Mensuplarına Yapılan Tesl�m ve
H�zmetlerde İst�sna

3.l. Kapsam
İst�sna kapsamına;
- Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletler�n Türk�ye'dek� d�plomat�k tems�lc�l�k ve konsoloslukların verg� muaf�yet�ne sah�p d�plomat�k

m�syon şefler�ne, d�plomas� memurlarına, konsolosluklarda görevl� m�syon şefler�ne ve meslekten konsolosluk memurlarına,
- Karşılıklı olmak kaydıyla serv�s pasaportu ham�l� olan ve Dış�şler� Bakanlığınca II. sınıf k�ml�k kartı ver�len tekn�k ve �dar� personel�ne,
- Türk�ye Cumhur�yet�'n�n taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereğ�nce verg� muaf�yet� tanınan uluslararası kuruluşların söz konusu

anlaşmada personel�ne yönel�k �st�sna hükmü olması kaydıyla bunların mensuplarına,
yapılan ve bedel� KDV dah�l en az 50 TL olan (veya karşılıklılık �lkes� çerçeves�nde tesp�t ed�len daha yüksek alt l�m�t) tesl�m ve h�zmetler

g�rmekted�r. Elektr�k, su ve telekomün�kasyon harcamalarında 50 TL şartı aranmaz.
Devletlerarası konsolosluk �l�şk�ler�n� düzenleyen 24/4/1963 tar�hl� V�yana Sözleşmes� �le konsolosluk kavramı meslekten konsolosluk ve fahr�

konsolosluk olarak �k�ye ayrılmış ve “Fahr� Konsolosluk ve Memurları”na �l�şk�n III. Bölümde, bu sıfatı ha�z k�ş� ya da kurumların yararlanab�leceğ�
d�plomat�k haklar muvazzaf konsolosluk ve memurlarının yararlanab�leceğ� haklardan ayrılarak sınırlanmıştır. Bu nedenle, fahr� konsoloslara yapılan
tesl�m ve h�zmetler d�plomat�k �st�sna kapsamında değerlend�r�lmez.

Dış�şler� Bakanlığı, karşılıklılık �lkes�n� gözeterek, her ülke �t�barıyla geçerl� olacak yıllık k�ş�sel harcamaların üst sınırı �le Türk�ye
Cumhur�yet� m�syon mensuplarına k�ş�sel mal ve h�zmet alımlarında 50 TL’den yüksek alt l�m�t uygulayan ülke tems�lc�l�k mensupları �ç�n alt sınırı
tesp�t ederek bu m�ktarı �lg�l� tems�lc�l�ğe b�ld�r�r.

Dış�şler� Bakanlığınca, bu tesp�t uluslararası kuruluşların verg� muaf�yet�ne ha�z mensupları �ç�n de yapılır. Kapsam esas �t�barıyla, verg�
bağışıklığı veya ayrıcalığın tanındığı uluslararası anlaşmalardak� hükümlere göre bel�rlen�r.

Dış�şler� Bakanlığı tarafından bu b�lg�ler ülke/uluslararası kuruluş ve k�ş� bazında Gel�r İdares� Başkanlığına da �let�l�r. Bu b�lg�lerde herhang�
b�r değ�ş�kl�k olması hal�nde bu değ�ş�kl�kler, Dış�şler� Bakanlığı tarafından, uygulamanın aksamasına neden olmayacak b�r sürede Gel�r İdares�
Başkanlığına b�ld�r�l�r.

D�plomat�k statüyü ha�z mensuplar kapsamına d�plomatların eş ve çocukları da dah�l olduğundan, bu k�ş�lere yapılan tesl�m ve h�zmetlerde de
�st�snadan yararlanılab�l�r.

3.2. İst�sna Uygulaması
İst�sna, verg�n�n önce uygulanıp sonra �ade ed�lmes� şekl�nde yürütülecek olup, Türk�ye’dek� d�plomat�k m�syonlar ve konsolosluklar �le

uluslararası kuruluşların verg� muaf�yet�ne sah�p mensupları, KDV’ye tab� her türlü mal ve h�zmet� KDV ödeyerek satın alır. Fatura düzenleme
sınırının altında kalsa b�le bu kapsamdak� satışlar �ç�n fatura düzenlenmes� zorunludur.

Bu çerçevede, d�plomat�k m�syonlar ve konsolosluklar �le uluslararası kuruluşların verg� muaf�yet�ne sah�p mensuplarına satış yapan KDV
mükellefler�, düzenled�kler� faturalarda yabancı m�syona tab� k�ş�n�n adı-soyadını, Dış�şler� Bakanlığınca düzenlenen yabancı m�syon personel k�ml�k
kartının numarasını veya yabancılara mahsus k�ml�k numarasını yazmalıdır. Bu b�lg�ler�n yer almadığı faturalara dayanılarak �ade taleb�nde
bulunulamaz. Ancak elektr�k, su ve telekomün�kasyon harcamalarına a�t belgelerde yabancı m�syon personel k�ml�k kartının numarası veya yabancılara
mahsus k�ml�k numarası aranılmaz.

D�plomat�k m�syonlar ve konsolosluklar �le uluslararası kuruluşların resm� alımlarında KDV �st�sna uygulaması �ç�n Tebl�ğ�n (II/Ç-1) ve (II/
Ç-2) bölümler�ndek� düzenlemeler geçerl� olduğundan, söz konusu m�syonların resm� mal ve h�zmet alımlarında �st�snadan yararlanmaları amacıyla
Dış�şler� Bakanlığınca düzenlenen “KDV ve Özel İlet�ş�m Verg�s� D�plomat�k İst�sna Belges�” �le �şlem tes�s ed�l�r.

Ayrıca, mensupların akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve taşınmaz alımlarında takr�r yöntem� uygulanır.
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3.3. İade
D�plomat�k m�syonlar ve konsolosluklar �le uluslararası kuruluşların mensuplarından bedel� KDV dah�l en az 50 TL (veya karşılıklılık �lkes�

çerçeves�nde tesp�t ed�len daha yüksek alt l�m�t) olan mal ve h�zmetlere a�t alış sırasında öded�kler� KDV’n�n �ades�n� talep edenler; �ç�nde bulundukları
takv�m yılının üçer aylık dönemler� �t�barıyla gerçekleşen harcamalarına a�t fatura, serbest meslek makbuzu ve benzer� belgeler�, Dış�şler� Bakanlığı �le
Gel�r İdares� Başkanlığının �nternet s�teler�nde örneğ� yer alan b�ld�r�m formuna ekleyerek tak�p eden ayda mensup oldukları tems�lc�l�ğ�n bel�rleyeceğ�
süre �ç�nde bu tems�lc�l�ğe ver�rler. Elektr�k, su ve telekomün�kasyon harcamalarında bedel 50 TL’y� geçmese dah� bu harcamalara �l�şk�n belgeler bu
b�ld�r�m formuna eklen�r.

Sağlık harcamaları ve uçak b�let bedeller�ne �l�şk�n faturaların, �ade hakkı sah�b� yabancı m�syonlar, konsolosluklar �le uluslararası kuruluşların
verg� muaf�yet�ne sah�p mensuplarının eşler� adına düzenlenmes� hal�nde de �ade talepler�nde kullanılması mümkündür. Dolayısıyla, m�syon
mensuplarının eşler� adına düzenlenen faturalar, karşılıklılık sağlanan tesl�m ve h�zmet alımları �t�barıyla, herhang� b�r sınırlama olmaksızın, �ade
�şlemler�ne konu ed�leb�l�r.

Bu bölümdek� usul ve esaslara uymadığı tesp�t ed�len mükellefler �ç�n 213 sayılı Kanun hükümler�ne göre gerekl� ceza� �şlem yapılır.
İade hakkı sah�b� yabancı m�syon mensuplarının, ödeme kayded�c� c�haz f�ş� �braz etmek suret�yle �ade taleb�nde bulunması mümkün değ�ld�r.
İlg�l�ler tarafından harcamalara �l�şk�n b�ld�r�m formları doldurulurken, b�rden fazla sayfadan oluşan faturaların b�r�nc� sayfadak� numarası tam

olarak yazılır, d�ğer sayfalara a�t numaraların son üç hanes�n�n arasına "-" �şaret� konularak kayded�leb�l�r.
D�plomat�k m�syonlar ve konsolosluklar �le uluslararası kuruluşlar, mensuplarından aldıkları bu formları, aynı ayın sonuna kadar resm� b�r yazı

ek�nde, bulundukları yer Verg� Da�res� Başkanlığının (Verg� Da�res� Başkanlığı bulunmayan �llerde Defterdarlığın) yetk�lend�rd�ğ� verg� da�res�ne
�nt�kal ett�r�rler. D�plomat�k m�syonlar ve konsolosluklar �le uluslararası kuruluşlar, b�ld�r�m formlarının verg� da�reler�ne zamanında ver�leb�lmes�ne
yönel�k gerekl� tedb�rler� alırlar.

Formların, verg� da�res�ne öngörülen süre geçt�kten sonra ver�lmes�/gönder�lmes� hal�nde, değerlend�rme ve �ade �şlem� b�r sonrak� üç aylık
dönem �t�barıyla yapılır.

İç�nde bulunulan yılın üç aylık b�r dönem�nde mal ve h�zmet alımlarına a�t KDV’n�n �ades� �ç�n form ver�lmed�ğ� veya bazı harcamalar ver�len
formlara dah�l ed�lmed�ğ� takd�rde, bu harcamaların car� yılı geçmemek kaydıyla �zleyen dönemlerde ver�lecek formlara dah�l ed�lmes� mümkündür.

M�syon mensubunun yıl �ç�nde göreve başlaması hal�nde, yararlanacağı �st�sna tutarı göreve başladığı ay tam olarak d�kkate alınarak kıst olarak
hesaplanır.

Örnek:(A) ülkes�n�n Ankara’dak� Büyükelç�l�ğ�nde 2012 yılının Eylül ayında göreve başlayan ve karşılıklılık �lkes� çerçeves�nde yıllık KDV
dah�l 24.000 Euro karşılığı TL tutarında KDV �st�snasından yararlanab�lecek b�r d�plomatın �st�snadan faydalanacak harcama l�m�t� (24.000 / 12 x 4)
= 8.000 Euro karşılığı TL olacaktır.

Görev süreler�n� tamamlayarak �ade talep dönemler� �ç�nde ülkem�zden ayrılacak olanlar, �ade formlarını, ayrıldığı tar�h �t�barıyla bu bölümde
bel�rt�len dönem ve sürelere bağlı olmaksızın verg� da�res�ne vereb�l�r, ancak verg� da�res� bu talepler� a�t olduğu döneme �l�şk�n d�ğer �şlemlerle b�rl�kte
değerlend�r�p, sonuçlandırır.  

Verg� da�res�, formu veren m�syon �ç�n Dış�şler� Bakanlığının karşılıklılık �lkes�ne göre bel�rled�ğ� yıllık harcama sınırı çerçeves�nde
gerçekleşen mal ve h�zmet alımları sırasında ödenen KDV’ye �l�şk�n fatura ve benzer� belgeler�, Tebl�ğ�n bu bölümü ve yukarıdak� hususlar
çerçeves�nde değerlend�r�r. Verg� da�res� �ade �şlemler�n�, formların �nt�kal ett�ğ� tar�hten �t�baren en geç 30 gün �ç�nde sonuçlandırır ve �ade tutarını
�lg�l� k�ş�n�n banka hesabına aktarır.

İade yapmaya yetk�l� verg� da�reler�, elektron�k ortamda kend�ler�ne gelen b�lg� ve formlarla kağıt ortamında alınan form ve d�ğer belgeler�
karşılaştırmak suret�yle gerekl� kontroller� yaparlar. İade yapmaya yetk�l� verg� da�reler�nce, hak sah�pler�nden, yabancı m�syon personel k�ml�k kartı
numarası veya yabancılara mahsus k�ml�k numarası dışında ayrıca verg� k�ml�k numarası �stenmez.

İadeye esas olmak üzere verg� da�reler�ne �braz ed�lecek elektr�k, su, haberleşme, uçak b�let�, eğ�t�m vb. harcamalara a�t fatura asıllarını
ülkeler�ne de vermek/göndermek zorunda olan d�plomat�k m�syon mensupları, söz konusu belgeler�n aslı �le b�rl�kte fotokop�ler�n� de �braz edeb�l�rler.
Bu durumda �lg�l� verg� da�res�nce, belgeler üzer�nde gerekl� kontrol yapıldıktan ve fotokop� nüshasının aslına uygunluğu yazıldıktan sonra asıl belgeler
�lg�l�lere ger� ver�l�r.

Harcama belgeler�n� ülkeler�ne gönderme zorunluluğu bulunanların �ade dönem� önces� ülkeler�ne göndermek üzere belge asıllarının elç�l�k
yetk�l�ler� tarafından “Aslı g�b�d�r” şekl�nde onaylanması ve mal/h�zmet satın alınan f�rma/şahısların “Aslı g�b�d�r” şekl�nde onayladıkları belge
örnekler�n�n �braz ed�lmes� hal�nde de bu belgeler�n KDV �adeler�ne dah�l ed�lmes� mümkündür.

B�ld�r�me ekl� fatura ve benzer� belgeler�n sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge olduğu verg� �nceleme raporu �le tesp�t
ed�lm�şse, bu belgelerde göster�len KDV tutarlarıyla sınırlı olmak üzere �ade taleb� yer�ne get�r�lmez.

İaden�n �lg�l� olduğu yıl �le b�r öncek� yıl �ç�nde haklarında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenled�ğ� konusunda verg�
�nceleme raporu bulunanlardan alım yapılmışsa, bu satıcılardan alınan belgelerde göster�len KDV tutarları �le sınırlı olmak üzere, �ade talepler� yer�ne
get�r�lmez. Söz konusu belgeler�n gerçek olup olmadığı üç ay �ç�nde verg� da�res�nce tesp�t ed�l�r ve olumlu sonuçlanması hal�nde �ade yer�ne get�r�l�r.

Yabancı m�syonlar, konsolosluklar �le uluslararası kuruluşların mensupları tarafından �ades� talep ed�len KDV tutarı, herhang� b�r nedenle
kısmen veya tamamen �ade ed�lmed�ğ� takd�rde, verg� da�res�nce bu durum �ved� olarak gerekçel� b�r yazı �le talep sah�b�ne ve Gel�r İdares�
Başkanlığına b�ld�r�l�r.

 
D. İTHALAT İSTİSNASI
3065 sayılı Kanunun (1/2)nc� maddes�nde, her türlü mal ve h�zmet �thalatının KDV’n�n konusuna g�rd�ğ�, �thalatın kamu sektörü, özel sektör

veya herhang� b�r gerçek veya tüzelk�ş� tarafından yapılmasının veya herhang� b�r şek�l ve surette gerçekleşt�r�lmes�n�n, özell�k taşıyıp taşımadığına
bakılmaksızın verg�ye tab� olacağı bel�rt�lm�şt�r.Aynı Kanunun 16 ncı maddes�yle, �thal yolu �le gelen mal ve h�zmetlerden b�r kısmı KDV’den �st�sna
ed�lm�şt�r.

1. Yurt�ç� Tesl�mler� KDV’den İst�sna Olan Mal ve H�zmetler
3065 sayılı Kanunun (16/1-a) maddes� �le bu Kanuna göre tesl�mler� verg�den �st�sna ed�len mal ve h�zmetler�n �thal�n�n, �thalat �st�snasından

yararlanacağı hükmü get�r�lm�ş ve aynı mah�yettek� �şlemler�n yurt �ç�nde yapılması veya yurtdışından �thal ed�lmes� haller�nde farklı verg�
uygulamalarının önüne geç�lm�şt�r.

Konuyla �lg�l� örneklere aşağıda yer ver�lm�şt�r.
Örnek 1: Külçe altın, döv�z, para, damga pulu �thal ed�lmes� hal�nde, bunların yurt�ç� tesl�mler� Kanunun (17/4-g) maddes�ne göre verg�den

�st�sna olduğu �ç�n, �thalatı da KDV’den �st�snadır.
Örnek 2: Kanunun (17/4-s) maddes�ne göre, engell�ler�n eğ�t�mler�, meslekler�, günlük yaşamları �ç�n özel olarak üret�lm�ş her türlü araç-gereç

ve özel b�lg�sayar programlarının tesl�m� KDV’den �st�sna olduğundan, bunların �thal� de KDV’den �st�snadır.
Örnek 3: Kanunun (17/1)�nc� maddes�nde sayılan kurum ve kuruluşlara bedels�z olarak yapılacak her türlü mal tesl�m� ve h�zmet �faları,

Kanunun (17/2-b) maddes� kapsamında KDV’den �st�sna olduğundan, söz konusu tesl�m veya h�zmetler�n yurtdışından tem�n ed�lmes� durumunda da
bu tesl�m ve h�zmetler Kanunun (16/1-a) maddes� kapsamında KDV’den �st�sna tutulacaktır.

2. Gümrük Kanununa Göre Gümrük Verg�s�nden Muaf veya Müstesna Olan Eşya
3065 sayılı Kanunun �thalat �st�snasını düzenleyen (16/1-b) maddes�nde Gümrük Kanununun bazı maddeler�ne atıfta bulunularak, bu maddeler

kapsamına g�ren malların �thal�n�n KDV’den müstesna olduğu hükme bağlanmıştır. Gümrük Kanununun atıfta bulunulan bu maddeler�nde, gümrük
verg�s�nden muaf veya müstesna olarak �thal ed�lecek ve esas �t�barıyla gayr� t�car� n�tel�k taşıyan bazı mallar sayılmaktadır.

Bu madde hükmüne göre aşağıda sayılan malların �thal�nde KDV uygulanmaz:
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- Gümrük Kanununun (5/a ve 7 nc� fıkraları har�ç olmak üzere) 167 nc� maddes�nde yazılı mallar
- Geç�c� �thalat yoluyla get�r�len mallar
- Har�çte �şleme rej�m� kapsamındak� mallar
- Ger� gelen eşya kapsamındak� mallar
2.1. Gümrük Kanununun 167 nc� Maddes� KapsamındaYer Alan Mallar
Gümrük Kanununun 167 nc� maddes�nde genel olarak gümrük verg�s�nden �st�sna ed�len eşyalar açıklanmıştır. Ancak madden�n beş�nc�

fıkrasının (a) bend� �le yed�nc� fıkrasında kayıtlı eşyaların �thal�, 3065 sayılı Kanunagöre �thalat �st�snasının dışında bırakılmıştır.
Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, b�r malın �thal�n�n KDV’den müstesna olab�lmes� �ç�n, dah�ldek� tesl�mler�n�n verg�den müstesna olması

veya Kanunun (16/1-b) maddes�nde sayılan Gümrük Kanununun �lg�l� maddeler� kapsamına g�rmes� şarttır. Bu şartları taşımayan ancak çeş�tl� mevzuat
hükümler�ne göre, gümrük verg�s�ne tab� tutulmayan malların �thal�nde �se KDV’n�n uygulanacağı tab��d�r.

Gerçek k�ş�ler tarafından, gümrük antreposu sayılan gümrüksüz satış mağazalarından KDV’den �st�sna olarak satın alınan malların, Gümrük
Kanununun 167 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının 4 ve 6/a numaralı bentler� kapsamında �thal� de 3065 sayılı Kanunun (16/1-b) maddes� uyarınca
KDV’ye tab� değ�ld�r.

2.2. Geç�c� İthalat Yoluyla Get�r�len Mallar
Geç�c� �thalat rej�m�, Gümrük Kanununun 128 �nc� maddes�nde, serbest dolaşıma g�rmem�ş eşyanın �thalat verg�ler�nden tamamen ya da kısmen

muaf olarak ve t�caret pol�t�kası önlemler�ne tab� tutulmaksızın, Türk�ye Gümrük Bölges� �ç�nde kullanılması ve bu kullanım sırasındak� olağan
yıpranma dışında, herhang� b�r değ�ş�kl�ğe uğramaksızın yen�den �hracına olanak sağlayan hükümler�n uygulandığı rej�m olarak tanımlanmış olup, bu
rej�m �le �lg�l� açıklamalara, Gümrük Kanununun 128 �la134 üncü maddeler�nde yer ver�lm�şt�r.

Geç�c� �thalat rej�m� kapsamında gümrük verg�s�nden muaf veya müstesna olan eşyaların �thal�nde de 3065 sayılı Kanunun (16/1-b) maddes�
gereğ�nce KDV aranmaz.

2.3. Har�çte İşleme Rej�m� Kapsamındak� Mallar
Har�çte �şleme rej�m�, Gümrük Kanununun (135/1) �nc� maddes�nde, 144 �la 148 �nc� maddelerde öngörülen standart değ�ş�m s�stem�ne  �l�şk�n

hükümler �le 116 ncı madde hükmü saklı kalmak üzere, serbest dolaşımdak� eşyanın har�çte �şleme faal�yetler�ne tab� tutulmak üzere Türk�ye Gümrük
Bölges�nden geç�c� olarak �hracı ve bu faal�yetler sonucunda elde ed�len ürünler�n �thal verg�ler�nden tam veya kısm� muaf�yet suret�yle yen�den serbest
dolaşıma g�r�ş�ne �l�şk�n hükümler�n uygulandığı rej�m olarak tanımlanmış olup, bu rej�m �le �lg�l� açıklamalara Gümrük Kanununun 135 �la 149 uncu
maddeler�nde yer ver�lm�şt�r.

Har�çte �şleme rej�m� kapsamında gümrük verg�s�nden muaf veya müstesna olan eşyaların �thal�nde de 3065 sayılı Kanunun (16/1-b) maddes�
gereğ�nce KDV aranmaz.

Ancak, serbest bölgeye geç�c� olarak �hraç ed�len eşyanın �şleme faal�yet� sonucunda elde ed�len �şlem görmüş ürünün bünyes�nde, herhang� b�r
üçüncü ülke menşel� g�rd� kullanılmaması ve �şleme faal�yet�n�n tamamen �şç�l�k olması durumunda, �şç�l�k faturasında bel�rt�len kıymet üzer�nden
KDV tahs�l ed�l�r.

İthalatın gerçekleşt�r�lmes�, har�çte �şleme rej�m� çerçeves�nde �thal� taahhüt ed�len �şlem görmüş ürünün, �thalat rej�m� �le gümrük mevzuatına
uygun şek�lde gümrük hattından Türk�ye Gümrük Bölges�ne g�r�ş�n� (serbest bölgeler har�ç) �fade eder. Har�çte İşleme Rej�m� çerçeves�nde
gerçekleşt�r�lecek �thalat, har�çte �şleme �z�n belges�/�z�n sah�b� f�rma dışında başka b�r f�rma tarafından da gerçekleşt�r�leb�l�r ve bu durumda �thalatı
gerçekleşt�recek k�ş�ye a�t b�lg�ler belgen�n/�zn�n özel şartlar bölümüne kayded�l�r. Bu kapsamda �thal ed�lecek eşyanın tamamı üzer�nden KDV tahs�l
ed�l�r. 

2.4. Ger� Gelen Eşya Kapsamındak� Mallar
3065 sayılı Kanunun �thalat �st�snasını düzenleyen (16/1-b) maddes� uyarınca, �hracat �st�snasından faydalanılarak �hraç ed�len ancak Gümrük

Kanununun 168, 169 ve 170 �nc� maddeler�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde ger� gelen eşyada verg� uygulaması Tebl�ğ�n(II/A-1.1.3.) başlıklı bölümündek�
açıklamalara göre yer�ne get�r�l�r.

Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 �nc� maddeler�nde de ger� gelen eşya rej�m� açıklanarak, bu hükümlere uygun olarak ger� gelen eşyaların
verg�den �st�sna olacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, Kanunun 169 uncu maddes�ne göre bu muaf�yet, ger� gelen eşyanın �hracı sırasındak� ayn�yet�
değ�şmeden yen�den �thal� şartıyla uygulanmaktadır.

3065 sayılı Kanunun (16/2)nc�maddes�, Gümrük Kanununa göre ger� gelen eşya dışarıda b�r amel�yeye tab� tutulduğu veya asl� kısmına b�r
�lave yapıldığı takd�rde eşyanın kazandığı değer farkının �st�snaya dah�l olmadığı hükmünü �çermekted�r. Bu çerçevede Gümrük Kanununa göre ger�
gelen eşya dışarıda b�r amel�yeye tab� tutulduğu veya asl� kısmına b�r �lave yapıldığı takd�rde eşyanın kazandığı değer KDV’ye tab� olur.

Buna göre, �thal ed�len malın gümrük verg�s�nden muaf olması hal�nde KDV matrahı, s�gorta ve navlun bedeller� dah�l (CIF) değer�
olduğundan, ger� gelen eşyanın kazandığı değer�n verg�lend�r�lmes�nde, bu kazanılan değer�nger� gelen eşyanın toplam değer�ne oranında s�gorta ve
navlun bedel�nden pay ver�lmes� gerekmekted�r.

Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun 49 uncu maddes�nde; Gümrük Verg�s� ve d�ğer kanunlar gereğ�nce gümrük verg�s� tem�nata bağlanarak �şlem
gören mallara a�t �thalatta KDV’n�n de aynı usule tab� tutulacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, başta Gümrük Verg�s� Kanununun 118 �nc� maddes�
olmak üzere mevzuat hükümler� gereğ�nce, gümrük verg�s� tem�nata bağlanarak �thal ed�len mallara a�t KDV de tem�nata bağlanacaktır. Ancak, bu
şek�lde �thal ed�len malların KDV’den müstesna olması hal�nde, bu malların �thal�nde verg� hesaplanmayacağından tem�nat uygulaması da söz konusu
olmayacaktır.

3. Bazı Gümrük Rej�mler�n�n Uygulandığı Mallar
3065 sayılı Kanunun (16/1-c) maddes�, Gümrük Kanunundak� trans�t ve gümrük antrepo rej�mler� �le serbest bölge ve geç�c� depolama

hükümler�n�n uygulandığı malları verg�den �st�sna etm�şt�r. Bu madde hükmü, malın tab� olduğu rej�me göre uygulanan b�r �st�snayı düzenlemekted�r.
Gümrük Kanununun 47 �la 50 nc� maddeler�nde geç�c� depolama hükümler�, 84 �la 92 nc� maddeler�nde trans�t rej�m�, 93 �la 107 nc�

maddeler�nde gümrük antrepo rej�m�, 152 �la 162 nc� maddeler�nde �se serbest bölge hükümler�ne �l�şk�n açıklamalara yer ver�lm�şt�r.
Yukarıda bel�rt�len gümrük rej�mler� kapsamındak� malların yurtdışından get�r�lerek bu yerlere konulması ve bu yerlerde tesl�m�, mal serbest

dolaşıma g�rmed�kçeKDV’den �st�snadır.
Öte yandan, gümrük mevzuatı uyarınca gümrük antreposu sayılan gümrüksüz satış mağazalarının gerçekleşt�rd�kler� mal tesl�mler�, 3065 sayılı

Kanunun (16/1-c) maddes� uyarınca KDV'den müstesnadır.
 
E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR
1. Engell�ler�n Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçler�n Tesl�m�nde İst�sna
3065 sayılı Kanunun (17/4-s) maddes� uyarınca, engell�ler�n eğ�t�mler�, meslekler�, günlük yaşamları �ç�n özel olarak üret�lm�ş her türlü araç-

gereç ve özel b�lg�sayar programlarının tesl�m� KDV'den müstesnadır.
Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
1.1. Kapsam
Münhasıran engell�ler�n eğ�t�mler�, meslekler�, günlük yaşamlarında kullanmaları �ç�n özel olarak üret�lm�ş her türlü araç-gereç (örneğ�n;

görme engell�ler�n kullandıkları baston, yazı mak�nes�, kabartma klavye; ortoped�k engell�ler�n kullandıkları tekerlekl� sandalye, ortez-protez g�b� c�haz
ve araçlar) �le özel b�lg�sayar programları �st�sna kapsamında kabul ed�l�r. B�nek otomob�l� ve d�ğer nak�l vasıtalarının �se sözü ed�len “araç-gereç”
kapsamında değerlend�r�lmes� mümkün değ�ld�r.

Engell�ler dışında engell� olmayanlar tarafından da kullanılması mümkün olan araç ve gereçler�n tesl�m�, bu �st�sna kapsamında değ�ld�r.
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İst�sna, münhasıran engell�lere yapılan tesl�mlerle sınırlı olmayıp, kapsama g�ren araç ve gereçler�n her safhada tesl�m�nde ve �thal�nde
uygulanır.

İst�sna kapsamına g�ren �şlemler dolayısıyla yüklen�len verg�ler mükellefler tarafından �nd�r�m konusu yapılır, �nd�r�m yoluyla telaf�
ed�lememeler� hal�nde �se �ade konusu yapılır. Bu �st�sna uygulaması kapsamındak� �şlemlerden kaynaklanan KDV �ade talepler�, Tebl�ğ�n (IV/A)
bölümünde bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde sonuçlandırılır.

1.2. İst�snanın Beyanı
Bu �st�sna kapsamında KDV hesaplanmayan �şlemler, tesl�m�n yapıldığı döneme a�t KDV beyannames�nde yer alan "İst�snalar-D�ğer İade

Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda 317 kod numaralı “Engell�ler�n eğ�t�mler�, meslekler� ve
günlük yaşamlarına �l�şk�n araç-gereç ve b�lg�sayar programları” satırı aracılığıyla beyan ed�l�r.

Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu tesl�m bedel�, "Yüklen�len KDV" sütununa bu �şlemle �lg�l� alım ve g�derlere a�t
belgelerde göster�len toplam KDV tutarı yazılır.

İade talep etmek �stemeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV" sütununa �l�şk�n alana “0” yazar.
1.3. İade
Engell�ler�n kullanımına mahsus araç-gereç tesl�mler�nden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
1.3.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan mahsuben �ade talepler�, yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
1.3.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

2. B�rleşm�ş M�lletler (BM) �le Kuzey Atlant�k Antlaşması Teşk�latı (NATO) Tems�lc�l�kler� ve Bu Teşk�latlara Bağlı Fon ve Özel İht�sas
Kuruluşları �le İkt�sad� İşb�rl�ğ� ve Kalkınma Teşk�latına (OECD) Resm� Kullanımları İç�n Yapılacak Mal Tesl�m� ve H�zmet İfaları �le
Bunların Sosyal ve Ekonom�k Yardım Amacıyla Bedels�z Olarak Yapacakları Mal Tesl�m� ve H�zmet İfalarında İst�sna

3065 sayılı Kanunun geç�c� 26 ncı maddes�ne göre, B�rleşm�ş M�lletler (BM) �le Kuzey Atlant�k Antlaşması Teşk�latı (NATO) tems�lc�l�kler� ve
bu Teşk�latlara bağlı fon ve özel �ht�sas kuruluşları �le İkt�sad� İşb�rl�ğ� ve Kalkınma Teşk�latına (OECD) resm� kullanımları �ç�n yapılacak mal tesl�m�
ve h�zmet �faları, bunların sosyal ve ekonom�k yardım amacıyla bedels�z olarak yapacakları mal tesl�m� ve h�zmet �faları, bedels�z mal tesl�m� ve
h�zmet �faları �le �lg�l� mal ve h�zmetler�n bunlara tesl�m ve �fası; f�nansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla �lg�l� kurum,
tems�lc�l�k, program, fon ve özel �ht�sas kuruluşlarının Türk�ye’dek� faal�yetler�n�n devamı veya �lg�l� kurumlara �l�şk�n uluslararası anlaşmaların
yürürlükte bulunduğu süre �çer�s�nde KDV’den müstesnadır.

Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
2.1. Kapsam                               
F�nansmanları söz konusu maddede bel�rt�len kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla �lg�l� kurum, tems�lc�l�k, program, fon ve özel �ht�sas

kuruluşlarının Türk�ye'dek� faal�yetler�n�n devamı veya �lg�l� kurumlara �l�şk�n uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre �çer�s�nde;
- B�rleşm�ş M�lletler tems�lc�l�ğ�, B�rleşm�ş M�lletlere bağlı program, fon ve özel �ht�sas kuruluşlarının resm� kullanımları �ç�n yapılacak mal

tesl�m� ve h�zmet �faları,
- İkt�sad� İşb�rl�ğ� ve Kalkınma Teşk�latına resm� kullanımları �ç�n yapılacak mal tesl�m� ve h�zmet �faları,
- Kuzey Atlant�k Antlaşması Teşk�latı tems�lc�l�kler� �le bu Teşk�lata bağlı fon ve özel �ht�sas kuruluşlarına resm� kullanımları �ç�n yapılacak

mal tesl�m� ve h�zmet �faları,
-Yukarıda sayılanların, sosyal ve ekonom�k yardım amacıyla bedels�z olarak yapacakları mal tesl�m� ve h�zmet �faları �le bu mal tesl�m� ve

h�zmet �faları �le �lg�l� mal ve h�zmetler�n bunlara tesl�m ve �fası,
�st�snanın kapsamına g�rmekted�r.
2.2. İst�sna Uygulaması
Bu �st�snanın uygulamasında, Dış�şler� Bakanlığınca �st�snadan yararlanab�lecek kuruluşlar adına düzenlenecek "İst�sna Belges�" kullanılır.
Söz konusu belgey� alan ve KDV �st�snasından yararlanmak �steyen kuruluşlar, bu belgey� �braz ederek resm� �ht�yaçlarında kullanacakları mal

ve h�zmetlere KDV uygulanmamasını talep ederler.
Satıcılar tarafından, kend�ler�ne �braz ed�len �st�sna belges� �ncelenerek, mal ve h�zmetler�n �st�sna kapsamına g�r�p g�rmed�ğ� tesp�t ed�l�r,

kapsama g�ren mal ve h�zmetler�n satışına �l�şk�n olarak düzenlenen faturada KDV hesaplanmaz. Ancak bu kuruluş tarafından ver�len �st�sna belges�
örneğ� 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler� çerçeves�nde saklanır.

Kanunun geç�c� 26 ncı maddes�nde sayılan kuruluşlar ve bunların tems�lc�l�kler� adına düzenlenmes� gereken faturada, kuruluş ve tems�lc�l�k
adı ve adres�, �st�sna belges�n�n tar�h ve numarası �le kuruluş ve tems�lc�l�k adına alım yapana �l�şk�n b�lg�lere (adı-soyadı, adres�, k�ml�k kartı numarası)
yer ver�l�r.

2.3. Beyan
Bu �st�sna kapsamında KDV hesaplanmayan �şlemler, KDV beyannames�nde yer alan "İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler"

kulakçığının, "Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda, 321 kod numaralı satırında beyan ed�l�r.
Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu �şlem bedel�, "Yüklen�len KDV" sütununa bu �şlemle �lg�l� alım ve g�derlere a�t

belgelerde göster�len toplam KDV tutarı yazılır.
İade talep etmek �stemeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV" sütununa �l�şk�n alana “0” yazar.
2.4. İade
Bu bölümde yer alan �st�sna kapsamındak� tesl�m ve h�zmetlerden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
-Dış�şler� Bakanlığından alınan İst�sna Belges� örneğ� (Takr�r yöntem� kapsamında akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve taşınmaz tesl�m�nde

Dış�şler� Bakanlığından alınan Takr�r Belges�n�n onaylı örneğ�)
2.4.1. Mahsuben İade
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Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan mahsuben �ade talepler�, yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın
verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.

2.4.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde, mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

3. 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun �le 652 Sayılı Kararnameye Göre K�ralama Karşılığı Yaptırılan
Projelerde KDV İst�snası

3065 sayılı Kanunungeç�c� 29 uncu maddes� �le;“8/6/1994 tar�hl� ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve H�zmetler�n Yap-İşlet-Devret Model�

Çerçeves�nde Yaptırılması Hakkında Kanuna[38] göre yap-�şlet-devret model� çerçeves�nde gerçekleşt�r�lecek projeler ve 7/5/1987 tar�hl� ve 3359 sayılı

Sağlık H�zmetler� Temel Kanununun[39] ek 7 nc� maddes�ne göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından k�ralama karşılığı yaptırılmasına karar ver�len
sağlık tes�sler�ne �l�şk�n projeler ve 25/8/2011 tar�hl� ve 652 sayılı M�llî Eğ�t�m Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun Hükmünde

Kararnamen�n[40] 23 üncü maddes�ne göre Bakanlık tarafından k�ralama karşılığı yaptırılmasına karar ver�len eğ�t�m öğret�m tes�sler�ne �l�şk�n
projelerden bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �hale veya görevlend�rme �lanı yayımlanmış ancak tekl�f alınmamış olanlar �le 31/12/2023
tar�h�ne kadar �hale veya görevlend�rme �lanı yayımlanacak olanların; �hale ed�lmes� �le görevlend�r�len veya projey� üstlenenlere yatırım dönem�nde
proje kapsamında yapılan mal tesl�mler� ve h�zmet �faları” KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r.

Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
3.1. Kapsam
3.1.1.İst�snadan Yararlanacak Projeler
İst�snadan;
- 3996 sayılı Kanuna göre yap-�şlet-devret model� çerçeves�nde gerçekleşt�r�lecek projeler,
- 3359 sayılı Kanunun ek 7 nc� maddes�ne göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından k�ralama karşılığı yaptırılmasına karar ver�len sağlık

tes�sler�ne �l�şk�n projeler,
- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 23 üncü maddes�ne göre M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından k�ralama karşılığı yaptırılmasına karar

ver�len eğ�t�m öğret�m tes�sler�ne �l�şk�n projeler,
yararlanır.
Bu projelerden 4/4/2012 tar�h�nden (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 23 uncu maddes� kapsamında M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı

tarafından k�ralama karşılığı yaptırılmasına karar ver�len eğ�t�m öğret�m tes�sler�ne �l�şk�n projelerde 15/6/2012 tar�h�nden) önce �hale veya
görevlend�rme �lanı yayımlanmış ancak tekl�f alınmamış projeler �le 31/12/2023 tar�h�ne kadar �hale veya görevlend�rme �lanı yayımlanacak olanlar
kapsama dah�ld�r.

3.1.2.İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler
Bu Tebl�ğ�n (II/E-3.1.1.) ayrımında sayılan projelere �l�şk�n olarak;
- Bu projeler kapsamındak� �şler�n �hale ed�lmes�,
- Görevlend�r�len veya projey� üstlenenlere/alanlara proje kapsamında �nşaata yönel�k olarak yatırım dönem�nde yapılacak tesl�m ve h�zmetler,
KDV'den �st�sna tutulur.
Yatırım dönem�, söz konusu projelere �l�şk�n olarak �lg�l� �dare �le yapılan sözleşmelere göre bel�rlen�r. Yatırım dönem� süres�nde ortaya çıkacak

değ�ş�kl�kler(süren�n uzatılması ya da kısaltılması şekl�nde), �lg�l� �dare tarafından doğrudan Gel�r İdares� Başkanlığına b�ld�r�l�r.
3.1.3.İst�sna Kapsamına G�ren Mal ve H�zmetler
İst�sna, bu Tebl�ğ�n (II/E-3.1.1.) ayrımında bel�rt�len projeler� üstlenen ana yüklen�c�lere, doğrudan bu projelere yönel�k olarak yapılacak tesl�m

ve h�zmetler �le �thalat �şlemler�ne uygulanır.
Ancak doğrudan proje �le �lg�l� olmayan mob�lya, mefruşat ve benzer� dem�rbaşlardan projen�n bütünley�c� parçası olarak kabul ed�lmeyenler

�le b�nek otomob�l�, m�n�büs, otobüs ve benzer� araç alımları �st�sna kapsamında değerlend�r�lmez. İst�sna kapsamında değerlend�r�lmeyen bu alımlara
�l�şk�n yedek parça, yakıt, tad�l, bakım ve onarım masrafları �le �dar� h�zmet b�r�mler�n�n tad�l, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma g�derler�, her türlü
büro malzemes�, kırtas�ye, y�yecek, g�yecek g�b� alımlar ve tem�zl�k h�zmetler�nde de �st�sna uygulanmaz.

3.2.İst�snanın Uygulanması
Bu Tebl�ğ�n (II/E-3.1.1.) ayrımında sayılan projelerden b�r�s�n� üstlenen ana yüklen�c� mükellefler, söz konusu projeler kapsamında (projeyle

�lg�l� b�lg�lere de yer vermek kaydıyla) kend�ler�ne yapılacak tesl�m ve h�zmetlere �st�sna uygulanması taleb�yle doğrudan Gel�r İdares� Başkanlığına b�r
yazı �le müracaat ederler.

Gel�r İdares� Başkanlığı, �st�sna taleb�nde bulunan mükellef�n,bu projen�n ana yüklen�c�s� konumunda bulunup bulunmadığına, projen�n �st�sna
kapsamına g�ren projelerden olup olmadığına, yatırım dönem�n�n sona erd�ğ� tar�h ve benzer� hususlara yönel�k olarak, projey� �hale eden �lg�l� �dareden
b�r yazı �le b�lg� �ster.

Projey� �hale eden �lg�l� �daren�n olumlu yazısına �st�naden durum mükellef�n bağlı bulunduğu Verg� Da�res� Başkanlığına/Defterdarlığa
b�ld�r�l�r, �lg�l� Verg� Da�res� Başkanlığı veya Defterdarlık (EK:13)’teyer alan belgey� düzenleyerek mükellefe ver�r.

İst�sna belges�n�n ek�nde, �st�snalı olarak alınacak mal ve h�zmet m�ktarı ve tutarı yer alır. Söz konusu �st�sna belges� kapsamında tesl�m veya
h�zmette bulunan mükellef, �st�sna belges�n�n �lg�l� mal veya h�zmete �l�şk�n bölümünü fatura tar�h�, numarası, mal veya h�zmet m�ktarı ve tutarını
bel�rtmek suret�yle onaylar ve b�r örneğ�n� alır. Mal/h�zmet tesl�m� gerçekleşt�kçe alıcı ve satıcı alım/satım b�lg�ler�n� projeye uygun olarak s�steme
g�rer.

İst�sna belges�n�n b�r örneğ� mükellefler tarafından satıcılara ver�l�r ve �st�sna kapsamında �şlem yapması talep ed�l�r. Bu belge satıcılar
tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler�ne uygun olarak saklanır.

Satıcı mükellef�n �ade taleb� bu �st�sna belges� esas alınmak suret�yle, �ade �ç�n gerekl� d�ğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.
Projen�n sonradan rev�ze ed�lmes�, güncellenmes� veya ek proje düzenlenmes� hal�nde, proje kapsamındak� mal ve h�zmetlere �l�şk�n l�ste de

elektron�k ortamda rev�ze ed�l�r. Rev�ze sonrası �st�sna kapsamına g�ren �şlemler�n �st�sna kapsamında alınab�lmes� �ç�n verg� da�res�ne başvurularak
�st�sna belges�n�n de rev�ze ed�lmes� talep ed�l�r.

İst�sna belges� projede öngörülen süreyle sınırlı olarak ver�l�r. Projedek� süren�n rev�ze ed�lmes� durumunda, �st�sna belges�ndek� süre de rev�ze
ed�l�r.

Aynı satıcıdan yapılanb�rden fazla mal ve h�zmet alımına �l�şk�n harcamaların proje mal�yet�n�n b�nde 5’�ne kadar olan kısmı tek satır olarak
g�r�leb�l�r. Bu şek�lde b�rden fazla satır yazılab�l�r. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje mal�yet�n�n yüzde 10’unu aşmaması gerek�r. Bu
durumda da mal ve h�zmet�n c�ns�, m�ktarı, tutarı g�b� hususlar, bu kapsamdak� alışları anlaşılır b�r şek�lde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara
�l�şk�n fatura tar�h ve numarasının l�stede yer alması gerekt�ğ� tab��d�r.

İst�sna kapsamındak� malların �thalat yoluyla tem�n ed�lmes� hal�nde söz konusu belge, �lg�l� gümrük �dares�ne �braz ed�l�r. İst�sna belges�ndek�
�st�sna kapsamında �thal ed�len mala �l�şk�n bölüm doldurulduktan sonra �lg�l� gümrük �dares� tarafından bu bölüm de onaylanır.

İst�sna kapsamında mal ve h�zmet alanlar �st�sna belges�n�n b�tt�ğ� tar�h �t�barıyla �st�sna belges�n� Verg� Da�res� Başkanlığına veya
Defterdarlığa �braz ederek kapattırmak zorundadır. Verg� Da�res� Başkanlığı veya Defterdarlık �st�sna belges�nde yer alan mal ve h�zmet bölümler�n�n
satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek �st�sna belges�n� kapatır.
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Satıcılar, yaptıkları tesl�m ve h�zmet �falarına �l�şk�n faturada, Tebl�ğ�n (II/E-3.1.1.) ayrımındak� açıklamaları da göz önünde bulundurmak
suret�yle KDV hesaplamazlar.

İst�sna tek safhada uygulanacak olup, projey� üstlenen mükellefe mal tesl�m� ve h�zmet �fasında bulunan mükellefler�n �st�sna kapsamında
yaptıkları tesl�m ve h�zmetlere yönel�k alımlarında KDV �st�snası uygulanması söz konusu değ�ld�r.

Ayrıca, ana yüklen�c� f�rmanın �st�snadan yararlanma şartlarını kaybetmes� hal�nde, bu durum projey� �hale eden �lg�l� �dare tarafından,
�st�snadan yararlanma şartlarının kaybed�ld�ğ� tar�he de yer ver�lmek suret�yle Gel�r İdares� Başkanlığına b�ld�r�l�r.

3.3.Beyan
Projey� üstlenen f�rmalara mal tesl�m� ve h�zmet �fasında bulunan mükelleflerce, �st�sna kapsamında yapmış oldukları tesl�m ve h�zmetler a�t

oldukları dönemler �t�barıyla KDV beyannames�n�n "İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının "Tam İst�sna Kapsamındak� İşlemler"
tablosunun 318 kod numaralı "3996 sayılı Kanuna göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 sayılı Kanuna göre K�ralama Karşılığı Yaptırılan Projelere İl�şk�n
Tesl�m ve H�zmetler" satırında beyan ed�l�r.

Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu tesl�m bedel�, "Yüklen�len KDV" sütununa bu �şlemle �lg�l� alım ve g�derlere a�t
belgelerde göster�len toplam KDV tutarı yazılır.

İade talep etmek �stemeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV" sütununa �l�şk�n alana “0” yazar.
3.4. İade
Bu bölümde yer alan �st�sna kapsamındak� tesl�m ve h�zmetlerden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
-  İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
- Verg� Da�res� Başkanlığından veya Defterdarlıktan alınan �st�sna belges� kend�s� tarafından �lg�l� mal ve h�zmete �l�şk�n olarak onaylanan proje

kapsamında �st�sna uygulanarak alınacak mal ve h�zmet l�stes�n�n örneğ�
3.4.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemlerden kaynaklanan mahsuben �ade talepler� yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
3.4.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemlerdenkaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�, verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

3.5. Mütesels�l Sorumluluk
İst�snadan yararlanmak �steyen mükellefler�n �st�sna belges�n�n �mza ve kaşe tatb�k ed�lm�ş b�r suret�n� mal tesl�m� ve h�zmet �fasında bulunan

satıcıya vermeler� gerekmekted�r. Bu yazı olmadan �st�sna uygulanması hal�nde, z�yaa uğratılan verg�, ceza, zam ve fa�zlerden tesl�m veya h�zmet�
yapan mükellefler �le b�rl�kte tesl�m veya h�zmet yapılan alıcı da mütesels�len sorumludur.

Kend�s�ne tesl�m veya h�zmet�n �st�sna kapsamına g�rd�ğ�n� gösteren belge ver�len satıcı mükelleflerce, başka b�r şart aramaksızın �st�sna
kapsamında �şlem yapılır. Daha sonra �şlem�n, �st�sna �ç�n �lg�l� düzenlemelerde bel�rt�len şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra �hlal
ed�ld�ğ�n�n tesp�t� hal�nde, z�yaa uğratılan verg� �le buna bağlı ceza, fa�z ve zamlar, kend�s�ne �st�sna kapsamında tesl�m veya h�zmet yapılan alıcıdan
aranır. Satıcının �ade taleb� �se yukarıda açıklanan şek�lde değerlend�r�l�r.

4. Büyük ve Stratej�k Yatırımlara İl�şk�n İst�sna
3065 sayılı Kanunun geç�c� 30 uncu maddes�nde, “31/12/2023 tar�h�ne kadar uygulanmak üzere, yatırım teşv�k belgeler� kapsamında asgar�

500 m�lyon Türk L�rası tutarında sab�t yatırım öngörülen stratej�k yatırımlara �l�şk�n �nşaat �şler� neden�yle yüklen�len ve takv�m yılı sonuna kadar
�nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV, �zleyen yıl talep ed�lmes� hal�nde belge sah�b� mükellefe �ade olunur. Teşv�k belges�ne konu yatırımın
tamamlanmaması hal�nde, �ade ed�len verg�ler, verg� z�yaı cezası uygulanarak �ade tar�h�nden �t�baren gec�kme fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r. Bu verg�ler
ve cezalarında zamanaşımı, verg�n�n tarhını veya cezanın kes�lmes�n� gerekt�ren durumun meydana geld�ğ� tar�h� tak�p eden takv�m yılı başında başlar.

Bu madden�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye Mal�ye Bakanlığı yetk�l�d�r.” hükmü yer almaktadır.
Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
4.1. Kapsam
Söz konusu düzenleme �le 31/12/2023 tar�h�ne kadar uygulanmak üzere, yatırım teşv�k belgeler� kapsamında asgar� 500 m�lyon TL tutarında

sab�t yatırım öngörülen stratej�k yatırımlar kapsamında, �nşaat �şler� neden�yle yüklen�len ve takv�m yılı sonuna kadar �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen
KDV’n�n, �zleyen yıl �çer�s�nde bu kapsamda �şlemler� bulunanmükelleflere talep etmeler� hal�nde �ade ed�lmes� öngörülmekted�r.

Uygulamadan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8 �nc�
maddes�nde hükme bağlanan n�tel�ktek� yatırımlar yararlanır. Bahse konu Kararın uygulamasına �l�şk�n 2012/1 No.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Kararın Uygulanmasına İl�şk�n Tebl�ğ�n 10 uncu maddes�nde de stratej�k yatırımların kapsamına �l�şk�n düzenlemelere yer ver�lm�şt�r. 

Yukarıda yer ver�len Kararname ve Tebl�ğ maddeler�nde bel�rt�len kr�terler� sağlayan ürünler�n üret�m�ne yönel�k 500 m�lyon TL tutarında sab�t
yatırım öngörülen yatırımlar, stratej�k yatırım olarak değerlend�r�l�r.

4.2. İst�snanın Uygulaması
İst�sna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındak� �nşaat taahhüt �ş�, nakl�ye, hafr�yat ve benzer� �nşa �şler�ne �l�şk�nd�r. Yatırımı

yapanların söz konusu �nşaat �şler�nde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlend�r�l�r. Dolayısıyla söz konusu �st�sna �nşaat �şler�ne �l�şk�n
olmak koşuluyla hem h�zmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.

Bu �st�sna, verg�n�n önce uygulanıp sonra �ade ed�lmes� şekl�nde düzenlenm�ş olup, �st�sna kapsamında değerlend�r�len mal ve h�zmet
alımlarında genel hükümler çerçeves�nde KDV uygulanır. Dolayısıyla yatırımı yapana tesl�m veya h�zmet yapanların KDV �st�snası uygulamaları
mümkün değ�ld�r.

Yatırımı yapan belge sah�b� mükellefler tarafından �nşaat �şler�ne �l�şk�n bu şek�lde yüklen�len verg�ler, �lg�l� dönemde �nd�r�m konusu yapılır.
Söz konusu mükellefler�n bu şek�lde yüklen�p �nd�r�m hesaplarına dah�l ett�kler� verg�ler�n öncel�kle �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lmes� gerekmekted�r.
İlg�l�takv�m yılı sonuna kadar �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV �se �zleyen yıl talep ed�lmes� kaydıyla �ade konusu yapılır.

4.3. İst�snanın Beyanı
İade talep tutarı, en erken �zleyen yılın Ocak dönem�ne en geç �zleyen yılın Kasım dönem�ne a�t KDV beyannames�ne dah�l ed�lerek talep

ed�leb�l�r. İades� talep ed�lecek tutar, taleb�n yapılacağı döneme a�t KDV beyannames�n�n "İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının
"D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunun 440 kod numaralı "Yatırım Teşv�k Belges� Kapsamında Asgar� 500 M�lyon TL Tutarında Sab�t
Yatırım Öngörülen Stratej�k Yatırımlar” satırında beyan ed�l�r.

Yatırımın �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre tamamlanamaması hal�nde, �ade ed�len verg�ler verg� z�yaı cezası uygulanarak �ade tar�h�nden
�t�baren gec�kme fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r.

4.4. İade
Bu bölümde yer alan �şlemlerden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
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- İade talep ed�len döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Yatırım teşv�k belges� ve ek� l�sten�n onaylı örneğ�
-Yatırım teşv�k belges�nde bel�rt�lmem�ş olması hal�nde, yatırımın stratej�k yatırım kapsamında olduğunu tevs�k eden belgen�n onaylı örneğ�

(Yatırım tamamlanıncaya kadar, değ�ş�kl�k olmaması kaydıyla, b�r defa ver�l�r.)
- İade uygulaması kapsamındak� harcamalara a�t fatura ve benzer� belgeler�n l�stes�
4.4.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan mahsuben �ade talepler� yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
4.4.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

5. İstanbul S�sm�k R�sk�n Azaltılması ve Ac�l Durum Hazırlık Projes� (İSMEP) KapsamındaYapılacak Tesl�m ve H�zmetlerde İst�sna
6111 sayılı Kanunun geç�c� 16 ncı maddes�nde;
“(1) İstanbul S�sm�k R�sk�n Azaltılması ve Ac�l Durum Hazırlık Projes� (İSMEP) kapsamında, İstanbul İl Özel İdares�ne bağlı olarak faal�yet

gösteren İstanbul Proje Koord�nasyon b�r�m�ne yapılacak tesl�m ve h�zmetler, f�nansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca
karşılanmak şartıyla 31/12/2020 tar�h�ne kadar KDV’den müstesnadır.

(2) İst�sna kapsamındak� tesl�m ve h�zmetler dolayısıyla yüklen�len verg�ler, verg�ye tab� �şlemler neden�yle hesaplanan verg�den �nd�r�l�r,
�nd�r�m yoluyla g�der�lemeyen verg�ler 3065 sayılı KDV Kanununun 32 nc� maddes� hükmü uyarınca mükellefe �ade ed�l�r.

(3) Mal�ye Bakanlığı, �st�sna kapsamına g�recek tesl�m ve h�zmetler� tanımlamaya, �st�sna ve �ade uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları
bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

hükmü yer almaktadır.
Bu �st�sna uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar aşağıda bel�rlenm�şt�r.
5.1. Kapsam         
İst�sna, f�nansmanlarının yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla İSMEP kapsamında 31/12/2020

tar�h�ne kadar İstanbul İl Özel İdares�ne bağlı olarak faal�yet gösteren İstanbul Proje Koord�nasyon B�r�m�ne yapılan tesl�m ve h�zmetlere uygulanır.
Yabancı devletlerden, uluslararası kurum ve kuruluşlardan karşılıksız olarak sağlanan destekler yanında bu kurum ve kuruluşlardan tem�n

ed�len kred�ler kullanılarak yapılan mal ve h�zmet alımları da �st�sna kapsamına g�rmekted�r.
İst�sna kapsamına İSMEP çerçeves�ndek� mal ve h�zmet alımları g�rmekted�r. Bunun dışında İstanbul Proje Koord�nasyon B�r�m�n�n

harcamaları genel hükümler çerçeves�nde KDV’ye tab�d�r. Buna göre, İstanbul Proje Koord�nasyon B�r�m�n�n y�yecek, g�yecek, tem�zl�k, güvenl�k,
elektr�k-su-telefon vb. g�derler �le araç k�ralama, h�zmet b�nası, her türlü büro malzemes�, mefruşat, kırtas�ye ve benzer� alımları proje çerçeves�nde
olmaması hal�nde �st�sna kapsamında değerlend�r�lmez.

5.2. İst�sna Uygulaması
İstanbul Proje Koord�nasyon B�r�m�ne, İSMEP kapsamında yapacağı alımlarla �lg�l� olarak yukarıdak� açıklamalar d�kkate alınarak �st�snadan

yararlanab�leceğ�ne �l�şk�n İstanbul Verg� Da�res� Başkanlığınca b�r �st�sna belges� (EK:14) ver�l�r. Alınan bu belgen�n aslı ya danoter veya YMM
onaylı örneğ� İstanbul Proje Koord�nasyon B�r�m�nce gümrük �dares�ne veya yurt�ç�ndek� satıcılara �braz ed�lerek �st�sna uygulanması talep ed�l�r.

İstanbul Proje Koord�nasyon B�r�m�n�n İSMEP kapsamında, 25/2/2011 tar�h�nden önce �hales� yapılan veya sözleşmes� düzenlenen �şlere
�l�şk�n mal ve h�zmet alımlarının 6111 sayılı Kanunun geç�c� 16 ncı maddes�n�n yürürlüğünden önce yapılması hal�nde bu alımlarda �st�sna
uygulanmaz. Ancak, �hale veya sözleşme madden�n yürürlük tar�h�nden önce yapılsa b�le bu �hale veya sözleşmeye �st�naden madden�n yürürlük
tar�h�nden sonra tem�n ed�len mal ve h�zmetlere �st�sna uygulanır.

5.3. İst�snanın Beyanı
Bu �st�sna kapsamında KDV hesaplanmayan �şlemler, tesl�m�n yapıldığı döneme a�t KDV beyannames�nde yer alan "İst�snalar-D�ğer İade

Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler" tablosunda 320 kod numaralı “İSMEP Kapsamında, İstanbul İl Özel
İdares�ne Bağlı Olarak Faal�yet Gösteren İstanbul Proje Koord�nasyon B�r�m�ne Yapılacak Tesl�m ve H�zmetler” satırı aracılığıyla beyan ed�l�r.

Bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Tutarı" sütununa �st�snaya konu tesl�m bedel�, "Yüklen�len KDV" sütununa bu �şlemle �lg�l� alım ve g�derlere a�t
belgelerde göster�len toplam KDV tutarı yazılır.

İade talep etmek �stemeyen mükellefler, "Yüklen�len KDV" sütununa �l�şk�n alana “0” yazar.
5.4. İade
Bu bölümde yer alan �st�sna kapsamındak� tesl�m ve h�zmetlerden kaynaklanan �ade talepler�nde aşağıdak� belgeler aranmaktadır:
- Standart �ade talep d�lekçes�
- İst�snanın beyan ed�ld�ğ� döneme �l�şk�n �nd�r�lecek KDV l�stes�
- İade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�
- İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları l�stes�
-İstanbul Verg� Da�res� Başkanlığınca İstanbul Proje Koord�nasyon B�r�m�ne ver�len, �st�snadan yararlanılab�leceğ�ne da�r Belgen�n onaylı

örneğ�
5.4.1. Mahsuben İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan mahsuben �ade talepler�, yukarıdak� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde m�ktarına bakılmaksızın

verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.
5.4.2. Nakden İade
Mükellefler�n bu �şlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’y� aşmayan nakden �ade talepler� verg� �nceleme raporu, YMM raporu ve tem�nat

aranmadan yer�ne get�r�l�r. İade taleb�n�n 5.000 TL’y� aşması hal�nde aşan kısmın �ades�,verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna göre yer�ne
get�r�l�r. Tem�nat ver�lmes� hal�nde mükellef�n �ade taleb� yer�ne get�r�l�r ve tem�nat, verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

 
F. SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR
Kısm� �st�sna, �şlemlere �l�şk�n alış ve g�derlere a�t KDV’n�n prens�p olarak �nd�r�m ve/veya �adeye konu ed�lemed�ğ� �st�sna düzenlemeler�d�r.

Bu kapsamındak� �şlemler neden�yle yüklen�len verg�ler, 3065 sayılı Kanunun (30/a) ve 58 �nc� maddeler� uyarınca gel�r ve kurumlar verg�s�
bakımından g�der veya mal�yet unsuru olarak d�kkate alınab�l�r.

3065 sayılı Kanunda, Kanunun 32 nc� maddes� kapsamında sayılmayan, ancak KDV’den �st�sna olmakla b�rl�kte, KDV �nd�r�m�n� de mümkün
kılan bazı �şlemler mevcuttur.
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Buna göre, Kanunun (17/4-c), (17/4-r) (kısm� olarak), (17/4-t), geç�c� 10 (kısm� olarak), geç�c� 12, geç�c� 23, geç�c� 24, geç�c� 32 nc� maddeler�
uyarınca, verg�den �st�sna ed�lm�ş bulunan �şlemlerle �lg�l� fatura ve benzer� ves�kalarda göster�len KDV, mükellef�n verg�ye tab� �şlemler� üzer�nden
hesaplanan KDV’den �nd�r�leb�l�r. Ancak, bu kapsamdak� �şlemler neden�yle yüklen�len ve �nd�r�m yoluyla g�der�lemeyen KDV mükelleflere �ade
ed�lmez.

İşlemler�n�n tamamı kısm� �st�sna kapsamında olanların mükellef�yet tes�s ett�rmeler�ne ve beyanname vermeler�ne gerek yoktur. İşlemler�n�n
tamamı kısm� �st�sna kapsamında olanlardan arız� olarak verg�ye tab� �şlem yapanların, sadece bu �şlem�n gerçekleşt�ğ� dönem �ç�n ve sadece bu �şlem�
kapsayan beyannamey� vermes� yeterl�d�r.

1. Kültür ve Eğ�t�m Amacı Taşıyan İst�snalar
3065 sayılı Kanunun (17/1-a) maddes�nde, Kanunun (17/1) maddes�nde sayılan;
- Genel Bütçe Kapsamındak� Kamu İdareler� ve Özel Bütçel� İdareler,
- İl Özel İdareler�,
- Beled�yeler,
- Köyler,
- İl Özel İdareler�, Beled�yeler ve Köyler�n Teşk�l Ett�kler� B�rl�kler,
- Ün�vers�teler,
- Döner Sermayel� Kuruluşlar,
- Kanunla Kurulan Kamu Kurum ve Kuruluşları,
- Kamu Kurumu N�tel�ğ�ndek� Meslek Kuruluşları,
- S�yas� Part�ler,
- Send�kalar,
- Kanunla Kurulan veya Tüzel K�ş�l�ğ� Ha�z Emekl� ve Yardım Sandıkları,
- Kamu Menfaat�ne Yararlı Dernekler,
- Tarımsal Amaçlı Kooperat�fler,
- Bakanlar Kurulunca Verg� Muaf�yet� Tanınan Vakıflar,
 tarafından, �l�m, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşv�k etmek amacıyla yapılan tesl�m ve h�zmetler verg�den �st�sna ed�lm�şt�r.
3065 sayılı Kanunun (17/1-b) maddes�nde �se aynı kurum ve kuruluşların t�yatro, konser salonu, kütüphane, serg�, okuma ve konferans

salonları �le spor tes�sler�n� �şletmek veya yönetmek suret�yle �fa ett�kler� kültür ve eğ�t�m faal�yetler�ne �l�şk�n tesl�m ve h�zmetler� verg�den �st�sna
ed�lm�şt�r.

Örnek:(A) Ün�vers�tes�ne a�t Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne bağlı Basım Ev� Müdürlüğünce �l�m, fen ve güzel sanatları öğretmek,
yaymak, gel�şt�rmek ve teşv�k etmek amacıyla münhasıran ün�vers�te bünyes�ndek� fakülte ve yüksekokulda okuyan öğrenc�ler�n �ht�yaçlarını karşılamak
üzere yapılan k�tap, derg� ve benzer� dokümanların basımı ve tesl�m� KDV’den �st�snadır.

2. Sosyal Amaç Taşıyan İst�snalar
2.1. Bell� Kurum ve Kuruluşların Kanunda Sayılan İşler� Yapmak veya Yönetmek Suret�yle İfa Ett�kler� Tesl�m ve H�zmetlerde İst�sna
3065 sayılı Kanunun (17/1)�nc� maddes�nde sayılan kurum ve kuruluşların (17/2-a) maddes�nde sayılan;
 - Hastane, nekahathane, kl�n�k, d�spanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakl�ne mahsus bankalar, anıtlar, botan�k ve

zooloj� bahçeler�, parklar �le veter�ner, bakter�yoloj�, seroloj� ve d�stofaj�n laboratuvarları g�b� kuruluşlar �le
- Öğrenc� veya yet�şt�rme yurtları, yaşlı ve engell�bakım ve huzurevler�, parasız fukara aşevler�, düşkünevler� ve yet�mhaneler�,
�şletmek veya yönetmek suret�yle �fa ett�kler� kuruluş amaçlarına uygun tesl�m ve h�zmetler� verg�den �st�sna ed�lm�şt�r. Bu tesl�m ve

h�zmetler�n bedell� veya bedels�z olması, �st�sna uygulamasına engel teşk�l etmez.
Ayrıca bu kurum ve kuruluşlardan sağlık h�zmet� sunanların teşh�s ve tedav�ye yönel�k olarak b�rb�rler�ne yapacakları tesl�m ve h�zmetler de

�st�sna kapsamındadır.
D�ğer yandan,Kanunun (17/1)nc� maddes�nde sayılan kurum ve kuruluşların, sadece Kanunun (17/2-a) maddes�nde sayılan kuruluşları �şletmek

veya yönetmek suret�yle �fa ett�kler� kuruluş amaçlarına uygun tesl�m ve h�zmetler� �st�sna olup, bu kurum ve kuruluşların;
- Kanunun (17/2-a) maddes�nde sayılmayan kuruluşları �şletmek ve/veya yönetmek suret�yle �fa ett�kler� tesl�m ve h�zmetler� �le
- Kanunun (17/2-a) maddes�nde sayılan kuruluşları �şletmek veya yönetmekle b�rl�kte kuruluş amaçlarına uygun olmayan tesl�m ve

h�zmetler�n�n,
KDV’den �st�sna tutulması mümkün değ�ld�r. 
2.2. Özel Okullar ve Ün�vers�teler Tarafından Bedels�z Olarak Ver�len Eğ�t�m ve Öğret�m H�zmetler� �le Öğrenc� Yurtları Tarafından

Bedels�z Olarak Ver�len Yurt H�zmetler�nde İst�sna
3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddes�nde;

-8/2/2007 tar�hl� ve 5580 sayılı Kanun
[41]

 hükümler�ne tâb� özel okullarca bedels�z ver�len eğ�t�m ve öğret�m h�zmetler�nde �lg�l� dönemdek�
kapas�teler�n�n (% 10)'unu,

-24/3/1950 tar�hl� ve 5661 sayılı Yüksek Öğren�m Öğrenc� Yurtları ve Aşevler� Hakkındak� Kanuna Ek Kanun
[42]

 �le 30/4/1992 tar�hl� ve 3797

sayılı M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun
[43]

 hükümler�ne göre kurulan öğrenc� yurtları tarafından bedels�z ver�len yurt
h�zmetler�nde �lg�l� dönemdek� kapas�teler�n�n (% 10)'unu,

- Ün�vers�te ve yüksekokullarda �se (% 50)'s�n�,
geçmemek üzere ver�len bedels�z eğ�t�m ve öğret�m h�zmetler�n�n KDV’den �st�sna olduğu hüküm altına alınmıştır.
Uygulamada bedels�z eğ�t�m ve öğret�m h�zmetler� �le yurt h�zmetler�, kısm� burs ve tam burs uygulanması suret�yle yapılab�lmekted�r.
Kısm� burs uygulanan eğ�t�m öğret�m h�zmetler� �le yurt h�zmetler�nde, kısm� burs tutarı faturada t�car� teamüllere uygun �skonto veya �nd�r�m

olarak göster�l�r ve kalan tutar üzer�nden KDV hesaplanır. Yüklen�len KDV �se genel esaslara göre �nd�r�m konusu yapılır.
Yukarıda bel�rt�len sınırlar dah�l�nde tam burs uygulanarak ver�len h�zmetler �ç�n �se KDV hesaplanmaz, yüklen�len KDV de Kanunun (30/a)

maddes� uyarınca �nd�r�m konusu yapılamaz.
2.3. Kanunların Gösterd�ğ� Gerek Üzer�ne Yapılan Bedels�z Tesl�m ve H�zmetlerde İst�sna
3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddes�nde, kanunların gösterd�ğ� gerek üzer�ne bedels�z olarak yapılan tesl�mler ve �fa ed�len h�zmetler

muhatabına bakılmaksızın �st�sna kapsamına alınmıştır.
Konuyla �lg�l� örneklere aşağıda yer ver�lm�şt�r.
Örnek1:2219 sayılı Husus� Hastaneler Kanununun �lg�l� hükümler� gereğ�nce özel hastanelerde ücrets�z olarak ver�len sağlık h�zmetler�

KDV’den �st�snadır.
Örnek 2: 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 178 �nc� maddes� uyarınca, adl� müzaheret bürolarınca yoksul ve ac�z k�ş�ler�n �şler�n� tak�ple

görevl� kılınan ve bu �şler �ç�n ücret almayan avukatların bu h�zmetler� KDV’den �st�snadır.
2.4. Bell�Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Bedels�z Tesl�m ve H�zmetlerde İst�sna
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3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddes�nde; Kanunun (17/1) �nc� maddes�nde sayılan kurum ve kuruluşlara bedels�z olarak yapılan tesl�m ve
h�zmetler�n, KDV’den �st�sna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu kurum ve kuruluşlara yapılan her türlü bedels�z mal tesl�m� ve h�zmet �faları KDV’den �st�sna olup, tesl�m ve h�zmet bedel� �le
�lg�l� herhang� b�r alt ya da üst sınır söz konusu olmaksızın �st�sna uygulanır.

Konuyla �lg�l� örneklere aşağıda yer ver�lm�şt�r.
Örnek 1: B�r sanatoryumun bedel� karşılığında aldığı h�zmet aracı KDV’ye tab�d�r. Ancak bu aracın verg� mükellef� olan b�r gerçek veya tüzel

k�ş� tarafından sanatoryuma bedels�z olarak tesl�m�KDV’den �st�snadır.
Örnek 2: Kamu yararına çalışan derneklerden olduğu Bakanlar Kurulu Kararı �le onanan (G) Derneğ� tarafından yaptırılacak olan

yükseköğren�m öğrenc� yurdu �nşaatı �ç�n, (H) Yapı Denet�m Ltd. Şt�. tarafından (G) Derneğ�ne “bedels�z” olarak ver�len “yapı denet�m� h�zmet�”,
KDV’den �st�snadır.

2.5. Fak�rlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faal�yet�nde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Bazı Malların Tesl�m�nde
İst�sna

3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddes�nde, fak�rlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faal�yet�nde bulunan dernek ve vakıflara Mal�ye
Bakanlığınca bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde bağışlanan gıda, tem�zl�k, g�yecek ve yakacak maddeler�n�n tesl�m�n�n KDV’den �st�sna olduğu
hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu KDV �st�snası uygulamasında aşağıdak� açıklamalara göre hareket ed�l�r.
2.5.1. Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar
Gıda, tem�zl�k, g�yecek ve yakacak maddes� bağışının dernek veya vakfa yapılmış olması gerek�r. İht�yacı bulunanlara doğrudan veya başka

organ�zasyonlar aracılığıyla yapılacak gıda, tem�zl�k, g�yecek ve yakacak maddes� yardımlarının yukarıda bel�rt�len madde kapsamında yapılmış bağış
olarak değerlend�r�lmes� mümkün değ�ld�r.

Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya sened�nde �ht�yacı bulunanlara gıda, tem�zl�k, g�yecek ve yakacak maddes� yardımı
yapab�lmes�ne �l�şk�n hükümler�n bulunması gerek�r. Bununla beraber, dernek veya vakfın başka alanlarda da faal�yet göster�yor olmasının, kamuya
yararlı dernek veya verg�den muaf vakıf olup olmamasının uygulama açısından herhang� b�r önem� bulunmamaktadır.

2.5.2. Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın N�tel�ğ�
Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, tem�zl�k, g�yecek ve yakacak maddes� n�tel�ğ�nde olması gerek�r. Ayrıca yapılacak

bağışlar şartlı (bedels�z olarak �ht�yaç sah�pler�ne dağıtılmak üzere) yapılır.
Gıda, tem�zl�k, g�yecek ve yakacak maddes� n�tel�ğ�n� taşımayan veya şartlı olarak yapılmayan bağışlar, gıda bankacılığı kapsamında yapılacak

bağış olarak değerlend�r�lmez.
2.5.3. Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge
Gel�r Verg�s� Kanununun 40 ıncı maddes�ne eklenen hüküm çerçeves�nde �nd�r�m konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal bedel� Verg� Usul

Kanununun 232 nc� maddes�nde bel�rt�len fatura düzenleme sınırının altında kalsa dah� mutlaka fatura �le belgelend�r�l�r ve ayrıca taşıma �ç�n sevk
�rsal�yes� düzenlen�r.

Bağışlanan mala �l�şk�n b�lg�ler� eks�ks�z olarak �çeren fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlen�r. Mal bedel� olarak faturada,
bağışa konu malın mal�yet bedel� (yüklen�len KDV har�ç) yazılır.

Faturada "İht�yaç sah�pler�ne yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır." �bares�n�n yer alması zorunludur.
Gel�r Verg�s� Kanununun 89 uncu maddes�nde yapılan düzenleme çerçeves�nde, yıllık beyannamede yer alacak gel�r verg�s� matrahının

tesp�t�nde �nd�r�m konusu yapılacak �şlemlerde bağışı yapan tarafından b�r belge düzenlenmes�ne gerek bulunmamakta olup, varsa bağış yapılan malın
ed�n�m�ne �l�şk�n belgeler�n saklanması zorunludur.

2.5.4. Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge
Dernek ve vakıflar kend� mevzuatlarının öngördüğü belgeler� düzenley�p bağış yapanlara b�r örneğ�n� ver�rler.
T�car� faal�yetle uğraşanlarca düzenlenen faturalar, dernek ve vakıf tarafından muhafaza ed�l�r.
2.5.5. Kayıt Düzen� ve Beyan
T�car� �şletmeye dah�l malların bağışlanması durumunda bu malların mal�yet bedel� Gel�r Verg�s� Kanununun 40 ıncı maddes� çerçeves�nde

g�der kayded�l�r. Bu �şlem, faturanın b�r yandan gel�r b�r yandan da g�der kayded�lmes� suret�yle gerçekleşt�r�l�r.
KDV mükellefler�, b�r verg�lend�rme dönem�nde yaptıkları bağışların toplam tutarını �lg�l� dönem beyannames�n�n “İst�snalar-D�ğer İade Hakkı

Doğuran İşlemler” kulakçığının “Kısm� İst�sna Kapsamına G�ren �şlemler” tablosunda “229-Gıda Bankacılığı Faal�yet�nde Bulunan Dernek ve
Vakıflara Bağışlanan, Gıda, Tem�zl�k, G�yecek ve Yakacak Maddeler�” satırında beyan ederler.

Aynı Kanunun (30/a) ve 32 nc� maddeler�ne göre, kısm� �st�sna mah�yet�ndek� bu tesl�m�n (gıda, tem�zl�k, g�yecek ve yakacak maddes�
bağışlarının) bünyes�ne g�ren KDV tutarının �nd�r�m konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, bağışın yapıldığı dönemde, bağışlanan
malların �kt�sabı dolayısıyla yüklen�len KDV tutarının hesaplanması ve aynı döneme a�t KDV beyannames�ne dah�l ed�lmes�, aynı tutarın "�nd�r�m
KDV" hesaplarından çıkarılarak, g�der hesaplarına aktarılması gerekmekted�r.

Bağışlanan gıda, tem�zl�k, g�yecek ve yakacak maddeler�n�n �şletmeye dah�l olmaması hal�nde �se söz konusu malın mal�yet bedel� (KDV
dah�l), Gel�r Verg�s� Kanununun 89 uncu maddes� çerçeves�nde yıllık beyannamen�n bağış ve yardımlara �l�şk�n bölümüne yazılarak gel�r verg�s�
matrahının tesp�t�nde �nd�r�m olarak d�kkate alınacaktır.

Örnek: Dernek kuruluş tüzüğünde �ht�yacı bulunanlara gıda, tem�zl�k, g�yecek ve yakacak maddes� yardımı yapab�lmes�ne �l�şk�n hüküm
bulunan (H) Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğ�ne, bedels�z olarak �ht�yaç sah�pler�ne dağıtılmak üzere yukarıdak� usul ve esaslar çerçeves�nde gıda,
tem�zl�k, g�yecek ve yakacak maddeler�n�n tesl�m� KDV’den �st�sna olacaktır. Ayrıca söz konusu maddeler�n �ht�yacı olanlara bedels�z olarak tesl�m
ed�lmes� gerekmekte olup, bu tesl�mlere de KDV uygulanmayacaktır.

2.6. Yabancı Devletler�n Türk�ye’dek� D�plomat�k Tems�lc�l�k ve Konsoloslukları �le Yabancı Hayır ve Yardım Organ�zasyonlarına
Yapılan Tesl�m ve H�zmetlerde İst�sna

3065 sayılı Kanunun (17/2-c) maddes�nde, yabancı devletler�n Türk�ye’dek� d�plomat�k tems�lc�l�k ve konsoloslukları �le yabancı hayır ve
yardım kurumlarına Kanunun (17/1) �nc� maddes�nde yazılı kuruluşlara bedels�z olarak yapacakları tesl�m ve h�zmetlere �l�şk�n olarak yapılan tesl�m ve
h�zmetler KDV’den �st�sna ed�lm�ş ve �st�sna kapsamına g�recek mal ve h�zmetler �le bunların asgar� tutarlarını ve bu bend�n uygulamasına �l�şk�n usul
ve esasları bel�rlemeye Bakanlığımız yetk�l� kılınmıştır.

Bakanlığımıza tanınan bu yetk� uyarınca, yabancı devletler�n Türk�ye’dek� d�plomat�k tems�lc�l�k ve konsoloslukları �le yabancı hayır ve
yardım kurumlarınca anılan Kanunun (17/1) �nc� maddes�nde bel�rt�len kurum ve kuruluşlara bedels�z olarak yapacakları tesl�m ve h�zmetlerle �lg�l�
�st�sna uygulamasının usul ve esasları aşağıda bel�rlenm�şt�r:

a) 3065 sayılı Kanunun (17/1)�nc� maddes�nde sayılan kurum ve kuruluşlara bu kapsamda bedels�z tesl�m ed�lecek mal ve h�zmetler �ç�n
herhang� b�r sınırlama get�r�lmem�şt�r.

b) Bu �st�sna kapsamında satın alınacak mal ve h�zmet bedeller�n�n asgar� sınırı KDV har�ç 5.000 TL olması gerek�r. Bu kapsama �st�snadan
yararlanmak şartıyla b�rden fazla mal veya h�zmet dah�l ed�leb�l�r.

c) İst�snadan yararlanacak yabancı hayır ve yardım kurumlarının kanun� merkez�n�n yurt dışında bulunması ve Türk�ye’de gel�r ve kurumlar
verg�s� mükellef�yet�n� gerekt�ren herhang� b�r faal�yette bulunmaması gerek�r.

ç) İst�snadan yararlanacak yabancı devletler�n Türk�ye’dek� d�plomat�k tems�lc�l�k ve konsoloslukları �le yabancı hayır ve yardım kurumları, bu
Kanunun (17/1)�nc� maddes�nde sayılan kurum ve kuruluşlara yapacakları tesl�m�n n�tel�ğ�, m�ktarı ve tutarına �l�şk�n b�lg�ler �le Türk�ye’dek�
adresler�n� bel�rten b�r d�lekçe �le Bakanlığımıza (Gel�r İdares� Başkanlığı) başvuruda bulunur.
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Bu başvurunun değerlend�r�lmes� sonucunda, yabancı hayır ve yardım kurumlarının bağışlayacağı mal ve h�zmetle �lg�l� alımlarında, KDV
uygulamasına yönel�k usul ve esasları bel�rten yazının �lg�l� kuruluş tarafından onaylı b�r örneğ� satıcılara ver�lmek suret�yle, satıcılar tarafından
düzenlenecek fatura ve benzer� belgede KDV’n�n tahs�l ed�lmemes� sağlanır.

d) İst�snadan yararlanan kuruluşlara bu kapsamda yapılacak tesl�m ve h�zmetlerle �lg�l� olarak yüklen�len KDV, 3065 sayılı Kanunun (30/a)
maddes�ne göre �nd�r�m konusu yapılamaz.

Örnek: Yabancı b�r devlet�n Türk�ye’de bulunan Konsolosluğu, Türk�ye’de meydana gelen deprem felaket� neden�yle deprem�n yaşandığı İl�n
Beled�yes�ne Türk�ye’dek� b�r f�rmadan tem�n edeceğ� deprem çadırı ve yardım malzemes�n� bedels�z olarak tesl�m edecekt�r. Türk�ye’dek� f�rmanın söz
konusu deprem çadırları ve yardım malzemeler�n� Konsolosluğa tesl�m�nde yukarıdak� şartlar dah�l�nde �st�sna uygulanır. Ancak Türk�ye’dek� f�rmaya
bu tesl�mlerle �lg�l� olarak yapılacak mal tesl�m� ve h�zmet �faları genel hükümler çerçeves�nde KDV’ye tab� olup, bu kapsamda yüklen�len verg�ler�n
f�rma tarafından �nd�r�m konusu yapılması �se 3065 sayılı Kanunun (30/a) maddes� gereğ�nce mümkün değ�ld�r.

2.7. Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındak� İşlemlerde İst�sna 

3065 sayılı Kanunun (17/2-d) maddes�nde, 2863 sayılı Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Kanunu
[44]

 kapsamındak� tesc�ll� taşınmaz kültür
varlıklarının rölöve, restorasyon ve rest�tüsyon projeler�ne münhasır olmak üzere, bu projelend�rmelerden yararlananlara ver�len m�marlık h�zmetler� �le
projeler�n uygulanması kapsamında yapılacak tesl�mler�n KDV’den �st�sna olacağı hükme bağlanmış, �st�sna kapsamına g�recek mal ve h�zmetler �le
bunların asgar� standartları ve bu bend�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve esasları tesp�t etmeye Mal�ye Bakanlığı yetk�l� kılınmıştır.

Bu yetk�ye dayanılarak söz konusu �st�sna uygulamasının usul ve esasları aşağıdak� şek�lde bel�rlenm�şt�r.
2.7.1. İst�sna Kapsamına G�ren Mal ve H�zmetler
İst�sna kapsamına tesc�ll� taşınmaz kültür varlıklarının sadece rölöve, restorasyon ve rest�tüsyon projeler�ne �l�şk�n olarak, bu

projelend�rmelerden yararlananlara ver�len m�marlık h�zmetler� �le projeler�n uygulanması kapsamında yapılacak mal tesl�mler� g�rmekted�r.
11/06/2005 tar�h ve 25842 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan "Koruma, Uygulama ve Denet�m Büroları, Proje Büroları �le Eğ�t�m B�r�mler�n�n

Kuruluş, İz�n, Çalışma Usul ve Esaslarına Da�r Yönetmel�k"te tanımlanan I. grup yapılar har�ç olmak üzere, tesc�ll� taşınmazların fonks�yon ve konfor
şartları gereğ� kullanıma yönel�k donanımı ve proje h�zmetler� (kl�ma, jakuz�, yangın hassas algılama, kapalı devre kamera s�stem�, tefr�ş elemanları
vb.) �st�sna kapsamına dah�l değ�ld�r. Yukarıda bel�rt�len projeler�n uygulanması �ç�n �kt�sap ed�lseler dah�, tab�at ve kültür varlıklarının satın
alınmasında da �st�sna uygulanmaz. Ancak �kt�sap ed�len tab�at ve kültür varlıklarına uygulanacak projeler kapsamındak� �şlemlerde, Tebl�ğ
açıklamaları çerçeves�nde �st�sna uygulanacağı tab��d�r.

Tesc�ll� taşınmaz kültür varlıklarına �l�şk�n bu �st�sna uygulamasından yararlanab�lmek �ç�n bu varlıkların sah�b� olmak şart değ�ld�r. Sponsorluk
g�b� sözleşmelerle kültür varlıklarının rölöve, restorasyon veya rest�tüsyon projeler�n� gerçekleşt�recek olanlar da bu �st�snadan yararlanab�l�r.

Örnek: Taşınmaz kültür varlığı olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tesc�l ed�lm�ş olan b�r çeşmen�n, yapılan b�r sözleşme �le (J) Ş�rket�
tarafından restore ed�lmes� �şlem�nde, (J) Ş�rket�n�n bu bölümde bel�rt�len mal ve h�zmet alımlarında �st�sna uygulanab�l�r.

2.7.2. İst�sna Kapsamına G�ren İşlemlerde Alt Sınır
İst�sna kapsamında satın alınacak mal ve h�zmet bedeller�n�n asgar� tutarı, 213 sayılı Verg� Usul Kanununun 232 nc� maddes�nde öngörülen ve

�lg�l� dönemde uygulanmakta olan fatura düzenleme sınırıolarak tesp�t ed�lm�şt�r.
Aynı faturada �st�sna kapsamına g�ren b�rden fazla mal veya h�zmet�n yer alması ve bunların bedeller� toplamının fatura düzenleme sınırını

aşması hal�nde verg� hesaplanmaz. Aynı belgede �st�sna kapsamına g�ren ve g�rmeyen �şlemler�n b�rl�kte yer alması hal�nde �se her b�r �şlem, tür ve tutar
�t�barıyla ayrı ayrı göster�l�r, �st�sna kapsamına g�ren �şlemlere a�t bedeller toplamının fatura düzenleme sınırından fazla olması hal�nde, sadece �st�sna
kapsamına g�rmeyen �şlem bedeller�n�n toplamı üzer�nden verg� hesaplanır.

2.7.3. İst�sna Uygulaması
İlg�l� Kültür ve Tab�at Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü veya Tapu S�c�l Müdürlüğünden tesc�l kaydı alınan taşınmaz kültür

varlığına a�t rölöve, restorasyon ve rest�tüsyon projeler� �le proje kapsamındak� �şlerde kullanılacak malzemeler l�ste hal�nde proje müell�fler�nce
hazırlanır. Hazırlanan proje ve anal�zler, beled�ye sınırları �çer�s�nde beled�yeye, beled�ye sınırları dışında val�l�ğe onaylatılarak koruma bölge kuruluna
sunulur. Koruma Bölge Kurulunca tesc�ll� taşınmaza a�t projen�n uygun bulunması hal�nde onaylanacak malzeme l�stes�, proje �le b�rl�kte �lg�l� Rölöve
ve Anıtlar Müdürlüğüne �ncelenmek üzere ver�l�r. Malzeme l�stes�n�n projeye uygunluğu tesp�t ed�ld�kten sonra �lg�l� Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
projeden yararlanacak olana bu Tebl�ğ ek�nde yer alan örneğe (EK:15) uygun olarak hazırlayacağı �st�sna belges�n� ver�r.

Bu belgen�n ek�nde yer alan l�stede, �st�sna kapsamında �şlem görecek mal ve malzemeler sıra numarası ver�lmek suret�yle c�ns ve m�ktar (adet,
kg, m3 vb.) olarak açıkça bel�rt�l�r. İst�snadan yararlanacak olanlar �st�sna belges� ve l�stey� mal aldığı satıcılara �braz ederek bu �şlemlerde KDV
hesaplanmamasını talep eder. Satıcılar bu kapsamda tesl�m ett�kler� malların l�stedek� sıra numarasını, c�ns�n� ve tesl�m ett�kler� m�ktarı l�sten�n arka
yüzüne yazarak �mzalar ve kaşe basmak suret�yle onaylar. Bu şek�lde yapılan satışlarda KDV uygulanmaz. Kend�ler�ne �st�sna belges� �braz ed�len
satıcıların, talep ed�len malın l�stedek� m�ktarı �le bu maldan daha önce ne kadar satın alındığını l�sten�n arka yüzündek� şerhlerden kontrol etmes�,
kend�ler�nden talep ed�len malın l�stedek� m�ktarı aşması hal�nde aşan kısmı �ç�n �st�sna kapsamında �şlem yapmayıp KDV uygulaması gerek�r. İst�sna
belges� �le arka tarafına satıcı tarafından şerh düşülmüş l�sten�n alıcı tarafından onaylanmış b�r örneğ� satıcıya ver�l�r. Satıcıların bu örnekler�, Verg�
Usul Kanununun muhafaza ve �braz hükümler�ne göre saklamaları gerek�r.

D�ğer taraftan, 3065 sayılı Kanunun (30/a) ve 32 nc� maddeler� gereğ�nce, verg�ye tab� olmayan veya 32 nc� maddede sayılanlar har�ç olmak
üzere verg�den �st�sna ed�lm�ş bulunan malların tesl�m� ve h�zmet �fası �le �lg�l� alış ves�kalarında göster�len veya bu mal ve h�zmetler�n mal�yetler�
�ç�nde yer alan KDV, mükellef�n verg�ye tab� �şlemler� üzer�nden hesaplanan KDV’den �nd�r�lemez. İnd�r�lemeyen bu verg�, gel�r veya kurumlar verg�s�
matrahlarının tesp�t�nde �ş�n mah�yet�ne göre g�der veya mal�yet olarak d�kkate alınır.

2.8. Kamu Kurumu N�tel�ğ�ndek� Meslek Kuruluşlarının, Kanunlarla Kend�ler�ne Ver�len Görev Gereğ� ve Kuruluş Amaçlarına
Uygun Ruhsat, İz�n, Onay ve Benzer� H�zmetlerdeİst�sna

3065 sayılı Kanunun (17/2-e)maddes� uyarınca, kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının, kanunlarla kend�ler�ne ver�len görev gereğ�
ve kuruluş amaçlarına uygun ruhsat, �z�n, onay ve benzer� h�zmetler� �le bu h�zmetlerle �lg�l� olarak kullanılacak basılı kâğıtların bu kuruluşlar
tarafından tesl�m� (motorlu taşıtlar tesc�l plaka tesl�mler� har�ç) KDV’den müstesnadır.

Örnek: Eczacılar Odası tarafından kanunla kend�ler�ne ver�len görev gereğ� ve kuruluş amaçlarına uygun “�şyer� açma ruhsatı”, “faal�yet �z�n
belges�” g�b� basılı kağıtların tesl�m� KDV’den �st�snadır. Ancak söz konusu Odanın t�car� n�tel�kte faal�yet ve �şlemler�n�n bulunması hal�nde bu
�şlemler KDV’ye tab� tutulur.

Öte yandan, 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 46 ncı maddes�n�n üçüncü fıkrasında, bas�t usulde verg�lend�r�len mükellefler�n faal�yetler�ne
�l�şk�n mal alış ve g�derler� �le hasılatlarını gösteren belgeler�n kayıtlarının, mükellefler�n bağlı bulundukları meslek odalarının oluşturdukları bürolarda
tutulacağı hükme bağlanmış; 215 sayılı Gel�r Verg�s� Genel Tebl�ğ�n�n (3.3.) numaralı bölümünde de mükellef kayıtlarının öncel�kle meslek� yönden
bağlı olunan odalar bünyes�nde kurulacak bürolarda tutulacağı açıklanmıştır.

Buna göre, Gel�r Verg�s� Kanunu �le kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşu olan Esnaf ve Sanatkârlar Odasına, bas�t usule tab�
mükellefler�n kayıtlarını tutma görev� ver�ld�ğ�nden, 3065 sayılı Kanunun (17/2-e) maddes� uyarınca, kanunlarla kend�ler�ne ver�len görev gereğ� sözü
ed�len odalar tarafından yapılan bu h�zmet karşılığında alınan bedeller KDV’den �st�snadır.

3. Asker� Amaç Taşıyan İst�snalar
3065 sayılı Kanunun (17/3-a) maddes� �le asker� fabr�ka, tersane ve atölyeler, orduev� ve bağlı şubeler�, askerî gaz�nolar, kışla gaz�noları,

vard�ya yatakhaneler� ve benzer n�tel�ktek� d�ğer tes�sler, özel, yerel ve kış eğ�t�m merkezler�, asker� kant�nler ve asker� müzeler�n kuruluş amaçlarına
uygun olarak yaptıkları tesl�m ve h�zmetler �le bu kurum ve kuruluşların yapacağı Gel�r Verg�s� Kanununun 70 �nc� maddes�nde bel�rt�len mal ve
hakların k�ralanması �şlemler� verg�den �st�sna ed�lm�şt�r. Bu �st�snanın sınırı tesl�m ve h�zmet�n adı geçen fabr�ka, tersane ve atölyeler�n kuruluş
amacına uygun olmasıdır.
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Örnek: B�r asker� tam�r atölyes�, asker� araçların tam�r veya tad�latı dolayısıyla verg� hesaplamaz ancak tam�r veya tad�latı üçüncü k�ş�lere
yaparsa bedell� olup olmadığına bakmaksızın verg� hesaplar.

4. D�ğer İst�snalar
4.1. Verg�den Muaf Esnaf, Ç�ftç� ve Serbest Meslek Erbabı
3065 sayılı Kanunun (17/4-a)ve (17/4-b) maddeler�yle, Gel�r Verg�s� Kanununa göre verg�den muaf esnaf ve gerçek usulde verg�ye tab�

olmayan ç�ftç�ler �le aynı Kanunun 66 ncı maddes�ne göre verg�den muaf olan serbest meslek erbabı tarafından yapılan tesl�m ve h�zmetler KDV’den
�st�sna ed�lm�şt�r.

4.2 Bas�t Usulde Verg�lend�r�len Mükellefler
3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddes�nde Gel�r Verg�s� Kanununa göre bas�t usulde verg�lend�r�len mükellefler�n tesl�m ve h�zmetler�KDV’den

�st�sna ed�lm�şt�r.
Ortaklarının tamamı bas�t usule tab� olan ad� ortaklıkların tesl�m ve h�zmetler� de bu hüküm kapsamında değerlend�r�l�r. Ancak ortaklarından en

az b�r�s� Gel�r Verg�s� Kanununa göre gerçek usulde verg�lend�r�len ad� ortaklıkların tesl�m ve h�zmetler� �st�sna kapsamına g�rmez.
Gel�r Verg�s� Kanununa göre bas�t usulde verg�lend�r�len mükellefler�n yaptıkları tesl�m ve h�zmetlerde �şlem bedel� üzer�nden KDV

hesaplanmaz, bu �şlemlerle �lg�l� olarak düzenlenecek belgelerde KDV göster�lmez veya "KDV dâh�ld�r" meal�nde b�r şerhe yer ver�lmez.
Düzenled�kler� belgelerde KDV gösteren veya "KDV dâh�ld�r" meal�nde b�r şerhe yer veren bas�t usulde verg�lend�r�len mükellefler, belgede

ayrıca göster�len veya �ç yüzde yoluyla hesaplanan verg� tutarını 3065 sayılı Kanunun (8/2)nc� maddes� gereğ�nce beyan ederve öderler. Ancak ver�len
beyannamedealışlar dolayısıyla yüklen�len verg�ler �nd�r�lmez. Yüklen�len bu verg� tutarı, Gel�r Verg�s� Kanunu hükümler� çerçeves�nde g�der veya
mal�yet olarak d�kkate alınab�l�r.

Verg� da�reler�, kend�l�ğ�nden başvuran ya da bu şek�lde �şlem yaptıkları verg� �dares�nce tesp�t ed�len bas�t usule tab� gel�r verg�s� mükellefler�
�ç�n geç�c� KDV mükellef�yet� tes�s etmek suret�yle gerekl� �şlem� yapar.

Tesl�m ve h�zmetler� �st�sna kapsamına g�ren bu mükellefler�n mal ve h�zmet alışları �le yapacakları �thalat, genel hükümler çerçeves�nde
verg�ye tab� bulunmaktadır. Bu şek�lde yüklen�len verg�ler Gel�r Verg�s� Kanunu hükümler�ne göre g�der veya mal�yet olarak d�kkate alınır.

Öte yandan, gerçek usulde verg�lend�r�len gel�r verg�s� mükellefler�nden, bel�rl� şartları sağlayanlar bas�t usule geçeb�lmekted�r. Bu çerçevede
gerçek usulden bas�t usule geçen mükellefler, bas�t usule geçt�kler� verg�lend�rme dönem� beyannames�nde yer alan devreden KDV tutarını �nd�r�m
konusu yapma �mkânını kaybedecekler�nden, bu tutarları gel�r verg�s� uygulaması bakımından g�der veya mal�yet unsuru olarak d�kkate alab�l�rler.

Bu mükellefler, bas�t usule geçmeden önce satın aldıkları malları bas�t usule geçt�kler� tar�hten sonra �ade etmeler� hal�nde aşağıdak� şek�lde
�şlem yapılır.

-İade ed�len mal �ç�n b�r fatura düzenlen�r. Bu faturaya tutar olarak, �ade ed�lecek malın alış faturasındak� bedel ve KDV olarak göster�len
tutarların toplamı yazılacak ve faturaya bu hususu bel�rten b�r şerh konulacak, ayrıca alış faturasının tar�h ve numarasına atıfta bulunulacaktır.

- Bas�t usule tab� mükellef bu fatura neden�yle verg� da�res�ne KDV ödemeyecek, faturadak� tutarın tamamını hasılat olarak hesaplarına
alacaklardır.

- Satıcı �se bu bedel üzer�nden �ç yüzde yoluyla hesaplayacağı verg�y� �nd�r�m konusu yapacaktır.
Bas�t usulde verg�lend�r�len mükellefler�n, Kanunun (18/1) �nc� maddes� gereğ�nce �st�snadan vazgeçerek gerçek usulde KDV mükellef�

olmaları hal�nde KDV beyannameler�n� üçer aylık dönemlerde ver�rler.
4.3.  Gel�r Verg�s� Kanununun 81 �nc� Maddes� Kapsamındak� İşlemler �le Kurumlar Verg�s� Kanununa Göre Yapılan Dev�r ve

Bölünme İşlemler�
3065 sayılı Kanunun (17/4-c) maddes� �le Gel�r Verg�s� Kanununun 81 ve Kurumlar Verg�s� Kanunu kapsamında yapılan dev�r ve bölünme

�şlemler� verg�den �st�sna ed�lm�şt�r. Gel�r Verg�s� Kanununun 81 �nc� maddes�nde gel�r verg�s�ne tab� tutulmayacak değer artış kazançları kapsamında
yer alan ve mükellef�yet� sona eren �şletme tarafından yen� �şletme veya ş�rkete devred�len bütün mal ve haklar �ç�n düzenlenecek faturada KDV
hesaplanmaz.

Öte yandan, kurumlar verg�s� mükellefler�n�n dev�r ve bölünmeler�nde KDV hesaplanmaması �ç�n bu dev�r ve bölünme �şlemler�n�n Kurumlar
Verg�s� Kanunu kapsamında yapılması şarttır. Kurumlar Verg�s� Kanunu kapsamında yapılmayan dev�r ve bölünme �şlemler�nde yen� ş�rkete
düzenlenecek faturada devre konu bütün mal ve hakların bedel� üzer�nden, bedel b�l�nem�yor bulunamıyor ya da emsal�ne göre düşük tesp�t ed�lm�ş �se
3065 sayılı Kanunun 27 nc� maddes� uyarınca Verg� Usul Kanununa göre bel�rlenecek emsal bedel� veyahut emsal ücret� üzer�nden genel hükümler
çerçeves�nde KDV hesaplanır.

Bu kapsamda �st�sna ed�len �şlemler bakımından 3065 sayılı Kanunun (30/a) maddes� hükmü uygulanmayacağı �ç�n öncek� �şletme veya
ş�rketlere a�t devreden KDV tutarları yen� �şletme veya ş�rketler tarafından mükerrer �nd�r�me yol açmayacak şek�lde �nd�r�m konusu yapılır.

4.4. İkt�sad� İşletmeye Dâh�l Olmayan Gayr�menkuller�n K�ralanması
3065 sayılı Kanunun (1/3-f) maddes� �le Gel�r Verg�s� Kanununun 70 �nc� maddes�nde bel�rt�len mal ve hakların k�ralanması �şlemler� verg�ye

tab� tutulmuştur. Buna mukab�l Kanunun (17/4-d) maddes� �le �kt�sad� �şletmelere dâh�l olmayan gayr�menkuller�n k�ralanması �şlemler� verg�den
�st�sna ed�lm�şt�r.

Bu �st�sna uygulamasının kapsamına yalnızca taşınmazlar g�rmekte olup, Gel�r Verg�s� Kanununun 70 �nc� maddes�nde sayılan d�ğer mal ve
hakların k�ralanması �şlemler� genel hükümler çerçeves�nde KDV’ye tab�d�r.

İkt�sad� b�r �şletmeye dâh�l olup olmama açısından ş�rketlerde herhang� b�r tereddüt söz konusu değ�ld�r. Ş�rket sermayes�n� oluşturan b�r
gayr�menkul zaten b�lânçoya alınmış olacaktır. Kurumlar �le b�lanço esasına tab� olan �şletmelerde, b�lançonun akt�f�nde kayıtlı mal ve haklar �kt�sad�
�şletmeye dâh�l sayılır. B�lânçonun akt�f�ndek� b�r gayr�menkulün k�raya ver�lmes� karşılığında alınan k�ra bedel� KDV’ye tab�d�r.

D�ğer taraftan Verg� Usul Kanununun 187 nc� maddes�, ferd� teşebbüslerde b�na ve araz�n�n envantere alınması hakkında b�r takım özel
hükümler get�rm�şt�r.

Ferd� teşebbüslerde b�na ve araz�n�n envantere alınması hakkında get�r�len esaslardan b�r�nc�s�; fabr�ka, ambar, atölye, dükkân, mağaza ve
araz�n�n �şletmede �ster kısmen, �ster tamamen kullanılsın değerler�n�n tamamı üzer�nden envantere alınacağıdır. Yükümlünün sah�p olduğu
gayr�menkulün b�r bölümünü �şletme �ht�yaçları �ç�n kullanması, bu gayr�menkulün değer�n�n tamamı üzer�nden envantere alınmasınaengel değ�ld�r.
Sah�p olunan gayr�menkulün �şletmede kullanılan kısmı �ç�n k�ra tahakkuk ett�r�lemeyeceğ� g�b� d�ğer kısımların üçüncü şahıslara k�ralanması
karşılığında elde ed�len gel�r, t�car� kazancın b�r unsuru olacak ve ayrıca bu k�ralama �şlem�KDV’ye tab� olacaktır.

Ferd� teşebbüslerde b�na ve araz�n�n envantere alınması hakkında get�r�len �k�nc� esas; t�caret hanları g�b� oda oda veya kısım kısım
kullanılab�len b�nalarla evler�n ve apartmanların yarısından fazlasının �şletmede kullanıldığı takd�rde envantere �thal ed�leceğ�d�r. Bu durumda �şletme
�ht�yacı dışında kalan kısımların üçüncü şahıslara k�raya ver�lmes� karşılığında alınan k�ra bedel� t�car� kazancın b�r unsuru sayıldığından, bu k�ralama
�şlem�KDV’ye tab� olacaktır. Ancak yukarıda sözü ed�len ve oda oda veya kısım kısım kullanılab�len gayr�menkuller�n yarısından azının �şletmede
kullanılması hal�nde bu gayr�menkuller �kt�sad� �şletmeye dâh�l sayılmadığından envantere �thal ed�lmez. Dolayısıyla elde ed�len k�ra bedel� de
KDV’ye tab� değ�ld�r.

İkt�sad� �şletmelere dâh�l olmayan gayr�menkuller�n (araz�, b�na ve bunlarla b�rl�kte k�ralanan mütemm�m cüzü ve teferruatı, vol� mahaller� ve
dalyanlar �le gayr�menkul olarak tapu s�c�l�nde tesc�l ed�len hakların) k�ralanması �şlemler� KDV’ye tab� değ�ld�r; sadece �kt�sad� �şletmeye dâh�l
gayr�menkuller�n k�ralanması �şlem� KDV’ye tab�d�r.

Yukarıda sayılan gayr�menkuller dışında kalan ve Gel�r Verg�s� Kanununun 70 �nc� maddes�nde sayılan d�ğer mal ve hakların (arama, �şletme,
�mt�yaz hakları ve ruhsatları ve d�ğer hakların) k�ralanması �şlemler� �kt�sad� �şletmeye dâh�l olup olmadığına bakılmaksızın KDV’ye tab�
bulunmaktadır.

Öte yandan, aynı maddede Sağlık Bakanlığına bağlı hastane, kl�n�k, d�spanser, sanatoryum g�b� kurum ve kuruluşların yapacağı Gel�r Verg�s�
Kanununun 70 �nc� maddes�nde bel�rt�len mal ve hakların k�ralanması �şlemler� KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r.
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Örnek: Sağlık Bakanlığına bağlı b�r hastane bünyes�ndek� otoparkın ya da kant�n �şletmes�n�n k�raya ver�lmes� KDV’den �st�snadır.
4.5. Banka ve S�gorta Muameleler� Kapsamına G�ren İşlemler
4.5.1. Banka ve Bankerl�k İşlemler�
Banka ve s�gorta muameleler� verg�s�n�n konusunu, banka ve s�gorta ş�rketler�n�n F�nansal K�ralama Kanununa göre yaptıkları �şlemler har�ç

olmak üzere, her ne şek�lde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kend� lehler�ne aldıkları paralar oluşturmakta; bankerler�n
yapmış oldukları banka muamele ve h�zmetler� dolayısıyla kend� lehler�ne almış oldukları paralar da aynı verg�n�n kapsamına g�rmekted�r. Bu �şlemler
Kanunun (17/4-e) maddes� �le KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r.

Ayrıca, Türk�ye'de banka ve s�gorta muameleler� verg�s�ne tab� tutulmamış olan yurt dışı kred� �şlemler�n�n mah�yet �t�barıyla banka ve s�gorta
muameleler� verg�s�ne tab� olan yurt �ç� bankacılık h�zmetler�nden farksız olduğu açıktır. Dolayısıyla, yurt dışı kred� �şlemler�nde de Kanunun (17/4-e)
maddes� hükmü uyarınca KDV hesaplanmaz.

4.5.2. S�gorta Aracılık İşlemler�
3065 sayılı Kanunun (17/4-e) maddes� �le banka ve s�gorta muameleler� verg�s� kapsamına g�ren �şlemler �le s�gorta acente ve prodüktörler�n�n

s�gorta muameleler�ne �l�şk�n �şlemler� KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r.

5684 sayılı S�gortacılık Kanununun
[45]

 "Tanımlar" başlıklı 2 nc� maddes�nde, s�gorta acenteler� ve brokerler� aracı olarak tanımlanmıştır.
Buna göre, sözleşme yapma ve pr�m tahs�l etme yetk�s� bulunan veya bulunmayan s�gorta acenteler� �le s�gorta brokerler�n�n s�gorta ş�rketler�ne

yaptığı s�gorta muameleler�ne �l�şk�n �şlemler� karşılığı aldığı kom�syon bedeller� üzer�nden KDV hesaplanmaz.
Öte yandan, faal�yetler� Kanunun (17/4-e) maddes� uyarınca KDV’den müstesna olan s�gorta aracıları (s�gorta acentes� ve brokerler) tarafından

�şletmeler�ne a�t taşınır ve taşınmazların tesl�m� ve s�gorta muameleler�ne �l�şk�n olanlar dışındak� h�zmetler� KDV’ye tab�d�r.
Bu nedenle, sözü ed�len s�gorta aracılarının �st�sna kapsamına g�rmeyen KDV’ye tab� arız� �şlemler�n�n bulunması hal�nde, bu �şlemler sadece

�şlem�n gerçekleşt�ğ� dönem �ç�n b�r defaya mahsus olarak ver�lecek 1 No.lu KDV beyannames� �le beyan ed�l�r.
4.5.3. Reasürans İşlemler�
Mükerrer s�gorta olarak da tanımlanan reasürans �şlemler�nde s�gorta ş�rket�, müşter�den aldığı pr�m�n b�r kısmını reasürans ş�rket�ne

devretmekte ve r�z�koyu paylaşmaktadır. Bunun sonucu olarak, s�gortaya konu r�z�konun gerçekleşmes� hal�nde, reasürans ş�rket� kend� üstlend�ğ�
r�z�ko �le sınırlı olmak üzere s�gorta ş�rket�ne ödemede bulunmaktadır. Bu �şlemler s�gorta �şlem�n�n devamı mah�yet�nde olduğundan3065 sayılı
Kanunun (17/4-e) maddes� uyarınca KDV’den müstesnadır.

4.6. Darphane ve Damga Matbaası Tarafından Yapılan İşlemler
3065 sayılı Kanunun (17/4-f) maddes� �le Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan tesl�m ve h�zmetler verg�den �st�sna ed�lm�şt�r.
4.7. Değerl� Madenler, Kıymetl� Taşlar, Değerl� Kâğıtlar, Para, Döv�z, Menkul Kıymetler, Damga Pulu �le  Hurda ve Atık Tesl�mler�
4.7.1. Değerl� Maden, Değerl� Kâğıt, Para, Döv�z, Menkul Kıymet Tesl�mler�
3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddes� �le külçe altın, külçe gümüş, döv�z, para, değerl� kâğıtlar, h�sse sened�, tahv�l, varlık k�ralama ş�rketler�

tarafından �hraç ed�len k�ra sert�f�kaları, Türk�ye'de kurulu borsalarda �şlem gören sermaye p�yasası araçlarının tesl�m� KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r.
Külçe altın, külçe gümüş, döv�z, para tesl�mler� KDV’den �st�sna olup, h�sse sened� ve tahv�l tesl�mler� yanında, aynı mah�yette olan kâr

ortaklığı belges�, gel�r ortaklığı belges� g�b� fa�z veya temettü get�ren kıymetl� evrak tesl�mler� de verg�den müstesnadır.
Ancak, altın ve gümüş s�kkeler �le altından ve gümüşten mamul eşya tesl�mler�nde, Tebl�ğ�n (III/A-4.2.) bölümünde açıklandığı üzere, külçe

m�ktarına �sabet eden bedel düşüldükten sonrak� tutar üzer�nden KDV hesaplanır.

Ayrıca, madde �le 210 sayılı Değerl� Kâğıtlar Kanununda
[46]

 düzenlenen değerl� kâğıtlar �st�sna kapsamına alınmıştır. Buna göre 210 sayılı
Kanuna ekl� tabloda yer alan değerl� kâğıtların tesl�mler�nde de KDV uygulanmaz.

4.7.2. Metal, Plast�k, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkların Tesl�m�
Hurda veya atık metal, plast�k, kâğıt ve cam tesl�mler�nde KDV uygulanmaz.
İmalathane ya da fabr�kalarda, �malat sırasında elde ed�len metal kırpıntı, döküntü ve talaşların tesl�m� de bu kapsamda verg�den müstesnadır.
Ancak hurda metalden elde ed�len külçeler�n yurt �ç� tesl�mler� ve �thal� �st�sna kapsamında değerlend�r�lmez.
4.7.3. Kıymetl� Taş Tesl�mler�
3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddes� �le kıymetl� taşlardan elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, saf�r, zebercet, �nc�, küb�k v�rcon�a (z�rcon�a)

tesl�mler� de �st�sna kapsamına alınmıştır.
Bu taşların oldukları g�b� tesl�m ve �thal�nde KDV uygulanmaz.
Bu taşları �ht�va eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın tesl�m ve �thal�n�n �se 3065 sayılı Kanunun (23/f) maddes�n�n Bakanlığımıza verd�ğ�

yetk�ye dayanılarak özel matrah şekl� uygulanmak suret�yle verg�lend�r�lmes� uygun görülmüş olup, uygulamaya �l�şk�n açıklamalara Tebl�ğ�n (III/A-4)
bölümünde yer ver�lm�şt�r.

4.8. Z�ra� Amaçlı Su Tesl�mler� �le Araz� Islahına A�t H�zmetler
Z�ra� amaçlı su tesl�mler� �le köy tüzel k�ş�l�kler�nce köyde �kamet edenlere yapılan t�car� amaçlı olmayan perakende �çme suyu tesl�mler�, kamu

kuruluşları, tarımsal kooperat�fler ve ç�ftç� b�rl�kler�nce yapılan araz� ıslahına a�t h�zmetler KDV’den müstesnadır. Dolayısıyla söz konusu tesl�m ve
h�zmet bedeller� üzer�nden KDV hesaplanmaz.

Z�ra� amaçlı su tesl�mler�nde, �st�snanın uygulanması açısından suyu tesl�m eden�n statüsünün b�r önem� yoktur.
Perakende �çme suyu tesl�mler�nde �se �st�snanın uygulanab�lmes� �ç�n tesl�m�n köy tüzel k�ş�l�ğ� tarafından ve köyde �kamet edenlere yapılması

şarttır. Köylere h�zmet götürme b�rl�kler� tarafından �çme suyu tesl�mler�nde �st�sna uygulanması söz konusu olmaz.
Araz� ıslahına a�t h�zmetlerde �se �st�snanın uygulanab�lmes� �ç�n, h�zmet�n, kamu kuruluşları, tarımsal kooperat�fler ve ç�ftç� b�rl�kler�

tarafından yapılması gerek�r.
4.9.Serbest Bölgelerde Ver�len H�zmetler
3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddes�ne göre, serbest bölgelerde ver�len h�zmetler KDV’den müstesnadır. Ancak yurt�ç�nden serbest bölgeye

ver�len h�zmetler �le serbest bölgeden yurt �ç�ne yönel�k olarak ver�len h�zmetler KDV’ye tab�d�r.
İst�snanın kapsamına yalnızca serbest bölgede �fa ed�len h�zmetler g�rmekted�r.
Konuyla �lg�l� örneklere aşağıda yer ver�lm�şt�r.
Örnek 1: Serbest bölgede faal�yet gösteren (A) f�rmasına serbest bölgeye gel�nerek mak�ne bakım-onarım h�zmet� ver�lmes� 3065 sayılı

Kanunun (17/4-ı) maddes� kapsamında KDV’den �st�sna �ken, (A) ş�rket�n�n serbest bölge dışından araç k�ralaması KDV’ye tab� bulunmaktadır.
Örnek 2: İthalat ve �hracat konusu malların (B) f�rmasınca serbest bölgelerden l�manlara, l�manlardan serbest bölgelere karayolu �le

taşınması �şlem�n�n 3065 sayılı Kanunun genel hükümler� çerçeves�nde KDV’ye tab� tutulması gerekmekted�r.
Örnek 3: Hazır betonun �mal ed�lerek transm�kserle dökülmes� �ş�, KDV uygulamasında �nşaat taahhüt �şler� kapsamında "h�zmet" olarak

değerlend�r�lmekted�r. Bu h�zmet�n yurt�ç�nden serbest bölgedek� �nşaatlar �ç�n ver�lmes� de mal tesl�m� olarak kabul ed�lemeyeceğ�nden KDV’ye tab�
olacaktır.

4.10. Boru Hattı �le Yapılan Akaryakıt Taşımaları
3065 sayılı Kanunun (17/4-j) maddes�ne göre, boru hattı �le yapılan yabancı ham petrol, gaz ve bunların ürünler�n�n taşınması h�zmetler�

KDV’den müstesnadır.
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İst�sna serbest dolaşıma g�rmem�ş (m�ll�leşmem�ş) ham petrol, gaz ve ürünler�n boru hattı �le taşınmasında uygulanır. Serbest dolaşıma g�rm�ş
ürünler�n Türk�ye �çer�s�nde taşınması �se genel hükümler çerçeves�nde KDV’ye tab� tutulur.

4.11.Varlık Yönet�m Ş�rketler�n�n Bazı Tesl�mler� �le F�nansal Yen�den Yapılandırma Hükümler� Kapsamında Bazı Borçların
Tem�natını Oluşturan Mal ve Hakların Tesl�m�

4743 sayılı Kanun
[47]

 hükümler�ne göre kurulan varlık yönet�m ş�rketler�n�n bankalar, özel f�nans kurumları ve d�ğer mal� kurumlardan
devraldığı alacakların tahs�l� amacıyla bu alacakların tem�natını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahall�nde satışı dah�l) tesl�m� �le aynı Kanuna
göre f�nansal yen�den yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümler� kapsamında yen�den yapılandırılan borçların ödenmemes� neden�yle bu borçların
tem�natını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahall�nde satışı dah�l) tesl�m� KDV’den müstesnadır.

Örnek:(A)Varlık Yönet�m Ş�rket� tarafından bankalar, özel f�nans kurumları ve d�ğer mal� kurumlardan devralınan alacakların tahs�l� amacıyla
bu alacakların tem�natını oluşturan mal ve hakların müzayede yoluyla satışı �şlem�nde, bu mal ve hakların alacağa mahsuben (A) tarafından satın
alınması ve (A) tarafından alacağa mahsuben satın alınan hak ve alacakların üçüncü şahıslara satışı KDV’den �st�sna tutulacaktır.

Varlık yönet�m ş�rket�n�n devraldığı alacakların tahs�l� amacıyla bu alacakların tem�natını oluşturan mal ve hakların bedel�n�n varlık yönet�m
ş�rket�ne ödenmes� şartıyla borçlu tarafından satılması, genel hükümler çerçeves�nde KDV’ye tab�d�r.

4.12.Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonuna Devred�len Mal ve Hakların Tesl�m�
Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonuna tesl�m� �le bunların Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonutarafından

(müzayede mahall�nde satışı dah�l) tesl�m�, bu Fonun devraldığı alacakların tahs�l� amacıyla, bunların tem�natını oluşturan mal ve hakların (müzayede
mahall�nde satışı dah�l) tesl�m� ve temettü har�ç ortaklık haklarıyla yönet�m ve denet�mler� devralınan ş�rketler�n akt�fler�n�n Fon alacaklarının tahs�l�
amacıyla (müzayede mahaller�nde yapılan satışlar dah�l) tesl�m� KDV’den müstesnadır.

Bu �st�sna, �şlem bedel�nden Fona �nt�kal eden tutarla orantılı olarak uygulanır.
Örnek:TMSF’n�n,(D) Ş�rket�n�n yönet�m kurulu üyes�nden olan alacağının tahs�l� amacıyla, bu alacağın tem�natını oluşturan Ş�rket akt�f�ndek�

taşınmazların TMSF’ye veya üçüncü k�ş�lere tesl�m�, Kanunun (17/4-m) maddes� kapsamında gerçekleşt�r�lmes� kaydıyla �şlem bedel�nden Fona �nt�kal
eden tutarla sınırlı olmak üzere KDV’den �st�sna tutulur.

Öte yandan, söz konusu taşınmazların satış bedel�nden TMSF’ye �nt�kal eden kısım düşüldükten sonra kalan b�r tutar olması hal�nde, bu tutar
üzer�nden genel esaslara göre KDV hesaplanması gerek�r.

4.13. Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Ver�len Haber H�zmetler�
Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne ver�len haber h�zmetler� KDV’den müstesnadır.
İst�sna uygulaması adı geçen Genel Müdürlüğe ver�len haber h�zmetler� �le sınırlı olup, Genel Müdürlüğün d�ğer mal ve h�zmet alımlarında

genel hükümler çerçeves�nde KDV uygulanır.
4.14.Gümrüklü Alanlarda Yapılan Bazı H�zmetler
3065 sayılı Kanunun (17/4-o) maddes�ne göre,gümrük antrepoları ve geç�c� depolama yerler� �le gümrük h�zmetler�n�n ver�ld�ğ� gümrüklü

sahalarda; �thalat ve �hracat �şlemler�ne konu mallar �le trans�t rej�m kapsamında �şlem gören mallar�ç�n ver�len ard�ye, depolama ve term�nal h�zmetler�
�le verg�s�z satış yapılan �şyerler�n�n ve bu �şyerler�ne a�t depo ve ard�ye g�b� bağımsız b�r�mler�n k�ralanması �şlemler� KDV’den müstesnadır.

Ancak, �st�sna kapsamındak� h�zmetler�n �fasını gerçekleşt�rmek �ç�n (et�ketleme, paketleme, �st�fleme, taşıtlara yükleme vb.) üçüncü k�ş�lerden
alınan �şç�l�k, �ş mak�nes� k�ralanması ve v�nç h�zmetler� �le �ş mak�neler� ve taşıtlar �ç�n alınan akaryakıt vb. tesl�mler�, �st�sna kapsamında
değerlend�r�lmeyeceğ�nden genel hükümler çerçeves�nde KDV’ye tab�d�r.

L�man ve hava meydanlarında ver�len h�zmet�n; 3065 sayılı Kanunun hem (13/b) maddes� hem de (17/4-o) maddes� kapsamında �st�sna olması
hal�nde, bu h�zmete �l�şk�n olarak Kanunun (13/b) maddes�ne göre �şlem yapılır.

L�man ve hava meydanlarında ver�lmekle beraber 3065 sayılı Kanundayer alan herhang� b�r �st�sna hükmü kapsamına g�rmeyen h�zmetler
genel esaslara göre KDV'ye tab� tutulur.

Konuyla �lg�l� örneklere aşağıda yer ver�lm�şt�r.
Örnek 1:İthalat �şlem�ne konu b�r malın gümrük antreposu �çer�s�nde b�r yerden b�r yere taşınması h�zmetler�, 3065 sayılı Kanunun (17/4-o)

maddes� kapsamında KDV’den �st�snadır.
Örnek 2: Gümrüklü sahada �şletme belges� bulunan antrepo �şlet�c�s�nden yapılacak olan antrepo k�ralama �şlem� 3065 sayılı Kanunun (17/4-

o) maddes� kapsamında değerlend�r�lemeyeceğ�nden, genel hükümler çerçeves�nde KDV’ye tab� olacaktır.
Örnek 3: Gümrük antrepolarında �thalat ve �hracat �şlemler�ne konu mallar �le trans�t rej�m kapsamında �şlem gören mallar �ç�n ver�len

yükleme, boşaltma h�zmetler� �le �thalat ve �hracat �şlemler�ne konu olması ya da trans�t rej�m kapsamında �şlem görmes� kaydıyla dökme bakl�yat
ürünler�n�n söz konusu yerlerde kepçe �le �st�f�, kamyonlara yüklenmes�, man�pülasyonu h�zmetler� KDV’den �st�snadır.

4.15. Haz�nen�n Taşınmaz Tesl�m� ve K�ralamaları, İrt�fak Hakkı Tes�s�, Kullanma İzn� ve Ön İz�n Ver�lmes� İşlemler� �le Toplu Konut
İdares� (TOKİ) Başkanlığının Arsa ve Araz� Tesl�mler�

Haz�nece yapılan taşınmaz tesl�m� ve k�ralamaları, �rt�fak hakkı tes�s�, kullanma �zn� ve ön �z�n ver�lmes� �şlemler� �le TOKİ Başkanlığınca
yapılan arsa ve araz� tesl�mler� KDV’den müstesnadır.

 Haz�ne �bares�, 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanununaekl� I sayılı cetvelde sayılan kamu �dareler�n� kapsamakta olup, örneğ�n
söz konusu cetvelde sayılmayan Ün�vers�teler ve Beled�yeler “Haz�ne” kavramı �çer�s�nde yer almamaktadır. Dolayısıyla bunlar tarafından yapılacak
taşınmaz tesl�m� ve k�ralamaları, �rt�fak hakkı tes�s�, kullanma �zn� ve ön �z�n ver�lmes� �şlemler� verg�n�n konusuna g�rmes� hal�nde bu �st�sna
kapsamında değerlend�r�lmez.

TOKİ’ye tanınan �st�sna �se bu kurumun yapacağı arsa ve araz� tesl�mler� �le sınırlıdır. TOKİ tarafından araz� ve arsa dışında yapılacak taşınmaz
tesl�mler� (konut, b�na, �şyer�, sosyal tes�s vb.) ve h�zmetlere genel hükümler çerçeves�nde KDV uygulanır.

4.16. İk� Tam Yıl Süreyle Sah�p Olunan İşt�rak H�sseler� ve Taşınmazların Satışı
3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddes� uyarınca, kurumların akt�f�nde veya beled�yeler �le �l özel �dareler�n�n mülk�yet�nde, en az �k� tam yıl

süreyle bulunan �şt�rak h�sseler� �le taşınmazların satışı suret�yle gerçekleşen dev�r ve tesl�mler �le bankalara borçlu olanların ve kef�ller�n�n borçlarına
karşılık taşınmaz ve �şt�rak h�sseler�n�n (müzayede mahaller�nde yapılan satışlar dâh�l) bankalara dev�r ve tesl�mler� KDV'den müstesna olup, �st�sna
kapsamındak� kıymetler�n t�caret�n� yapan kurumların, bu amaçla akt�fler�nde bulundurdukları taşınmaz ve �şt�rak h�sseler�n�n tesl�mler� �se �st�sna
kapsamı dışındadır.

D�ğer taraftan madde hükmüne göre, �st�sna kapsamında tesl�m ed�len kıymetler�n �kt�sabında yüklen�len ve tesl�m�n yapıldığı döneme kadar
�nd�r�m yoluyla g�der�lemeyen katma değer verg�s�, tesl�m�n yapıldığı hesap dönem�ne �l�şk�n gel�r veya kurumlar verg�s� matrahının tesp�t�nde g�der
olarak d�kkate alınır.

3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddes� uyarınca yapılan tesl�mlerle �lg�l� alış ve g�derlere a�t KDV’n�n �nd�r�m�nde �se aşağıdak� şek�lde hareket
ed�l�r:

- İşlem�n yapıldığı tar�he kadar �nd�r�m yoluyla telaf� ed�len kısım �ç�n herhang� b�r düzeltme yapılması gerekmez.
- Satış tar�h�ne kadar �nd�r�lemeyen kısım �se �nd�r�lecek KDV hesaplarından çıkarılarak “İlave Ed�lecek KDV” olarak beyan ed�l�r ve tesl�m�n

yapıldığı hesap dönem�ne �l�şk�n gel�r veya kurumlar verg�s� matrahının tesp�t�nde g�der veya mal�yet olarak d�kkate alınır.
4.16.1. Taşınmaz Satışlarında İst�sna Uygulaması
Satışa konu ed�lecek taşınmazlar (arsa, araz�, b�na) �le �şt�rak h�sseler�n�n satışında �st�sna uygulanab�lmes� �ç�n kurumların akt�fler�nde,

beled�yeler �le �l özel �dareler�n�n mülk�yet�nde asgar� 2 tam yıl (730 gün) kayıtlı bulunmuş olması gerekmekted�r.
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İst�sna kapsamındak� kıymetler�n t�caret�n� yapan (taşınmazların mutat olarak alım satımının yapılması veya k�raya ver�lmes�) kurumların, bu
amaçla akt�fler�nde bulundurdukları taşınmazların tesl�m�nde �st�sna hükmü uygulanmaz.

İst�sna, satış yoluyla gerçekleşt�r�len dev�r ve tesl�mlerde uygulanır. Bağış, h�be şekl�nde yapılan dev�r ve tesl�mler �st�sna kapsamı dışındadır.
Konuyla �lg�l� örneklere aşağıda yer ver�lm�şt�r.
Örnek 1: Gayr�menkul k�ralaması faal�yet� �le �şt�gal eden (M) Ltd. Şt�. akt�f�nde �k� tam yıl süre �le bulunan taşınmazı satışa çıkarmıştır.
Söz konusu satış �şlem� ş�rket faal�yetler�n�n yürütülmes�ne tahs�s ed�lm�ş b�r taşınmaz olması kaydıyla 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddes�

kapsamında KDV’den �st�snadır. Ancak taşınmazın ş�rket faal�yetler�n�n yürütülmes�ne tahs�s ed�lm�ş b�r taşınmaz olmayıp ş�rket�n faal�yet konusu olan
k�ralamalarda kullanılan taşınmazlardan olması hal�nde, taşınmazın satışı genel hükümler çerçeves�nde KDV’ye tab�d�r.

Örnek 2:B�lg�sayar parçalarının alım-satım faal�yet� �le �şt�gal eden (A) f�rması, İzm�r’de 2006/Temmuz ayında b�r arsa satın almıştır.
Söz konusu arsa üzer�nde 2007/Haz�ran ayında of�s ve depodan oluşan tek b�nanın �nşaatına başlamış, 2011/Kasım ayında yapı kullanma �z�n

belges�n� almış, 14/12/2011 tar�h�nde tapuda c�ns tash�h� yapılmıştır.
Tapuda c�ns tash�h� yapılan b�nanın satış �şlem�n�n 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddes� kapsamında KDV’den �st�sna tutulab�lmes� �ç�n söz

konusu b�nanın kurum adına tapuya tesc�l ed�lm�ş olması yanında, en az �k� tam yıl ş�rket akt�f�ne kayıtlı olması gerekmekte olup, akt�fte kayıtlı
bulundurma süres�n�n başlangıç tar�h� olarak da bütün bölümler� �le b�rl�kte �nşaatın tamamlanıp b�na olarak akt�fe alındığı tar�h�n (14/12/2011) esas
alınması gerekmekted�r.

Örnek 3:(K) Ş�rket�n�n 15/10/2003 tar�h�nde satın almış olduğu 5.000 m2’l�k arsanın (L) Beled�yes�nce kamulaştırılması �şlem� sonucu söz
konusu arsa yer�ne 13/4/2009 tar�h�nde ver�len 3.000 m2’l�k başka b�r arsa ş�rket tarafından satılacaktır.

Satışı yapılacak 3.000 m2’l�k arsanın satışında (17/4-r) maddes�ndek� �st�snadan yararlanılab�lmes� �ç�n gereken “en az �k� tam yıl süreyle
akt�fte bulunma” şartının tesp�t�nde, kamulaştırılan taşınmazın �kt�sap tar�h� esas alınacaktır.           

Örnek 4:Tarım ürünler� t�caret� �le �şt�gal eden (Ş) �şletmes� akt�f�nde kayıtlı olan (A) Bankasından satın aldığı antreponun deposunu satışa
çıkarmıştır.

Kanunun (17/4-r) maddes�nde yer alan �st�sna kurumlar, beled�yeler ve �l özel �dareler�ne yönel�k olup şahs� �şletmeler�n akt�f�nde kayıtlı
taşınmazların satışında �st�sna uygulaması mümkün değ�ld�r.

Örnek 5:(P) Kooperat�f�ne 9/7/1998 tar�h�nde tahs�s ed�len ancak üst b�rl�k �le Haz�ne arasındak� �ht�laftan dolayı 4/5/2011 tar�h�nde
Kooperat�f adına tapuya tesc�l ed�len arsanın satışı yapılacaktır.

Satışı yapılacak arsanın en az �k� yıl akt�fte kalma süres� hesaplanırken kooperat�f�n üst b�rl�k tarafından tahs�s�n yapıldığı tar�h (9/7/1998)
esas alınacak ve bu satış �şlem� 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddes�ne göre KDV’den �st�sna olacaktır.

Örnek 6: İk� tam yıldan fazla süred�r (Z) ş�rket�n�n akt�f�nde yer alan arsa, b�na, taşıtlar, mak�ne ve teçh�zatlardan �baret üret�m tes�s�n�n
komple tek b�r bedelle satışı gerçekleşt�r�lecekt�r.

3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddes�ndek� �st�snaya konu olan taşınmazlar Türk Meden� Kanununda "Taşınmaz" olarak tanımlanan ve esas
n�tel�ğ� bakımından b�r yerden başka b�r yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yer�nde sab�t olan mallardır.

İk� tam yıldan fazla b�r süred�r ş�rket�n akt�f�nde yer alan arsa, fabr�ka b�nası ve mütemm�m cüzler�n�n b�rl�kte tek b�r bedelle satışı, 3065 sayılı
Kanunun (17/4-r) maddes� uyarınca KDV’den �st�sna olacaktır.

Ancak, eklent� olarak kabul ed�len dem�rbaş ve teçh�zatın satılması hal�nde bunların bedel� üzer�nden dem�rbaş ve teçh�zatın tab� olduğu
oranda KDV hesaplanacaktır.

Örnek 7: 5910 sayılı Kanun �le kurulan (A) T�caret ve Sanay� Odasının mülk�yet�nde bulunan, h�zmet b�nası olarak kullandığı taşınmazın 5. ve
6. katlarının kapalı zarf usulü �le satışı yapılacaktır. 

3065 sayılı Kanunun (17/4-r)maddes�nde bahs� geçen "kurum" �bares�, 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun 1 �nc� maddes�nde sayılan
kurumlar verg�s� mükellefler�n� �fade etmekted�r. Bu �t�barla, Odanın h�zmet b�nası olarak kullandığı taşınmazların müzayede yoluyla satışında, satışa
konu taşınmazlar �k� yıldan fazla süred�r Odanın mülk�yet�nde bulunsa dah� 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddes� kapsamında �st�sna uygulanması
mümkün bulunmamaktadır. 

Örnek 8: (Y) ş�rket�nce 09/10/2008 tar�h�nde alınıp �lg�l� dönemde ş�rket akt�f�ne kayded�len 2.000 m2’l�k arsa �le 11/11/2010 tar�h�nde alınıp
�lg�l� dönemde ş�rket akt�f�ne kayded�len 450 m2’l�k b�t�ş�k arsa tevh�t ed�lm�ş(tek tapuya dönüştürülmüş) ve satışasunulmuştur.

Taşınmazlar üzer�nde tevh�t yoluyla yapılan değ�ş�kl�kler sonrasında yen� oluşan b�r�m�n tapuya tesc�l ed�lmes� ve daha sonra elden
çıkarılmasında 3065 sayılı Kanunun (17/4-r)maddes�nde düzenlenen �st�snanın uygulanması bakımından tevh�t tar�h�n�n esas alınması gerekmekted�r.
Ancak her �k� taşınmazın da tevh�t önces� �kt�sap tar�hler� �spat ed�leb�l�yorsa ve satış bedel� ayrıştırılab�l�yorsa, �kt�sap tar�hler�n�n ayrı ayrı d�kkate
alınması ve bu suretle �k� yıllık süren�n hesaplanması mümkündür.

Örnek 9: (Z) Kolekt�f ş�rket�n�n akt�f�nde kayıtlı ve b�r akaryakıt ş�rket�nce akaryakıt �stasyonu olarak kullanılan b�naların, ş�rket�n nev’�
değ�şt�rerek l�m�ted ş�rkete dönüşmes� sonrasında satışı yapılacaktır.

Söz konusu satış �şlem�nde �k� tam yıllık süren�n hesabında, bu b�naların l�m�ted ş�rkete dönüşen kolekt�f ş�rket�n b�lançosunun akt�f�ne
kayded�ld�ğ� tar�h�n başlangıç tar�h� olarak d�kkate alınması gerekmekted�r.

Örnek 10: Altından ve gümüşten mamul mücevherat �malatı ve satışı faal�yet�nde bulunan (M) ş�rket� 2005 yılının Ağustos ayında f�nansal
k�ralama yoluyla satın aldığı ve ödemeler� halen devam eden akt�f�nde kayıtlı arsayı, 2010 yılı �çer�s�nde kalan borç bak�yes�n� leas�ng ş�rket�ne
ödeyerek ş�rket adına tapuya tesc�l ett�rm�şt�r.

2005 yılında f�nansal k�ralamaya konu ed�len arsa, f�nansal k�ralama süres� sonunda ş�rket�n mülk�yet�ne geçerek akt�fe kaydolacağından ve
ş�rket adına tapuda tesc�l �şlem� 2010 yılında yapıldığından, 2010 yılındak� tesc�l tar�h�nden �t�baren en az �k� tam yılı geçmeden satılması hal�nde,
3065 sayılı Kanunun (17/4-r)maddes�ndek� �st�sna hükmünden yararlanılması mümkün değ�ld�r.

Örnek 11: (F) Bankasının borçlularından (A) Ltd. Şt�.’ye a�t taşıtın, �cra yoluyla satışı yapılacaktır.
Taşınmaz olarak değerlend�r�lmeyen taşıtın satışının 3065 sayılı Kanunun (17/4-r)maddes� kapsamında değerlend�r�lmes� mümkün değ�ld�r.
Beled�yeler ve �l özel �dareler�n�n mülk�yetler�nde bulunan taşınmazların, �kt�sad� b�r �şletme oluşturmayacak, b�r başka dey�şle, bu kıymetler�n

t�caret�n� yapma kapsamında değerlend�r�lmeyecek şek�lde satışı, verg�n�n konusuna g�rmemekted�r.
Söz konusu taşınmazların açık arttırma suret�yle satışı �se bu satışın t�car� kapsamda yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın KDV’ye tab�d�r.
Ancak, bu durumda satışa konu taşınmazların (arsa, araz�, b�na) beled�yeler �le �l özel �dareler�n�n mülk�yet�nde asgar� �k� tam yıl (730 gün)

bulunmuş olması kaydıyla satış �şlem� KDV’den �st�snadır. Aks� takd�rde genel hükümler çerçeves�nde KDV hesaplanır.
Beled�yeler ve �l özel �dareler�n�n mülk�yet�nde bulunan taşınmazların t�car� b�r organ�zasyon çerçeves�nde ve devamlılık arz edecek şek�lde

satışı, genel hükümler gereğ�nce KDV’ye tab�d�r. Dolayısıyla satışa konu gayr�menkuller �k� tam yıldan fazla süred�r beled�yeler ve �l özel �dareler�n�n
mülk�yet�nde bulunsa dah� t�car� b�r organ�zasyon çerçeves�nde ve devamlılık arz edecek şek�lde yapılan bu satışlarda, KDV �st�snası uygulanmaz.

4.16.2. İşt�rak H�sseler�n�n Satışında İst�sna Uygulaması
İşt�rak h�sseler�n�n (ortaklık payı) satışında �st�sna uygulanab�lmes� �ç�n satışa konu �şt�rak h�sseler�n�n kurumların akt�fler�nde, beled�yeler �le �l

özel �dareler�n�n mülk�yet�nde asgar� �k� tam yıl (730 gün) kayıtlı bulunmuş olması gerek�r.
İst�sna kapsamındak� kıymetler�n t�caret�n� yapan kurumların (söz konusu satışlar neden�yle beled�yeler ve �l özel�dareler� bünyes�nde oluşan

�kt�sad� �şletmeler dah�l) bu amaçla akt�fler�nde bulundurdukları �şt�rak h�sseler�n�n tesl�m�nde, �st�sna hükmü uygulanmaz.
İst�sna, satış yoluyla gerçekleşt�r�len dev�r ve tesl�mlerde uygulanır. Bağış, h�be şekl�nde yapılan dev�r ve tesl�mler �st�sna kapsamı dışındadır.
4.16.3. Bankalara Borçlu Olanların ve Kef�ller�n�n Borçlarına Karşılık Yapılan Tesl�mlere İl�şk�n İst�sna Uygulaması
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Bankalara borçlu olanlar �le kef�ller�n�n borçlarına karşılık taşınmaz ve �şt�rak h�sseler�n�n (müzayede mahaller�nde yapılan satılar dah�l)
bankalara dev�r ve tesl�mler� KDV’den �st�snadır. Bu �st�snanın uygulanab�lmes� �ç�n �şt�rak h�sseler� �le taşınmazların �k� yıl akt�fte bulundurulması
gerekmez.

İst�sna sadece bankalara olan borca karşılık, bankalara yapılacak dev�r ve tesl�mlerde uygulanır. Borca karşılık banka dışında üçüncü k�ş�lere
yapılan satışlar, �st�sna kapsamında değerlend�r�lmez.

İst�sna uygulanab�lmes� �ç�n, dev�r ve tesl�me konu taşınmaz ve �şt�rak h�sseler�n�n bankaya borçlu olanlara veya bu borca kef�l olanlara a�t
olması gerek�r.

İst�sna, satış yoluyla gerçekleşt�r�len dev�r ve tesl�mlere uygulanır. Bağış, h�be şekl�ndek� dev�r ve tesl�mler �st�sna kapsamı dışındadır.
Örnek: (F) Bankasının borçlusuna a�t gayr�menkulün borcuna karşılık İcra Müdürlüğü tarafından bankaya satışı, 3065 sayılı Kanunun (17/4-

r) maddes� kapsamında KDV’den �st�snadır.
4.17. Konut F�nansmanı Amacıyla Tem�nat Göster�len veya İpotek Konulan Konutların Tesl�m� (Mortgage-Tutsat)
3065 sayılı Kanunun (17/4-ş) maddes� uyarınca,2499 sayılı Sermaye P�yasası Kanununun (38/A) maddes�nde tanımlanan konut f�nansmanı

amacıyla tem�nat göster�len veya �potek konulan konutun, konut f�nansman kuruluşları, Toplu Konut İdares� Başkanlığı, �potek f�nansmanı kuruluşları
ya da üçüncü k�ş�lere tesl�m� (müzayede mahall�nde yapılan satışlar dah�l) �le bu şek�lde alınan konutun, konut f�nansman kuruluşları, Toplu Konut
İdares� Başkanlığı veya �potek f�nansmanı kuruluşları tarafından tesl�m� (müzayede mahall�nde yapılan satışı dah�l) KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r.

6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanunu
[48]

 �le 2499 sayılı Sermaye P�yasası Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve 2499 sayılı Kanuna yapılan
atıfların, 6362 sayılı Kanunun �lg�l� maddeler�ne yapılmış sayılacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla buradak� atfın da 6362 sayılı Kanuna yapılmış
sayılması gerek�r.

İst�sna sadece konut f�nansmanı amacıyla tem�nat göster�len veya �potek konulan konutun tesl�m�nde uygulanır.
Bu kapsamdak� konutların, f�nansman kuruluşları, Toplu Konut İdares� Başkanlığı veya �potek f�nansmanı kuruluşları tarafından tesl�m� de

KDV’den �st�snadır. Bu durumda bu kuruluşların söz konusu konutu hem alışlarında hem de satışlarında KDV �st�snası uygulanır. Örneğ�n, konut
f�nansmanına konu üzer�nde �potek tes�s ed�lm�ş olan konutların, �potek alacaklısı banka tarafından �poteğ�n paraya çevr�lmes� yoluyla satışı (müzayede
mahall�nde yapılan satışlar dâh�l) KDV’den �st�snadır.

4.18. L�sanslı Depoculuk Kapsamındak� İşlemler
4.18.1. Kapsam ve İşley�ş
5300 sayılı Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk Kanunu �le tarım ürünler� t�caret�n� kolaylaştırmak, depolanması �ç�n yaygın b�r s�stem

oluşturmak, ürün sah�pler�n�n mallarının emn�yet�n� sağlamak ve kal�tes�n� korumak, ürünler�n sınıf ve dereceler�n�n yetk�l� sınıflandırıcılar tarafından
saptanmasını sağlamak, tarım ürünler� l�sanslı depo �şlet�c�ler�n�n k�ş�ler arasında ayrım yapmaksızın tarım ürünler�n� kabul etmeler�n� tem�n etmek,
ürünler�n mülk�yet�n� tems�l eden ve f�nansmanını, satışını ve tesl�m�n� sağlayan ürün sened� düzenlemek ve standartları bel�rlenm�ş tarım ürünler�n�n
t�caret�n� gel�şt�rmek üzere, tarım ürünler� l�sanslı depoculuk s�stem�n�n kuruluş, �şley�ş ve denet�m�ne �l�şk�n usul ve esaslar bel�rlenm�şt�r.

5300 sayılı Kanun kapsamında yapılan �şlemlerde KDV uygulaması, aşağıda açıklandığı şek�lde yapılır.
5300 sayılı Kanun kapsamındak� ürün senetler�n�n, Ürün İht�sas Borsaları �le Gümrük ve T�caret Bakanlığından ürün sened� alım-satımı

konusunda �z�n alan t�caret borsalarında (Her �k� borsa kısaca “�ht�sas/t�caret borsaları” olarak anılacaktır.) tesl�m�nde KDV uygulamasına yönel�k olup,

bu açıklamalar anılan Kanunun 15 �nc� maddes�ne dayanılarak yayımlanan Elektron�k Ürün Sened� Yönetmel�ğ�
[49]

kapsamında basılı ürün sened�
hükmünde olmak üzere sözkonusuYönetmel�k hükümler�ne uygun olarak elektron�k ortamda oluşturulan elektron�k ürün sened� (ELÜS) tesl�mler� �ç�n
de geçerl�d�r.

3065 sayılı Kanunun 2 nc� maddes�nde, tesl�m, b�r mal üzer�ndek� tasarruf hakkının mal�k veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya onun
adına hareket edenlere devred�lmes� olarak tanımlanmış; b�r mal üzer�ndek� tasarruf hakkının �k� veya daha fazla k�mse tarafından z�nc�rleme ak�t
yapılmak suret�yle, malın bu arada el değ�şt�rmeden doğrudan sonuncu k�ş�ye devred�lmes� de tesl�m olarak n�telend�r�lm�ş ve bu durumda her b�r
safhanın ayrı ayrı verg�lend�r�leceğ� hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, ürün sah�pler�n�n kend� ürünler�n� l�sanslı depolara koyması �şlem� KDV’ye tab� değ�ld�r.
Ayrıca, depoya konulan ve ürün sened� çıkarılan b�r ürünün, bu ürüne a�t ürün sened� �ht�sas/t�caret borsalarında herhang� b�r �şlem görmeden

(satılmadan) ürünü depoya koyanlar tarafından çek�lmes� hal�nde de tasarruf hakkı el değ�şt�rmed�ğ�nden KDV’n�n konusuna g�ren b�r �şlem
bulunmamaktadır. Ancak, ürünü depoya koyan k�ş�n�n bu ürüne a�t ürün sened�n� �ht�sas/t�caret borsaları aracılığıyla tesl�m ett�kten sonra aynı ürün
sened� �le ürünü çekmek �stemes� hal�nde bu �şlem Kanunun (1/3-d) maddes�ne göre KDV’ye tab� tutulur.

Öte yandan, l�sanslı depoculukta kullanılan ve depoya konulan ürünü tems�l eden ürün senetler�n�n her el değ�şt�rme aşaması ayrı b�r tesl�m
olup, bu tesl�mler t�car�, sına�, z�ra� faal�yet ya da meslek� faal�yet kapsamında �fa ed�lmek şartıyla KDV’n�n konusuna g�rmekle b�rl�kte söz konusu
tesl�mler 3065 sayılı Kanunun (13/ğ) ve (17/4-t) maddeler� �le KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r. Dolayısıyla, ürün sened�n� el�nde bulunduran KDV
mükellefler� (yalnızca sorumlu sıfatıyla KDV mükellef�yet� bulunanlar har�ç) ürün sened� tesl�mler�nde alıcı adına fatura ve benzer� ves�kaları
düzenlerler ancak söz konusu belgelerde KDV göstermezler.

Ürün sened�n�n KDV mükellef�yet� bulunmayanlar tarafından KDV mükellefler�ne tesl�m�nde �se KDV mükellefler�nce g�der pusulası
düzenlen�r.

Alım-satıma taraf olanların KDV mükellef�yet�n�n bulunmaması hal�nde fatura ve benzer� ves�kaların düzenlenmes�ne gerek yoktur. Bu
�şlemler�n tarafların kend� aralarında düzenleyeceğ� tesl�m tutanağı, taahhütname veya b�r yazı �le tevs�k� mümkündür.

KDV mükellef�yet� bulunmayanların, ürün senetler�n� t�car� n�tel�k arz edecek şek�lde tesl�m� durumunda, �şlemler�n yalnızca ürün sened�
tesl�mler�nden oluşması hal�nde KDV’den �st�sna tutulan bu �şlemler� neden�yle bunlar adına KDV mükellef�yet� tes�s ett�r�lmes�ne gerek yoktur.

4.18.2. Ürün Senetler�n�n, İht�sas/T�caret Borsaları Aracılığıyla İlk Tesl�m�
3065 sayılı Kanunun (13/ğ) maddes��le 5300 sayılı Kanuna göre düzenlenen ürün senetler�n�n, �ht�sas/t�caret borsaları aracılığıyla �lk tesl�m�

KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r. Söz konusu �st�sna tam �st�sna mah�yet�nde olup, bu �st�sna uygulamasından kaynaklanan ve �nd�r�m yoluyla telaf�
ed�lemeyen KDV tutarları, mükelleflere Tebl�ğ�n (II/B-9.) bölümündek� açıklamalara göre �ade ed�l�r.

4.18.3. Ürün Senetler�n�n İlk Tesl�m�nden Sonrak� Tesl�mler�
3065 sayılı Kanunun (17/4-t) maddes�nde ürün senetler�n�n �lk tesl�m� �le ürünü depodan çekecek olanlara tesl�m� arasındak� tesl�mler, kısm�

�st�sna kapsamına alınmıştır.
Buna göre, ürün sened�n�n �lk tesl�m�nden sonraKDV mükellefler� tarafından tesl�m�nde de (ürünü depodan çekecek olanlara tesl�m� har�ç)

KDV hesaplanmaz.
Öte yandan, aynı maddeye göre, bu kapsamda verg�den �st�sna ed�len �şlemler bakımından Kanunun (30/a) maddes� hükmü uygulanmaz. Buna

göre, KDV mükellef�yet� olanlar kısm� �st�sna kapsamına g�ren bu tesl�mler� dolayısıyla yüklend�kler� verg�ler� �nd�r�m konusu yapab�l�rler, ancak �ade
olarak talep edemezler.

4.18.4. Ürün Senetler�n�n Ürünü Depodan Çekecek Olanlara Tesl�m� ve Sorumluluk Uygulaması
3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddes� uyarınca 5300 sayılı Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün

senetler�n�n, sened�n tems�l ett�ğ� ürünü depodan çekecek olanlara tesl�m�, bu tesl�m�n t�car�, sına�, z�ra� faal�yet ya da serbest meslek faal�yet�
kapsamında yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın KDV’ye tab� bulunmakta olup, Kanunun (10/k) maddes�ne göre bu �şlemde verg�y� doğuran olay,
ürün senetler�n�n tems�l ett�ğ� ürünler�n depodan çek�lmes� anında meydana gelmekted�r.Kanunun (23/d) maddes� uyarınca söz konusu �şlemde KDV
matrahını, ürün sened�n�n en son �şlem gördüğü borsa değer� oluşturmaktadır.

Bu hükümlere göre, ürün senetler�n� ürünü depodan çekecek olanlara tesl�m edenler, KDV mükellef� olmasalar dah� bu tesl�m KDV’ye tab�d�r.
Bu �şlemde verg�y� doğuran olay �se ürün sened�n�n tems�l ett�ğ� ürünün depodan çek�lmes� anında meydana gel�r.
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D�ğer taraftan, Kanunun (9/3)üncü maddes�nde, 5300 sayılı Kanuna göre düzenlenen ürün senetler�n�n, sened�n tems�l ett�ğ� ürünü depodan
çekecek olanlara tesl�m�ne a�t KDV’n�n ödenmes�nden l�sanslı depo �şlet�c�ler�n�n sorumlu olduğu bel�rt�lm�şt�r.

Malındepodan çek�lmek �stenmes� hal�nde, ürün sened� �le fatura ya da alıma a�t d�ğer belgelerle b�rl�kte l�sanslı depo �şlet�c�s�ne başvurulur.
İşlet�c�, sened�n en son �şlem gördüğü borsada oluşandeğer� tesp�t eder. KDV tutarını bu değer üzer�nden hesaplar ve alıcıdan tahs�l eder. Karşılığında
b�r örneğ� (EK: 16)’da yer alan “L�sanslı Depo İşlet�c�ler� İç�n Katma Değer Verg�s� Tahs�lat Belges�”n� en az b�r asıl ve b�r örnek olarak düzenley�p asıl
nüshayı alıcıya ver�r. Belgede göster�len KDV tutarı, l�sanslı depo �şlet�c�s� tarafından sorumlu sıfatıyla beyan ed�l�r. KDV mükellef� olan alıcılar
�şleme a�t KDV tutarını bu belgeye dayanarak �nd�r�m konusu yapab�l�rler. 

L�sanslı depo �şlet�c�ler�, bu �şlemlere a�t KDV’y�, aylık verg�lend�rme dönem� �çer�s�ndek� ürün çek�şler�n�n tamamını kapsayacak şek�lde 2
No.lu KDV beyannames� �le bağlı oldukları verg� da�res�ne beyan ed�p öderler.

Örnek:Buğday alım satımı faal�yet�nde bulunan mükellef (A), verg�den muaf ç�ftç�den müstahs�l makbuzu düzenlemek suret�yle satın aldığı 100
ton buğdayı, l�sanslı depo �şlet�c�s�ne tevd� etm�ş (l�sanslı depoya koymuş), söz konusu ürüne �l�şk�n olarak l�sanslı depo �şlet�c�s� tarafından düzenlenen
ürün sened�n� yetk�l� t�caret borsasına 10.04.2013 tar�h�nde kayıt ve tesc�l ett�rm�şt�r.

Mükellef (A) söz konusu ürün sened�n�, 14.05.2013 tar�h�nde 56.000 TL’ye mükellef (B)’ye satmıştır. Mükellef (B) bu ürün sened�n� 30.05.2013
tar�h�nde özel b�r bankada ücretl� olarak çalışan (D)’ye 60.500 TL’ye satmıştır. Söz konusu ürün sened� (D) tarafından 15.06.2013 tar�h�nde 59.000
TL’ye fırıncılık faal�yet�nde bulunan mükellef (F)’ye satılmıştır.

 (F), bu ürünü çekmek �ç�n 25.06.2013 tar�h�nde ürün sened� ve g�der pusulası �le b�rl�kte l�sanslı depo �şletmes�ne başvurmuş, ürün sened�
l�sanslı depo �şlet�c�s� tarafından bu tar�hte �ptal ed�lerek sened�n tems�l ett�ğ� 100 ton buğday aynı gün mükellef (F) tarafından depodan çek�lm�şt�r.
Depodan çek�len ürünü tems�l eden sened�n borsadak� son �şlem değer� 59.000 TL’d�r.

Bu durumda söz konusu �şlemle �lg�l� olarak aşağıdak� şek�lde hareket ed�lecekt�r.
- Mükellef (A)’nın 100 ton buğdayı l�sanslı depo �şlet�c�s�ne tevd��, tesl�m mah�yet�nde olmadığından bu aşamada KDV hesaplanmasına gerek

bulunmamaktadır.
- Mükellef (A)’nın mükellef (B)’ye ürün sened�n� t�caret borsasında kayıt ve tesc�l ett�rd�kten sonrak� �lk tesl�m�, Kanunun (13/ğ) maddes�

uyarınca KDV’den müstesna olduğundan mükellef (A) tarafından mükellef (B)’ye ürün sened�n�n satış bedel� olan 56.000 TL �ç�n düzenlenecek
faturada KDV hesaplanmaz.     

(A), KDV mükellef� olduğundan, tam �st�sna kapsamına g�ren bu tesl�m� dolayısıyla yüklend�ğ� ve �nd�r�m yoluyla telaf� edemed�ğ� KDV
tutarlarının �ades�n� talep edeb�l�r.

- KDV mükellef� (B)’n�n ürün sened�n� özel b�r bankada ücretl� olarak çalışan (D)’ye 60.000 TL’ye tesl�m� Kanunun (17/4-t) maddes� gereğ�nce
KDV’den �st�sna olduğundan mükellef (B) söz konusu �şleme �l�şk�n olarak düzenleyeceğ� faturada KDV hesaplamayacaktır. Kanunun (17/4-t)
maddes�nde düzenlenen �st�sna, kısm� �st�sna n�tel�ğ�nde olmakla beraber mükellef (B) bu �şlemle �lg�l� olarak (genel g�derler vb. harcamalar
dolayısıyla) yüklend�ğ� KDV tutarlarını �nd�r�m konusu yapab�lecek ancak �ade talep edemeyecekt�r.

- Özel b�r bankada ücretl� olarak çalışan (D)’n�n ürün sened�n� fırıncılık faal�yet�nde bulunan ve ürünü depodan çekecek olan mükellef (F)’ye
tesl�m�nde, (F) tarafından g�der pusulası düzenlenecekt�r. (D) tarafından yapılan söz konusu tesl�m t�car�, sına�, z�ra� faal�yet kapsamında olmasa dah�
Kanunun (1/3-d) maddes� uyarınca KDV’ye tab� bulunmaktadır. Söz konusu �şlemde verg�y� doğuran olay ürünün l�sanslı depodan çek�ld�ğ� anda
meydana gelmekted�r. Ürünün borsadak� son �şlem değer� 59.000 TLolduğundan, KDV bu değer üzer�nden hesaplanacaktır. Mükellef (F)’ye yapılan bu
tesl�m toptan tesl�m mah�yet�nde olup 2007/13033 sayılı BKK ek� (I) sayılı L�sten�n 3 üncü sırası uyarınca KDV oranı (% 1) olarak uygulanacaktır.
Hesaplanacak KDV l�sanslı depo �şlet�c�s� tarafından sorumlu sıfatıyla ver�lecek beyannameye dah�l ed�lecekt�r. (F) �se l�sanslı depo �şlet�c�s�nden
alacağı “L�sanslı Depo İşlet�c�ler� İç�n Katma Değer Verg�s� Tahs�lat Belges�”ne �st�naden �nd�r�m hakkından yararlanacaktır.

4.19. Varlık K�ralama Ş�rketler� Tarafından Yapılan Dev�r ve K�ralama İşlemler�
3065 sayılı Kanunun (17/4-u) maddes� uyarınca menkul, gayr�menkul ve madd� olmayan varlıkların, varlık k�ralama ş�rketler�ne devr� �le bu

varlıkların varlık k�ralama ş�rketler�nce k�ralanması ve devralınan kuruma devr� KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r.
4.20. S�gorta Tahk�m Kom�syonu Tarafından Ver�len H�zmetler
3065 sayılı Kanunun (17/4-v) maddes�ne göre3/6/2007 tar�hl� ve 5684 sayılı S�gortacılık Kanunu uyarınca oluşturulan S�gorta Tahk�m

Kom�syonu tarafından münhasıran uyuşmazlıkların çözümüne �l�şk�n olarak ver�len h�zmetler, KDV’den müstesnadır. Dolayısıyla, S�gorta Tahk�m
Kom�syonu tarafından bu h�zmetlere karşılık alınan bedeller üzer�nden KDV tahs�l ed�lmez.

4.21.F�nansal K�ralama Ş�rketler�nce Taşınmazların B�zzat K�racıdan Satın Alınması, Satan K�ş�lere K�ralanması ve K�ralayana
Satılması (Sat-K�rala-Ger� Al) İşlem�

3065 sayılı Kanunun (17/4-y) maddes�ne göre, 21/11/2012 tar�hl� ve 6361 sayılı F�nansal K�ralama, Faktor�ng ve F�nansman Ş�rketler� Kanunu
kapsamında, f�nansal k�ralama ş�rketler�nce b�zzat k�racıdan satın alınıp ger� k�ralanan taşınmazlara uygulanmak üzere ve k�ralamaya konu taşınmazın
mülk�yet�n�n sözleşme süres� sonunda k�racıya devred�lecek olması koşulu �le k�ralamaya konu taşınmazların k�ralayana satılması, satan k�ş�lere
k�ralanması ve devr� �şlem� KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r.

Buna göre, f�nansal k�ralama ş�rketler�n�n 6361 sayılı Kanun kapsamında, b�r taşınmazı sah�b�nden satın alıp b�zzat sah�b�ne ger� k�ralaması
�şlem�ne, söz konusu taşınmazın mülk�yet�n�n sözleşme süres� sonunda k�racıya devred�lecek olması koşulu �le KDV �st�snası uygulanır.

İst�sna, k�ralamaya konu taşınmazların satın alınması,  satan k�ş�lere k�ralanması ve tekrar k�ralayana satılması ve devr� �şlemler�nde
uygulanacak olup, aynı sözleşme kapsamındak� �şlemler�n ayrıştırılarak farklı uygulamalara tab� tutulması mümkün değ�ld�r.

Söz konusu �st�sna kısm� �st�sna kapsamında olup, f�nansal k�ralama ş�rket�ne satılan taşınmazların �kt�sabında yüklen�len KDV’n�n,3065 sayılı
Kanunun (30/a) maddes�ne göre düzelt�lmes� gerek�r.

4.22. Patentl� veya Faydalı Model Belgel� Buluşa İl�şk�n Gayr� Madd� Hakların K�ralanması, Devr� veya Satılması İşlemler�

3065 sayılı Kanunun (17/4-z) maddes�ne göre, 13/6/2006 tar�hl� ve 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun
[50]

(5/B) maddes� kapsamındak�
araştırma ve gel�şt�rme, yen�l�k �le yazılım faal�yetler� net�ces�nde ortaya çıkan patentl� veya faydalı model belgel� buluşa �l�şk�n gayr� madd� hakların
k�ralanması, devr� veya satışı KDV’den �st�snadır.

Söz konusu patentl� veya faydalı model belgel� buluşa �l�şk�n gayr� madd� hakların k�ralanması, devr� veya satışının KDV’den �st�sna
tutulab�lmes� �ç�n bunların 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun (5/B) maddes� kapsamındak� araştırma ve gel�şt�rme, yen�l�k �le yazılım
faal�yetler� net�ces�nde elde ed�lm�ş olması gerekmekted�r. 

Bu kapsamda verg�den �st�sna ed�len �şlemler bakımından Kanunun (30/a) maddes�hükmü uygulanmayacağından, söz konusu �şlemler
neden�yle yüklen�len KDV tutarlarının, �nd�r�m hesaplarından çıkarılmak suret�yle düzelt�lmes� gerekmez.

G. GEÇİCİ MADDELERDE YER ALAN İSTİSNALAR
1. Özelleşt�rme Kapsamına Alınan İkt�sad� Kıymetler�n Tesl�m ve K�ralanması İşlemler�
3065 sayılı Kanunun geç�c� 12 nc� maddes�nde, 4046 sayılı Kanunun 1 �nc� maddes�n�n (A) fıkrası �le özelleşt�rme kapsamına alınan �kt�sad�

kıymetler�n aynı Kanun hükümler� çerçeves�nde tesl�m ve k�ralanması �şlemler�n�n KDV’den müstesna olduğu, bu kapsamda �st�sna ed�len �şlemler
bakımından 3065 sayılı Kanunun (30/a) maddes�n�n uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu hüküm çerçeves�nde, özelleşt�rme kapsamına alınan �kt�sad� kıymetler�n Özelleşt�rme İdares�ne tesl�m ve k�ralanması �le bunların
aynı İdare tarafından tesl�m ve k�ralanması �şlemler�nde KDV uygulanmaz.

D�ğer taraftan, k�ralama �şlemler�n�n KDV’den müstesna tutulab�lmes� �ç�n k�raya ver�lecek taşınmazın özelleşt�rme kapsam ve programına
alınması ve k�ralama �şlemler�n�n 4046 sayılı Kanun hükümler� uygulanmak suret�yle gerçekleşt�r�lmes� gerek�r. 4046 sayılı Kanun kapsamında
değerlend�r�lmeyen ve özel hukuk hükümler�ne tab� �k� ş�rket arasındak� sözleşmeye dayanılarak yapılan dev�r �şlemler� 3065 sayılı Kanunun geç�c� 12
nc� maddes�nde bel�rt�len özelleşt�rme kapsamında değerlend�r�lmeyeceğ�nden bu dev�r �şlem�nde KDV �st�snası uygulanmaz.
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2. Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler�nde Ver�len Tesl�m ve H�zmetler
3065 sayılı Kanunun geç�c� 20/1 �nc� maddes� �le, 4691 sayılı Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� Kanununa göre teknoloj� gel�şt�rme bölges�nde

faal�yette bulunan g�r�ş�mc�ler�n kazançlarının gel�r veya kurumlar verg�s�nden �st�sna bulunduğu süre �ç�nde münhasıran bu bölgelerde ürett�kler� ve
s�stem yönet�m�, ver� yönet�m�, �ş uygulamaları, sektörel, �nternet, mob�l ve asker� komuta kontrol uygulama yazılımı şekl�ndek� tesl�m ve h�zmetler�n�n
KDV’den müstesna olduğu ve Mal�ye Bakanlığının program ve l�sans türler� �t�barıyla �st�snadan yararlanılacak bedele �l�şk�n olarak asgar� sınır
bel�rlemeye, �st�sna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya �l�şk�n usul ve esasları tesp�t etmeye yetk�l� olduğu hüküm altına
alınmıştır.

Bu hükme göre, Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler�nde bulunan mükellefler�n 31/12/2023 tar�h�ne kadar bu bölgede ürett�kler� s�stem yönet�m�,
ver� yönet�m�, �ş uygulamaları, sektörel, �nternet, mob�l ve asker� komuta kontrol uygulama yazılımları şekl�ndek� tesl�m ve h�zmetler� KDV’den
�st�snadır. Söz konusu bölgede üret�len yazılımın farklı k�ş�lere satılması ya da satışın CD veya elektron�k ortamda yapılması �st�sna uygulanmasına
engel değ�ld�r.

Ün�vers�telere bağlı Teknokentler de Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges� olarak değerlend�r�l�r. Kanunun geç�c� 20/1 �nc� maddes� kapsamında
üret�len söz konusu yazılımların f�kr� mülk�yet hakkının, bu bölgede faal�yette bulunan mükellefte kalmak suret�yle bel�rl� zaman aralıklarıyla farklı
k�ş�lere satılması veya söz konusu yazılımların sanal ortamda paylaşımının sağlanması hal�nde de KDV �st�snası uygulanır.

Ayrıca, yazılımların pazarlanması �ş�n�n bay� kanalıyla yapılması hal�nde, Teknokent bünyes�nde gel�şt�r�len s�stem yönet�m�, ver� yönet�m�, �ş
uygulamaları, sektörel, �nternet, mob�l ve asker� komuta kontrol uygulamalarına yönel�k genel anlamda yazılım programlarının bay�ye tesl�m�nde KDV
�st�snası uygulanır. Bay�ler tarafından satışında �se (bu satış �şlem� �st�sna kapsamında değerlend�r�lmeyeceğ�nden) genel hükümler çerçeves�nde KDV
hesaplanır.

Ancak, Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�nde faal�yette bulunan g�r�ş�mc�ler tarafından münhasıran bu bölgelerde üret�len yazılımlar �ç�n yapılacak
her türlü mal ve h�zmet alımları, söz konusu yazılımın verg�den �st�sna olup olmadığına bakılmaksızın KDV’ye tab�d�r.

Güncelleme dışında b�r yazılımla �lg�l� olarak ver�len bakım, destek (otomasyon) h�zmetler�, teknoloj� gel�şt�rme bölges�nde üret�lse dah�, oyun
programları, network uygulamaları g�b� yazılımlar, �şlevler�n� yer�ne get�rmek �ç�n yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya vb. donanımlar �le bu donanımlara
�l�şk�n h�zmetler, web s�tes� aracılığıyla ver�len reklam h�zmetler� ve ar-ge çalışmaları kapsamında yer alan tesl�m ve h�zmetler �st�sna kapsamında
değerlend�r�lmez.

Öte yandan 3065 sayılı Kanunun (30/a) maddes�nde, verg�ye tab� olmayan veya verg�den �st�sna ed�lm�ş bulunan malların tesl�m� ve h�zmet
�fası �le �lg�l� alış ves�kalarında göster�len veya bu mal ve h�zmetler�n mal�yetler� �ç�nde yer alan KDV �nd�r�m konusu yapılamaz.

D�ğer taraftan, Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�nde üret�len yazılımın Kanunun 11 ve 12 nc� maddeler� kapsamında �hraç ed�lmes� hal�nde, bu
�hracata �l�şk�n yüklen�len KDV’n�n, 3065 sayılı Kanunun 32 nc� maddes�ne göre �nd�r�m ve �ade konusu yapılması mümkündür.

Konuyla �lg�l� örneklere aşağıda yer ver�lm�şt�r.
Örnek 1: Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�nde faal�yette bulunan b�r f�rmanın, bu bölgede ürett�ğ� “hastane b�lg� yönet�m s�stemler� yazılımı

programı” satışı �le bu yazılıma yönel�k güncelleme �ş� Kanunun geç�c� 20/1 �nc� maddes�ne göre KDV’den �st�sna olacaktır.
Örnek 2:(A) Ltd. Şt�.’n�n Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�ndek� faal�yetler� net�ces�nde ürett�ğ� b�r ürünün l�sans, patent g�b� gayr�madd� haklara

�sabet eden kısmı KDV’den �st�snadır. Ancak, söz konusu ürünün ser� üret�me tab� tutulup pazarlanmasından elde ed�len kazancın �st�snadan
yararlanması mümkün değ�ld�r. Ayrıca, Teknokent b�nası �ç�nde telefon ve �nternet yardımı �le satış sonrasında müşter�lere çağrı destek h�zmet�
ver�lmes� durumunda bu h�zmetler KDV �st�snası kapsamında değerlend�r�lmez.

Örnek 3: Teknoloj� Gel�şt�rme Bölges�nde yönet�c� ş�rket olarak faal�yette bulunacak olan (D) B�l�m ve Teknoloj� A.Ş. tarafından yapılacak
tesl�m ve h�zmetler genel hükümler çerçeves�nde KDV ye tab� olacak, ancak, bu Ş�rket�n teknoloj� gel�şt�rme bölges�nde faal�yette bulunması
durumunda bu faal�yetler� net�ces�nde üreteceğ� s�stem yönet�m�, ver� yönet�m�, �ş uygulamaları, sektörel, �nternet, mob�l ve asker� komuta kontrol
uygulama yazılımı şekl�ndek� tesl�m ve h�zmetler�nde Kanunun geç�c� 20/1�nc� maddes� uyarınca KDV �st�snası uygulanacaktır.

3. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına B�lg�sayar ve Donanımlarının Bedels�z Tesl�mler� �le Bunlara İl�şk�n Yazılım Tesl�m� ve H�zmetler�
3065 sayılı Kanunun geç�c� 23 üncü maddes� �le M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına b�lg�sayar ve donanımlarının bedels�z tesl�mler� �le bunlara �l�şk�n

yazılım tesl�m� ve h�zmetler� �le bu mal ve h�zmetler�n bağışı yapacak olanlara tesl�m ve �fası, 31/12/2015 tar�h�ne kadar KDV’den �st�sna ed�lm�ş, bu
kapsamda yapılan tesl�m ve h�zmet �faları �ç�n yüklen�len verg�ler�n verg�ye tab� �şlemler neden�yle hesaplanan verg�den �nd�r�leceğ�, �nd�r�mle
g�der�lemeyen verg�ler�n �ade ed�lmeyeceğ� ve Mal�ye Bakanlığının �st�snaya �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l� olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm uyarınca söz konusu �st�sna aşağıda bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde yürütülecekt�r.
3.1. İst�snanın Kapsamı
Bu �st�sna;
- B�lg�sayar ve donanımları �le bunlara �l�şk�n yazılımların M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı eğ�t�m kurumlarına bedels�z olarak tesl�m� ve/veya

�fası �le
- Bu mal ve h�zmetler�n bağışını yapacak olanlara tesl�m ve/veya �fasında
geçerl�d�r.
Bu kapsamda, b�lg�sayar donanımları (mouse, klavye, ant�v�rüs programları, data kablosu-montaj kablosu g�b�), �nternet ve network ürünler�

(modem, sw�tch, kablolama), tarayıcı g�b� ürünler �le �şlet�m s�stem� ve güvenl�k yazılımlarının M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına (okul a�le b�rl�ğ� dah�l)
bedels�z tesl�m� ve/veya �fası �le bedels�z tesl�m� yapacak olanlara tesl�m� ve/veya �fasında Kanunun geç�c� 23 üncü maddes� kapsamında KDV
uygulanmaz.

B�lg�sayar donanımı ve bunlara �l�şk�n yazılım dışında kalan çevre b�r�mler�n�n (akıllı tahta, b�lg�sayara bağlanarak kullanılma �mkanı olsa dah�
b�lg�sayar donanımı olarak kabul ed�lmes� mümkün olmayan projeks�yon c�hazı ve aparatı, b�lg�sayar çantası, ses s�stem�, yazıcı, notebook soğutucusu, 
telev�zyon, barkod okuyucu, kes�nt�s�z güç kaynağı, d�j�tal v�deo ve fotoğraf mak�nes� g�b� ürünler) tesl�m� Kanunun geç�c� 23 üncü maddes�
kapsamında değerlend�r�lmez ve bunların tesl�m�nde genel hükümlere göre KDV hesaplanır.

B�lg�sayar ve donanımlarının doğrudan M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bedels�z tesl�m�nde, Kanunun (17/2-b) maddes� hükmü uyarınca KDV
�st�snası uygulanır. Ancak, bu ürünler�n M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bedel� mukab�l�nde tesl�m�nde Kanunun (17/2-b) ve geç�c� 23 üncü maddes�ne göre
KDV �st�snası uygulanması söz konusu değ�ld�r.

3.2. İst�snanın Uygulanması
3.2.1. İst�sna Belges�n�n Düzenlenmes�
3065 sayılı Kanunun geç�c� 23 üncü maddes� uyarınca M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı eğ�t�m kurumlarına bedels�z b�lg�sayar ve donanımları �le

bunlara �l�şk�n yazılımları tesl�m ve/veya �fa etmek �steyen k�ş� veya kuruluşlar, İl veya İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler� nezd�nde görevlend�r�len
koord�natörlüklere başvururlar.

İl veya �lçe koord�natörlükler� bu başvuru üzer�ne bedels�z olarak tesl�m ve/veya �fa ed�lmek �stenen b�lg�sayarlar ve donanımları �le bunlara
�l�şk�n yazılımların tekn�k açıdan uygun olup olmadığı hususunda gerekl� değerlend�rmey� yapar ve uygun bulunması hal�nde, bedels�z tesl�mde
bulunacak k�ş� veya kuruluş adına örneğ� Tebl�ğ ek�nde yer alan �st�sna belges�n� (EK:17) düzenler. Düzenlenecek �st�sna belges�ne bedels�z tesl�m
ve/veya �fa ed�lecek b�lg�sayar ve donanımları �le bunlara �l�şk�n yazılımların n�tel�k ve aded�n� gösteren b�r l�stede eklen�r.

3.2.2. KDV Mükellefler�nce Yapılacak Bedels�z Tesl�m ve/veya İfalarda İst�sna Uygulaması
İl veya İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler� bünyes�ndek� koord�natörlükler tarafından adlarına bedels�z b�lg�sayar ve donanımları �le bunlara �l�şk�n

yazılımların tesl�m ve/veya �fasında bulunmak amacıyla �st�sna belges� düzenlenen KDV mükellefler�, söz konusu mal ve h�zmetler� KDV ödeyerek ya
da KDV ödemeks�z�n tem�n edeb�l�rler. M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bedels�z tesl�m ve/veya �fa edecekler� b�lg�sayarlar ve donanımları �le bunlara �l�şk�n
yazılımları, KDV ödemeks�z�n tem�n etmek �steyen mükellefler, adlarına düzenlenm�ş olan �st�sna belges� ve ekl� l�stey� satıcılara �braz ederek �st�sna
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kapsamında �şlem yapılmasını talep ederler. Bu şek�lde talepte bulunulmaması durumunda �se M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bedels�z b�lg�sayar ve
donanımları �le bunlara �l�şk�n yazılımların tesl�m ve/veya �fasında bulunacaklara yapılacak satışlarda �st�sna kapsamında �şlem yapılmaz.

Satıcılar �st�sna kapsamında �şlem yapılmasının talep ed�lmes� üzer�ne belge sah�b� adına düzenleyecekler� faturada KDV hesaplamazlar.
Düzenlenen bu faturaya ".......... İl / İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünün düzenled�ğ� ..... tar�h ve ........ sayılı belge uyarınca KDV uygulanmamıştır." �bares�
not olarak düşülür; ayrıca �st�sna belges�n�n düzenleyen makamca onaylı b�r örneğ� ek� �le b�rl�kte gerekt�ğ�nde yetk�l� makamlara Verg� Usul
Kanununun muhafaza ve �braz hükümler� çerçeves�nde �braz ed�lmek üzere karşı taraftan alınır.

Yukarıda bel�rt�len şek�llerde tem�n ed�len b�lg�sayar ve donanımları �le bunlara �l�şk�n yazılımları M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bedels�z tesl�m
ve/veya �fasında bulunacak mükellefler de düzenleyecekler� faturalarda adlarına düzenlenen �st�sna belges�ne a�t b�lg�lere yer vermek suret�yle KDV
hesaplamazlar. Bu şek�lde bedels�z tesl�m ve/veya �fada bulunan mükellefler�n sah�p oldukları �st�sna belges�n� ek� �le b�rl�kte Verg� Usul Kanununun
muhafaza ve �braz hükümler� çerçeves�nde saklayacakları da tab��d�r.

3.2.3. KDV Mükellef� Olmayanlarca Yapılacak Bedels�z Tesl�m ve/veya İfalarda İst�sna Uygulaması
İl veya İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler� bünyes�ndek� koord�natörlükler tarafından adlarına bedels�z b�lg�sayar ve donanımları �le bunlara �l�şk�n

yazılımların tesl�m ve/veya �fası hususunda �st�sna belges� düzenlenen KDV mükellef� olmayan k�ş� veya kuruluşlar, bedels�z tesl�m ve/veya �fa
edecekler� b�lg�sayar ve donanımları �le bunlara �l�şk�n yazılımları p�yasadan KDV ödemeks�z�n tem�n ederler.

Buna göre bedels�z b�lg�sayar ve donanımları �le bunlara �l�şk�n yazılımları M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bedels�z tesl�m ve/veya �fa edecek �st�sna
belges�ne sah�p KDV mükellef� olmayan k�ş� veya kuruluşlar, satıcılara �st�sna belgeler�n� �braz ederek, kend�ler�ne yapılacak tesl�m ve/veya �falarda
KDV uygulanmamasını talep ederler.

Satıcılar, bu talep üzer�ne �st�sna belges�nde n�tel�k ve aded� göster�len b�lg�sayar ve donanımları �le bunlara �l�şk�n yazılımların tesl�m ve/veya
�falarına �l�şk�n düzenleyecekler� faturada Tebl�ğ�n (II/G-3.2.2.) bölümünde bel�rt�len notu düşmek suret�yle KDV hesaplamazlar. Ayrıca, �st�sna
belges�n�n düzenleyen makamca onaylı b�r örneğ�, ek� �le b�rl�kte gerekt�ğ�nde yetk�l� makamlara Verg� Usul Kanununun muhafaza ve �braz hükümler�
çerçeves�nde �braz ed�lmek üzere karşı taraftan alınır.

3.2.4. Nakd� Bağışlarla Alınacak B�lg�sayarlarda İst�sna Uygulaması
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına, b�lg�sayar ve donanımları �le bunlara �l�şk�n yazılımların alımı şartı �le yapılan nakd� bağışların, M�ll� Eğ�t�m

Bakanlığı tarafından kullanımında da İl veya İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürlükler� nezd�nde görevlend�r�len koord�natörlükler�n bağış sah�b� adına �st�sna
belges� düzenlemek suret�yle Tebl�ğ�n (II/G-3.2.3.) bölümünde yapılan açıklamalar doğrultusunda �şlem yapmaları mümkündür.

3.3. İnd�r�m
Kanunun geç�c� 23 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca, KDV ödeyerek satın aldıkları b�lg�sayar ve donanımlar �le bunlara �l�şk�n

yazılımları M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı okullara bedels�z tesl�m eden mükellefler �le bedels�z tesl�m ve/veya �fada bulunacak bu k�ş� veya
kuruluşlara �st�sna kapsamında satış yapan mükellefler, yüklend�kler� verg�ler� 3065 sayılı Kanunun 29 ve 34 üncü maddeler�ndek� genel esaslar
dah�l�nde �nd�r�m konusu yaparlar. Ancak, KDV’den �st�sna ed�len söz konusu tesl�m ve h�zmetler neden�yle yüklen�len ve �nd�r�m konusu yapılan
verg�n�n �ades�n� talep edemezler.

4.Konut Yapı Kooperat�fler�n�n Üyeler�ne Konut Tesl�mler� �le Konut Yapı Kooperat�fler�ne Yapılan İnşaat Taahhüt İşler�
4.1.Konut Yapı Kooperat�fler�n�n Üyeler�ne Konut Tesl�mler�
3065 sayılı Kanunun geç�c� 28 �nc� maddes�nde; bu madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce b�na �nşaat ruhsatı almış olan konut yapı

kooperat�fler�nce üyeler�ne yapılan konut tesl�mler�n�n KDV’den müstesna olacağı hükmüne yer ver�lm�şt�r.
Söz konusu madde hükmüne göre,
3/7/2009 tar�h�nden önce b�na �nşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperat�fler�nce, üyeler�ne yapılan konut tesl�mler� KDV’den �st�snadır.
3/7/2009 tar�h�nden sonra b�na �nşaat ruhsatı alınmış olması hal�nde �se üyelere yapılan150 m²ye kadar konut tesl�mler�nde (% 1), 150 m²n�n

üstündek� konut tesl�mler�nde �se (% 18) oranında KDV hesaplanır. Ayrıca, üyeler dışında üçüncü şahıslara yapılan konut tesl�mler� �le kooperat�f
üyeler�ne b�le olsa �şyer� tesl�mler� genel hükümler çerçeves�nde KDV’ye tab�d�r.

3065 sayılı Kanunun 20 nc� maddes� uyarınca konut yapı kooperat�fler�n�n �nşa ett�kler� konutların üyeler�ne tesl�m�n�n karşılığını teşk�l eden
bedel, verg�y� doğuran olayın meydana geld�ğ� tar�hte üyeler tarafından ödenen veya borçlanılan tutarlar toplamı olacaktır.Ancak, üyelerden toplanan
a�datlara, kat karşılığında ver�len arsaya �l�şk�n bedel�n dah�l olmaması durumunda, matrahın tesp�t�nde arsa bedel�n�n her b�r üyeye düşen kısmı �le her
b�r üye tarafından ödenen veya borçlanılan tutarlar b�rl�kte d�kkate alınır.

D�ğer taraftan, konut yapı kooperat�fler�n�n mükellef�yet tes�s� konusunda �se aşağıdak� şek�lde hareket ed�lmes� gerekmekted�r.
Geç�c� 28 �nc� madden�n yayımlandığı 3/7/2009 tar�h�nden önce b�na �nşaat ruhsatı alınmış olması hal�nde bu ruhsatlara dayanılarak �nşa

ed�lecek konutların üyelere tesl�m�nde (verg�ye tab� başka �şlemler� bulunmamak kaydıyla) mükellef�yet tes�s ed�lmes�ne ve beyanname ver�lmes�ne
gerek bulunmamaktadır.

Bu kooperat�fler�n 3/7/2009 tar�h� �t�barıyla �nşaat ruhsatı alınmamış başka arsalarının bulunması hal�nde, bu arsalarda �nşa ed�lecek konutlar
�ç�n �nşaat ruhsatı alınıncaya kadar adlarına mükellef�yet tes�s ed�lmes� gerekmez.

3/7/2009 tar�h� �t�barıyla arsası olup b�na �nşaat ruhsatı almamış kooperat�fler �le bu tar�h �t�barıyla h�ç arsası bulunmayan veya bu tar�hten
sonra kurulacak kooperat�fler�n, b�na �nşaat ruhsatı almadıkları müddetçe mükellef�yetler� tes�s ed�lmez.

3/7/2009 tar�h�nden �t�baren b�na �nşaat ruhsatı alan konut yapı kooperat�fler� adına, b�na �nşaat ruhsatının alındığı tar�hten �t�baren KDV
mükellef�yet� tes�s ed�l�r, verg�ye tab� �şlemler� bulunmasa dah� sözü ed�len konut yapı kooperat�fler� tarafından takv�m yılının üçer aylık dönemler�
�t�barıyla KDV beyannames� ver�l�r.

4.2. Konut Yapı Kooperat�fler�ne Yapılan İnşaat Taahhüt İşler�nde İst�sna/İnd�r�ml� Oran Uygulaması
3065 sayılı Kanunun geç�c� 15 �nc� maddes� �le 29/7/1998 tar�h�nden önce b�na �nşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperat�fler�ne yapılan

�nşaat taahhüt �şler� KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r. Bu madde çerçeves�nde, konut yapı kooperat�fler�ne �fa ed�lecek �nşaat taahhüt �şler�, b�na �nşaat
ruhsatı 29/7/1998 tar�h�nden önce alınmış �se KDV’den �st�sna tutulur. B�na �nşaat ruhsatı bu tar�hten sonra alınmışsa söz konusu �şlere(% 1) oranında
KDV uygulanır.

Konut yapı kooperat�fler�ne yapılan �nşaat taahhüt �şler�nde �st�sna veya �nd�r�ml� KDV oranı (%1) uygulanab�lmes� �ç�n;
- Kooperat�f�n konut yapı kooperat�f� statüsünde olması,
- İş�n konut yapı kooperat�f�ne yapılması,
- Yapılan �ş�n �nşaat �ş� olması ve taahhüde dayanması,
gerek�r.
Konut yapı kooperat�fler� üst b�rl�kler� adına tesc�ll� boş arsaların üye kooperat�flere tahs�s� durumunda, üst b�rl�kler de kooperat�f durumunda

olduğundan, üye kooperat�flere yapılan �nşaat taahhüt �şler�nde de �st�sna ya da �nd�r�ml� oranda KDV uygulanab�l�r. Yapı ruhsatlarının yapı sah�b�
bölümünde kooperat�f�n yanı sıra üst b�rl�ğ�n adına da yer ver�lmes� �st�sna ya da �nd�r�ml� oran uygulanmasına engel teşk�l etmez.

İst�sna veya �nd�r�ml� oran uygulaması kapsamına g�r�p g�rmed�ğ� konusunda Bakanlığımızca Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı’ndan alınan
görüşler çerçeves�nde �nşaat taahhüt �ş� olarak değerlend�r�len �şler g�rmekted�r.

Konut yapı kooperat�fler�ne yapılan ve �nşaat �ş� n�tel�ğ�nde olmayan veya taahhüde dayanmayan h�zmet �faları �le mal tesl�mler�, �st�sna ya da
�nd�r�ml� oran uygulamasından yararlanamaz. Dolayısıyla bu tesl�m ve h�zmetlere genel hükümler çerçeves�nde KDV uygulanır.

Buna göre;
- Tek başına hafr�yat �ş�,
- Muhasebec�l�k,
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- Plan-proje ç�z�m�,
- Anayoldak� refüjler�n ağaçlandırılması ve buralarda toprak üstünün b�tk� �le kapatılması,
- Kooperat�fe a�t araz�n�n çevres�n� kafes ve d�kenl� tel �le kapatma �ş�,
- Parselasyon,
- Apl�kasyon (araz�ye uygulama),
ve benzer� h�zmetlerde �st�sna ya da �nd�r�ml� oran uygulanamaz.
Kooperat�fler�n arsa alımlarında da genel hükümler geçerl�d�r. Buna göre özel mülk konusu b�r arsanın (müzayede mahall�nde yapılan satışı

dışında) doğrudan kooperat�flere tesl�m� KDV’n�n konusuna g�rmemekted�r. Ancak konut yapı kooperat�fler�n�n t�car� b�r �şletmeye dah�l olan veya
özel mülk konusu olmakla beraber müzayede mahall�nde satılan b�r arsayı satın alması �şlem� (Kanunun (17/4-r)maddes�ndek� �st�sna uygulaması
har�ç), KDV’ye tab�d�r.

D�ğer taraftan, konut yapı kooperat�fler�n�n emanet usulüyle �nşaat �ş� yaptırmaları hal�nde, taşeron ve müteahh�tler tarafından konut yapı
kooperat�fler�ne yapılan malzeme har�ç �şç�l�k h�zmetler�nde, yalnızca �şç�l�k h�zmetler�ne �st�sna veya �nd�r�ml� oran uygulanır. Bunun dışında �nşaatta
kullanılmak üzere p�yasadan satın alınan mal ve h�zmetler �se genel hükümler çerçeves�nde verg�ye tab� tutulur.

4.3. Konut Yapı Kooperat�fler�n�n Arsa (Kat) Karşılığı İnşaat İşler�nde KDV Uygulaması
Arsa kat karşılığı �nşaat �şler�; arsa sah�b� tarafından müteahh�de arsa tesl�m� �le müteahh�t tarafından arsaya karşılık olarak arsa sah�b�ne konut

veya �şyer� tesl�m� şekl�nde �k� ayrı tesl�mden oluşmaktadır.
Bu kapsamdak� �şlemler tesl�m mah�yet�nde olduğundan kat karşılığı �nşaat �şler�nde konut yapı kooperat�fler�ne �fa ed�len b�r �nşaat taahhüt

�ş�nden söz ed�lemez.
D�ğer taraftan, üzer�nde kat �rt�fakı kurulan konut yapı kooperat�f�ne a�t arsaların, muhtel�f müteahh�t f�rmalara ya da d�ğer konut yapı

kooperat�fler�ne �nşaat yapılmak üzere tesl�m� de �nşaat taahhüt �ş� kapsamında mütalaa ed�lmez. Müteahh�t f�rmalar veya konut yapı kooperat�fler�
tarafından b�r konut yapı kooperat�f�ne a�t arsalar üzer�nde yapılacak olan konutlar �ç�n kat karşılığı anlaşma yapılması durumunda, yapı sah�b�
kooperat�fe konut tesl�m�nde �st�sna ya da �nşaat taahhüt �ş� kapsamında �nd�r�ml� oran uygulamasından söz ed�lemeyeceğ� �ç�n genel hükümler
çerçeves�nde KDV hesaplanır.

4.4.İst�sna Kapsamındak� İşlemlerde İnd�r�m
İnşaat ruhsatını 29/7/1998 tar�h�nden önce almış olan konut yapı kooperat�fler�ne yapılan �nşaat taahhüt �şler�ne a�t �st�sna, kısm� �st�sna

n�tel�ğ�nde olduğundan, �st�sna kapsamında �şlem yapan mükellefler�n bu �şlerle �lg�l� olarak yüklend�kler� verg�ler� �nd�r�m konusu yapmaları Kanunun
(30/a) maddes�ne göre mümkün değ�ld�r. Yüklen�len ancak �nd�r�m� mümkün olmayan bu verg�ler, Kanunun (30/d) maddes� hükmü göz önünde
tutulmak şartıyla gel�r ve kurumlar verg�s� yönünden g�der veya mal�yet unsuru olarak d�kkate alınab�l�r.

5.B�reysel Emekl�l�k Tasarruf ve Yatırım S�stem�ne Taşınmaz ve İşt�rak H�sses� Devr�
3065 sayılı Kanunun geç�c� 31 �nc� maddes�nde;
“28/3/2001 tar�hl� ve 4632 sayılı B�reysel Emekl�l�k Tasarruf ve Yatırım S�stem� Kanununun geç�c� 1 �nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası uyarınca

üyeler�ne veya çalışanlarına emekl�l�ğe yönel�k taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel k�ş�l�ğ� ha�z meslek kuruluşu veya sa�r t�caret ş�rketler�
nezd�nde 16/4/2012 tar�h� �t�barıyla mevcut bulunan emekl�l�k taahhüt planları kapsamındak� yurt �ç� ya da yurt dışındak� b�r�k�mler ve taahhütlere
�l�şk�n tutarların (plan esaslarına göre aktarım tar�h�ne kadar mutat yapılan ödemeler neden�yle oluşanlar dah�l) kısmen veya tamamen b�reysel
emekl�l�k s�stem�ne aktarılması amacıyla taşınmaz ve �şt�rak h�sseler�n�n (müzayede mahall�nde satışı dah�l) dev�r ve tesl�m� 31/12/2015 tar�h�ne kadar
uygulanmak üzere KDV’den müstesnadır. Bu �st�sna, aktarılan tutarla orantılı olarak uygulanır.

Mal�ye Bakanlığı, bu madden�n uygulamasına �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”
hükmü yer almaktadır.
İst�snanın kapsamını, b�reysel emekl�l�k taahhüt planı esasları çerçeves�nde aktarım tar�h�ne kadar yapılan düzenl� ödemeler�n bu s�steme

aktarılmak üzere müzayede mahall�nde yapılan satış da dah�l olmak üzere taşınmaz ve �şt�rak h�sseler�n�n dev�r ve tesl�mler� oluşturmaktadır.
31/12/2015 tar�h�ne kadar uygulanacak söz konusu �st�sna kapsamında �şlem yapan mükellefler�n bu �şlere �l�şk�n olarak yüklend�kler� verg�ler
Kanunun (30/a) maddes� uyarınca �nd�r�m konusu yapılamaz.

6. Şeh�r İç� Ulaşım S�stemler� ve Bunlara İl�şk�n Tes�sler�n Dev�r ve Tesl�mler�
3065 sayılı Kanunun geç�c� 32 �nc� maddes�nde;
“Şeh�r �ç� raylı ulaşım s�stemler�, metro, tramvay, telefer�k, teles�yej ve fün�küler �le bunların hatları, �stasyonları, yolcu term�naller� ve

durakları ve bu �ş ve �şlemlerle �lg�l� tes�sler �le eklent� veya bütünley�c� parçalarının Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığı, beled�yeler ve
bunların bağlı kuruluşları arasında yapılacak dev�r ve tesl�mler� 31/12/2023 tar�h�ne kadar katma değer verg�s�nden müstesnadır.

Bu kapsamda yapılan tesl�m ve h�zmet �faları �ç�n yüklen�len verg�ler, verg�ye tab� �şlemler neden�yle hesaplanan verg�den �nd�r�l�r. İnd�r�mle
g�der�lemeyen verg�ler �ade ed�lmez. Mal�ye Bakanlığı, �st�snaya �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

hükmü yer almaktadır.
İst�sna uygulaması, 31/12/2023 tar�h�ne kadar Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığı �le beled�yeler ve bunların bağlı kuruluşları

arasında yapılacak şeh�r �ç� raylı ulaşım s�stemler�, metro, tramvay, telefer�k, teles�yej ve fün�küler �le bunların hatları, �stasyonları, yolcu term�naller�
ve durakları ve bu �ş ve �şlemlerle �lg�l� tes�sler �le eklent� veya bütünley�c� parçalarının dev�r ve tesl�mler�n� kapsamakta olup, söz konusu �st�sna
kapsamında �şlem yapan mükellefler�n, bu �şlere �l�şk�n olarak yüklend�kler� verg�ler� �nd�r�m konusu yapmaları mümkündür.

 
Ğ. İSTİSNADAN VAZGEÇME VE İSTİSNALARIN SINIRI
1. İst�snadan Vazgeçme

3065 sayılı Kanunun 18 �nc� maddes�ne göre, verg�den �st�sna ed�lm�ş �şlemler� yapanlar, �lg�l� verg� da�res�ne yazılı başvuruda bulunarak,
bel�rtecekler� �şlem türler� �ç�n verg�ye tâb� tutulmalarını talep edeb�l�rler. Bu taleb�n d�lekçede bel�rt�len ve d�lekçe tar�h�nden sonra �fa ed�len
�şlemler�n tamamını kapsaması şarttır. Şu kadar k�, mükellef�yet�n devam etmekte olan �şlemlere şümulü yoktur.

Kamu menfaat�ne yararlı dernekler ve Bakanlar Kurulunca verg� muaf�yet� tanınan vakıfların kuruluş amaçlarına uygun olarak �şletmek veya
yönetmek suret�yle �fa ett�kler� tesl�m ve h�zmetlere �l�şk�n �st�snalar har�ç olmak üzere, 17 nc� madden�n (1) ve (2) numaralı fıkralarıyla (3) numaralı
fıkranın (a) ve (4) numaralı fıkranın (e) bentler�nde yazılı �st�snalar hakkında yukarıdak� (1) numaralı fıkra hükmü uygulanmaz.

İst�snadan vazgeçecekler�n talepler� üzer�ne, verg� da�res�nce, verg� mükellef�yetler� talep tar�h�nden �t�baren tes�s olunur. Bu şek�lde mükellef
olanlar üç yıl geçmed�kçe mükellef�yetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık süren�n b�t�m�nden önce mükellef�yetten çıkma taleb�nde bulunmadıkları
takd�rde mükellef�yet yen�den üç yıl süre �le uzatılmış sayılır.

1.1.Uygulama
Kanunun 18 �nc� maddes� hükmüne göre �st�snadan vazgeçmek �steyenler, verg� da�res�ne yapacakları yazılı müracaatla verg�den �st�sna ed�lm�ş

�şlemler� dolayısıyla verg�ye tab� tutulmalarını talep edeb�l�rler. İst�snadan vazgeçme taleb� �şlem türler� �t�barıyla yapılır. Ancak, bu taleb�n, mükellef�n
vazgeçmek �sted�ğ� �st�sna kapsamında olan �şlemler�n tamamını kapsaması şarttır.

İst�snadan vazgeçme taleb�nden önce başlanmış �şlerde bu hüküm uygulanmayacak, devam ed�lmekte olan bu �şler sonuçlanıncaya kadar
�st�sna kapsamında �şlem görecekt�r.

Bu durum, daha önce �st�snadan vazgeçm�ş olan mükellefler�n devam etmekte olan �şler� �ç�n de geçerl� olup, �st�snadan vazgeçme tar�h�nden
sonra KDV ye tab� olan �şlemler sonuçlanmadıkça bu �şlemler �ç�n �st�sna uygulanmasına �mkan bulunmamaktadır. Bu �şlemler sonuçlandıktan sonra,
üç yıllık süren�n b�t�m�nden önce başvurulması hal�nde, tekrar �st�sna uygulanması mümkün bulunmakta olup, �st�sna kapsamına alınmak �ç�n üç yıllık
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süren�n b�t�m tar�h�nden önce ver�lecek olan d�lekçe, söz konusu �şlemler sonuçlandıktan sonra hüküm �fade edecekt�r. D�lekçen�n zamanında ver�lmes�
hal�nde, �şlemler sonuçlandıktan sonra ayrıca d�lekçe ver�lmes�ne gerek bulunmamaktadır.

3065 sayılı Kanun uyarınca verg�den �st�sna tutulan �şlemlerde, Kanunun 18 �nc� maddes� kapsamında �st�snadan vazgeç�lmed�kçe KDV
hesaplanmaz. İst�snadan vazgeçen mükellefler�n �se, alımlarının KDV ye tab� olup olmadığına bakılmaksızın, tesl�mler� KDV ye tab� olacaktır.

İst�snadan vazgeçecekler�n mükellef�yetler� talep tar�h�nden �t�baren verg� da�res�nce tes�s olunur. Bu şek�lde mükellef olanlar mükellef�yete
g�r�ş tar�h�nden �t�baren üç yıl geçmed�kçe mükellef�yetten çıkamazlar. Mükellefler üç yıllık süren�n b�t�m�nden önce mükellef�yetten çıkmak �ç�n
talepte bulunmadıkları takd�rde, mükellef�yet üç yıl daha uzayacak olup, bu süre dolmadan tekrar �st�sna kapsamında �şlem yapılması mümkün değ�ld�r.
Mükellef�yetten çıkmak �ç�n yapılacak başvuru üçüncü yılın son gününe kadar yapılab�l�r.

1.2. İst�snadan Vazgeçmen�n Mümkün Olmadığı Durumlar
Kanunun 18 �nc� maddes�n�n 2 nc� fıkrasına göre, kamu menfaat�ne yararlı dernekler ve Bakanlar Kurulunca verg� muaf�yet� tanınan vakıfların

kuruluş amaçlarına uygun olarak �şletmek veya yönetmek suret�yle �fa ett�kler� tesl�m ve h�zmetlere �l�şk�n �st�snalar har�ç olmak üzere, 17 nc�
madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarıyla üçüncü fıkranın (a) ve dördüncü fıkranın (e) bentler�nde yazılı �st�snalardan vazgeçmek mümkün değ�ld�r.

Buna göre, sözü ed�len 18 �nc� madden�n 2 nc� fıkrasında sayılanlar har�ç olmak üzere, verg�den �st�sna ed�lm�ş �şlemler� yapanlar, d�led�kler�
takd�rde verg� da�res�ne başvurarak bu �şlemler� dolayısıyla verg�ye tab� tutulmalarını �steyeb�l�rler.
 
 

III. MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM
A.     MATRAH
3065 sayılı Kanundamatrah, tesl�m ve h�zmet �şlemler�ne, �thalata, uluslararası yük ve yolcu taşımalarına göre ayrı maddeler hal�nde

düzenlenm�ş, özel matrah şek�ller� �se ayrıca bel�rt�lm�şt�r.
1. Tesl�m ve H�zmet İşlemler�nde Matrah
1.1. Genel Açıklama
3065 sayılı Kanunun (20/1)�nc� maddes�nde, tesl�m ve h�zmet �şlemler�nde matrahın, bu �şlemler�n karşılığını teşk�l eden bedel olduğu hükme

bağlanmıştır.
Bedel dey�m� �se Kanunun (20/2) nc� maddes�nde tanımlanmıştır. Buna göre bedel dey�m�, malı tesl�m alan veya kend�s�ne h�zmet yapılan

veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu �şlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve d�ğer
suretlerle sağlanan ve para �le tems�l ed�leb�len menfaat, h�zmet ve değerler toplamını �fade etmekted�r.

Her ne suretle olursa olsun müşter�den alınan veya bunlarca borçlanılan para, bedel kavramına g�rd�ğ� g�b�, müşter�den para yer�ne alınan mal,
h�zmet, menfaat ve benzer� değerler (h�sse sened�, tahv�ller ve ayn� n�tel�ktek� değerler g�b�) de bedel kavramına dah�ld�r.

Bedel�n mal ve d�ğer suretlerde sağlanan ve para �le tems�l ed�leb�len menfaat, h�zmet ve değerler olması hal�nde verg�n�n matrahı, bedel�
bulunmayan veya b�l�nmeyen �şlemlerde olduğu g�b� �şlem�n mah�yet�ne göre emsal bedel� veya emsal ücret�d�r. Aynı şek�lde, bedel�n emsal bedel�ne
veya emsal ücret�ne göre açık b�r şek�lde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı b�r sebeple açıklanamadığı hallerde de matrah olarak emsal
bedel� veya emsal ücret� esas alınır.

Bedel�n döv�z �le hesaplanması hal�nde �se döv�z, verg�y� doğuran olayın meydana geld�ğ� günkü Resm� Gazetede yayımlanan Türk�ye
Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z alış kuru üzer�nden Türk parasına çevr�l�r. Merkez Bankasınca Resm� Gazetede �lan ed�lmeyen döv�zler�n Türk
parasına çevr�lmes�nde �se car� döv�z kuru esas alınır.

1.2. Tar�fel� İşler �le Bedel�n B�letle Tahs�l Ed�ld�ğ� Hallerde Matrah
3065 sayılı Kanunun (20/4)üncü  maddes�nde, bell� b�r tar�feye göre f�yatı tesp�t ed�len �şler �le bedel�n b�letle tahs�l ed�ld�ğ� hallerde tar�fe ve

b�let bedel� KDVdah�l ed�lerek tesp�t olunur ve verg� müşter�ye ayrıca �nt�kal ett�r�lmez hükmüne yer ver�lm�şt�r.
Bu hallerde, tar�fe veya b�let bedel� üzer�nden �ç yüzde oranı uygulanmak suret�yle KDV hesaplanır. Hesaplanan KDV �se tar�fe veya b�let

üzer�nde ayrıca göster�lmez ancak tar�fe veya b�let üzer�nde bedele KDV’n�ndah�l olduğu bel�rt�l�r. Böyle b�r bel�rleme olmaması hal�nde, bel�rt�len
tutar üzer�nden KDV ayrıca hesaplanır.

Perakende satış safhasına kadar olan �malatçı veya toptancı safhalarındak� tesl�mlerde, verg� dah�l perakende satış f�yatları d�kkate alınmaksızın
tesl�m karşılığında tahakkuk ett�r�len gerçek bedeller üzer�nden KDV hesaplanır. Bu malların perakende satışını yapanlar, verg� dah�l olarak önceden
tesp�t ed�len f�yatlar üzer�nden satış yaparak ayrıca KDV hesaplamazlar. Ancak verg�l� satış bedel�ne �ç yüzde oranı uygulamak suret�yle bedele
dah�lKDV’y� tesp�t ederek ayırırlar. Bu şek�lde hesaplanan KDV’den mal alımları sırasında ve sa�r suretle ödenen katma değer verg�ler�n�n
�nd�r�leb�leceğ� tab��d�r.

Otobüslerle yapılan şeh�rlerarası yolcu taşımacılığında, otobüs ş�rketler�, taşımacılık �ş�n� başka otobüs sah�pler�ne yaptırsalar b�le, kend�
adlarına kest�kler� bütün b�letlerle �lg�l� KDV’y� kend�ler� beyan ederler. B�let bedeller� KDV dah�l olarak tesp�t ed�leceğ�nden, beyan ed�lecek verg�, �ç
yüzde yoluyla hesaplanacaktır. Öte yandan bağımsız otobüs sah�pler� ş�rkete yaptıkları taşıma h�zmet�n�n bedel� üzer�nden KDV hesaplarlar ve
düzenley�p ş�rkete verd�kler� faturalarda ayrıca göster�rler. Bu şek�lde göster�len verg�, otobüs ş�rketler� tarafından yolcu b�letler� üzer�nden hesaplanan
KDV’den genel hükümler çerçeves�nde �nd�r�leb�l�r.

2. İthalatta Matrah
3065 sayılı Kanunun 21 �nc� maddes�ne göre, �thalatta KDV matrahına;
- İthal ed�len malın gümrük verg�s� tarhına esas olan kıymet�, gümrük verg�s�n�n kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük

verg�s�nden muaf veya müstesna olması hal�nde s�gorta ve navlun bedeller� dah�l (CIF) değer�, bunun bell� olmadığı hallerde malın gümrükçe tesp�t
ed�lecek değer�,

- İthalat sırasında ödenen her türlü verg�, res�m, harç ve paylar,
- Gümrük beyannames�n�n tesc�l tar�h�ne kadar yapılan d�ğer g�derler ve ödemelerden verg�lend�r�lmeyenler �le mal bedel� üzer�nden

hesaplanan f�yat farkı, kur farkı g�b� ödemeler,
dah�l olacaktır.
4458 sayılı Gümrük Kanununun 24 üncü maddes�ne göre �thal eşyasının gümrük kıymet�, eşyanın satış bedel� olup, Türk�ye’ye �hraç amacıyla

yapılan satışta satış bedel�, 27 ve 28 �nc� maddelere göre gerekl� düzeltmeler�n de yapıldığı, f��len ödenen veya ödenecek f�yattır. 24 üncü maddeye göre
bel�rlenemeyen gümrük kıymet� �se sırayla 25 ve 26 ncı madde hükümler�ne göre tesp�t ed�l�r.

İthal ed�len eşyanın gümrük verg�s�ne esas olan kıymet� yukarıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde bulunur ve beyan ed�l�r. Madde metn�nde yer alan, "...
gümrük verg�s�n�n kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük verg�s�nden muaf olması hal�nde..." �bares� ancak beyannamen�n ver�lmed�ğ�
veya ver�lemed�ğ� hallere münhasırdır. Bu durumda, �thal ed�len malın gümrük verg�s�ne esas olan kıymet� yan� verg�n�n matrahı, s�gorta ve navlun
bedeller� dah�l (CIF) değer�d�r. Bu değer� tesp�t etmek �ç�n gerekl� belgeler bulunmadığı takd�rde, malın gümrük �dares�nce resen tay�n ve tesp�t olunan
değer�, verg�n�n matrahı olur.

İthalat KDV matrahı tesp�t ed�l�rken, yukarıda açıklandığı şek�lde bel�rlenen gümrük kıymet�ne, �thalat sırasında ödenen her türlü verg�, res�m,
harç ve paylar dah�l ed�l�r. Bunlar, gümrük verg�s� ve beled�ye payı, rıhtım resm�, damga resm� ve benzer� �thalat �şlem� neden�yle ortaya çıkan
yükümlülüklerd�r.

Ayrıca, gümrük beyannames�n�n tesc�l tar�h�ne kadar yapılan d�ğer g�derler ve munzam s�gorta ücret�, destekleme ve f�yat �st�krar fonu ve konut
fonuna katılma payları g�b� ödemeler �le mal bedel� üzer�nden hesaplanan ve y�ne gümrük beyannames�n�n tesc�l tar�h�ne kadar oluşan f�yat farkı ve kur
farkı g�b� ödemeler KDV’n�n matrahına dah�ld�r.
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Bu kapsamda, örneğ�n, �thal ed�len eşyanın gümrük antreposuna konulduğu tar�hten gümrük beyannames�n�n tesc�l tar�h�ne kadar geçen süre
�ç�n ödenen ard�ye ücret� üzer�nden KDV Kanununun (17/4-o) maddes�ne göre KDV hesaplanmadığından verg�lend�r�lmeyen bu tutar, �thalatta KDV
matrahına dah�l ed�l�r. Malın, �thalat �şlem� gerçekleşt�kten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmes� durumunda gümrük beyannames�n�n
tesc�l tar�h�ne kadar ver�len h�zmet �ç�n ayrı b�r fatura düzenleneb�leceğ� g�b� antrepodan çek�ş sırasında �şlem �ç�n tek b�r fatura da düzenleneb�l�r. Bu
durumda gümrük beyannames�n�n tesc�l tar�h�ne kadar ver�len ard�ye h�zmet bedel�ne �sabet tutar, fatura üzer�nde ayrıca göster�l�r ya da “İşlem
bedel�n�n … TL’s� gümrük beyannames�n�n tesc�l tar�h�ne kadar ver�len h�zmet bedel�ne a�tt�r.” şekl�nde b�r açıklama yapılır.

3. Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah
3065 sayılı Kanunun 22 nc� maddes� hükmüne göre,�kametgahı, kanun� merkez� ve �ş merkez� Türk�ye'de bulunmayanlar tarafından yabancı

ülkelerle Türk�ye arasında yapılan taşımacılık �le trans�t taşımacılıkta şahıs ve ton başına k�lometre �t�barıyla yurt �ç� emsaller göz önüne alınmak
suret�yle matrah tesp�t�ne Mal�ye Bakanlığı yetk�l� kılınmıştır. Ancak uluslararası taşımacılık �ş�, 84/8889 sayılı Kararname �le bütünüyle �st�sna
kapsamına alındığından, böyle b�r bel�rleme yapılmamıştır.

4. Özel Matrah Şek�ller�
3065 sayılı Kanunun 23 üncü maddes�nde, bazı tesl�m ve h�zmetler�n matrahlarının tesp�t� açısından özel düzenleme get�r�lm�şt�r.
Münhasıran verg�s� öncek� safhalarda beyan ed�lerek ödenen özel matrah şekl�ne tab� �şlemlerle uğraşan mükellefler�n, KDV mükellef�yetler�

tes�s ed�lmez. Ancak, bu kapsamda �şlem yapan ve başka �şlemler� neden�yle KDV mükellef� olanlar, özel matrah şekl�ne tab� �şlemler�n� de
beyannameler�n�n “Sonuç Hesapları” kulakçığındak� “Özel Matrah Şekl�ne Tab� İşlemlerde Matraha Dah�l Olmayan Bedel” satırında göster�rler.

Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun (23/f) maddes� �le Mal�ye Bakanlığı özel matrah şek�ller� tesp�t etmeye yetk�l� kılınmıştır.
Bu düzenlemelere göre özel matrah şekl� tesp�t ed�len �şlemler aşağıda açıklanmıştır.
4.1. Şans Oyunları, Profesyonel Göster�ler ve Açık Artırmalar
 Spor-Toto oyununda ve M�ll� P�yango dah�l her türlü p�yangoda, oyuna ve p�yangoya katılma bedel�; at yarışları ve d�ğer müşterek bah�s ve

tal�h oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma karşılığında alınan bedel �le bunların �cra ed�ld�ğ� mahallere g�r�ş karşılığında alınan bedel; profesyonel
sanatçıların yer aldığı göster�ler ve konserler �le profesyonel sporcuların katıldığı sport�f faal�yetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tert�plenmes� ve
göster�lmes�nde bunların �cra ed�ld�ğ� mahallere g�r�ş karşılığında alınan bedel �le bu mahallerde yapılan tesl�m ve h�zmetler�n bedel�; gümrük
depolarında ve müzayede salonlarında yapılan satışlarda kes�n satış bedel� �le 5300 sayılı Tarım Ürünler� L�sanslı Depoculuk Kanunu kapsamında
düzenlenen ürün senetler�n�n, sened�n tems�l ett�ğ� ürünü depodan çekecek olanlara tesl�m�nde, sened�n en son �şlem gördüğü borsada oluşan değer�
KDV’n�n matrahıdır.

4.2. Altın ve Gümüşten Mamul Eşya Tesl�mler�
4.2.1. Altından Mamul Eşya
3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddes� gereğ�nce külçe altın tesl�mler� dah�lde ve �thalde KDV’den �st�sna ed�lm�şt�r. Ancak, altından mamul

veya altın �ht�va eden z�ynet eşyaları �le s�kke altınların tesl�m ve �thal� KDV’ye tab� bulunmaktadır.
Söz konusu mamuller�n tesl�m ve �thal�nde �se matrah, 3065 sayılı Kanunun (23/e) maddes� gereğ�nce, külçe altın bedel� düşüldükten sonra

kalan m�ktardır.
İthalat veya dah�lden satın alma yoluyla tem�n ed�len külçe altından b�zzat �mal ed�len veya fason olarak �mal ett�r�len veya tesl�m ed�ld�ğ�

şek�lde satın alınan z�ynet eşyası �le s�kke altınların tesl�m�nde, satış bedel�nden tesl�m konusu mamulün bünyes�nde yer alan külçe altının, Borsa
İstanbul’da �şlem yapılan son resm� �şgününde külçe altın �ç�n oluşan kapanış f�yatı esas alınmak ve satılan mamulün ayarı göz önünde tutulmak
suret�yle tesp�t ed�len has bedel� düşüldükten sonra kalan m�ktar,KDV’n�n matrahı olacaktır. Borsada �şlem gerçekleşmeyen günler �ç�n söz konusu
eşyalar �le s�kke altınların bünyes�nde yer alan külçe altına �sabet eden tutarın hesaplanmasında daborsada �şlem yapılan en son resm� �şgününde oluşan
kapanış f�yatının esas alınacağı tab��d�r.

D�ğer taraftan, külçe altından (hurda altın dah�l) altın mamulü veya altın �ht�va eden eşya �malatı �le uğraşanların yaptıkları �şler karşılığında
aldıkları ücretler üzer�nden ayrıca KDV hesaplayacakları tab��d�r.

4.2.2. Gümüşten Mamul Eşya
3065 sayılı Kanunun (17/4-g)maddes�ne göre külçe gümüş tesl�mler� KDV’den �st�snadır. 3065 sayılı Kanunun (16/1-a) maddes� hükmü

gereğ�nce, söz konusu �st�sna külçe gümüş �thalatında da uygulanır.
Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun (23/f) maddes�n�n Bakanlığımıza verd�ğ� yetk�ye dayanılarak, gümüşten mamul veya gümüş �ht�va eden

eşyalar �le s�kke gümüş tesl�mler�nde özel matrah şekl� uygulanması uygun görülmüştür.
Buna göre, gümüşten mamul veya gümüş �ht�va eden eşyalar �le s�kke gümüş tesl�mler�nde ve �thalatında KDV matrahı, tesl�m bedel�nden

külçe gümüş bedel� düşüldükten sonra kalan m�ktar olarak bel�rlenm�şt�r.
İşlem�n yapıldığı gündek� külçe gümüş bedel� olarak, gümüş borsası faal�yete geç�nceye kadar Et�bank tarafından bel�rlenen f�yat, borsanın

faal�yete geçmes�nden sonra �se “Borsa İstanbul Kıymetl� Madenler ve Kıymetl� Taşlar P�yasası”nda oluşan f�yat esas alınacaktır.
Gümüşten mamul veya gümüş �ht�va eden eşyalar �le s�kke gümüş tesl�mler�nde ve �thalatında, satış bedel�nden tesl�m konusu mamulün

bünyes�nde yer alan külçe gümüşün, Borsa İstanbul’da �şlem yapılan son resm� �şgününde külçe gümüş �ç�n oluşan kapanış f�yatı esas alınmak ve
kullanılan gümüşün ayarı göz önünde tutulmak suret�yle tesp�t ed�len külçe gümüş bedel� düşüldükten sonra kalan tutar KDV’n�n matrahı olacaktır.

4.3. Gazete, Derg� ve Benzer� Per�yod�k Yayınlar
Gazete, derg� ve benzer� per�yod�k yayınların satışlarında perakende safhaya a�t KDV, doğrudan perakendec� bay�ye satış yapan başbay�ler

tarafından, bu safhanın karını da �ht�va edecek şek�lde hesaplanıp öden�r. Bu durumda, sözü ed�len yayınların perakende satış f�yatları verg�l� olarak
tesp�t ed�l�p üzerler�ne tek tutar hal�nde yazılır.

Perakendec� bay�ye satış yapanlar �ç yüzde yoluyla verg�y� hesaplar ve beyan ederler.
Bu yayınların perakende satışını yapan gazete bay�ler�, kend� satışlarında verg� uygulamaz, KDV beyannames� ver�yorlarsa bu nev�den

satışlarını beyannameye dah�l etmezler. Perakendec�ler�n tüket�c�ye satışta verg�l� f�yat üzer�nden yapacakları �nd�r�mler verg� hesabında d�kkate
alınmaz.

Öte yandan bu yayınların, perakendec�ye doğrudan satış yapılan safhaya kadar olan (bu safha dah�l) tesl�mler� 3065 sayılı Kanunun genel
hükümler�ne göre verg�lend�r�l�r.

Perakendec� safhanın özel matrah şek�ller�ne göre verg�lend�r�ld�ğ� hallerde, �adeler, 3065 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes�ndek� hükümlere göre
�şlem görür. Perakendec�ler�n �adeler�, verg�l� alış bedel� üzer�nden gerçekleşt�r�l�r, ger� alınan bu mallarla �lg�l� KDV, perakendec�n�n verg�s�n�
hesaplayıp beyan etmekle yükümlü satıcı tarafından düzeltme konusu yapılır.

4.4. Tütün Mamulü Tesl�mler�
Perakendec� bay�ler tarafından yapılan tütün mamuller�n�n satışlarına a�t KDV, bay�lere satış yapan mükellefler tarafından bay�ler�n kârını da

�ht�va edecek şek�lde hesaplanıp bay�lere tesl�m�n yapıldığı dönemde beyan ed�l�r.
Bu maddeler� satın alan bay�lerce KDV açısından her hang� b�r �şlem yapılmaz, bay�ler bu satışlarına �l�şk�n olarak düzenled�kler� fatura ve

benzer� ves�kalarda da KDV’y� göstermezler.
4.5. Beled�yeler Tarafından Yapılan Şeh�r İç� Yolcu Taşımacılığı
3065 sayılı Kanunun (23/f) maddes� hükmünün verd�ğ� yetk�ye dayanılarak, beled�yeler tarafından yapılan şeh�r�ç� yolcu taşımacılığında

kullanılan b�letler�n ve kartların bay�ler tarafından satışında, özel matrah şekl�ne göre verg�leme yapılması uygun görülmüştür.
Buna göre, beled�yeler ve bağlı �şletmeler� tarafından yapılan şeh�r�ç� yolcu taşımacılığında (metro dah�l) kullanılan b�let ve kartların, bu

�şletmeler dışındak� bay�ler tarafından yolculara satışına �l�şk�n KDV, bay�n�n satış bedel� üzer�nden �ç yüzde oranına göre hesaplanarak beled�yelere
bağlı �şletmelerce beyan ed�l�r.
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Bay�ler, bu şek�lde b�let veya kart satışları �ç�n ayrıca verg� hesaplamazlar. Özel matrah şekl�ne göre verg�lend�r�len b�let ve kart satışları
dışında KDV’ye tab� başka faal�yetler� olmayan bay�ler�n KDV mükellef�yet� tes�s ett�rmeler�ne gerek bulunmamaktadır.

4.6. Telefon Kartı ve Jeton Tesl�m�
3065 sayılı Kanunun (23/f) maddes�n�n Mal�ye Bakanlığı'na verd�ğ� yetk�ye dayanarak, GSM operatör ş�rketler� tarafından sunulan cep

telefonu konuşma h�zmetler�nden faydalanmak üzere çıkarılan ön ödemel� hazır kartlar da dah�l olmak üzere, bütün telefon kartı ve jeton satışlarının
özel matrah şekl�ne göre verg�lend�r�lmes� uygun görülmüştür.

Buna göre, perakendec� bay�ler tarafından yapılan telefon kartı ve jeton satışlarına a�t KDV’n�n bay� karına �sabet eden KDV’y� de �ht�va
edecek şek�lde perakendec� bay�lere telefon kartı ve jeton tesl�m� yapan kuruluşlar tarafından beyan ed�lmes� gerekmekted�r.

Bu durumda bay�ler bel�rt�len kapsamdak� telefon kartı ve jeton satışları �ç�n ayrıca verg� hesaplamazlar.
4.7. Türk�ye Şoförler ve Otomob�lc�ler Federasyonu Tarafından Araç Plakaları �le Basılı Evrakın Tesl�m�

2918 sayılı Karayolları Traf�k Kanunu'nun
[51]

 131 �nc� maddes� gereğ�nce, araç plakaları �le sürücü kurslarında kullanılanlar dah�l b�r kısım
evrakın basımı Türk�ye Şoförler ve Otomob�lc�ler Federasyonu tarafından yaptırılmaktadır. Federasyon, basımını sağladığı araç plakaları ve belgeler�
�ht�yaç sah�pler�ne bedel� karşılığında satılmak üzere kend�s�ne bağlı Odalara göndermekted�r.

3065 sayılı Kanunun (23/f) maddes�n�n Bakanlığımıza verd�ğ� yetk�ye dayanılarak, 2918 sayılı Kanunun 131 �nc� maddes�nde bel�rt�len araç
plakaları �le basılı evrakın tesl�m�nde özel matrah şekl� uygulanması uygun görülmüştür

Buna göre, araç plakaları ve basılı evrakın Federasyon tarafından kend�s�ne bağlı Odalara tesl�m�nde, bunların �lg�l� mevzuatına göre bel�rlenen
n�ha� satış f�yatı üzer�nden hesaplanan KDV Federasyon tarafından beyan ed�l�r ve genel hükümler çerçeves�nde verg� da�res�ne öden�r. Plaka ve
belgeler�n �ht�yaç sah�pler�ne satışını yapan Odalar �se bu satışlarla �lg�l� olarak ayrıca KDV hesaplamazlar.

Öte yandan, araç plakalarının ve basılı evrakın Federasyon tarafından bağlı Odalara tesl�m�nde kullanılan evrak tevz� l�stes� �le söz konusu
plaka ve basılı evrakın Federasyon tarafından Odalara, Odalar tarafından da �ht�yaç sah�pler�ne satışı sırasında düzenlenen gel�r makbuzlarının,
faturada/sevk �rsal�yes�nde bulunması gereken asgar� b�lg�ler� �ht�va etmes� kaydıyla, "fatura ve benzer� belge" olarak kabul ed�lmes�, Verg� Usul
Kanunu'nun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının Bakanlığımıza verd�ğ� yetk�ye dayanılarak uygun görülmüştür.

Buna göre; 3065 sayılı Kanunun (29/1-a) ve 53 üncü maddeler� gereğ�nce, gel�r makbuzlarında yer alan toplam bedel üzer�nden �ç yüzde
yoluyla hesaplanan KDV, plaka ve basılı evrakı satın alan �nd�r�m hakkına sah�p KDV mükellefler� tarafından, genel hükümlere bağlı kalmak şartıyla
�nd�r�m konusu yapılab�l�r.

5. Matraha Dâh�l Olan Unsurlar
3065 sayılı Kanunun 24 üncü maddes�ne göre; aşağıda yazılı unsurlar KDV matrahına dah�ld�r:
a) Tesl�m alanın gösterd�ğ� yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma g�derler�.
b) Ambalaj g�derler�, s�gorta, kom�syon ve benzer� g�der karşılıkları �le verg�, res�m, harç, pay, fon karşılığı g�b� unsurlar.
c) Vade farkı, f�yat farkı, fa�z, pr�m g�b� çeş�tl� gel�rler �le serv�s ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, h�zmet ve değerler.
5.1. Boş Kaplara A�t Depoz�tolar
3065 sayılı Kanunun (24/b) maddes�nde, “ambalaj g�derler�” matraha dah�l olan unsurlar arasında sayılmaktadır. Ancak ger� ver�lmes� mutat

olan boş kaplara �l�şk�n depoz�tolar tem�nat n�tel�ğ� taşıdığından, boş kaplara a�t depoz�toların KDV matrahına dah�l ed�lmeyeceğ� açıktır.
Ger� ver�lmes� mutat boş kap n�tel�ğ�nde olup da tesl�m hükümler�ne uygun b�r dev�r �şlem�n�n söz konusu olduğu veyahut kapların ger�

dönmeyeceğ�n�n kes�nl�k kazandığı hallerde �se depoz�tolar, artık tem�nat n�tel�ğ�n� kaybed�p satış bedel� �çer�s�nde değerlend�r�lmes� gereken b�r unsur
n�tel�ğ�n� kazanacağından KDV matrahına dah�l ed�l�r.

5.2.Vade Farkları
3065 sayılı Kanunun (24/c) maddes�ne göre, tesl�m ve h�zmet �şlemler�ne a�t faturada ayrıca göster�len vade farkları matraha dah�l ed�l�r ve

�şlem�n tab� olduğu KDV oranı üzer�nden verg�lend�r�l�r.
Öte yandan, vadel� �şlemlerde bedel�n zamanında ödenmemes� neden�yle ortaya çıkan yen� vade farkları da vadel� satışa konu tesl�m ve h�zmete

�l�şk�n matrahın b�r unsuru olduğundan, bu vade farklarının ayrıca fatura ed�lmes� ve vadel� satışa konu tesl�m veya h�zmet�n yapıldığı tar�hte bu
�şlemler�n tab� olduğu oran üzer�nden KDV hesaplanarak, vade farkı faturasının düzenlend�ğ� döneme �l�şk�n beyannamede beyan ed�lmes�
gerekmekted�r.

5.3.Kur Farkları
Bedel�n döv�z c�ns�nden veya döv�ze endekslenerek �fade ed�ld�ğ� �şlemlerde, bedel�n kısmen veya tamamen verg�y� doğuran olayın vuku

bulduğu tar�hten sonra ödenmes� hal�nde, satıcı leh�ne ortaya çıkan kur farkı esas �t�barıyla vade farkı mah�yet�nde olduğundan, matrahın b�r unsuru
olarak verg�lend�r�lmes� gerekmekted�r.

Buna göre, tesl�m veya h�zmet�n yapıldığı tar�h �le bedel�n tahs�l ed�ld�ğ� tar�h arasında ortaya çıkan lehte kur farkı �ç�n satıcı tarafından fatura
düzenlenmek ve faturada göster�len kur farkına, tesl�m veya h�zmet�n yapıldığı tar�hte bu �şlemler �ç�n geçerl� olan oran uygulanmak suret�yle KDV
hesaplanır.

Bedel�n tahs�l ed�ld�ğ� tar�hte alıcı leh�ne kur farkı oluşması hal�nde, kur farkı tutarı üzer�nden alıcı tarafından satıcıya b�r fatura düzenlenerek,
tesl�m ve h�zmet�n yapıldığı tar�htek� oran üzer�nden KDV hesaplanması gerekmekted�r.

Yıl sonlarında ve geç�c� verg� dönemler�nde, Verg� Usul Kanunu uyarınca yapılandeğerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzer�nden KDV
hesaplanmaz.

6. Matraha Dâh�l Olmayan Unsurlar
3065 sayılı Kanunun 25 �nc� maddes�ne göre; aşağıda bel�rt�len unsurlar KDV’n�n matrahına dâh�l değ�ld�r.
6.1. İskontolar
3065 sayılı Kanunun (25/a) maddes��le tesl�m ve h�zmet �şlemler�ne �l�şk�n olarak düzenlenen fatura ve benzer� ves�kalarda göster�len t�car�

teamüllere uygun m�ktardak� �skontoların, KDV matrahına dâh�l olmadığı hükme bağlanmıştır.
Buna göre, faturanın düzenlenmes�n� gerekl� kılan mal tesl�m� veya h�zmet �fasına bağlı olarak yapılan �skonto, aynı faturada yer alması ve

t�car� teamüllere uygun m�ktarda olması şartlarına bağlı olarak KDV matrahına dah�l ed�lmez.
Bu durumda, �skontolarınKDV matrahına dâh�l ed�lmemes� �ç�n aşağıdak� şartların bulunması gerekmekted�r:
a) Söz konusu �skontolar fatura ve benzer� ves�kalarda göster�lm�ş olmalıdır.
b)İskontolar t�car� teamüllere uygun m�ktarda olmalıdır.
Bu �k� şartın b�r arada bulunmaması hal�nde �skontoların matrahtan �nd�r�lmes�ne �mkân bulunmamaktadır.
Bu nedenle, satılan mal ya da yapılan h�zmet karşılığında düzenlenen fatura ve benzer� ves�kalarda göster�lmey�p sonradan ya da yılsonlarında

�skonto yapıldığının b�r dekontla b�ld�r�lmes� veyahut t�car� teamüller� aşan b�r m�ktarda �skonto yapılması haller�nde, yapılan ya da b�ld�r�len �skontolar
bu bent hükmünden yararlanamaz.

3065 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes� �le KDV matrahında çeş�tl� sebeplerle değ�ş�kl�k vuku bulduğu hallerde, verg�ye tab� �şlemler� yapmış
olan mükellefler�n, bunlar �ç�n borçlandığı verg�y�; bu �şlemlere muhatap olan mükellefler�n �se �nd�rme hakkı bulunan verg�y� değ�ş�kl�ğ�n mah�yet�ne
uygun şek�lde ve değ�ş�kl�ğ�n vuku bulduğu dönem �ç�nde düzelteb�lmeler�ne �mkân sağlanmıştır.

Fatura ve benzer� belgelerde ayrıca göster�lmey�p, yıl sonlarında, bell� b�r dönem sonunda ya da bell� b�r c�ro aşıldığında (satış pr�m�, hâsılat
pr�m�, yıl sonu �skontosu g�b� adlarla) yapılan �skontolar esas �t�barıyla, asıl �şleme �l�şk�n KDV matrahının değ�şmes� sonucunu doğurmaktadır.



18.05.2021 https://www.g�b.gov.tr/f�leadm�n/user_upload/Tebl�gler/KDV/kdv_genteb.htm

https://www.g�b.gov.tr/f�leadm�n/user_upload/Tebl�gler/KDV/kdv_genteb.htm 79/147

Dolayısıyla, KDV matrahında değ�ş�kl�k vuku bulduğu bu g�b� durumlarda 3065 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes�ne göre düzeltme yapılması
gerekmekted�r.

Bu �t�barla, fatura ve benzer� ves�kalarda göster�lmey�p bell� b�r dönem sonunda ya da bell� b�r c�ro aşıldığında yapılan �skontolar neden�yle
KDV matrahında değ�ş�kl�k vuku bulduğu hallerde düzeltme �şlem�, alıcı tarafından satıcı adına b�r fatura ve benzer� belge düzenlenmek ve bu amaçla
düzenlenecek belgede, KDV matrahında değ�ş�kl�ğe neden olan �skonto tutarına �lk tesl�m veya h�zmet�n yapıldığı tar�hte bu �şlem �ç�n geçerl� olan
KDV oranı uygulanmak suret�yle yapılacaktır.

6.2. Hesaplanan KDV
3065 sayılı Kanunun (25/b) maddes�hükmüne göre, mükellefler�n yaptıkları verg�ye tab� �şlemler üzer�nden hesaplayarak, düzenled�kler� fatura

ve benzer� ves�kalar üzer�nde gösterd�kler� KDV verg� matrahına dah�l ed�lmez.
6.3. Özel İlet�ş�m Verg�s�

6802 sayılı Kanunun
[52]

 39 uncu maddes�nde, bu verg�n�n KDV matrahına dah�l ed�lmeyeceğ� hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca özel
�let�ş�m verg�s� mükellefler� tarafından düzenlenen faturalarda hesaplanan özel �let�ş�m verg�s� KDV matrahına dah�l ed�lmez.

Ancak, özel �let�ş�m verg�s� mükellef� olmayanların kend�ler�ne yapılan tesl�m ve h�zmetler neden�ylehesaplanan özel �let�ş�m verg�s�n�,KDV
matrahından �nd�rmeler� söz konusu değ�ld�r.

7. Emsal Bedel� ve Emsal Ücret�
3065 sayılı Kanunun 27 nc� maddes�ne göre bedel� bulunmayan veya b�l�nmeyen �şlemler �le bedel�n mal, menfaat, h�zmet g�b� paradan başka

değerler olması hal�nde matrah, �şlem�n mah�yet�ne göre emsal bedel� veya emsal ücret�d�r.
Emsal bedel� ve emsal ücret� Verg� Usul Kanununun 267 nc� maddes� hükmüne göre tesp�t olunur.
Bedel�n emsal bedel�ne veya emsal ücret�ne göre açık b�r şek�lde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı b�r sebeple açıklanamadığı

hallerde de matrah olarak emsal bedel� veya emsal ücret� esas alınır.
KDV uygulaması bakımından emsal bedel�n�n tay�n�nde genel �dare g�derler� ve genel g�derlerden mamule düşen h�ssen�n bedele katılmasının

mecbur� olduğu Kanunun 27 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasında bel�rt�lm�şt�r.
Verg� Usul Kanununun 275 �nc� maddes�nde �se genel �dare g�derler�nden �mal ed�len emt�anın mal�yet�ne pay ver�l�p ver�lmemes� hususu,

mükellefler�n �ht�yarına bırakılmıştır.
Ancak KDV uygulaması açısından mükellefler, �mal ett�kler� emt�ada emsal satış bedeller�n�, mal�yet bedel� esasına (Verg� Usul Kanununun

267 nc� maddes�n�n �k�nc� sırasına) göre tay�n ett�kler� takd�rde, genel �dare g�derler�nden mamule düşen h�ssey� emsal satış bedel�ne dâh�l edeb�l�r.
Serbest meslek faal�yetler� �ç�n �lg�l� meslek teşekküller�nce tesp�t ed�lm�ş b�r tar�fe varsa, h�zmet�n bedel�, bu tar�fede göster�len ücretten düşük

olamaz.
Örnek:Türk�ye Barolar B�rl�ğ� tarafından bell� b�r dava türüne �l�şk�n olarak tesp�t ed�len vekâlet ücret� 5.000 TL �se bu h�zmet� �fa eden b�r

avukatın serbest meslek makbuzunda göster�len KDV matrahı 5.000 TL denaz olamaz.
 
B. ORAN
1. Genel Açıklama
3065 sayılı Kanunun 28 �nc� maddes�ne göre, KDV oranı, verg�ye tab� her b�r �şlem �ç�n (% 10) olup, Bakanlar Kurulu bu oranı, dört katına

kadar artırmaya, (% 1)'e kadar �nd�rmeye, bu oranlar dâh�l�nde muhtel�f mal ve h�zmetler �le bazı malların perakende safhası �ç�n farklı verg� oranları
tesp�t etmeye yetk�l�d�r.

Bakanlar Kuruluna ver�len yetk�ye dayanılarak mal ve h�zmetlere uygulanan KDV oranlarını bel�rleyen2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının 1 �nc� maddes�yle mal tesl�mler� �le h�zmet �falarına uygulanacak KDV oranları, söz konusu Kararnameye;

- Ekl� l�stelerde yer alanlar har�ç olmak üzere, verg�ye tab� �şlemler �ç�n  (% 18),
- Ekl� (I) sayılı l�stede yer alan tesl�m ve h�zmetler �ç�n (% 1),
- Ekl� (II) sayılı l�stede yer alan tesl�m ve h�zmetler �ç�n (% 8),
olarak tesp�t ed�lm�şt�r.
1.1. Perakende Satışın Tanımı
2007/13033 sayılı Kararnamen�n 1 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasına göre, perakende safhadak� tesl�mden maksat; tesl�m� yapılan ürünler�n

aynen veya �şlend�kten sonra satışını yapanlar �le �şletmeler�nde kullanacak olanlar dışındak�lere satılmasıdır. Ürünler�, aynen ya da �şlend�kten sonra
satanlar �le �şletmes�nde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellef� olmamaları hal�nde bunlara yapılan tesl�mler de perakende tesl�m sayılır.

Kararnamen�n 1 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca, Kararname ek� (I) sayılı l�sten�n (2/a) sırasında yer alan ürünler�n perakende
safhadak� tesl�mler�nde (% 18); 1, (2/b) ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünler�n perakende safhadak� tesl�mler�nde �se (% 8) KDV oranı uygulanır.

Bu düzenlemeye göre, (I) sayılı l�sten�n (2/a) sırasında yer alan ürünler�n aynen veya �şlend�kten sonra satışını yapanlar �le �şletmeler�nde
kullananKDV mükellefler�ne tesl�m�nde (% 1), bunlar dışındak�lere tesl�m�nde �se (% 18) oranında KDV uygulanır.

(I) sayılı l�sten�n 1, (2/b) ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünler�n aynen veya �şlend�kten sonra satışını yapanlar�le �şletmeler�nde kullanan KDV
mükellefler�ne tesl�m�nde (% 1), bunlar dışındak�lere tesl�m�nde �se (% 8) oranında KDV uygulanır.

Ancak, yukarıda bel�rt�len mallar �şletme adına alınmış görünmekle b�rl�kte şahs� tüket�m amacıyla kullanıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde,
eks�k alınan verg�n�n verg� z�yaı cezası uygulanmak suret�yle alıcılardan tahs�l ed�leceğ� tab��d�r.

1.2. Vade Farkı, Kur Farkı ve Matrahta Değ�ş�kl�ğe Yol Açan İşlemlerde KDV Oranı
1.2.1. Vade Farkları
Tesl�m ve h�zmet �şlemler�ne a�t faturada ayrıca göster�len vade farkları matraha dah�l ed�l�r ve �şlem�n tab� olduğu KDV oranı üzer�nden

verg�lend�r�l�r.
Öte yandan, vadel� �şlemlerde bedel�n zamanında ödenmemes� neden�yle ortaya çıkan yen� vade farkları da vadel� satışa konu tesl�m ve h�zmete

�l�şk�n matrahın b�r unsuru olduğundan, bu vade farklarına a�tKDV vadel� satışa konu tesl�m veya h�zmet�n yapıldığı tar�hte bu �şlemler�n tab� olduğu
oran üzer�nden hesaplanır.

1.2.2. Kur Farkları
Tesl�m veya h�zmet�n yapıldığı tar�h �le bedel�n tahs�l ed�ld�ğ� tar�h arasında ortaya çıkan lehte kur farkı �ç�n satıcı tarafından faturada göster�len

kur farkına, tesl�m veya h�zmet�n yapıldığı tar�hte bu �şlemler �ç�n geçerl� olan oran uygulanmak suret�yle KDV hesaplanır.
Bedel�n tahs�l ed�ld�ğ� tar�hte alıcı leh�ne kur farkı oluşması hal�nde, kur farkı tutarı üzer�nden alıcı tarafından, tesl�m ve h�zmet�n yapıldığı

tar�htek� oran üzer�nden KDV hesaplanması gerekmekted�r.
1.2.3. Malların İade Ed�lmes�, İşlem�n Gerçekleşmemes� veya İşlemden Vazgeç�lmes�
Matrahta değ�ş�kl�ğ�n vuku bulduğu tar�hte �şlem�n tab� olduğu KDV oranının değ�şm�ş olması hal�nde düzeltme �şlem�n�n, �lk tesl�m veya

h�zmet�n yapıldığı tar�hte bu �şlemler �ç�n geçerl� olan KDV oranı esas alınmak suret�yle yapılması gerekmekted�r.
1.3. İnd�r�ml� Orana Tab� Mallar �le Genel Orana Tab� Malların B�rl�kte Satılması Hal�nde Fatura Düzen�
İnd�r�ml� orana tab� olan �şlemlegenel orana tab� �şlemler�n b�rl�kte yapılması hal�nde, bu �şlemlere tekabül eden bedel, toplam bedelden ayırt

ed�lerek her �şlem grubuna o gruba a�t verg� oranı uygulanır. Böyle b�r ayrımın yapılamaması hal�nde, KDV hesaplanmasında �şlem grubu �çer�s�ndek�
en yüksek KDV oranı esas alınır.
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2. İnd�r�ml� Orana Tab� Bazı Mal ve H�zmetlere İl�şk�n Açıklamalar
2.1. Konut Tesl�mler� ve İnşaat Taahhüt İşler�
2.1.1. Uygulanacak KDV Oranı
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le;

- Net alanı 150 m2'ye kadar konut tesl�mler�,
- Konut yapı kooperat�fler�ne yapılan �nşaat taahhüt �şler�,

- Kanunla kurulmuş sosyal güvenl�k kuruluşları ve beled�yelere yapılan sadece 150 m2'ye kadar konutlara �l�şk�n �nşaat taahhüt �şler�,
�ç�n KDV oranı (% 1) olarak tesp�t ed�lm�şt�r.

Bu durumda, Kanunun 1 �nc� maddes� kapsamına g�ren ve net alanı 150 m2'ye kadar olan konut tesl�mler�nde, KDV oranı (% 1) olarak
uygulanır. 150 m2'y� aşan konutların tesl�m�nde �se genel verg� oranı uygulanır. 

Ancak, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 �nc� maddes�n�n altıncı fıkrasına göre, (I) sayılı l�sten�n 11 �nc� sırasında yer alan net

alanı 150 m²’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tar�hl� ve 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanunu
[53]

 kapsamındak� büyükşeh�rlerde (16/5/2012

tar�hl� ve 6306 sayılı Afet R�sk� Altındak� Alanların Dönüştürülmes� Hakkında Kanun
[54]

 kapsamında rezerv yapı alanı ve r�skl� alan olarak bel�rlenen
yerler �le r�skl� yapıların bulunduğu yerler har�ç), lüks veya b�r�nc� sınıf �nşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan rev�ze ed�l�p �nşaat kal�tes�n�n

yükselt�lmes� hal� de dah�l olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tar�hte, üzer�ne yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Verg�s� Kanununun
[55]

 29 uncu
maddes�ne �st�naden tesp�t ed�len arsa b�r�m m² verg� değer�;

a) BeşyüzTL �le b�n (b�n TL har�ç) arasında olan konutların tesl�m�nde bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde bel�rt�len verg� oranı (%8),
b) B�n TL ve üzer�nde olan konutların tesl�m�nde bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend�nde bel�rt�len verg� oranı (%18),
uygulanır.
2.1.2.Konut Yapı Kooperat�fler�ne Ver�len İnşaat Taahhüt İşler�nde İnd�r�ml� Oran Uygulaması
3065 sayılı Kanunun geç�c� 15 �nc� maddes�nde, 29/7/1998 tar�h�nden önce b�na �nşaat ruhsatı alınmış �nşaatlara �l�şk�n olarak konut yapı

kooperat�fler�ne yapılan �nşaat taahhüt �şler� 1/1/1998 tar�h�nden geçerl� olmak üzere KDV'den �st�sna ed�lm�şt�r. B�na �nşaat ruhsatını 29/7/1998
tar�h�nden sonra almış konut yapı kooperat�fler�ne yapılacak �nşaat taahhüt �şler� �se 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekl� (I) sayılı l�sten�n
12 nc�sırası uyarınca (% 1) oranında KDV’ye tab� bulunmaktadır.

Konut yapı kooperat�fler�ne �fa ed�len �nşaat taahhüt �şler�nde �st�sna veya �nd�r�ml� oranda KDV uygulamasına �l�şk�n açıklamalara
Tebl�ğ�n(II/G-4.)bölümündeyer ver�lm�şt�r.

2.1.3. Net Alan
Net alan dey�m� "konut �çer�s�nde duvarlar arasında kalan tem�z alan" olarak tanımlanan faydalı alanı �fade etmekte olup, plan ve proje gereğ�

konut dışında b�r amaçla kullanılacak bölümler� de �ht�va eden �nşaatlarda �nd�r�ml� oran sadece konut olarak kullanılacak bölümlere uygulanır.
Net alanın hesaplanması konusunda aşağıdak� şek�lde hareket ed�l�r:
a) Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu ve benzer� yerler, konutlardan ayrı olarak kullanılmaları mümkün olmadığından prens�p olarak net

alan hesabına dah�ld�r.
b) Faydalı alan genel olarak duvar yüzler�nde 2,5 cm sıva bulunduğu kabul ed�lerek, proje üzer�nde göster�lm�ş bulunan kaba yapı boyutlarının

her b�r�nden 5'er cm. düşülmek suret�yle hesaplanır.
Ancak;
-Konutlarda kapı ve pencere şer�tler�, duman ve çöp bacası çıkıntıları, ışıklıklar ve hava bacaları,
-Karkas b�nalardak� kolonların duvarlardan taşan d�şler�,

-B�r konuttak� balkonların veya arsa zem�n�nden 0,75 m.den yüksek terasların toplamının 2 m2's� çok katlı b�nalarda yapılan çekme katların
etrafında kalan ve t�caret bölgeler�nde zem�n katların komşu hududuna kadar uzaması �le meydana gelen teraslar,

-Çok katlı b�nalarda genel g�r�ş, merd�ven, sahanlıklar ve asansörler,
-İk� katlı tek ev olarak yapılan konutlarda �ç merd�venler�n altında 1,75 m. yüksekl�ğ�nden az olan yerler,

-Bodrumlarda konut başına b�r adet, konutun bulunduğu b�na dışında konut başına 4 m2'den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya
depo,

-Kalor�fer da�res�, yakıt deposu, sığınak, kapıcı da�res�, müşterek h�zmete ayrılan depo, çamaşırlık,

-B�na �ç�ndek� garajlar �le b�na dışında konut başına 18 m2'den büyük olmamak üzere yapılan garajlar,
faydalı alan dışındadır.

B�na dışındak� kömürlük ve depoların 4 m2'y�, garajların 18 m2'y� aşan kısmı, a�t oldukları konutun faydalı alanına dah�l ed�l�rler.
2.2. F�nansal K�ralama İşlemler�
2007/13033 sayılı Kararnamen�n 1 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre, kararnameye ekl� (I) sayılı l�sten�n 16 ve 17 nc� sıralarında sayılan

�şlemler har�ç olmak üzere f�nansal k�ralama �şlemler�nde, �şleme konu olan malın tab� olduğu KDV oranı uygulanır.
F�nansal k�ralama sözleşmeler�ne konu malların tesl�mler� veya k�ralanmasına �l�şk�n KDV oranları sözleşmen�n yapıldığı tar�hte geçerl� olan

oranlar olup, sözleşme süres�nce bu oranlarda herhang� b�r değ�ş�kl�k söz konusu olmaz.
Söz konusu Kararname ek� (I) sayılı l�sten�n 15 �nc� sırasında bel�rt�len, 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddes� uyarınca tesl�mler� KDV’den

�st�sna olan araçların, faal�yetler� kısmen veya tamamen bu araçların k�ralanması veya çeş�tl� şek�llerde �şlet�lmes� olan mükelleflere k�ralanması
h�zmet� (% 1) oranında KDV’ye tab� olup, bu araçların f�nansal k�ralamaya konu olması hal�nde de (% 1) oranında KDV uygulanır.

2.3. Toptancı Haller�nde Faal�yet Gösterenler Tarafından Yapılan Tesl�mler
2007/13033 sayılı Kararnamen�n ek� (I) sayılı l�sten�n 6 ncı sırasına göre, �lg�l� mevzuata göre toptancı haller�nde faal�yette bulunanlara ve

bunlar tarafından gerçek usule tab� KDV mükellefler�ne yapılan taze sebze ve meyve (mamuller� har�ç) tesl�mler� (% 1) oranında KDV’ye tab�d�r.
Toptancı haller�nde faal�yet gösteren bazı mükellefler, kend� �şletmeler�ne a�t mallar �le toptancı haller�ndek� d�ğer �şletmelerden satın aldıkları

malları toptancı haller� dışındak� ün�teler�nde satışa sunab�lmekted�r.
Toptancı haller�nde faal�yet gösterenler�n, hallerden tem�n ett�kler� taze sebze ve meyveler� hal dışındak� ün�teler�nde satmaları hal�nde de

Kararname hükümler�ne göre �şlem yapılır ve bu ün�telerden gerçek usule tab� KDV mükellefler�ne yapılan tesl�mlerde (% 1), d�ğer tesl�mlerde �se (%
8) KDV oranı uygulanır.

2.4. Y�yecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması
2.4.1. Kapsam
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekl� (II) sayılı l�sten�n (B) bölümünün 24 üncü sırasında yer alan; kahvehane, kır kahves�, çay

bahçes�, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yen�len yerler, yemeğ� pakette satan veya d�ğer şek�llerde yemek h�zmet� sunan yerler
(hazır yemek ş�rketler� dâh�l), lokanta, �çk�l� lokanta, kebapçı ve benzer� yerlerde ver�len h�zmetlerde KDV oranı 1/1/2008 tar�h�nden �t�baren (% 8)
olarak uygulanmaktadır. B�r�nc� sınıf lokanta ruhsatı ya da �şletme belges�ne sah�p olan yerler �le üç yıldız ve üzer� oteller, tat�l köyler� ve benzer�
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tes�sler�n bünyes�ndek� lokantalarda ver�len h�zmetlere2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le 15/07/2009 tar�h�nden �t�baren genel oranda
KDV uygulanmaktadır.

İnd�r�ml� oran uygulanan yerlerde ver�len h�zmetler �ç�nde alkollü �çecek serv�s�n�n de bulunması hal�nde, h�zmet�n alkollü �çeceklere �l�şk�n
kısmına (% 18) KDV oranı uygulanır. Alkollü �çecekler, Özel Tüket�m Verg�s� Kanununa ekl� (III) sayılı l�sten�n (A) cetvel�nde yer alan �çecekler�
(kolalı gazozlar har�ç) �fade etmekted�r. Yukarıda sayılan �şletmeler toplam h�zmet bedel� �ç�nde alkollü �çeceklere �l�şk�n olan ve olmayan kısmı
hesaplayarak faturada ayrıca göster�rler ve alkollü �çeceklere �sabet eden kısım üzer�nden (% 18), d�ğer kısım üzer�nden (% 8) KDV hesaplayarak KDV
tutarını ayrı ayrı ve toplam olarak faturada göster�rler.

Gaz�no, açık hava gaz�nosu, bar, dans salonu, d�skotek, pavyon, taverna, b�rahane, kokteyl salonu ve benzer� yerlerde ver�len h�zmetler (% 18)
oranında KDV’ye tab�d�r.

Yukarıda bel�rt�len yerler�n tanımı ve tasn�f�nde, 24/4/1930 tar�hl� ve 1593 sayılı, 4/7/1934 tar�hl� ve 2559 sayılı, 14/6/1989 tar�hl� ve 3572
sayılı, 12/4/2000 tar�hl� ve 4562 sayılı, 10/7/2004 tar�hl� ve 5216 sayılı, 22/2/2005 tar�hl� ve 5302 sayılı ve 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Kanunlara
göre yürürlüğe konulan  "İşyer� Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İl�şk�n Yönetmel�k" ve �lg�l� d�ğer mevzuat esas alınır.

Yukarıda sayılan h�zmet b�r�mler�n�n konaklama tes�sler�n�n bünyes�nde bulunması hal�nde, Kültür ve Tur�zm Bakanlığına veya �lg�l�
beled�yeye başvurularak, bu yerler�n mah�yet�n� bel�rten b�r yazı alınır. Bakanlık veya beled�ye, söz konusu h�zmet b�r�mler�n�n mah�yet�n� bu bölümün
dördüncü paragrafında bel�rt�len mevzuat çerçeves�nde tesp�t eder. Konaklama tes�sler�n�n bünyes�ndek� h�zmet b�r�mler�nde sunulan h�zmetlerde KDV
oranı bu tesp�t esas alınarak uygulanır.

Öte yandan, tur�zm �şletmes� belges�ne sah�p konaklama tes�sler�nde, Kültür ve Tur�zm Bakanlığı tarafından ver�len söz konusu belgede,
y�yecek ve �çecek sunulan mekânların açıkça bel�rt�lm�ş olması göz önüne alınarak, Bakanlıktan ayrıca b�r yazı alınması zorunluluğu bulunmamaktadır.
Buna göre, bu kapsamdak� konaklama tes�sler�nce verg� da�res�ne tur�zm �şletmes� belges�n�n b�r örneğ�n�n �braz ed�lmes� yeterl�d�r.

Tur�zm �şletmes� belges�ne sah�p olmayan mükellefler �se kend�ler�ne ruhsat veren yerel yönet�m b�r�m�nden alacakları yazıyı verg� da�res�ne
�braz ederler.

Konaklama tes�sler�n�n veya bünyeler�ndek� bu tür h�zmet b�r�mler�n�n, �şletmeye açılmadan önce bu yazının tem�n ed�lerek verg� da�res�ne
ver�lmes� zorunludur.

Söz konusu yazının, bu tür h�zmet b�r�mler�n�n �şletmeye açılmadan önce, tem�n ed�lerek verg� da�res�ne ver�lmemes� hal�nde, mah�yetler�ne
bakılmaksızın bu yerlerde ver�lecek h�zmetlere genel KDV oranı uygulanır.

2.4.2. Konaklama Tes�sler�n�n Bünyes�ndek� H�zmet B�r�mler�nde Y�yecek-İçecek H�zmetler� 
2007/13033 sayılı Kararnamen�n ek� (II) sayılı l�sten�n B bölümünün 24üncü sırasına göreotel, motel, pans�yon, tat�l köyü ve benzer�

konaklama tes�sler�n�n(üç yıldız ve üzer� oteller, tat�l köyler� ve benzer� tes�sler har�ç) bünyes�ndek�;
- Lokanta, restaurant, restaurante,
- Alakart lokantası,
- Kahvaltı salonu,
- Açık yemek alanı,
- Yemek terası,
- Kafeterya, snack bar, v�tam�n bar,
- Pasta salonu,
- Lob�,
g�b� mekanlarda ver�len h�zmetlerde (% 8) oranında KDV uygulanır. Bu yerlerde alkollü �çecek serv�s�n�n de bulunması hal�nde Tebl�ğ�n (III/B-

2.4.1.) bölümünün �k�nc� paragrafında yapılan açıklamalar çerçeves�nde �şlem yapılacağı tab��d�r.
Öte yandan, konaklama tes�sler�n�n bünyes�nde yer alan ve yukarıda sayılanlar dışında kalan mekânlarda ver�len y�yecek �çecek h�zmetler� �se

genel verg� oranına tab� olacaktır.
2.4.3. Yemek Çek�, Kuponu ve Kartlarının Kullanıldığı Yemek H�zmetler�nde Organ�zatör F�rmaların Durumu
Organ�zatör f�rmaların yemek çek�, yemek kuponu ve yemek kartı vermek suret�yle �fa ett�kler� h�zmetlerde müşter�lerden tahs�l ed�len tutar

�ç�nde yer alan yemek bedeller�, �nd�r�ml� orana tab� �şlem bedel�n�n aktarımı mah�yet�nde olduğundan(% 8) oranında verg�lend�r�l�r.
Organ�zatör f�rmaların yaptıkları organ�zasyon h�zmetler� neden�yle müşter�lerden veya yemek h�zmet�n� sunan �şletmelerden sağladıkları

menfaatler �se genel verg� oranına tab�d�r.
Organ�zatör f�rmaların, yemek h�zmet� vermey�p bu h�zmete aracılık etmeler� neden�yle bu �şlerle �lg�l� olarak 3065 sayılı Kanunun 29/2

maddes� uyarınca �ade taleb�nde bulunmaları mümkün değ�ld�r.
Öte yandan, yukarıdak� açıklamalar yemek çek�, yemek kuponu ve yemek kartlarının kullanıldığı yemek h�zmetler� �ç�n geçerl�d�r. Bu çek,

kupon ve kartların yemek h�zmet� dışında ve/veya yemek h�zmet� sunmayan �şletmelerden tem�n ed�lecek mal ve h�zmetlerde kullanılması hal�nde
�şleme taraf olanlar �ç�n �lg�l� verg� Kanunları esas alınarak gerekl� �şlemler�n yapılacağı tab��d�r.

2.5. Geceleme H�zmetler�nde KDV Oran Uygulaması
2.5.1. Kapsam
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek� (II) sayılı l�sten�n (B) bölümünün 25 �nc� sırasında yer alan; otel, motel, pans�yon, tat�l köyü ve

benzer� konaklama tes�sler�nde sunulan geceleme h�zmetler�nde KDV oranı (% 8) olarak uygulanır.
Geceleme h�zmet� bu �şletmelerde oda veya yer tahs�s etmek suret�yle ver�len, tes�ste günlük yatma-barınma-kalma h�zmet�d�r. Konaklama

tes�sler�nde geceleme h�zmet�n�n dışında ayrıca yemek, eğlence, spor, ütü, kuru tem�zleme g�b� h�zmetler de ver�leb�lmekted�r. Konaklama tes�s�nde
ver�len bu h�zmetlerden geceleme h�zmet� satın almaksızın yararlanılması hal�nde bu h�zmetler ayrıca tab� oldukları oranda verg�lend�r�l�r.

Bunun yanı sıra geceleme h�zmet� satın alanlara ver�len bu h�zmetler�n, konaklama tes�sler� tarafından ayrıca faturalandırılması ya da geceleme
h�zmet�ne �l�şk�n faturada geceleme bedel�n�n dışında ayrıca göster�lmes� hal�nde de söz konusu h�zmetler a�t oldukları oranda verg�lend�r�l�r.

Ancak, geceleme h�zmet� dışında olup mutat olarak geceleme h�zmet� kapsamında sunulan h�zmetlere �l�şk�n bedeller�n, geceleme bedel�ne
dah�l ed�lerek geceleme-konaklama bedel� olarak tek b�r bedel alınması ve fatura ed�lmes� hal�nde geceleme h�zmet� �le b�rl�kte bu h�zmetlere de
geceleme bedel� kapsamında (% 8) oranında KDV uygulanır.

2.5.2. Konaklama İşletmeler�nde Kullanılan Alkollü İçecekler Dolayısıyla Yüklen�len KDV
Yukarıda kapsamı bel�rt�len geceleme h�zmetler� kapsamında sunulan alkollü �çeceklere a�t yüklen�len KDV tutarları, konaklama tes�sler�

tarafından hesaplanan KDV tutarlarından �nd�r�lemez.
Örneğ�n; konaklama tes�sler� tarafından ver�len ve her şey dah�l s�stem olarak b�l�nen konaklama h�zmet türünde, tek b�r fatura düzenlenmekte

ve bu bedel �çer�s�nde müşter� konaklama tes�s�nde ver�len h�zmetler�n tamamından ya da pek çoğundan oda f�yatı kapsamında mutat olarak
yararlanab�lmekted�r. Böyle b�r durumda, müşter�ye ver�len h�zmete uygulanan KDV oranı (% 8) olacak, ancak bu h�zmetlere �sabet eden alkollü
�çeceklere �l�şk�n yüklen�len KDV tutarları konaklama tes�sler� tarafından �nd�r�m konusu yapılamayacaktır. Alkollü �çecekler, Özel Tüket�m Verg�s�
Kanununa ekl� (III) sayılı l�sten�n (A) cetvel�nde yer alan �çecekler� (kolalı gazozlar har�ç) �fade etmekted�r.

Konaklama tes�sler�n�n alkollü �çeceklere �sabet eden h�zmet bedel�n� ayrıca fatura etmes� veya bu tutarı faturada ayrıca göstermes� hal�nde �se
h�zmet bedel�n�n alkollü �çeceklere �sabet eden kısmı üzer�nden (% 18) KDV hesaplanır ve bu h�zmete konu olan alkollü �çecekler dolayısıyla
yüklen�len KDV tutarı �nd�r�m konusu yapılab�l�r.

Bu konuda aşağıdak� şek�lde hareket ed�lmes� gerekmekted�r:
- Alkollü �çecekler ve bunların �kt�sabı dolayısıyla yüklen�len KDV ayrıca açılacak yardımcı hesaplarda �zlenecekt�r.
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- Ay �ç�nde tüket�len alkollü �çeceklerden �nd�r�ml� orana ve genel orana tab� h�zmetlerde kullanılan kısımlar ayrı ayrı bel�rlenecekt�r.
- İnd�r�ml� oran uygulanan h�zmetlerde kullanılan alkollü �çecekler�n alımında yüklen�len KDV, en esk� tar�hl� alış faturalarından başlanarak

hesaplanacak ve KDV beyannames�n�n "İlave Ed�lecek KDV" satırında göster�lmek suret�yle �nd�r�m hesaplarından çıkarılarak, g�der veya mal�yet
hesaplarına aktarılacaktır.

2.5.3. Seyahat Acenteler�n�n Geceleme H�zmetler� İç�n Verd�kler� Aracılık H�zmetler�
Geceleme h�zmet�n�n seyahat acenteler� aracılığıyla ver�lmes� hal�nde h�zmet� veren konaklama tes�sler� faturayı seyahat acentes�ne

düzenleyeb�lmekted�r. Bu durumda seyahat acenteler� h�zmet� alan k�ş� veya kuruluşlara ayrıca b�r h�zmet faturası düzenlemekted�r.
2007/13033 sayılı Kararnamen�n ek� (II) sayılı l�sten�n (B) bölümünün 25 �nc� sırasında parantez �ç� hüküm olarak, “1618 sayılı Kanun

hükümler�ne göre Kültür ve Tur�zm Bakanlığından �şletme belges� almış seyahat acenteler� tarafından müşter�ye aktarılan geceleme h�zmet tutarı ve bu
h�zmete �l�şk�n aracılık bedeller�ne de konaklama tes�sler�nde ver�len geceleme h�zmetler�n�n a�t olduğu oran uygulanır.” �bares� yer almaktadır.

Buna göre, geceleme h�zmet bedel�n�n seyahat acentes� tarafından h�zmet� f��len alan k�ş�ye aktarılmasında, aktarılan geceleme h�zmet� ve buna
�l�şk�n kom�syon toplamına (% 8) KDV oranı uygulanır.

Acenten�n geceleme h�zmet�ne aracılık karşılığında konaklama tes�s�ne fatura düzenlemes� hal�nde bu faturada göster�len bedel üzer�nden de
(% 8) KDV hesaplanır.

Ancak,  acenteler�n müşter�ye düzenled�ğ� faturada yer alan toplam tutarın, geceleme h�zmet� �le buna �l�şk�n kom�syon ücret� dışındak� kısmı
�se genel oranda KDV'ye tab�d�r.

Seyahat acenteler�, geceleme h�zmet� vermey�p bu h�zmete aracılık etmekted�rler. İnd�r�ml� oran uyguladıkları tutarlar, konaklama �şletmes�nce
müşter�ye sunulan ve kend�ler� tarafından müşter�ye aktarılan konaklama h�zmet bedel� �le buna �l�şk�n aracılık h�zmet bedel�d�r. Bu nedenle seyahat
acenteler�n�n bu �şlemlerle �lg�l� olarak 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrası kapsamında �ade taleb�nde bulunmaları mümkün
değ�ld�r.

2.6. Fason Tekst�l ve Konfeks�yon İşler�
2007/13033 sayılı BKK ek� (II) sayılı L�sten�n (B) bölümünün 10 uncu sırasında, "Fason olarak yapılan tekst�l ve konfeks�yon�şler�"ne

uygulanacak KDV oranı(% 8) olarak bel�rlenm�şt�r.
Fason �ş�n şartı, �mal ed�lecek mal �le �lg�l� ana hammadde başta olmak üzere hammaddeler�n fason �ş yaptıranlarca tem�n ed�lmes�d�r.
Buna göre;
- Boyama, apre, baskı ve kasarlama �şler�nde boya ve k�myev� maddeler�n,
- Yıkama �şler�nde k�myev� maddeler�n,
bu �şler� yaptıranlar tarafından tem�n ed�l�p bu �şler� yapanlara ver�lmes� hal�nde �nd�r�ml� oran kapsamında �şlem yapılır. Ancak, bu �şlerde

boya ve k�myev� maddeler�n fason �ş� yapanlar tarafından tem�n ed�l�p kullanılması hal�nde, yukarıda bel�rt�len �şlere genel verg� oranı uygulanır.
Bunlar dışında kalan; ütüleme, çözgü, haşıl, d�k�m, kes�m, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzer� bütün fason �şlerde KDV

oranı (% 8)olarak uygulanır. Bu �şler�n, boya ve k�myev� maddeler�n �ş� yapan tarafından tem�n ed�lerek kullanıldığı boya, apre, kasarlama, baskı ve
yıkama �şler� �le b�rl�kte yapılması hal�nde, (% 8) ve (% 18) oranına tab� �şler �ç�n ayrı fatura düzenlenmes� veya aynı faturada bu �şler�n ayrıca
göster�lmes� ve her b�r �ş�n bedel� üzer�nden tab� oldukları oranda KDV hesaplanması gerekmekted�r.

Fason �şlerde, d�k�ş �pl�ğ�, fermuar, düğme g�b� yardımcı madde ve malzemeler�n fason �ş� yapanlar tarafından tem�n ed�l�p kullanılması
�nd�r�ml� oran uygulamasına engel değ�ld�r.

Tekst�l ve konfeks�yon sektöründek� fason �şlerde �nd�r�ml� oran uygulaması sadece g�y�m eşyalarına ver�len fason �şlerle sınırlı değ�ld�r. Perde,
mob�lya kumaşı, havlu, çuval ve benzerler� �le bunların �mal�nde kullanılacak �pl�k veya kumaşa ver�len fason h�zmetler de yukarıdak� açıklamalar
çerçeves�nde (% 8)KDV oranına tab�d�r.

3. İnd�r�ml� Orana Tab� İşlemlerde İade Uygulaması
3065 sayılı Kanunun 28 �nc� maddes�n�n verd�ğ� yetk�ye dayanılarak Bakanlar Kurulunca verg� oranları �nd�r�len tesl�m ve h�zmetler dolayısıyla

yüklen�len ve �nd�r�m yoluyla g�der�lemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı �le bel�rlenen sınırı aşan kısmı, Tebl�ğ�n (III/B-3.2.2.)
bölümünde bel�rt�len borçlara yılı �ç�nde verg�lend�rme dönemler� �t�barıyla mahsuben, �zleyen yıl �çer�s�nde talep ed�lmes� kaydıyla nakden ya da söz
konusu borçlara mahsuben �ade ed�leb�l�r.

İnd�r�ml� oran kapsamında yer almakla b�rl�kte verg�n�n konusuna g�rmeyen veya KDV’den �st�sna ed�len �şlemler dolayısıyla yüklen�len
verg�ler bu bölüm kapsamında değerlend�r�lmez.

Buna göre �nd�r�ml� oran kapsamındak� �şlemlerden;
- KDV’n�n konusuna g�rmeyenler KDV beyannames�ne dâh�l ed�lmez,
- Kısm� �st�sna kapsamına g�renler dolayısıyla yüklen�len verg�ler�n �nd�r�m ve �ades� söz konusu olmadığından, yüklen�len bu verg�ler �ş�n

mah�yet�ne göre g�der veya mal�yet olarak d�kkate alınır,
-Tam �st�sna kapsamına g�renler (�hraç kaydıyla tesl�mler har�ç) dolayısıyla yüklen�len verg�lerden �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyenler �se �lg�l�

�şleme �l�şk�n usul ve esaslar çerçeves�nde �ade ed�l�r.
3.1. İade Tutarının Hesaplanması
3.1.1. Yılı İç�nde Talep Ed�len Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması
İnd�r�ml� orana tab� �şlemler� bulunan mükellefler, bu �şlemler� neden�yle yüklend�kler� ve �nd�r�m yoluyla telaf� edemed�kler� �ç�n yılı �ç�nde

mahsuben �ades�n� talep edecekler� KDV tutarını aylar �t�barıyla ve kümülat�f olarak hesaplarlar. İade taleb�n�n, �lg�l� verg�lend�rme dönemler� �t�barıyla
�nd�r�ml� orana tab� tüm �şlemler� kapsaması gerekmekte olup, �şlemler�n ayrıştırılıp sadece b�r kısmına yönel�k hesaplama yapılması ve bu şek�lde �ade
talep ed�lmes� mümkün değ�ld�r.

Hesaplama aşağıdak� şek�lde yapılacaktır:
-Hesaplamaya her yılın Ocak ayı �t�barıyla başlanır. Ay �ç�ndek� �ade hakkı doğuran �şlem�n bünyes�ne g�ren verg�den, �şlem dolayısıyla (% 1)

veya (% 8) oranı uygulanarak hesaplanan KDV düşülür ve ay �ç� �t�barıyla “�adeye esas KDV” tutarına ulaşılır. Bu tutar Ocak ayı devreden KDV tutarı
�le karşılaştırılır. Karşılaştırmada devreden verg� tutarı olarak,  şayet aynı dönemde �ade talep ed�lm�ş �se �ades� talep ed�len tutar düşülmeden öncek�
devreden verg� tutarı d�kkate alınır. Beyannamede sonrak� döneme devreden verg� yer almıyorsa o dönem �ç�n dönem sonu �ade hesabı “sıfır” kabul
ed�l�r. Sonrak� döneme devreden verg� mevcutsa ve �adeye esas KDV tutarını (yüklen�len KDV - hesaplanan KDV farkı) aşıyorsa �adeye esas KDV
tutarı, aşmıyorsa devreden verg� tutarı “İade Ed�leb�l�r KDV” olarak kabul ed�l�r. Bu tutar �lk ay sonu �t�barıyla �ade ed�leb�l�r KDV tutarıdır.

-Ocak ayında �nd�r�ml� orana tab� �şlem yoksa �ade ed�leb�l�r KDV “sıfır” olarak d�kkate alınır.
-Şubat ayında �nd�r�ml� orana tab� �şlem�n bünyes�ne g�ren verg�den, �şlem dolayısıyla hesaplanan verg� düşülerek Ocak ayında yapıldığı g�b� ay

�ç� �adeye esas KDV tutarına ulaşılır. Bu tutar, Ocak sonu �ade ed�leb�l�r KDV tutarı �le toplanır ve toplam Şubat sonu devreden verg�s� �le karşılaştırılır.
Karşılaştırmada devreden verg� tutarı olarak,  şayet aynı dönemde �ade talep ed�lm�ş �se �ades� talep ed�len tutar düşülmeden öncek� devreden verg�
tutarı d�kkate alınır. Karşılaştırma Ocak ayındak� g�b� yapılarak, Şubat sonu “İade Ed�leb�l�r KDV” tutarına ulaşılır. Bu tutar, �adeye hak kazanılan �k�
aylık kümülat�f KDV tutarıdır.

Şubat ayında �nd�r�ml� orana tab� �şlem yoksa Şubat �ç� �adeye esas KDV de olmayacağından devreden verg� �le karşılaştırma Ocak sonu �ade
ed�leb�l�r KDV esas alınarak yapılır.

Yıl �çer�s�nde yapılacak tüm �ade talepler�nde, öncek� dönemlerde �ade taleb�nde bulunulup bulunulmadığına bakılmaksızın, �lg�l� yıl �ç�n
bel�rlenen alt sınır ve �ades� talep ed�len tutarlar d�kkate alınmadan �aden�n talep ed�ld�ğ� her b�r döneme kadar yukarıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde kümülat�f
b�r hesaplama yapılması gerekmekted�r.
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İlk �ade taleb�nden sonrak� dönemlerde yapılacak �ade talepler�nde, kümülat�f �ade ed�leb�l�r tutardan �lg�l� yıl �ç�n bel�rlenen alt sınır ve öncek�
dönemlerde mahsuben �ades� talep ed�len tutar düşüldükten sonra kalan tutar, �ades� talep ed�len tutar düşülmeden öncek� devreden verg� tutarı �le
karşılaştırılır, beyannamede göster�len devreden verg� tutarı, bulunan tutardan fazla �se bulunan tutarın tamamı, altında �se söz konusu satırda yazan
tutar �ade olarak talep ed�leb�l�r. Devreden verg� tutarı “0” (b�r başka dey�şle �lg�l� dönemde mükellef�n ödenecek verg�s� çıkmış) �se �ade taleb�nde
bulunulamayacağı tab��d�r. Ödeme çıkan verg�lend�rme dönem�nden öncek� �ade tutarları �le �lg�l� b�r düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Ancak hesaplamaya ödeme çıkan verg�lend�rme dönem�nden �t�baren yen�den başlanır.

Öte yandan, �lk defa �ade taleb�nde bulunulduğu dönemden öncek� dönemlerden herhang� b�r�nde ödenecek verg�n�n bulunması durumunda
ödenecek verg� çıkan bu dönemden öncek� dönemlere �l�şk�n olarak herhang� b�r �ade taleb�nde bulunulamaz.

İnd�r�ml� orana tab� �şlemlerde �ade tutarı, �nd�r�ml� orana tab� tesl�m veya h�zmetle �lg�l� olarak yüklen�len verg� �le söz konusu �şlemler
üzer�nden hesaplanan verg� arasındak� farkın sonrak� döneme devreden KDV �le karşılaştırılması sonucu bel�rlenmekted�r. Bu hesaplama yapılırken,
�nd�r�ml� orana tab� �şlemler üzer�nden hesaplanan verg�n�n bu �şlemler neden�yle yüklen�len verg�den yüksek olduğu dönemlerdek� tutarlar arasındak�
fark, car� dönem sonu �ade ed�leb�l�r KDV tutarından düşülür.

D�ğer taraftan �nd�r�ml� orana tab� tesl�m veya h�zmetle �lg�l� olarak yüklen�len verg� �le söz konusu �şlemler üzer�nden hesaplanan verg�
arasındak� farkın, (% 1) oranına tab� �şlemler �ç�n �şlem bedel�n�n (% 17)’s�n�, (% 8)’e tab� �şlemler �ç�n �se �şlem bedel�n�n (% 10)’unu aşan kısmı, �ade
hesabına dah�l ed�lmez. Azam� �ade tutarının bel�rlenmes�nde �ade taleb�nde bulunulan döneme kadar yapılan toplam �şlem bedel� d�kkate alınır, ay �ç�
hesaplamalarda azam� �ade ed�leb�l�r tutarın aşılması bu durumu değ�şt�rmez. Ancak �şlem�n bünyes�ne doğrudan g�ren harcamalara �l�şk�n olarak
yüklen�len verg�n�n, azam� �ade tutarını aşması hal�nde, mükellef�n �ade taleb�, aşan kısım �ç�n münhasıran verg� �nceleme raporu sonucuna göre yer�ne
get�r�l�r.

Konu �le �lg�l� örneklere Tebl�ğ�n (III/B-3.6.) bölümünde yer ver�lm�şt�r.
3.1.2. İzleyen Yıl İçer�s�nde Talep Ed�lenNakden/Mahsuben İade Tutarlarının Hesaplanması
İzleyen yıl �çer�s�nde nakden veya mahsuben �ades� talep ed�lecek tutar, b�r öncek� takv�m yılının bütün verg�lend�rme dönemler� �ç�n Tebl�ğ�n

(III/B-3.1.1.) bölümündek� açıklamalara göre hesaplanır.
Yılı �ç�nde mahsuben �ade ed�lemeyen verg�n�n �zleyen yıl �ç�nde nakden veya Tebl�ğ�n (III/B-3.2.2.) bölümünde bel�rt�len borçlara mahsuben

�ades�nde, yılı �ç�nde mahsuben �ade ed�len tutarlar d�kkate alınmadan aylar �t�barıylakümülat�f hesaplama yapılır, bulunan tutardan yılı �ç�nde
mahsuben �adeler düşülür, kalan tutarın �şlem�n yapıldığı yıl �ç�n bel�rlenen �ade ed�lmeyecek alt sınırı aşan kısmının nakden veya mahsuben �ades�,
�zleyen yılın Ocak-Kasım verg�lend�rme dönemler�ne �l�şk�n KDV beyannameler� �le talep ed�leb�l�r.

İades� talep ed�leb�l�r tutar, �zleyen yılın Ocak verg�lend�rme dönem�nden �aden�n talep ed�ld�ğ� döneme kadar ver�len beyannamelerde yer alan
devreden verg� tutarları �le karşılaştırılır. İaden�n talep ed�ld�ğ� döneme a�t karşılaştırmada devreden verg� tutarı olarak �ades� talep ed�len tutar
düşülmeden öncek� devreden verg� tutarı d�kkate alınır.

Buna göre;
-Devreden verg� tutarı, �zleyen yılın Ocak verg�lend�rme dönem�nden �aden�n talep ed�ld�ğ� döneme kadar bütün dönemlerde �ades� talep ed�len

tutarı aşıyorsa, talep ed�len tutarın tamamı �ade ed�leb�l�r.
-Devreden verg� tutarı,�zleyen yılın Ocak verg�lend�rme dönem�nden �aden�n talep ed�ld�ğ� döneme kadar herhang� b�r dönemde �ades� talep

ed�leb�l�r tutarı aşmıyorsa, �aden�n talep ed�ld�ğ� döneme kadar ver�len beyannamelerde yer alan en düşük devreden verg� tutarı �ade ed�leb�l�r tutar
olarak d�kkate alınır.

-İzleyen yılın Ocak verg�lend�rme dönem�nden�aden�n talep ed�ld�ğ� döneme kadar aradak� dönemlerden herhang� b�r�s�nde ödenecek verg�
çıkması hal�nde, �ade talep ed�lemez.

Yıllık �adelerde azam� �ade tutarının bel�rlenmes�nde, �ade taleb�nde bulunulan yıldak� toplam �şlem bedel� esas alınır, ay �ç� hesaplamalarda
azam� �ade ed�leb�l�r tutarın aşılması bu durumu değ�şt�rmez.

İzleyen yıl �çer�s�nde �ade taleb�nde bulunulab�lmes� �ç�n �şlem�n yapıldığı yıl �çer�s�nde h�ç �ade taleb�nde bulunulmamış ya da �ade talep
ed�lmekle b�rl�kte talep ed�len tutarların �ades� gerçekleşmem�ş olmalıdır. İnd�r�ml� orana tab� �şlemlerden kaynaklanan �ade tutarlarının tamamının yılı
�çer�s�nde �ades�n�n alınması (b�r başka dey�şle �zleyen yıl �çer�s�nde talep ed�leb�lecek b�r tutarın kalmaması) durumunda bu bölüm kapsamında �ade
taleb�nde bulunulması söz konusu değ�ld�r.

Konu �le �lg�l� örneğe Tebl�ğ�n (III/B-3.6.) bölümünde yer ver�lm�şt�r.
3.1.3.İade Hesabına Dah�l Ed�leb�lecek Yüklen�len KDV
3.1.3.1.Genel Olarak
İnd�r�ml� orana tab� �şlemlerden doğan �ade tutarının hesaplanmasında, önce �şlem�n bünyes�ne doğrudan g�ren harcamalar neden�yle yüklen�len

verg�ler d�kkate alınır, daha sonra �lg�l� dönem genel yönet�m g�derler� �ç�n yüklen�len verg�lerden pay ver�l�r. Bu şek�lde hesaplanan tutarın, azam� �ade
ed�leb�l�r verg� tutarının altında kalması hal�nde, en fazla aradak� farka �sabet eden tutar kadar amort�smana tab� �kt�sad� kıymetler (ATİK) dolayısıyla
yüklen�len verg�lerden �ade hesabına pay ver�leb�l�r.

İnd�r�ml� orana tab� olmayan tesl�m ve h�zmetler �le �nd�r�ml� orana tab� �şlemlerle �lg�s� bulunmayan g�derler dolayısıyla yüklen�len verg�ler
�ade hesabına dâh�l ed�lmez.

Örnek 1:Ankastre ürünlerle b�rl�kte veya mob�lyalı olarak satılan 150 m²’n�n altındak� b�r konut tesl�m�nden kaynaklanan �ade taleb�nde;
buzdolabı, fırın, davlumbaz, bulaşık mak�nes�, mob�lya, vest�yer, telev�zyon ve benzer� eşyalar, konut sah�b� k�ş�lerce sökülüp taşınarak tekrar kurulup
kullanılab�lecek (eklent�) mah�yette olup, bunların tesl�m� konut tesl�m�nden bağımsız b�r tesl�m olarak değerlend�r�lecekt�r.

Dolayısıyla söz konusu eşyaların tesl�m� �ç�n bu eşyaların tab� olduğu KDV oranı uygulanacak ve konut �le b�rl�kte tesl�m ed�len söz konusu
eşyaların tem�n�nde yüklen�len KDV, genel esaslara göre �nd�r�m konusu yapılacak, ancak �ade hesabına dâh�l ed�lemeyecekt�r.

Örnek 2: 150 m²’n�n altındak� b�r konutun �nşasına yönel�k olarak yapılan harcamalar (arsa bedel� dâh�l), genel yönet�m g�derler� (akaryakıt,
büro malzemeler�, reklam, kom�syon, tem�zl�k malzemeler� ve benzer�) ve ATİK’lerden �şleme �sabet eden paya �l�şk�n olarak yüklen�len KDV, �şlem�n
bünyes�ne g�ren verg�ler kapsamında değerlend�r�lecekt�r.

150 m²n�n altındak� konut tesl�mler�ne yönel�k �ade talepler�nde, konutun yapımıyla �lg�l� harcamalar neden�yle yüklen�len verg�ler �ade
hesabına dâh�l ed�leb�lecek, konutun yapımı �ç�n zorunlu olmayan harcamalar neden�yle yüklen�len verg�ler �ade hesabına dâh�l ed�lmeyecekt�r.

Dolayısıyla b�r arada bulunan konutların ortak kullanımına a�t olan sosyal ve kültürel �ht�yaçları karşılamak üzere düzenlenm�ş çocuk parkı,
bahçe düzenlemes�, havuz, pergole, kamelya, ç�m ek�m�, spor alanı, alışver�ş merkez� g�b� alanlara �l�şk�n konutun yapımı �ç�n zorunlu olmayan
harcamalar neden�yle yüklen�len KDV �ade hesabına dâh�l ed�lemeyecekt�r.

Ancak araz�n�n yapısından dolayı yapılması zorunlu olan s�te �ç� çevre düzenlemeler� (�st�nat duvarı, perde duvarı, s�te çevre duvarları, s�te �ç�
zem�n sertleşt�rme ve benzer� �şler) neden�yle yüklen�len verg�ler�n �ade hesabına dâh�l ed�lmes� mümkündür.

3.1.3.2.Stoklarda Yer Alan Mallar
Stoklarda yer alan mallarla �lg�l� olarak yüklen�len verg�ler�n, gerçekleşen �nd�r�ml� orana tab� �şlemlere �l�şk�n �ade hesabına dah�l ed�lmes�

mümkün değ�ld�r. Stoklarda yer alan mallar neden�yle yüklen�len verg�ler, ancak söz konusu malların satış �şlem�n�n gerçekleşt�r�ld�ğ� verg�lend�rme
dönem�ne a�t �ade hesabında d�kkate alınab�l�r.

3.1.3.3. Amort�smana Tab� İkt�sad� Kıymetler
Amort�smana tab� �kt�sad� kıymetler neden�yle yüklen�len verg�lerden, söz konusu �kt�sad� kıymetler�n �nd�r�ml� orana tab� �şlemlerde

kullanılması kaydıyla, �ade hesabına pay ver�lmes� mümkündür.
Söz konusu �kt�sad� kıymetler�n b�zzat mükellef tarafından �mal ve �nşa ed�lmes� hal�nde, �mal ve �nşa sırasında yüklen�len verg�lerden, bu

kıymetler�n akt�fe alındığı ve �nd�r�ml� orana tab� �şlemlerde f��len kullanılmaya başlandığı dönemden �t�baren �ade hesabına pay ver�leb�lecekt�r.
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3.1.3.4. Sonradan Düzenlenen veya Tem�n Ed�len Belgeler
İnd�r�ml� orana tab� �şlem�n gerçekleşt�ğ� dönem �ç�nde veya önces�nde bu �şlemle �lg�l� olarak yapılan mal ve h�zmet alımlarına a�t fatura ve

benzer� belgeler�n, belge düzenleme süres� �çer�s�nde olmakla b�rl�kte, �nd�r�ml� orana tab� �şlem gerçekleşt�kten sonra düzenlenmes� veya zamanında
düzenlenen belgen�n �şlem�n gerçekleşt�ğ� verg�lend�rme dönem�nden sonra tem�n ed�lmes� hal�nde, bu belgelerde yer alan KDV tutarları, �şlem�n
gerçekleşt�ğ� verg�lend�rme dönem� �ade hesabına düzeltme beyannames� ver�lmek suret�yle dah�l ed�leb�l�r.

Bu durumda �ade, KDV İades� YMM Tasd�k Raporu (YMM Raporu) �le talep ed�lm�şse söz konusu YMM Raporunda gerekçeler�yle b�rl�kte
açıklanır. İade YMM Raporu �le talep ed�lmem�ş �se mükelleften yazılı b�r �zahat �sten�r, �zahatın yeterl� görülmes� hal�nde bu tutarlar da genel esaslar
çerçeves�nde �ade ed�l�r.

Ancak, 3065 sayılı Kanunun (29/3) üncü maddes�ne göre �nd�r�m hakkı verg�y� doğuran olayın vuku bulduğu takv�m yılı aşılmamak şartıyla,
�lg�l� ves�kaların kanun� defterlere kayded�ld�ğ� verg�lend�rme dönem�nde kullanılab�leceğ�nden, sonradan tem�n ed�len belgelerde yer alan KDV
tutarlarının �ade hesabına dâh�l ed�lmes�nde de bu hususa d�kkat ed�lecekt�r. B�r başka dey�şle verg�y� doğuran olayın vuku bulduğu takv�m yılı
�çer�s�nde kanun� defterlere kayded�lmeyen fatura ve benzer� belgelerde yer alan KDV tutarlarının �nd�r�m� ve �ade hesabına dah�l ed�lmes� mümkün
değ�ld�r.

3.2.Yılı İçer�s�ndek� Mahsup Talepler�n�n Yer�ne Get�r�lmes�
3.2.1. Genel Olarak
Mahsuben �ade taleb�, 429 Ser� No.lu Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ�nde bel�rt�len standart �ade talep d�lekçes� kullanılmak suret�yle yapılır

ve bu d�lekçeye aşağıdak� belgeler eklen�r:
a) Takv�m yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara �l�şk�n fatura ve benzer� belgeler �le aynı dönemde yapılan

�nd�r�ml� orana tab� satışlara �l�şk�n fatura ve benzer� belgeler�n l�stes�.
b) Takv�m yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar �ade ed�lecek verg� tutarının hesaplanmasına �l�şk�n olarak dönemler

�t�barıyla hazırlanacak tablo.
c) Car� yıl �çer�s�nde b�r �ade taleb� sonuçlandırıldıktan sonra yapılacak �ade talepler�nde, �ade hakkı doğuran �şlem�n a�t olduğu dönemden

�aden�n talep ed�ld�ğ� döneme kadar aradak� dönemlere �l�şk�n olarak �nd�r�lecek KDV l�stes�, �nd�r�ml� orana tab� �şlemlere a�t satış faturaları veya bu
faturaların dökümünü gösteren l�ste �le yüklen�len KDV l�stes� ve tablosu.

Kollekt�f ş�rketler �le ad� ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV �ade alacaklarının ortakların borçlarına yönel�k mahsup talepler�nde mahsup talep
d�lekçes�ne, yukarıda sayılan belgeler�n yanı sıra, d�ğer ortakların mahsup yapılmasına �z�n verd�ğ�n� gösteren noter tarafından onaylanmış b�r belge de
eklen�r.

Verg�lend�rme dönemler� �t�barıyla 5.000 TL’y� aşmayan mahsup talepler� verg� �nceleme raporu ve tem�nat aranmaksızın yer�ne get�r�l�r, talep
belgeler�n tamamlandığı tar�h �t�barıyla geçerl�k kazanır. Söz konusu belgeler�n veya belgelerde yer alması gereken b�lg�ler�n eks�kl�ğ� durumunda
Tebl�ğ�n (IV/A-2.1.2.) bölümündek� açıklamalar çerçeves�nde hareket ed�l�r.

5.000 TL ve üstündek� mahsup talepler�, verg� �nceleme raporu veya YMM Raporuna göre yer�ne get�r�l�r. Talep tutarının 5.000 TL’y� aşan
kısmı kadar tem�nat göster�lmes� hal�nde �lg�l� belgeler�n tamamlanıp tem�natın ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla mahsup taleb� geçerl�k kazanır ve tem�nat, verg�
�nceleme raporu veya YMM Raporu �le çözüleb�l�r. YMM Raporlarında, �aden�n talep ed�ld�ğ� yıl �ç�n bel�rlenen l�m�tler geçerl� olur. Örneğ�n; 2013
yılında gerçekleşen �şlemlerle �lg�l� olarak 2014 yılı �çer�s�nde yapılacak �ade talepler�nde 2014 yılı �ç�n YMM Raporu �le azam� alınab�lecek �ade
tutarına �l�şk�n l�m�tler uygulanır.

İade taleb�; mahsuben �aden�n verg� �nceleme raporuna göre sonuçlandırılması durumunda �ade talep d�lekçes�n�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla,
YMM Raporu �le talep ed�lmes� hal�nde �se YMM Raporunun �braz ed�ld�ğ� tar�h �t�barıyla geçerl�k kazanır.

Tebl�ğ�n (IV/D-3) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların bu kapsamdak� mahsuben �ade talepler�, yukarıda yer alan belgeler�n �brazı üzer�ne
m�ktarına bakılmaksızın verg� �nceleme raporu, YMM Raporu veya tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.

Örnek:Mükellef (A) verg�lend�rme dönemler� �t�barıyla, kümülat�f �ade tutarını aşağıdak� g�b� hesaplamıştır.

Ocak 2011 5.600

Şubat 2011 6.900

Mart 2011 8.700

N�san 2011 10.800

Mayıs 2011 13.200

Haz�ran 2011 15.800

Temmuz 2011 16.800

Ağustos 2011 18.200

Eylül 2011 24.800

Bu mükellefe �lg�l� yıl (2011) �ç�n bel�rlenen alt sınırın aşıldığı Haz�ran dönem�nde (15.800–14.300=) 1.500 TL mahsuben �ade ed�leb�lecekt�r.
Mahsup taleb� Haz�ran dönem� beyannames� ve mahsup talep d�lekçes�n�n ver�lmes�nden sonra bu bölümün (a) ve (b) alt ayrımındak� belgeler�n
tamamlandığı tar�hte geçerl�k kazanacaktır. Belgeler Ocak-Haz�ran dönem�n�n bütününü kapsayacak şek�lde hazırlanacaktır. Haz�ran dönem�nden
önce 14.300 TL tutarındak� l�m�t�n aşılmamış olması neden�yle mahsup taleb�nde bulunulamayacağından belge �braz etmeye de gerek
bulunmamaktadır.

Haz�ran dönem�nden sonrak� dönemlerde yapılacak �ade talepler�nde de �ade tutarının kümülat�f olarak hesaplanmasına devam ed�lecek, bu
hesaplama sonucu bulunan tutardan �lg�l� yıl �ç�n bel�rlenen alt sınır ve öncek� dönemlerde mahsuben �ades� talep ed�len tutarlar çıkarılacak ve varsa
kalan tutarın mahsuben �ades� talep ed�lecekt�r.

Bu mükellefe, verg�lend�rme dönemler� �t�barıyla �lg�l� yılda geçerl� olan 4.000 TL’y� aşmadığı �ç�n;
-          Haz�ran dönem� �ade tutarı olan (15.800–14.300=) 1.500 TL
-          Temmuz dönem� �ade tutarı olan [16.800–(14.300+1.500)] = 1.000 TL
-          Ağustos dönem� �ade tutarı olan [18.200–(14.300+1.500+1.000) ] = 1.400 TL
verg� �nceleme raporu, YMM Raporu veya tem�nat aranmaksızın �ade ed�lecekt�r. Mahsuben �ade taleb�, bu bölümde sayılan mahsuben �ade

�ç�n gerekl� belgeler�n tamamlandığı tar�hte geçerl�k kazanacaktır.
Mükellef, Eylül dönem� �ade tutarını [24.800–(14.300+1500+1000+1400)]=6.600 TL olarak hesaplamıştır. Mükellef mahsuben �aden�n

tem�nat karşılığında yapılmasını �sterse (6.600–4.000=) 2.600 TL �ç�n tem�nat göstermes� gerekmekted�r. Mahsup taleb�, Eylül beyannames� ve mahsup
talep d�lekçes�n�n ver�lmes�nden sonra Eylül ayına �l�şk�n olarak bu bölümde sayılan belgeler�n tamamlanması şartıyla tem�natın göster�ld�ğ� tar�h
�t�barıyla geçerl�k kazanacaktır.

3.2.2. Mahsubu Talep Ed�leb�lecek Borçlar
İnd�r�ml� orana tab� �şlemlerden doğan KDV �ade alacakları, mükellef�n kend�s�ne a�t; �thalde alınanlar da dah�l verg� borçlarına, sosyal s�gorta

pr�m� borçlarına ve (% 51) veya daha fazla h�sses� kamuya a�t kuruluşlardan tem�n ett�kler� elektr�k ve doğalgaz borçlarına mahsup ed�leb�lecekt�r.
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Faal�yetler� �nd�r�ml� oranda KDV’ye tab� �şlemlerden oluşan kollekt�f ş�rketler �le ad� ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV �ade alacakları,
yukarıda bel�rt�len borçların yanı sıra yalnızca söz konusu ş�rket ortaklarının verg� (�thalde alınanlar dâh�l) ve sosyal s�gorta pr�m borçlarına da mahsup
ed�leb�lecekt�r.  Öte yandan Kurumlar Verg�s� Kanununa göre verg� da�res�ne �ş ortaklığı olarak mükellef�yet tes�s ett�ren �şletmeler�n, d�ğer kurumlar
verg�s� mükellefler�nde olduğu g�b� ortaklarının verg� ve s�gorta pr�m borçlarına bu uygulama kapsamında mahsup yapılması mümkün
bulunmamaktadır.

İnd�r�ml� orana tab� �şlemlerden doğan KDV �ade alacaklarının mükellefler�n kend� elektr�k ve doğalgaz borçlarına mahsubu �se aşağıda
bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde yer�ne get�r�l�r.

Elektr�k ve doğalgazı, (% 51) veya daha fazla h�sses� kamuya a�t kuruluşlardan tem�n eden �ade hakkı sah�pler�, bu kuruluşlara başvurarak
fatura bedeller�n� KDV �ade alacaklarına mahsup suret�yle ödemek �sted�kler�n� bel�rtecekler ve bağlı oldukları verg� da�res�ne �braz etmek üzere fatura
bedeller�n�n yatırılacağı b�r banka hesap numarası talep edeceklerd�r.

Satıcı kuruluşlar, (% 51) veya daha fazla h�sseler�n�n kamuya a�t olduklarını da bel�rtmek suret�yle fatura bedeller�n�n yatırılacağı banka hesap
numarasını gösteren yazıyı mükellefe vereceklerd�r. Mükellefler, satıcılardan alacakları yazı veya yazıları, b�r defaya mahsus olmak üzere, b�r d�lekçe
ek�nde bağlı oldukları verg� da�res�ne verecekler, d�lekçede �nd�r�ml� orana tab� �şlemler�nden doğan �ade alacaklarını doğalgaz ve/veya elektr�k
borçlarına mahsup suret�yle ödemek �sted�kler�n� bel�rteceklerd�r. D�lekçe ve ek�, verg� da�res�nce doğalgaz/elektr�k satıcısı �şletmeden alınacak tey�t
sonrasında geçerl�k kazanacaktır. D�lekçede yer alan b�lg�lerde değ�ş�kl�k olması hal�nde, mükellefler tarafından değ�ş�kl�kler gec�kmeden verg�
da�res�ne b�ld�r�lecekt�r.

Mahsup taleb�, KDV beyannames�n�n ver�lmes�nden sonra b�r d�lekçe �le yapılır. D�lekçeye, bu Tebl�ğ�n (III/B-3.2.1.) bölümünde bel�rt�len
belgeler�n yanı sıra doğalgaz/elektr�k faturasının �adey� talep eden f�rma yetk�l�ler�nce aslına uygunluğu kaşe ve �mza tatb�k ed�lmek suret�yle
onaylanmış fotokop�s� eklen�r. Bu faturada yer alacak ceza, fa�z ve benzer� unsurlar da mahsuba esas tutara dâh�ld�r.

Mahsup taleb� �ç�n fatura örneğ�n�n �brazı zorunludur. Satıcı kuruluş yetk�l�ler�nce onaylanmış da olsa borcun m�ktarını gösteren fatura
dışındak� belge veya yazılara dayanılarak mahsup yapılamaz. Mahsup d�lekçes�nde doğalgaz/elektr�k dağıtıcısı kuruluşun banka hesap numarası da
bel�rt�l�r.

3.2.3. İnd�r�ml� Orana Tab� Malların İhraç Amaçlı Tesl�mler�nde Mahsuben İade
İnd�r�ml� orana tab� malların oldukları g�b� �hraç ed�lmeler� şartıyla mükellefler tarafından;
-Dış T�caret Sermaye Ş�rketler�ne,
-Sektörel Dış T�caret Ş�rketler�ne,
-Yarıdan Fazla H�sses�ne Sah�p Oldukları Ş�rketlere,
-Kend� H�sseler�n�n Yarısından Fazlasına Sah�p Olan Ş�rketlere,
tesl�m�nden doğan yılı �ç�ndek� mahsup talepler�, m�ktara bakılmaksızın verg� �nceleme raporu, YMM Raporu ve tem�nat aranılmadan yer�ne

get�r�l�r.
İncelemes�z/tem�natsız mahsuben �ade uygulaması aşağıdak� şek�lde yürütülür:
a) 3065 sayılı Kanunagöre tec�l-terk�n uygulanan �hraç kaydıyla tesl�mler bu düzenleme dışındadır. Bu bölümdek� düzenleme, yukarıda

bel�rt�len mükelleflere KDV uygulanarak yapılan �nd�r�ml� orana tab� tesl�mlerden doğan yılı �ç�ndek� mahsup talepler�ne �l�şk�nd�r.
b) Uygulamadan faydalanılab�lmes� �ç�n malların oldukları g�b� �hraç ed�lmeler� zorunludur. B�r başka dey�şle satışı yapılan �nd�r�ml� orana tab�

malın, �hraç ed�len n�ha� ürün olması gerekmekted�r.
c) İncelemes�z/tem�natsız mahsup uygulaması, �nd�r�ml� orana tab� �şlemlerden, yukarıda kapsamı bel�rt�len tesl�mlere �sabet eden kısım �ç�n

geçerl�d�r.
İade hakkı öncek� bölümlerde de bel�rt�ld�ğ� üzere Bakanlar Kurulunca bel�rlenen alt sınırın aşıldığı dönemde doğmakta, bu dönemde alt sınırı

aşan kısmın mahsuben �ades� talep ed�leb�lmekted�r.
Yılın başından sınırın aşıldığı döneme kadar (bu dönem dah�l) yapılan ve �ncelemes�z/tem�natsız �ade kapsamına g�ren tesl�m bedeller� toplamı,

aynı dönemdek� �nd�r�ml� orana tab� bütün �şlem bedeller� toplamına oranlanır, bu oran sınırı aşan �ade tutarına uygulanarak �ncelemes�z/tem�natsız
mahsup ed�leb�l�r tutar hesaplanır.

Alt sınırın aşıldığı dönemden sonra �se sadece o dönemdek� �şlemler �ç�n aynı oranlama yapılarak �ncelemes�z/tem�natsız mahsup tutarı
hesaplanır.

d) İade uygulaması bu Tebl�ğ�n (III/B-3.2.) bölümündek� açıklamalar çerçeves�nde yürütülür. Ancak �ade talep d�lekçes�ne yukarıda bel�rt�len
belgeler�n yanı sıra,

-İhracatı gerçekleşt�ren mükelleften bu Tebl�ğ�n (II/A-8.13.) bölümüne göre alınan yazı,
-Yılın başından car� döneme kadar aylar �t�barıyla ve kümülat�f sütunlara da yer ver�lmek suret�yle, �ncelemes�z/tem�natsız mahsup kapsamına

g�ren tesl�m bedeller�, bunlar dışındak� �nd�r�ml� orana tab� d�ğer �şlem bedeller� (b�rden fazla �şlem varsa toplamları alınarak tek tutar olarak �fade
ed�lecekt�r) ve her �k�s�n�n toplamını gösteren b�r tablo,

eklen�r.
3.2.4.Mahsup İşlem�
Tebl�ğ�n (III/B-3.2.1.) ve (III/B-3.2.3.)bölümler�nde yapılan açıklamalar çerçeves�nde mahsuben �ade talepler�nde aşağıdak� şek�lde hareket

ed�l�r:
a) Ayrım yapılmaksızın �nd�r�ml� orana tab� bütün �şlemlere a�t �ade tutarı öncek� bölümlerdek� açıklamalara uygun olarak bel�rlen�r.
b) Tutarın 5.000 TL’y� aşmaması hal�nde mahsup talepler�, �lg�l� belgeler�n tamamlanması şartıyla �ncelemes�z ve tem�natsız yer�ne get�r�l�r.
c) İade tutarının 5.000 TL’y� aşması ve tem�nat göster�lmes� hal�nde;
-İncelemes�z/tem�natsız mahsup talepler�, �hracatın gerçekleşmes� beklen�lmeden Tebl�ğ�n (III/B-3.2.1.) bölümündek� belgeler�n tamamlanıp

tem�natın göster�ld�ğ� tar�hte geçerl�k kazanır, alınan tem�nat �hracatın gerçekleş�p Tebl�ğ�n (III/B-3.2.3.) bölümündek� belgeler�n �brazı üzer�ne �ade
ed�l�r.

-İncelemes�z/tem�natsız mahsuba konu �şlemler dışındak� mahsuben �ade talepler� Tebl�ğ�n (III/B-3.2.1.) bölümündek� belgeler�n tamamlanıp
tem�nat göster�ld�ğ� tar�hte geçerl�k kazanır, tem�nat verg� �nceleme raporu ya da YMM Raporunun �brazı üzer�ne �ade ed�l�r.

d) İade tutarının 5.000 TL’y� aşması ve tem�nat göster�lmemes� hal�nde,
-          Tebl�ğ�n (III/B-3.2.3.) bölümündek� �şlemlerden kaynaklanan kısımla �lg�l� mahsuben �ade taleb�, verg� �nceleme raporu ve tem�nat

aranmaksızın �hracatın gerçekleş�p �lg�l� belgeler�n tamamlandığı tar�h �t�barıyla,
-          D�ğer kısma �l�şk�n mahsup talepler� �se; mahsuben �aden�n verg� �nceleme raporuna göre sonuçlandırılması durumunda �ade talep

d�lekçes�n�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla, YMM Raporu �le talep ed�lmes� hal�nde �se YMM Raporunun �braz ed�ld�ğ� tar�h �t�barıyla,
geçerl�k kazanır.
3.3.Yılı İç�nde Mahsup Ed�lemeyen Verg�ler�n İades�
İnd�r�ml� orana tab� �şlemlerden doğan �ade alacağının yılı �ç�nde mahsuben �ade ed�lemeyen kısmı, �zleyen yıl �ç�nde mükellef�n �steğ�ne bağlı

olarak nakden veya mahsuben �ade ed�leb�l�r. İaden�n mahsuben talep ed�lmes� durumunda mahsuben �ade bu bölümdek� açıklamalara göre yer�ne
get�r�l�r.

İade taleb� en erken �zleyen yılın Ocak dönem�ne a�t olup Şubat ayı �ç�nde ver�lecek, en geç Kasım dönem�ne a�t olup Aralık ayı �ç�nde
ver�lecek KDV beyannameler� �le yapılab�lecekt�r. Üç aylık verg�lend�rme dönem�ne tab� olan mükelleflerde �ade taleb� en erken �zleyen yılın �lk üç
aylık, en geç üçüncü üç aylık verg�lend�rme dönemler�ne a�t beyannamelerle yapılab�lecekt�r.
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İnd�r�ml� orana tab� �şlemlere �l�şk�n olup �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen yüklen�len verg� tutarları, yılı �ç�nde mahsup ed�len verg�ler d�kkate
alınmadan, Tebl�ğ�n (III/B-3.1.2.) bölümündek� açıklamalar çerçeves�nde �şlemler�n yapıldığı yılın tamamı �ç�n yıllık olarak ve Aralık dönem� sonu
�t�barıyla hesaplanır.

Bu tutardan, yılı �ç�nde mahsup ed�len verg�ler düşüldükten sonra kalan kısmın �şlem�n gerçekleşt�ğ� yıl �ç�n bel�rlenen alt sınırı (2006 yılı �ç�n
10.000 TL, 2007 yılı �ç�n 10.800 TL, 2008 yılı �ç�n 11.600 TL, 2009 yılı �ç�n 13.000 TL, 2010 yılı �ç�n 13.300 TL, 2011 yılı �ç�n 14.300 TL, 2012 yılı
�ç�n 15.800 TL, 2013 yılı �ç�n 17.000 TL ve 2014 yılı �ç�n 17.700 TL’y�) aşan kısmı "İade Ed�leb�l�r KDV" olarak hesaplanır. Bu tutar, �zleyen yılın
Ocak verg�lend�rme dönem�nden �aden�n talep ed�ld�ğ� verg�lend�rme dönem�ne kadar aradak� dönemlere a�t devreden verg� tutarları �le karşılaştırılmak
suret�yle “�ade ed�lecek KDV tutarı” bel�rlen�r.

Bu şek�lde hesaplanan KDV alacağının 5.000 TL’y� aşmaması hal�nde nakden ve/veya mahsuben �ade talepler� verg� �nceleme raporu, tem�nat
ve YMM Raporu aranılmadan yer�ne get�r�l�r, talep bu bölümün sonunda bel�rt�len belgeler�n tamamlandığı tar�h �t�barıyla geçerl�k kazanır. Söz konusu
belgeler�n veya belgelerde yer alması gereken b�lg�ler�n eks�kl�ğ� durumunda Tebl�ğ�n (IV/A-2.1.2.)  bölümündek� açıklamalar çerçeves�nde �şlem
yapılır.

İade taleb�n�n 5.000 TL ve üstünde olması hal�nde 5.000 TL'y� aşan kısmın nakden ve/veya mahsuben �ades� verg� �nceleme raporu, YMM
Raporu veya tem�nat karşılığında yer�ne get�r�l�r. İade taleb�;

-Verg� �nceleme raporu sonucuna göre talep ed�lm�ş �se mahsuben �ade talepler�nde verg� �nceleme raporu dışındak� d�ğer belgeler�n
tamamlanmış olması koşuluyla �ade talep d�lekçes�n�n ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla; nakden �ade talepler�nde verg� �nceleme raporunun verg� da�res�
kayıtlarına �nt�kal ett�ğ� tar�hte,

-Nakden/mahsuben �aden�n YMM Raporu �le talep ed�lmes� hal�nde, belgeler�n tamamlanıp YMM Raporunun eks�ks�z olarak �braz ed�ld�ğ�
tar�hte,

-Nakden/mahsuben �aden�n tem�nat karşılığı talep ed�lmes� hal�nde �se tem�natın göster�l�p belgeler�n tamamlandığı tar�hte,
geçerl�k kazanır.
Verg� �nceleme raporu sonucuna göre yapılan mahsuben �ade talepler�nde, d�ğer belgeler�n tamamlanması koşuluyla verg� �nceleme raporu

beklenmeks�z�n �ade yapılır ve verg� �nceleme raporunda �adeye engel b�r durumun tesp�t ed�lmem�ş olması kaydıyla mahsuben �ade talep ed�len verg�
borcunun vade tar�h�nden verg� �nceleme raporunun verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal ett�ğ� tar�he kadar geçen süre �ç�n gec�kme zammı hesaplanmaz.

Yılı �çer�s�nde mahsup ed�lemeyen KDV’n�n �ades� �ç�n bu bölümdek� açıklamalara göre �zleyen yılda ayrıca b�r �ade taleb�nde bulunulması
gerekt�ğ�nden yılı �ç�nde mahsuben �adeye yönel�k olarak düzenlenen YMM Raporunun �zleyen yıl talep ed�lecek nakden/mahsuben �ade �ç�n
geçerl�l�ğ� bulunmamaktadır. İzleyen yıl �çer�s�nde yapılacak nakden/mahsuben �ade taleb� �ç�n ayrıca b�r YMM Raporu düzenlenmes� gerekmekted�r.

5.000 TL’y� aşan tutarlar �ç�n tem�nat göster�lmes� hal�nde tem�natın göster�l�p belgeler�n tamamlanmasından sonra nakden ve/veya mahsuben
�ade talepler� yer�ne get�r�l�r, tem�nat verg� �nceleme raporu veya YMM Raporu �le çözülür. YMM Raporlarında, �aden�n talep ed�ld�ğ� yıl �ç�n
bel�rlenen l�m�tler geçerl� olur. Örneğ�n; 2012 yılında gerçekleşen �şlemlerle �lg�l� olarak 2013 yılı �çer�s�nde yapılacak �ade talepler�nde 2013 yılı �ç�n
YMM Raporu �le azam� alınab�lecek �ade tutarına �l�şk�n l�m�tler geçerl� olacaktır.

Tebl�ğ�n (IV/D-3) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların bu kapsamdak� nakden/mahsuben �ade talepler�, yukarıda yer alan belgeler�n �brazı
üzer�ne m�ktara bakılmaksızın verg� �nceleme raporu, YMM Raporu veya tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r.

İade taleb�, 429 Ser� No.lu Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ�nde bel�rt�len standart �ade talep d�lekçes� kullanılmak suret�yle yapılır ve bu
d�lekçeye aşağıdak� belgeler eklen�r:

- İnd�r�ml� orana tab� �şlemler�n yapıldığı yılda söz konusu �şlemlere a�t alış ve satış faturaları ve benzer� belgeler�n l�stes�
- Yıllık �ade tutarının hesaplanmasına �l�şk�n tablo
- Yılı �ç�nde mahsup ed�len tutarları aylık olarak gösteren tablo (Bu tabloda yılı �ç�nde mahsubu gerçekleşen tutarların toplamı da tek satırda

göster�lecekt�r.)
- İaden�n talep ed�ld�ğ� �zleyen yılın �lk dönem�nden �aden�n talep ed�ld�ğ� döneme kadar aylar �t�barıyla devreden KDV tutarlarını gösteren

tablo
Örnek:Mükellef (A) ya, 2010 takv�m yılında �ade alacağının 13.300 TL’y� aşan kısmı olan 10.000 TL mahsuben �ade ed�lm�şt�r.
Mükellef 2010 yılının tamamı �ç�n �ade tutarını 13.300 TL’l�k alt sınırı ve yılı �ç�nde mahsuben �ade ed�len kısmı d�kkate almadan,Tebl�ğ�n

(III/B-3.1.2.)bölümüne göre 26.700 TL olarak hesaplamıştır. Bu mükellefe 2011 yılında nakden veya mahsuben �ade ed�leb�lecek azam� tutar [26.700–
(10.000+13.300 )]= 3.400 TL’d�r.

Bu mükellef �ade alacağını Mayıs 2011 dönem� beyannames�nde yaptığı beyan �le talep etmekted�r.
Mükellef�n 2011 yılının Ocak-Mayıs arasındak� dönemlere a�t beyannameler�ndek� devreden verg� tutarları aşağıdak� g�b�d�r:

Ocak 2011 14.300

Şubat 2011 14.200

Mart 2011 13.600

N�san 2011  2.900

Mayıs 2011  4.800

Bu mükellefe yapılacak �ade tutarı, devreden verg�n�n en düşük olduğu N�san 2011 dönem�ndek� 2.900 TL �le sınırlıdır.
3.4.D�ğer Hususlar
3.4.1. İnd�r�ml� Orana Tab� İşlemler�yle B�rl�kte D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler� Bulunan Mükellefler
KDV beyannames�nde �nd�r�ml� orana tab� �şlemler�n yanı sıra d�ğer �şlemlerden doğan �ade alacaklarının bulunması da mümkündür. Toplam

�ade alacağından öncel�kle mükellef�n �thalde alınanlar dışındak� kend� verg� borçlarına mahsubu yapılır. Bu mahsup �şlem�nden sonra �nd�r�ml� orana
tab� �şlemlere a�t b�r KDV alacağının kalması hal�nde kalan tutar, mükellef�n �steğ�ne bağlı olarak s�gorta pr�m borçları �le Tebl�ğ�n (III/B-3.2.2.)
bölümünde sayılan d�ğer borçlarına mahsup ed�leb�l�r. İnd�r�ml� orana tab� �şlemler dışındak� d�ğer �ade hakkı doğuran �şlemlerden doğan KDV
alacaklarının mal ve h�zmet alımlarına �l�şk�n borçlara mahsubu mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle mahsup d�lekçes�nde;

-İade alacağının, �nd�r�ml� orana tab� �şlemler dâh�l, �ade hakkı doğuran �şlem türler� �t�barıyla tutarları,
-Muaccel hale gelm�ş kend� verg� borçlarının toplam tutarı,
-Bu borç tutarının, �ade hakkı doğuran �şlemlerden hang�ler�ne �l�şk�n alacağa mahsup ed�leceğ�,
-Bu mahsuptan sonra, �nd�r�ml� orana tab� �şlemlerden kalacak �ade tutarı (A),
-Varsa �nd�r�ml� orana tab� �şlemlere a�t olup geçm�ş dönemlerde mahsup ed�lemeyen �ade alacağı (B),
-(A + B) toplamından mal ve h�zmet alımlarına �l�şk�n borçlara ve/veya s�gorta pr�m borçlarına mahsubu talep ed�len tutar,

-İnd�r�ml� orana tab� �şlemlere a�t �ade alacağından bu dönemde mahsup ed�lemeyen ve gelecek döneme aktarılan �ade tutarı,
b�r tablo hal�nde yer alır.
İnd�r�ml� orana tab� mal ve h�zmetler�n aynı zamanda tam �st�sna kapsamında tesl�m ve �fa ed�ld�ğ� durumlarda yüklen�len verg�lerden �nd�r�m

yoluyla telaf� ed�lemeyenler�n �lg�l� �şleme �l�şk�n usul ve esaslar çerçeves�nde �ade ed�lmes� gerekmekted�r.
Buna göre �nd�r�ml� orana tab� mal ve h�zmetler� aynı dönemde hem verg�ye tab� hem de tam �st�sna kapsamında tesl�m veya �fa eden

mükellefler�n, bu �şlemlerle �lg�l� yüklend�kler� verg�ler�n, �aden�n talep ed�ld�ğ� verg�lend�rme dönem�ne a�t devreden verg� tutarını aşması hal�nde
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�nd�r�ml� orana tab� �şlemlerden kaynaklanan �ade tutarı, �şlemler�n toplam �ade m�ktarı �ç�ndek� payı d�kkate alınarak hesaplanır.
Örnek: B�r mükellef�n Eylül/2011 verg�lend�rme dönem�ndek� �ade hakkı doğuran �şlemler� �hracat ve �nd�r�ml� orana tab� tesl�mlerden

oluşmaktadır. Mükellef, �hracat tesl�mler�n�n bünyes�ne g�ren verg�y� 120.000 TL, �nd�r�ml� orana tab� tesl�mler�n bünyes�ne g�ren verg�y� 80.000 TL
olarak hesaplamıştır.

Buna göre �lg�l� dönemde �ade hakkı doğuran �şlemler�n bünyes�ne g�ren toplam verg� tutarı �ç�nde �nd�r�ml� orana tab� �şlemler�n payı
[(80/200)x100=40] yüzde 40, �hracat �st�snası kapsamındak� �şlemler�n payı �se [(120/200)x100=60] yüzde 60 olacaktır. Bu paylar d�kkate alınarak
Eylül/2011 verg�lend�rme dönem�nde devreden100.000 TL KDV’n�n yüzde 40’ı olan 40.000 TL’s� �nd�r�ml� orana tab� �şlemlere �l�şk�n yılı �ç�nde
mahsuben �ade esaslarına göre �ade ed�lecekt�r.

3.4.2.İnd�r�ml� Orana Tab� Malların İhraç Kaydıyla Tesl�m�
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geç�c� 17 nc� maddeler� kapsamında �hraç kaydıyla tesl�m ed�len malların �hracı üzer�ne �hraç kaydıyla tesl�m

faturasında hesaplanan ancak tahs�l ed�lmeyen ve tec�l de ed�lemeyen KDV mükellefe �ade ed�lmekted�r. Bu �şlem �nd�r�ml� orana tab� b�r tesl�m �se
hesaplanan KDV tutarını aşan yüklen�mler� de Kanunun (29/2) nc� maddes�ne göre mükellefe �ade ed�leb�l�r. Bu tesl�m neden�yle tec�l ed�lecek KDV
çıkması hal�nde yüklen�len KDV �nd�r�m yoluyla telaf� ed�ld�ğ�nden mükellefe Kanunun (29/2) nc� maddes�ne göre �ade yapılmaz.

İnd�r�ml� orana tab� malların �hraç kaydıyla tesl�mler� ve beyanına �l�şk�n açıklamalara bu Tebl�ğ�n (II/A-8.12.) bölümünde yer ver�lm�şt�r.
Örnek: Konfeks�yon �malatçısı (A), ürett�ğ� 100 adet elb�sey� aded� 100 TL den �hracatçı (B)’ye �hraç kayıtlı tesl�m etm�şt�r. Bu tesl�m �ç�n

�malatçının düzenled�ğ� faturada 10.000 TL bedel üzer�nden 800 TL KDV hesaplanarak beyan ed�lecek ancak �hracatçı tarafından bu KDV tutarı
ödenmeyecekt�r.

 (A) nın öncek� dönemden devreden KDV tutarı 1.500 TL, bu dönemde �nd�r�lecek KDV tutarı 1.200 TL olup sadece bu tesl�me (100 adet elb�se)
�l�şk�n yüklen�m KDV tutarı �se 950 TL’d�r.

Buna göre (A), (B) tarafından elb�seler�n �hraç ed�ld�ğ�nde �hraç kaydıyla tesl�m bedel� üzer�nden hesapladığı ve tec�l edemed�ğ� 800 TL’n�n
�ades�n� �hraç kaydıyla tesl�mlerden kaynaklanan KDV tutarları �ç�n bel�rlenen �ade esaslarına göre 150 TL’s�n� de �nd�r�ml� orana tab� �şlemlerden
kaynaklanan �ade esaslarına göre talep edecekt�r.

3.4.3. Fason Tekst�l ve Konfeks�yon İşler�nde İade Uygulaması
Tekst�l ve konfeks�yon sektöründe �nd�r�ml� orana tab� fason �şlerden doğan KDV �ade alacaklarının yılı �çer�s�nde mahsuben �ades�n� talep

eden mükellefler�n 5.000 TL’y� aşmayan mahsup talepler� verg� �nceleme raporu, YMM Raporu ve tem�nat aranmaksızın, 5.000 TL ve üzer�ndek�
mahsuben �ade talepler� �se tem�nat ve/veya verg� �nceleme raporu sonucuna göre yer�ne get�r�l�r.

Bu kapsamda �şlemler� bulunan mükellefler�n �zleyen yıl �çer�s�nde nakden �ade taleb�nde bulunmaları hal�nde �se nakden �ade talepler�
münhasıran tem�nat ve/veya verg� �nceleme raporu �le yer�ne get�r�l�r.

Mükellefler�n, KDV �ade alacağının tamamı �ç�n tem�nat göstermeler� hal�nde �ade taleb�, öncek� bölümlerde bel�rt�len belgeler�n �braz ed�lm�ş
olması şartıyla tem�natın göster�ld�ğ� tar�h �t�barıyla geçerl�k kazanır, tem�nat verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür.

Verg� �nceleme raporu sonucuna göre yapılacak �adelerde; mahsuben �ade talepler� mahsup talep d�lekçes�n�n verg� da�res�ne ver�ld�ğ� tar�h
�t�barıyla, nakden �ade talepler� �se verg� �nceleme raporunun verg� da�res�ne �nt�kal ett�ğ� tar�h �t�barıyla geçerl�k kazanır.

3.4.4.Süres�nden Sonra İade Taleb�nde Bulunulması
İade alacağının a�t olduğu aylık dönemde mahsuben �ades�n�n talep ed�lmes� �ht�yar�d�r. Bu sebeple �nd�r�ml� orana tab� �şlemler� bulunan

mükellefler hak kazandıkları �ade m�ktarını car� yılın sonrak� dönemler�nde mahsuba konu edeb�lecekler� g�b�, b�r sonrak� yılda da Tebl�ğ�n (III/B-3.2.)
bölümündek� açıklamalara göre talep etmeler� şartıyla nakden veya mahsuben ger� alab�l�rler.

Ancak süres�nde �ade hakkını kullanmayan mükellefler�n, daha sonra düzeltme beyannameler� �le �ade taleb�nde bulunmaları mümkün değ�ld�r.
İzleyen yılın Ocak-Kasım dönemler�nde usulüne uygun olarak �ade taleb�nde bulunan mükellefler�n de talep ed�len �ade tutarını artırmak

amacıyla, sonrak� yıllarda bu dönemlere �l�şk�n düzeltme beyannames� vermek suret�yle �ade taleb�nde bulunmaları söz konusu değ�ld�r. Ancak �zleyen
yıl �çer�s�nde talep ed�len �ade tutarının, aynı yıl �çer�s�nde düzeltme beyannames� �le artırılması mümkün olup bu şek�lde artırılan kısmın �ades�
münhasıran verg� �nceleme raporuna göre yer�ne get�r�l�r.

3.4.5. İade İşlem� Sonuçlandırıldıktan Sonra İnd�r�ml� Orana Tab� İşlemler�n Matrahında Meydana Gelen Değ�ş�kl�kler
3065 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes�nde, malların �ade ed�lmes�, �şlem�n gerçekleşmemes�, �şlemden vazgeç�lmes� veya sa�r sebeplerle

matrahta değ�ş�kl�k vuku bulduğu hallerde, verg�ye tab� �şlemler� yapmış olan mükellefler�n bunlar �ç�n borçlandığı verg�y�; bu �şlemlere muhatap olan
mükellefler�n �se �nd�rme hakkı bulunan verg�y� değ�ş�kl�ğ�n mah�yet�ne uygun şek�lde ve değ�ş�kl�ğ�n vuku bulduğu dönem �ç�nde, �ade olunan
malların f��len �şletmeye g�rm�ş olması ve bu g�r�ş�n defter kayıtları �le beyannamede göster�lmes� kaydıyla, düzelteb�lecekler� hükme bağlanmıştır.

İnd�r�ml� orana tab� tesl�m veya h�zmet�n gerçekleşt�ğ� verg�lend�rme dönem�nden sonra malların �ade ed�lmes�, �şlem�n gerçekleşmemes�,
�şlemden vazgeç�lmes� veya sa�r sebeplerle �şlem matrahının değ�şmes� durumunda b�r düzeltme yapılması gerekmekted�r.

Bu düzeltme defter kayıtları ve beyanname üzer�nde yapılır. Dolayısıyla verg�ye tab� �şlem� gerçekleşt�ren mükellef, hesapladığı verg�y�,
matrahta değ�ş�kl�ğ�n vuku bulduğu döneme a�t beyannamen�n “İnd�r�mler” kulakçığı altındak� “103” kodlu “Satıştan İade Ed�len, İşlem�
Gerçekleşmeyen veya İşlem�nden Vazgeç�len Mal ve H�zmetler Neden�yle İnd�r�lmes� Gereken KDV” satırına yazmak suret�yle tekrar �nd�r�m
hesaplarına alarak düzelt�r.

Bu çerçevede, �nd�r�ml� orana tab� b�r �şleme a�t �ade taleb� sonuçlandırıldıktan sonra KDV �ades�n� ortaya çıkaran �şlemden vazgeç�lmes� veya
satılan malların b�r kısmının ger� gelmes� durumunda aşağıdak� şek�lde hareket ed�l�r:

a) Matrahta değ�ş�kl�ğ�n vuku bulduğu verg�lend�rme dönem�nde, yukarıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde defter kaydı ve beyanname üzer�nde gerekl�
düzeltmey� yapan mükellef�n 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.

b) Mükellef�n, matrahta değ�ş�kl�ğ�n vuku bulduğu dönemde düzeltme �şlem�n� yapmaması hal�nde; �nd�r�ml� orana tab� �şlem neden�yle �ade
ed�len KDV, matrahta 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.

Öte yandan matrahta değ�ş�kl�ğ�n �nd�r�ml� orana tab� malların �ade ed�lmes�nden kaynaklanması durumunda;
c)    İade ed�len malların, �aden�n gerçekleşt�ğ� verg�lend�rme dönem�nde yen�den satışa konu ed�lmes� hal�nde satış daha düşük f�yattan

gerçekleşm�şse (�ade tutarı artacağından) mahsup �şlem� yapılarak aradak� fark, �adeye konu ed�leb�l�r. Satış daha yüksek f�yattan gerçekleşm�şse (�ade
tutarı azalacağından) mahsup �şlem� yapılarak aradak� fark mükelleften tahs�l ed�l�r.

d)   İade ed�len malların daha sonrak� b�r verg�lend�rme dönem�nde satışa konu ed�lmes� hal�nde daha önce �ade ed�len tutar (a) veya (b)
bölümündek� açıklamalara göre mükelleften tahs�l ed�l�r. Mükellef yen� �şlem neden�yle genel esaslara göre �ade taleb�nde bulunur.

e)    Malların �nd�r�ml� orana tab� �şlem�n gerçekleşt�ğ� yılı �zleyen yıl �çer�s�nde �ade ed�lmes� durumunda, mükellefe �ade ed�len tutar, �şlem�n
gerçekleşt�ğ� yıl �çer�s�nde mahsuben �ade alınıp alınmadığı hususu da göz önünde bulundurularak;

 -İzleyen yıl �çer�s�nde Tebl�ğ�n (III/B-3.3.) bölümüne göre �ade taleb�nde bulunulmuş ancak henüz �ade gerçekleşmem�şse �ades� talep ed�len
tutardan düşülmek suret�yle tahs�l ed�l�r.

-İzleyen yıl �çer�s�nde �ade gerçekleşm�ş ya da �ade taleb�nde bulunulmamışsa (a) veya (b) bölümler�ndek� açıklamalara göre hareket ed�l�r.
f)    İade ed�len malların b�r daha satışa konu olmayacak şek�lde zay� olması hal�nde daha önce �ade ed�len tutar, (a) veya (b) bölümüne göre

mükelleften tahs�l ed�l�r.
D�ğer taraftan 3065 sayılı Kanunun (30/c) maddes� uyarınca zay� olan mallar neden�yle yüklen�len verg�ler�n �nd�r�m konusu yapılması

mümkün bulunmadığından daha önce �nd�r�m hesaplarına alınan tutarlar �nd�r�m hesaplarından çıkarılır.
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Örnek: Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan �laçların t�caret�n� yapan mükellef (E), Ocak/2011 verg�lend�rme dönem�nde KDV har�ç
200.000 TL tutarında �nd�r�ml� orana tab� �laç tesl�m�nde bulunmuştur. Bu satış �şlem�ne �l�şk�n olarak 16.000 TL KDV hesaplamıştır. Bu �şlemle �lg�l�
olarak mükellef�n yüklend�ğ� KDV tutarı 40.300 TL olup, �şlem�n gerçekleşt�ğ� verg�lend�rme dönem�nde �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen 24.300 TL,
2011 yılı �ç�n Bakanlar Kurulunca bel�rlenen alt sınırı (14.300 TL) aştığından, mükellef 10.000 TL’n�n �ades�n� talep etm�ş, �ade taleb� mükellef�n
kend�s�ne a�t verg� borçlarına mahsup ed�lmek suret�yle gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Söz konusu satışa konu malların 100.000 TL’l�k kısmı N�san/2011 verg�lend�rme dönem�nde mükellefe �ade ed�lm�şt�r.
-Malların b�r kısmının �ade ed�ld�ğ� N�san 2011 verg�lend�rme dönem�nde, Ocak-N�san 2011 arasındak� dönemlerde gerçekleşen d�ğer �nd�r�ml�

orana tab� �şlemler de d�kkate alınarak mal �adeler� düşüldükten sonra �adeye hak kazanılan tutar hesaplanacak ve Bakanlar Kurulunca bel�rlenen
sınırın aşılıp aşılmamasına göre gerekl� düzeltme yapılacaktır.

Buna göre Ocak-N�san 2011 arasındak� dönemlerde mükellef�n �nd�r�ml� orana tab� başka tesl�m�n�n olmaması durumunda, 100.000 TL +
8.000 TL KDV mal �ades� düşüldükten sonra �nd�r�ml� orana tab� tesl�m tutarı 200.000 TL +16.000 TL KDV tutarından 100.000 TL + 8.000 TL KDV
tutarına düşecekt�r. İnd�r�ml� orana tab� tesl�mle �lg�l� olarak yüklen�len verg� de 40.300 TL’den 20.150 TL’ye düşecekt�r. İnd�r�m yoluyla telaf�
ed�lemeyen verg� �se (20.150 – 8.000=) 12.150 TL’ye düşecekt�r. Bu tutar da Bakanlar Kurulunca 2011 yılı �ç�n bel�rlenen 14.300 TL’n�n altında
kaldığından, Ocak 2011 dönem�nde �ade alınan 10.000 TL’n�n tamamının N�san 2011 dönem�nde düzelt�lmes� ve gec�kme fa�z� ve ceza uygulanmaksızın
tahs�l� gerekecekt�r.

-Mükellef, N�san 2011 verg�lend�rme dönem�nde �ade ed�len mallarla �lg�l� olarak bu dönemde önceden alınan tutarın �ades� �ç�n müracaat
etmey�p, Haz�ran/2011 verg�lend�rme dönem�nde verg� da�res�ne müracaat etm�şse ya da bu durum Haz�ran/2011 verg�lend�rme dönem�nde tesp�t
ed�lm�şse Ocak verg�lend�rme dönem�nde mahsuben �ade ed�len tutar, N�san ayından Haz�ran ayına kadar gec�kme fa�z� uygulanarak verg� z�yaı
cezasıyla b�rl�kte mükelleften tahs�l ed�lecekt�r.

-İade alınan mallar, N�san/2011 verg�lend�rme dönem�nde 80.000 TL + 6.400 TL KDV’ye satılmışsa, �ade tutarı yen�den hesaplanacak, satış
f�yatının Ocak 2011 dönem�ndek� satış f�yatından düşük olması neden�yle �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV, satış f�yatındak� azalma n�spet�nde
azalacaktır. Buna göre 100.000 TL + 8.000 TL KDV tutarı 80.000 TL + 6.400 TL KDV’ye düşeceğ�nden, �adeye hak kazanılan tutar (�nd�r�m yoluyla
telaf� ed�lemeyen KDV) 1.600 TL artacaktır. Yapılan yen� hesaplama net�ces�nde, Ocak 2011 dönem�nde �ade alınan 10.000 TL’ye ek olarak, �adeye hak
kazanılan 1.600 TL N�san 2011 dönem�nde �adeye konu ed�leb�lecekt�r.

-İade alınan malların N�san 2011 verg�lend�rme dönem�nde 150.000 TL + 12.000 TL KDV’ye satılması durumunda,  �nd�r�m yoluyla telaf�
ed�leb�lecek verg� Ocak 2011’dek� satış f�yatıyla N�san 2011 dönem�ndek� satış f�yatı arasında oluşan 50.000 TL olumlu fark n�spet�nde, (50.000 x
%8=) 4.000 TL artacaktır. Ocak- N�san 2011 arasında mükellef�n başka �nd�r�ml� orana tab� tesl�m�n�n olmadığını varsayarsak toplamda hesaplanan
verg� tutarı (250.000 x %8=) 20.000 TL’ye yükselecek, �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV tutarı �se (40.300 – 20.000=) 20.300 TL’ye düşecekt�r.
Bu durumda �ade alınab�lecek tutar Bakanlar Kurulunca bel�rlenen alt sınır d�kkate alındıktan sonra (20.300 – 14.300=) 6.000 TL’ye düşecekt�r.
Dolayısıyla �nd�r�ml� orana tab� tesl�m neden�yle �adeye hak kazanılan tutar, �nd�r�m yoluyla telaf� ed�len tutar kadar azalacak ve (10.000 – 6.000=)
4.000 TL KDV tutarı N�san 2011 dönem�nde gec�kme fa�z� ve verg� z�yaı cezası uygulanmaksızın ger� alınacaktır.

N�san 2011 verg�lend�rme dönem�nde �ade alınan �laçların kullanım süreler�n�n dolması neden�yle tekrar satışa konu ed�lemeyerek zay� olması
durumunda, Ocak-N�san 2011 dönem�nde �nd�r�ml� orana tab� başka b�r tesl�m bulunmuyorsa �ade hesaplaması tekrar yapılacak, �nd�r�ml� orana tab�
tesl�m tutarı 100.000 TL + 8.000 TL KDV’ye, bu tesl�me �l�şk�n yüklen�len verg� tutarı da 20.150 TL’ye düşecek, dolayısıyla �nd�r�m yoluyla telaf�
ed�lemeyen verg� de (20.150 – 8.000=) 12.150 TL’ye düşecekt�r. Bu tutar da Bakanlar Kurulunca bel�rlenen sınırın altında kaldığından Ocak 2011
dönem�nde �ade ed�len 10.000 TL’n�n tamamı, N�san 2011 dönem�nde gec�kme fa�z� ve verg� z�yaı cezası uygulanmaksızın ger� alınacaktır. 12.150 TL
tutarındak� �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV �se kümülat�f hesaplamada sonrak� dönemlerde d�kkate alınacaktır.

Ayrıca kullanım süreler� dolduğundan zay� olan söz konusu mallar neden�yle yüklen�len verg�ler de 3065 sayılı Kanunun (30/c) maddes�
uyarınca �nd�r�m hesaplarından çıkarılmak suret�yle düzelt�lecekt�r.

3.4.6.Özel Hesap Dönem� Tay�n Ed�len Mükellefler�n İade Talepler�
Kazancın tesp�t� yönünden kend�ler�ne özel hesap dönem� tay�n olunan gel�r ya da kurumlar verg�s� mükellefler�nce, �nd�r�ml� orana tab�

�şlemler neden�yle yüklen�len ancak �şlem�n gerçekleşt�ğ� verg�lend�rme dönem�nde �nd�r�m yoluyla g�der�lemeyen ve yılı �ç�nde de mahsubu
yapılamayan verg�ler�n bu mükelleflere nakden �ades�, takv�m yılı esasına göre yer�ne get�r�lecekt�r.

3.4.7.Öncek� Yıllara A�t İade Ed�lmeyen Alt Sınır Tutarları
İnd�r�ml� orana tab� �şlemlere �l�şk�n olarak geçm�ş yıllar �ç�n bel�rlenen alt sınırlar, doğrudan car� yıla �l�şk�n �ade hesabına dâh�l ed�lmez,

devreden KDV hesabında muhafaza ed�l�r. Dolayısıyla �nd�r�ml� orana tab� �şlemlere �l�şk�n �ade hesabında alt sınır olarak yalnızca car� yıl �ç�n
bel�rlenen tutarın d�kkate alınması gerekmekted�r.

3.5. İade Talepler�n�n Beyannamede Göster�lmes�
3.5.1. Yılı İç�nde İade Talepler�n�n Beyannamede Göster�lmes�
Yılı �ç�ndek� mahsuben �ade talepler�nde “İst�snalar ve D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığındak� "D�ğer İade Hakkı Doğuran

İşlemler" tablosundan 406 kodlu satır seç�lecek, satırın "Tesl�m ve H�zmet Bedel�" sütunu �le "İadeye Konu Olan KDV" sütununa Tebl�ğ�n (III/B-
3.1.1.) bölümüne göre bel�rlenen �ade tutarı yazılır.

3.5.2.Yıllık İade Talepler�n�n Beyannamede Göster�lmes�
Yılı �ç�nde mahsuben �ade ed�lemeyen verg�ler �ç�n �zleyen yılda yapılacak �ade talepler�nde, “İst�snalar ve D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler”

kulakçığındak� "D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 439 kodlu satır seç�lecek ve bu satırın "Tesl�m ve H�zmet Bedel�" sütununa öncek�
yıldak� toplam �şlem bedel�, "İadeye Konu Olan KDV" sütununa Tebl�ğ�n (III/B-3.1.2.) bölümündek� açıklamalara göre bel�rlenen �ade tutarı yazılır.

3.5.3.Yılı İçer�s�nde Mahsup Ed�lemeyen Tutarların Beyannamede Göster�lmes�
İades� talep ed�len tutarlar, �aden�n talep ed�ld�ğ� dönemde “devreden verg�” tutarından çıkarılır. İnd�r�ml� orana tab� �şlem�n gerçekleşt�ğ� yıl

�çer�s�nde mahsuben �ades� talep ed�len tutarların da �aden�n talep ed�ld�ğ� verg�lend�rme dönem�nde devreden verg� tutarından çıkarılması
gerekmekted�r. Bu şek�lde devreden verg� tutarından çıkarılıp mahsuben �ades� talep ed�len tutarlardan �ades� gerçekleşmeyen tutarlar, en erken �zleyen
verg�lend�rme dönem�ne; en geç �zleyen yılın Ocak verg�lend�rme dönem�ne a�t beyannamede, “İnd�r�mler” kulakçığı altında bu amaçla �hdas ed�len
106 No.lu “İnd�r�ml� Orana Tab� İşlemlerle İlg�l� Mahsuben İades� Gerçekleşmeyen KDV”  satırına yazılmak suret�yle yen�den devreden KDV
tutarlarına dah�l ed�l�r ve daha sonrak� �ade talepler�n�n hesaplanmasında d�kkate alınır. Bu şek�lde �ades� gerçekleşmeyen tutarların devreden KDV
hesabına dâh�l ed�lmes�, söz konusu tutarlar �t�barıyla �ade taleb�nden vazgeç�ld�ğ�n� göster�r.

Örnek: Müteahh�tl�k faal�yet�nde bulunan (M) f�rması, 2011 yılının Haz�ran ve Ağustos verg�lend�rme dönemler�nde 150 m²’n�n altında konut
tesl�mler�nde bulunmuştur. İnd�r�ml� orana tab� söz konusu tesl�mler� neden�yle yüklend�ğ� ancak �nd�r�m yoluyla telaf� edemed�ğ� tutarı, bu bölümdek�
açıklamalara göre hesaplamış ve 2011 yılı �ç�n bel�rlenen alt sınır olan 14.300 TL’y� düştükten sonra kalan 190.000 TL’l�k tutarın mahsuben �ades�n�
Ağustos/2011 verg�lend�rme dönem�nde talep etm�şt�r. Bu tutarın 152.000 TL l�k kısmı, Eylül 2011 dönem�nde verg� borçlarına mahsuben �ade
ed�lm�şt�r.

Dolayısıyla mükellef�n yılı �ç�nde mahsuben �ades�n� talep ett�ğ� 190.000 TL, �aden�n talep ed�ld�ğ� Ağustos/2011 verg�lend�rme dönem�nde
devreden verg� tutarından çıkarılmıştır. Bu durumda mahsuben �ades� talep ed�l�p devreden verg� tutarından çıkarılmakla beraber mahsuben �ades�
gerçekleşmeyen 38.000 TL’l�k tutar, en erken Eylül/2011 dönem�ne, en geç 2012 yılının Ocak verg�lend�rme dönem�ne a�t beyannamen�n “İnd�r�mler”
kulakçığı altındak� 106 No.lu “İnd�r�ml� Orana Tab� İşlemlerle İlg�l� Mahsuben İades� Gerçekleşmeyen KDV” satırına yazılmak suret�yle �zleyen
verg�lend�rme dönemler�ne �l�şk�n �ade hesaplarında d�kkate alınmak üzere yen�den devreden KDV tutarlarına dâh�l ed�lecekt�r.

3.6.Açıklamalı Örnek
Tarım aletler�n�n t�caret�n� yapan mükellef (Z)’n�n, 2012 yılında yapmış olduğu �nd�r�ml� orana tab� tesl�mler�yle �lg�l� b�lg�ler aşağıdadır:
1. Mükellef�n Ocak/2012 verg�lend�rme dönem�nde devreden verg�s� 50.000 TL d�r.
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2. Şubat/2012 verg�lend�rme dönem�nde 2012 yılı �ç�n bel�rlenen alt sınır olan 15.800 TL’l�k tutar aşılmış ve mükellef, bu tutarı aşan 4.200
TL’n�n �ades�n� talep etm�şt�r. Şubat/2012 verg�lend�rme dönem�nde �ades� talep ed�len tutar düşülmeden öncek� devreden KDV tutarı 60.000 TL’d�r.
İades� talep ed�len 4.200 TL’n�n tamamı mükellef�n kend�s�ne a�t verg� borçlarına mahsuben �ade ed�lm�şt�r.

Mükellef yukarıda bel�rt�len b�lg�ler çerçeves�nde Şubat/2012 verg�lend�rme dönem� �ade taleb� �ç�n aşağıdak� tabloyu hazırlayacaktır. 
Tablo 1:

ÖNEM

İ N D İ R İ M L İO R A N A T A B
İ

İ Ş L E M
FARK

 (4-3)

ÖNCEKİ
DÖNEM

SONU İADE
EDİLEBİLİR

KDV
TUTARI

İADEYE
ESAS KDV

TUTARI
 (Kümülat�f)

(5+6)

İADE
EDİLEBİ-
LİR KDV
TUTARI

 

 
 

DEVREDEN
KDV

MAHSUBU
GERÇEK-

LEŞEN
KDVBEDEL

HESAP-
LANAN

KDV

YÜKLENİ-
LEN KDV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

CAK 50.000 4.000 6.000 2.000 0 2.000 0 50.000 0

UBAT 200.000 16.000 34.000 18.000 2.000 20.000 4.200 60.000 4.200

Tablo �le �lg�l� açıklamalar aşağıdadır:
a) Mükellef�n Ocak ayındak� �nd�r�ml� orana tab� tesl�mler�ne �l�şk�n KDV har�ç bedel 50.000 TL, �şlem�n bünyes�ne g�ren KDV 6.000 TL, bu

tesl�m bedel� üzer�nden hesaplanan KDV 4.000 TL, yüklen�len ve hesaplanan tutarlar arasındak� fark 2.000 TL’d�r. Bu tutar, Ocak verg�lend�rme
dönem� sonu �t�barıyla “İadeye Esas KDV Tutarı”dır. Ancak devreden verg� tutarı elver�şl� olmasına rağmen �lg�l� yıl �ç�n bel�rlenen alt sınır
aşılmadığından bu tutarın �ade olarak talep ed�lmes� söz konusu olmayıp, “İade Ed�leb�l�r KDV Tutarı” sütununa “0” yazılır.

b) Şubat ayında yüklen�len ve hesaplanan KDV farkı 18.000 TL’d�r. Bu tutarın "Ocak Sonu Kümülat�f İade Ed�leb�l�r KDV" tutarı �le
toplanması sonucu bulunan 20.000 TL, Şubat verg�lend�rme dönem� sonu �t�barıyla “İadeye Esas KDV Tutarı”dır. Bu tutarın 2012 yılı �ç�n bel�rlenen
alt sınırı aşan kısmı olan (20.000-15.800)= 4.200 TL Şubat dönem� devreden KDV tutarı (�ades� talep ed�len tutar düşülmeden öncek� tutar) �le
karşılaştırılır. Şubat verg�lend�rme dönem� devreden KDV tutarı(60.000TL), 4.200 TL’n�n üzer�nde olduğundan, 4.200 TL’n�n tamamı taleb�
doğrultusunda mükellefe mahsuben �ade ed�lm�şt�r. İades� talep ed�len bu tutar tablonun mahsubu gerçekleşen KDV sütununa yazılır.

3. Mükellef, Mart ve N�san/2012 verg�lend�rme dönemler�nde �nd�r�ml� orana tab� herhang� b�r tesl�mde bulunmamıştır. Dolayısıyla bu
dönemlerde �ade taleb�nde bulunulması mümkün değ�ld�r.

4. Mükellef�n Mayıs/2012 verg�lend�rme dönem�nde �nd�r�ml� orana tab� 20.000 TL’l�k tesl�mler� üzer�nden hesapladığı KDV 1.600 TL, bu
�şlemler� neden�yle yüklend�ğ� KDV 900 TL olup aradak� 700 TL’l�k negat�f fark, Mayıs verg�lend�rme dönem� sonu �adeye esas KDV tutarına (-)
olarak yansıtılmış ve bu tutar 19.300 TL olarak hesaplanmıştır.Bu tutar, �lg�l� yıl �ç�n bel�rlenen alt sınır (15.800 TL) ve Şubat/2012 dönem�nde
mahsuben �ades� gerçekleşen (4.200 TL) tutar toplamının (20.000 TL) altında kaldığı �ç�n mükellef�n �ade taleb�nde bulunması söz konusu değ�ld�r.

5. Mükellef, Haz�ran/2012 verg�lend�rme dönem�nde 100.000 TL �nd�r�ml� orana tab� tesl�mde bulunmuş, 15.700 TL �ade talep etm�şt�r.
Mükellef, Haz�ran/2012 verg�lend�rme dönem�ndek� �ade taleb�ne yönel�k olarak aşağıdak� tabloyu hazırlayacaktır:

Tablo 2:

DÖNEM

İ N D İ R İ M L İ O R A N A
T A B İ İ Ş L E M

FARK
 (4-3)

ÖNCEKİ
DÖNEM

SONU İADE
EDİLEBİLİR

KDV
TUTARI

İADEYE
ESAS KDV

TUTARI
 (Kümülat�f)

(5+6)

 
İADE

EDİLEBİ-
LİR KDV
TUTARI

 

 
 

DEVREDEN
KDV

 

MAHSUBU
GERÇEK-

LEŞEN
KDVBEDEL

HESAP-
LANAN

KDV

YÜKLE-
NİLEN
KDV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
CAK 50.000 4.000 6.000 2.000 0 2.000 0 50.000 0

UBAT 200.000 16.000 34.000 18.000 2.000 20.000 4.200 60.000 4.200

ART 0 0 0 0 20.000 20.000 0 55.800 0

SAN 0 0 0 0 20.000 20.000 0 75.000 0

AYIS 20.000 1.600 900 -700 20.000 19.300 0 60.000 0

AZİRAN 100.000 8.000 24.400 16.400 19.300 35.700 15.700 80.000 15.700

 
Tablo �le �lg�l� açıklamalar aşağıdadır:
c) Mart ve N�san verg�lend�rme dönemler�nde mükellef�n �nd�r�ml� orana tab� �şlemler� bulunmadığı �ç�n �ade taleb�nde bulunab�lmes� mümkün

değ�ld�r. Bu nedenle, her �k� dönem �t�barıyla dönem sonu �adeye esas KDV tutarı olarak Şubat verg�lend�rme dönem� sonu �adeye esas KDV tutarı olan
20.000 TL yazılmıştır.

ç) Mayıs verg�lend�rme dönem�ndek� �nd�r�ml� orana tab� tesl�mlere �l�şk�n KDV har�ç bedel 20.000 TL, �şlem�n bünyes�ne g�ren KDV 900 TL,
bu tesl�mler üzer�nden hesaplanan KDV 1.600 TL, yüklen�len ve hesaplanan tutarlar arasındak� fark eks� 700 TL’d�r. Bu tutar öncek� dönem sonu
�t�barıyla �ade ed�leb�l�r KDV tutarından (20.000 TL) düşülmüş ve Mayıs verg�lend�rme dönem� sonu �adeye esas tutar 19.300 TL olarak
hesaplanmıştır. Mayıs verg�lend�rme dönem�nde devreden KDV tutarı (60.000 TL) �ade ed�leb�l�r KDV tutarının üstünde olmasına rağmen �adeye esas
kümülat�f tutar (19.300 TL) �lg�l� yıl �ç�n bel�rlenen alt sınır (15.800 TL) ve Şubat/2012 dönem�nde mahsuben �ades� gerçekleşen (4.200 TL) tutar
toplamını (20.000 TL) aşmadığı �ç�n mükellef�n �ade taleb�nde bulunması mümkün değ�ld�r.

d) Mükellef�n, Haz�ran verg�lend�rme dönem�ndek� �nd�r�ml� orana tab� tesl�mler�ne �l�şk�n KDV har�ç bedel 100.000 TL, �şlem�n bünyes�ne
g�ren KDV 24.400 TL, tesl�m bedel� üzer�nden hesaplanan KDV 8.000 TL, yüklen�len ve hesaplanan tutarlar arasındak� fark 16.400 TL’d�r. Bu
dönemde, �ades� talep ed�len tutar düşülmeden öncek� devreden KDV tutarı 80.000 TL’d�r.

Bu döneme �l�şk�n olarak hesaplanan 16.400 TL’l�k tutar Mayıs verg�lend�rme dönem� sonu �t�barıyla �adeye esas KDV tutarı olan 19.300 TL
�le toplanmış ve Haz�ran verg�lend�rme dönem� sonu �adeye esas KDV tutarı 35.700 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutar kümülat�f tutar olup bu tutardan
�lg�l� yıl �ç�n bel�rlenen alt sınır ve daha önce mahsuben �ades� alınan tutar toplamı düşülerek [35.700-(15.800+4.200)]=15.700 TL rakamına
ulaşılmıştır. Bu tutar (15.700 TL), �aden�n talep ed�ld�ğ� dönem beyannames�ne göre �ade tutarı (15.700 TL) düşülmeden öncek� “devreden KDV tutarı”
olan 80.000 TL’n�n altında kaldığından 15.700 TL’l�k tutarın mahsuben �ades� talep ed�lm�ş ve bu tutarın tamamı mükellef�n kend�s�ne a�t verg�
borçlarına mahsuben �ade ed�lm�şt�r.

Ayrıca Haz�ran dönem�nde �ades� talep ed�len tutar, �şlem bedel�n�n (% 10)’unu aşmakla b�rl�kte Ocak verg�lend�rme dönem�nden �aden�n talep
ed�ld�ğ� bu döneme kadar azam� �ade tutarı aşılmadığından �aden�n verg� �nceleme raporuna göre yer�ne get�r�lmes�ne gerek bulunmamaktadır.

6. Mükellef�n Temmuz ve Ağustos verg�lend�rme dönemler�nde �nd�r�ml� orana tab� �şlemler� bulunmakla beraber d�ğer �şlemler� üzer�nden
hesaplanan KDV neden�yle “Ödenecek Verg�s�” çıkmıştır. Dolayısıyla Temmuz verg�lend�rme dönem�nden �t�baren hesaplamaya yen�den
başlanılacaktır. Temmuz verg�lend�rme dönem�nde 150.000 TL’l�k �nd�r�ml� orana tab� �şlem yapılmış ve 12.000 TL KDV hesaplanmıştır. İşlem�n
bünyes�ne g�ren verg� 18.000 TL olduğundan Temmuz dönem� yüklen�m farkı 6.000 TL’d�r.

Ancak bu dönem �t�barıyla devreden KDV tutarı “0” olduğu �ç�n mükellef�n 6.000 TL’n�n �ades�n� talep etmes� söz konusu değ�ld�r. Ayrıca
�nd�r�m yoluyla tamamı g�der�len 6.000 TL’l�k tutarın kümülat�f �ade hesabında d�kkate alınması da mümkün değ�ld�r.
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7. Mükellef, Ağustos verg�lend�rme dönem�nde 120.000 TL’l�k �nd�r�ml� orana tab� tesl�mde bulunmuş olup �şlem bedel� üzer�nden 9.600 TL
KDV hesaplamıştır. Mükellef�n bu �şlemle �lg�l� olarak yüklend�ğ� verg� �se 14.600 TL’d�r. Dolayısıyla bu aya a�t yüklen�m farkı 5.000 TL olarak
hesaplanmıştır. Öncek� dönemden herhang� b�r tutar aktarılmadığı �ç�n �adeye esas kümülat�f tutar 5.000 TL’d�r.

Ancak bu dönem �t�barıyla devreden KDV tutarı “0” olduğu �ç�n mükellef�n 5.000 TL’n�n �ades�n� talep etmes� söz konusu değ�ld�r. Ayrıca
�nd�r�m yoluyla tamamı g�der�len 5.000 TL’l�k tutarın kümülat�f �ade hesabında d�kkate alınması da mümkün değ�ld�r.

Dolayısıyla mükellef tarafından bu dönemlerdek� �şlemler�ne yönel�k olarak �ade taleb�nde bulunulamayacaktır.
8. Eylül verg�lend�rme dönem� sonu �t�barıyla kümülat�f �adeye esas tutar 12.000 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutar �lg�l� yıl �ç�n bel�rlenen alt

sınır olan 15.800 TL’n�n altında kaldığından, mükellef�n bu dönemde �ade taleb�nde bulunması söz konusu değ�ld�r.
9. Mükellef�n, Ek�m verg�lend�rme dönem�nde KDV har�ç 180.000 TL �nd�r�ml� orana tab� �şlem� bulunmakta olup, Ek�m verg�lend�rme

dönem� sonu �t�barıyla �adeye esas tutar 27.600 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutardan �lg�l� yıl �ç�n bel�rlenen alt sınır düşüldükten sonra (27.600-
15.800)=11.800 TL’l�k �ade ed�leb�l�r tutara ulaşılmıştır. Mükellef�n Ek�m/2012 dönem�ne a�t KDV beyannames�ndek� devreden KDV tutarı 27.600
TL’d�r. Mükellef�n bu dönem �t�barıyla devreden verg� tutarının altında kalan 11.800 TL’n�n �ades�n� talep etme hakkı vardır. Ancak mükellef bu
dönemde �ade taleb�nde bulunmamıştır.

10. Mükellef�n Kasım verg�lend�rme dönem�nde KDV har�ç 200.000 TL’l�k satışı vardır. Kasım verg�lend�rme dönem� sonu �t�barıyla �adeye
esas kümülat�f KDV tutarı 31.600 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutardan, daha öncek� dönemde �ade talep ed�lmed�ğ� �ç�n yalnızca �lg�l� yıl �ç�n
bel�rlenen alt sınır düşüldükten sonra (31.600-15.800)=15.800 TL’l�k �ade ed�leb�l�r tutara ulaşılmıştır. Ancak mükellef bu dönemde de �ade taleb�nde
bulunmamıştır.

11.Mükellef�n, Aralık/2012 verg�lend�rme dönem�nde KDV har�ç 50.000 TL �nd�r�ml� orana tab� tesl�m� bulunmakta olup, mükellef Aralık
verg�lend�rme dönem�nde mahsuben �ade taleb�nde bulunmamış 2012 yılındak� �şlemler�ne yönel�k olarak 2013 yılının Şubat verg�lend�rme dönem�nde
nakden �ade talep etm�şt�r.

Mükellef�n Ocak/2013 verg�lend�rme dönem�nde 60.000 TL, Şubat/2013 verg�lend�rme dönem�nde de 75.000 TL devreden verg�s�
bulunmaktadır.

Mükellef, Şubat/2013 verg�lend�rme dönem�nde yapacağı başvuruda aşağıdak� tabloyu hazırlayacaktır:
Tablo 3:

DÖNEM

İ N D İ R İ M L İ O R A N A
T A B İ İ Ş L E M

FARK
 (4-3)

ÖNCEKİ
DÖNEM

SONU İADE
EDİLEBİLİR

KDV
TUTARI

İADEYE
ESAS KDV

TUTARI
 (Kümülat�f)

(5+6)

 
İADE

EDİLEBİ-
LİR KDV
TUTARI

 

 
 

DEVREDEN
KDV

 

MAHSUBU
GERÇEK-

LEŞEN
KDVBEDEL HESAPLA-

NAN KDV

YÜKLE-
NİLEN
KDV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

CAK 50.000 4.000 6.000 2.000 0 2.000 0 50.000 0

UBAT 200.000 16.000 34.000 18.000 2.000 20.000 4.200 60.000 4.200

ART 0 0 0 0 20.000 20.000 0 55.800 0

SAN 0 0 0 0 20.000 20.000 0 75.000 0

AYIS 20.000 1.600 900 -700 20.000 19.300 0 60.000 0

AZİRAN 100.000 8.000 24.400 16.400 19.300 35.700 15.700 80.000 15.700

EMMUZ 150.000 12.000 18.000 6.000 0 6.000 0 0 0

ĞUSTOS 120.000 9.600 14.600 5.000 0 5.000 0 0 0

YLÜL 150.000 12.000 24.000 12.000 0 12.000 0 12.000 0

KİM 180.000 14.400 30.000 15.600 12.000 27.600 11.800 27.600 0

ASIM 200.000 16.000 20.000 4.000 27.600 31.600 15.800 31.600 0

RALIK 50.000 4.000 13.400 9.400 31.600 41.000 10.200 41.000 0

L İÇERİSİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞEN TOPLAM İADE TUTARI 19.900

 
Tablo �le �lg�l� açıklamalar aşağıdadır:
e) Mükellef�n Temmuz ve Ağustos verg�lend�rme dönemler�nde �nd�r�ml� orana tab� �şlemler� bulunmakla b�rl�kte d�ğer �şlemler� neden�yle

ödenecek verg�s� çıktığından bu dönemlere a�t dönem sonu �ade ed�leb�l�r KDV tutarı bulunmamaktadır.
f) Mükellef, Eylül verg�lend�rme dönem�nde �adeye esas tutar �lg�l� yıl �ç�n bel�rlenen 15.800 TL’y� aşmadığı �ç�n �ade talep edemem�şt�r.
g) Ek�m verg�lend�rme dönem�nde �se hak kazandığı 11.800 TL’l�k tutarın �ades�n� talep etmem�şt�r.
ğ) Mükellef, Kasım verg�lend�rme dönem�nde KDV har�ç 200.000 TL’l�k �nd�r�ml� orana tab� tesl�mde bulunmuştur. Bu �şlem�n bünyes�ne

g�ren KDV 20.000 TL, tesl�mler üzer�nden hesaplanan KDV 16.000 TL, yüklen�len ve hesaplanan tutarlar arasındak� fark 4.000 TL’d�r. Bu tutar Ek�m
verg�lend�rme dönem� sonu �t�barıyla kümülat�f �adeye esas tutar olan 27.600 TL �le toplanmış ve Kasım verg�lend�rme dönem� sonu �t�barıyla �adeye
esas tutar 31.600 TL olarak hesaplanmıştır. Bu tutardan, daha öncek� dönemde �ade talep ed�lmed�ğ� �ç�n yalnızca �lg�l� yıl �ç�n bel�rlenen alt sınır
düşüldükten sonra (31.600-15.800)=15.800 TL’l�k �ade ed�leb�l�r tutara ulaşılmıştır.

Ancak, mükellef bu dönemde de �ade taleb�nde bulunmamıştır.
h) Aralık verg�lend�rme dönem�ndek� �nd�r�ml� orana tab� tesl�mlere �l�şk�n KDV har�ç bedel 50.000 TL, �şlem�n bünyes�ne g�ren KDV 13.400

TL, tesl�m bedeller� üzer�nden hesaplanan KDV 4.000 TL, yüklen�len ve hesaplanan tutarlar arasındak� fark 9.400 TL’d�r. Bu tutar, Kasım
verg�lend�rme dönem� sonu �t�barıyla kümülat�f �adeye esas KDV tutarı olan 31.600 TL �le toplanmış ve Aralık verg�lend�rme dönem� sonu �t�barıyla
�adeye esas toplam tutar 41.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Bu tutardan �lg�l� yıl �ç�n bel�rlenen alt sınır ve yıl �çer�s�nde mahsuben �ades� gerçekleşen tutarlar düşülmek suret�yle �ade tutarı, [41.000-
(15.800+4.200+15.700)]= 5.300 TL olarak hesaplanacaktır. Bu tutar, Ocak/2013 ve Şubat/2013 verg�lend�rme dönemler�ndek� devreden KDV
tutarlarından düşük olduğundan �ades� talep ed�len tutarın tamamı, taleb� doğrultusunda mükellefe nakden �ade ed�lecekt�r.

 
C. İNDİRİM
1. Verg� İnd�r�m�
3065 sayılı Kanunun (29/1) �nc� maddes�ne göre mükellefler, yaptıkları verg�ye tab� �şlemler üzer�nden hesaplanan KDV’den, faal�yetler�ne

�l�şk�n olarak, kend�ler�ne yapılan tesl�m ve h�zmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzer� ves�kalarda göster�len KDV’y� veyahut
�thal ett�kler� mal ve h�zmetler dolayısıyla öded�kler� KDV’y� �nd�reb�l�rler.

Mükellef, �ş� �le �lg�l� olarak satın aldığı veya �thal ett�ğ� mallar veyahut yaptırdığı h�zmetler dolayısıyla hesaplanan verg�y�, tesl�m ett�ğ� mallar
veya yaptığı h�zmetler dolayısıyla hesaplanan KDV’den �nd�r�r ve aradak� farkı verg� da�res�ne yatırır. Mükellef�n �nd�r�m konusu yaptığı verg� �se daha
öncek� safhada verg� da�res�ne �nt�kal ett�r�lm�şt�r.
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Örnek: KDV’ye tab� mal tesl�m� ve h�zmet �fası �le �şt�gal eden (A) Anon�m Ş�rket�'n�n, b�r verg�lend�rme dönem� �ç�ndek�, mal ve h�zmet
alımlarının tutarı 10.000 TL, bu alışları dolayısıyla düzenlenen faturalarda göster�len KDV �se 1.800 TL'd�r. Söz konusu ş�rket tarafından aynı
verg�lend�rme dönem�nde gerçekleşt�r�len 13.000 TL tutarındak� mal tesl�m� dolayısıyla düzenlenm�ş bulunan faturalarda 2.340 TL tutarında KDV
hesaplanmıştır. Bu durumda, 2.340 TL tutarındak� hesaplanan KDV’den, alış faturalarında göster�len 1.800 TL tutarındak� KDV �nd�r�lecek, kalan
(2.340 – 1.800) 540 TL tutarındak� verg� �se verg�lend�rme dönem�n� tak�p eden ayın 24 üncü günü akşamına kadar beyan ed�lecek ve 26 ncı günü
akşamına ödenecekt�r.

Verg� �nd�r�m�, verg�lend�rme dönemler� �t�barıyla olur. Mükellefler b�r verg�lend�rme dönem�nde tesl�m ett�ğ� mallar dolayısıyla hesaplanan
KDV toplamından, sadece o malların alışında hesaplanan verg�y� değ�l, aynı verg�lend�rme dönem�nde satın aldığı d�ğer mallar dolayısıyla düzenlenen
fatura ve benzer� ves�kalarda göster�len KDV’y� de �nd�reb�l�rler. Bunun doğal sonucu olarak b�r verg�lend�rme dönem�nde �nd�r�lecek KDV toplamı,
mükellefler�n verg�ye tab� �şlemler� dolayısıyla hesaplanan KDV toplamından fazla olab�l�r. Bu takd�rde, aradak� fark b�r sonrak� verg�lend�rme
dönem�ne devred�lerek, o döneme a�t �nd�r�lecek verg� tutarına eklen�r.

Örnek: (A) Anon�m Ş�rket�'n�n b�r verg�lend�rme dönem�nde verg�ye tab� �şlemler� üzer�nden hesaplanan KDV 1.000 TL, aynı verg�lend�rme
dönem�ndek� mal ve h�zmet alımları dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzer� ves�kalarda göster�len KDV toplamı 1.500 TL �se, aradak� fark olan
(1.500 – 1.000 =) 500 TL tutarındak� �nd�r�lemeyen KDV, b�r sonrak� döneme devrolunacak ve �ade konusu yapılmayacaktır.

İkt�sap ed�len amort�smana tab� �kt�sad� kıymetler dolayısıyla yüklen�len verg�ler genel esaslar çerçeves�nde �nd�r�m konusu yapılır.
Öte yandan, �şletmede kullanılmak üzere �mal ve �nşa ed�len amort�smana tab� �kt�sad� kıymetler�n akt�fe alınması veya kullanılmaya

başlanması hal�nde, verg� hesaplanıp beyan ed�lmez. İşletmede kullanılmak üzere �mal veya �nşa ed�len amort�smana tab� �kt�sad� kıymetlerle �lg�l� mal
ve h�zmet alımları neden�yle yüklen�len verg�ler, a�t oldukları dönemde (harcamaların yapıldığı dönemlerde) genel esaslar çerçeves�nde �nd�r�m konusu
yapılab�l�r.

2.İnd�r�lemeyecek KDV
2.1. Genel Açıklama
KDV esas �t�barıyla verg� �nd�r�m� mekan�zmasına dayanan b�r verg�lend�rme şekl� olmakla beraber, uygulamada, verg� �nd�r�m�ne �mkân

tanınmayan bazı haller Kanunun 30 uncu maddes�nde sayılmıştır. Buna göre aşağıda açıklanan verg�ler, mükellef�n verg�ye tab� �şlemler� üzer�nden
hesaplanan KDV’den �nd�r�lmez.

a) Verg� �nd�r�m�nden yararlanab�lmek �ç�n bu �nd�r�mle �lg�l� verg�ye tab� b�r �şlem�n yapılmış olması şarttır. Bu nedenle, Kanunun (30/a)
maddes�nde, verg�ye tab� olmayan veya verg�den �st�sna ed�lm�ş bulunan malların tesl�m� ve h�zmet�n �fası �le �lg�l� alış ves�kalarında göster�len veya bu
mal ve h�zmetler�n mal�yetler� �ç�nde yer alan KDV’n�n �nd�r�m konusu yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

b) Kanunun (30/b) maddes�ne göre, faal�yetler�; kısmen veya tamamen b�nek otomob�ller�n�n k�ralanması, taks�c�l�k �şletmec�l�ğ� yapılması
veya b�nek otomob�ller�n�n çeş�tl� şek�llerde �şlet�lmes� olanların bu amaçla kullandıkları b�nek otomob�ller�n�n alışlarında ödenen ve faturalarda ayrıca
göster�len KDV �nd�r�m konusu yapılab�l�r. Buna göre, b�nek otomob�ller�n� yukarıda bel�rt�ld�ğ� şek�llerde �şleten mükellefler bu amaçla kullanılan
b�nek otomob�ller� �le �lg�l� olarak �nd�r�m hakkından yararlanab�l�r.

Ancak mükellefler�n �şletme amacı dışında �kt�sap ett�kler� b�nek otomob�ller�n�n alış ves�kalarında göster�len KDV’n�n �nd�r�m� mümkün
değ�ld�r. İnd�r�m konusu yapılamayan bu verg�, Gel�r ve Kurumlar Verg�s� Kanunları çerçeves�nde �ş�n mah�yet�ne göre g�der veya mal�yet unsuru
olarak d�kkate alınab�l�r. Bu uygulama b�nek otomob�l� �şletmec�l�ğ� �le uğraşan mükellefler�n �şletme amacı dışında satın aldıkları b�nek otomob�ller�
�ç�n de geçerl�d�r.

Örnek:Oto k�ralama �ş� yapan b�r �şletmen�n k�ralama �ş�nde kullandığı b�nek otomob�ller�n�n alış ves�kalarında göster�len KDV, genel
hükümler çerçeves�nde �nd�r�m konusu yapılacak, aynı �şletmen�n k�raya vermey�p �şletme �ht�yaçları �ç�n kullandığı b�nek otomob�ller�n�n verg�s� �se
�nd�r�lemeyecek, g�der veya mal�yet unsuru olarak göz önüne alınab�lecekt�r.

3065 sayılı Kanunun (30/b) maddes� hükmüne göre, faal�yetler� kısmen veya tamamen b�nek otomob�ller�n�n k�ralanması veya çeş�tl� şek�llerde
�şlet�lmes� olanların bu amaçla kullandıkları b�nek otomob�ller�n�n alış belgeler�nde göster�len KDV har�ç olmak üzere, KDV mükellefler�n�n b�nek
otomob�l� alımında yüklend�kler� KDV’n�n �nd�r�m� mümkün bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, taks� �şletmec�s�, sürücü kursu ve otomob�l k�ralama ş�rket� g�b� �şletmeler�n faal�yetler� �le �lg�l� satın aldıkları b�nek
otomob�ller� neden�yle ödenen KDV �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r. Bu mükellefler�n b�nek otomob�l�n�n alış belges�nde göster�len KDV, a�t olduğu
takv�m yılı aşılmamak kaydıyla, �lg�l� belgeler�n kanun� defterlere kayded�ld�ğ� verg�lend�rme dönem�nde, bu araçların f��len faal�yette kullanılmaya
başlanılıp başlanılmadığına bakılmaksızın �nd�r�leb�lecekt�r.

Örneğ�n; mükellef tarafından araç k�ralama faal�yet�nde kullanılmak üzere Ocak/2010 dönem�nde satın alınan b�nek otomob�l� neden�yle
ödenen KDV, bu dönemde aracın k�ralanıp k�ralanmadığına bakılmaksızın �nd�r�leb�lecekt�r.

B�nek otomob�l� �şletmec�l�ğ� �le uğraşan mükellefler�n �şletme amacı dışında satın aldıkları b�nek otomob�ller�n�n alış belgeler�nde göster�len
KDV’n�n �nd�r�m konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Örneğ�n;
- Otomob�l k�ralama ş�rket�n�n k�ralama amacı dışında ş�rket�n kend� �ht�yacı �ç�n aldığı otomob�l� (genel müdüre tahs�s ed�len otomob�l, b�r

pazarlama ş�rket�n�n satış elemanına tahs�s ett�ğ� otomob�l vb.) neden�yle yüklen�len KDV’n�n �nd�r�m konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
- A Oto Serv�s ve T�caret A.Ş.’n�n test sürüşü aracı olarak akt�f�ne kaydett�ğ� b�nek otomob�l�ne a�t yüklen�len KDV’y� �nd�r�m konusu yapması

mümkün değ�ld�r.
- Türk Gümrük Tar�fe Cetvel�n�n 87.04 tar�fe poz�syonunda bel�rt�len taşıtların sonradan değ�ş�kl�k yapılarak b�nek otomob�l�ne dönüştürülmes�

durumunda, bu taşıtların �kt�sabında yüklen�len KDV �le b�nek otomob�l�ne dönüşüm neden�yle oluşacak ÖTV farkı üzer�nden hesaplanacak KDV
�nd�r�m konusu yapılamayacaktır. Taşıtın alımında �nd�r�m konusu yapılan KDV �se, dönüşüm �şlem�n�n yapıldığı dönemde �nd�r�m hesaplarından
çıkarılarak "İlave Ed�lecek KDV" olarak beyan ed�lecekt�r.

c) Kanunun (30/c) maddes� uyarınca, deprem veya sel felaket� ya da Mal�ye Bakanlığının yangın sebeb�yle mücb�r sebep �lan ett�ğ� yerlerdek�
yangın neden�yle zay� olanlar har�ç olmak üzere, zay� olan malların alış ves�kalarında göster�len KDV mükellef�n verg�ye tab� �şlemler� üzer�nden
hesaplanan KDV’den �nd�r�lemeyecekt�r.

ç) Kanunun (30/d) maddes� uyarınca Gel�r ve Kurumlar Verg�s� Kanunlarına göre kazancın tesp�t�nde �nd�r�m� kabul ed�lmeyen (kanunen kabul
ed�lmeyen) g�derler dolayısıyla ödenen KDV de mükellef�n verg�ye tab� �şlemler� üzer�nden hesaplanan KDV’den �nd�r�lemeyecekt�r.

Bu �t�barla, faal�yet�n yürütülmes� �ç�n gerekl� olan g�derler dışında kalan, �şle �lg�l� bulunmayan veya �şletme sah�b�n�n özel tüket�m�ne yönel�k
harcamalar n�tel�ğ�nde bulunan ve sa�r kanunen kabul ed�lmeyen g�derlere �l�şk�n belgelerde göster�len KDV tüket�c� durumunda bulunan �şletme veya
�şletme sah�b� üzer�nde kalacaktır.

2.2. İmalat Artıklarının Tesl�m�nde KDV Uygulaması
İmalathane ya da fabr�kalarda, �malat sırasında elde ed�len metal, plast�k, last�k, kauçuk, kâğıt ve cam kırpıntı, döküntü �le talaşların tesl�m�

3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddes�ne göre verg�den müstesnadır. Aynı Kanunun (30/a) ve 32 nc� maddeler�ne göre bu �şlem kısm� �st�sna kapsamına
g�rmekted�r.

Yukarıda bel�rt�len �malat artıkları, �şletmeler�n asıl üret�m konusunu teşk�l etmemekte, asıl ürünler�n �malatı sırasında f�re veya atık olarak
ortaya çıkmaktadır. Satışa konu olsalar dah�, �şletmen�n amacı bu f�re ve atıkları �mal etmek olmadığından, gel�r ve kurumlar verg�s� uygulamasında
bunlara ayrıca b�r mal�yet �zafe ed�lmemekted�r.

Bu durumda, yukarıda sayılan �malat artıkları �ç�n yüklen�len b�r KDV de söz konusu olmayacaktır.
Bu nedenle sözü ed�len �malat artıkları �ç�n, "Yüklen�len KDV" hesaplanmak suret�yle tesl�m ed�ld�kler� dönemde KDV Beyannames�n�n “İlave

Ed�lecek KDV” satırında beyan yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
2.3. S�gorta Aracılarında KDV İnd�r�m�
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3065 sayılı Kanunun (17/4-e) maddes� uyarınca, s�gorta aracılarının s�gorta ş�rketler�ne yaptığı s�gorta muameleler�ne �l�şk�n h�zmetler
KDV’den �st�snadır.

Bu �st�sna kapsamındak� h�zmetlerle �lg�l� olarak yüklen�len KDV, 3065 sayılı Kanunun (30/a) maddes�ne göre �nd�r�m konusu yapılmaz, �ş�n
n�tel�ğ�ne göre g�der veya mal�yet olarak d�kkate alınır. İst�sna kapsamına g�ren �şlemlerle �st�sna kapsamına g�rmeyen �şlemler�n b�rl�kte yapılıyor
olması hal�nde, �st�sna kapsamına g�ren �şlemler neden�yle yüklen�len KDV’n�n aynı şek�lde g�der veya mal�yet olarak d�kkate alınacağı tab��d�r.

2.4. Kullanım Süres� Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İl�şk�n Yüklen�len KDV’n�n İnd�r�m�
Mükellefler�n faal�yetler�ne �l�şk�n olarak stoklarında mevcut olan ancak kullanım süres� geçen veya b�r başka nedenle kullanılamayacak

durumda olan malların �kt�sabı dolayısıyla yüklen�len KDV’n�n,3065 sayılı Kanunun (30/c) maddes� hükmü uyarınca �nd�r�m konusu yapılması
mümkün değ�ld�r.

Söz konusu malların �lg�l� mevzuat uyarınca teşk�l ed�len resm� kom�syonlar veya Takd�r Kom�syonu huzurunda �mha ed�lmes� durumunda da
bu mallar �l�şk�n yüklen�len KDV �nd�r�lemez.

Bu çerçevede, zay� olan mallara a�t yüklen�len ve daha önce �nd�r�m konusu yapılan KDV’n�n, �mha tar�h�n� kapsayan verg�lend�rme dönem�ne
a�t 1 No.lu KDV Beyannames�n�n “İlave Ed�lecek KDV” satırına dah�l ed�lmek suret�yle �nd�r�m hesaplarından çıkarılması gerekmekted�r.

3. İst�sna Ed�lm�ş İşlemlerde İnd�r�m
3065 sayılı Kanunun 32 nc� maddes�nde, Kanunun 11, 13, 14, 15 �nc� maddeler�  �le (17/4-s) maddes�uyarınca verg�den �st�sna ed�lm�ş bulunan

�şlemlerle �lg�l� fatura ve benzer� ves�kalarda göster�len KDV’n�n, mükellef�n verg�ye tab� �şlemler� üzer�nden hesaplanan KDV’den
�nd�r�leb�leceğ�,verg�ye tab� �şlemler�n mevcut olmaması veya hesaplanan verg�n�n �nd�r�lecek verg�den az olması haller�nde �nd�r�lemeyen KDV’n�n,
Mal�ye ve Gümrük Bakanlığınca tesp�t ed�lecek esaslara göre bu �şlemler� yapanlara �ade olunacağı; Mal�ye Bakanlığı’nın KDV �ades�n�, hak
sah�pler�n�n verg� ve sosyal s�gorta pr�m borçları �le genel ve katma bütçel� da�reler �le beled�yelere olan borçlarına ya da döner sermayel� kuruluşlar �le
sermayes�n�n (% 51)'� veya daha fazlası kamuya a�t olan veya özelleşt�rme kapsamında bulunan �şletmelerden tem�n ett�kler� mal ve h�zmet bedeller�ne
�l�şk�n borçlarına mahsup suret�yle sınırlayab�leceğ� hükme bağlanmıştır.

4. Kısm� Verg� İnd�r�m�
3065 sayılı Kanunun kısm� verg� �nd�r�m�n� düzenleyen 33 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında, Kanuna göre �nd�r�m hakkı tanınan �şlemlerle

�nd�r�m hakkı tanınmayan �şlemler�n b�r arada yapılması hal�nde, fatura ve benzer� ves�kalarda göster�len KDV’n�n ancak �nd�r�m hakkı tanınan
�şlemlere �sabet eden kısmının �nd�r�m konusu yapılacağı hükme bağlanmış olup aynı madden�n �k�nc� fıkrasında �se, kısm� verg� �nd�r�m�ne �l�şk�n usul
ve esasları tesp�te, Mal�ye Bakanlığının yetk�l� olduğu bel�rt�lm�şt�r.

Madde hükmünün Bakanlığımıza verd�ğ� yetk� uyarınca, kısm� verg� �nd�r�m�n�n usul ve esasları aşağıdak� şek�lde tesp�t ed�lm�şt�r.
4.1. Bağış Amacıyla Yapılan İnşaatlarda Durum
B�r verg� mükellef�n�n bağış amacıyla yaptığı �nşaatın hesaplarını ayrı tutması (muhasebeleşt�rmes�) zorunludur. Dolayısıyla �nd�r�m hakkı

tanınmayan bu �şlemle �lg�l� yüklend�ğ� verg�y�, ancak b�r mal�yet unsuru olarak göz önünde bulundurab�l�r.
Örnek: (A) Anon�m Ş�rket�, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağışlamak üzere b�r okul �nşaatına başlamıştır. Ş�rket�n bu �nşaatla �lg�l� olarak yaptığı

tüm harcamalar ve yüklend�ğ� verg�ler ayrı hesaplarda �zlenecekt�r. Bu �nşaatla �lg�l� olarak yüklen�len verg�ler, ş�rket�n t�car� faal�yet� �le �lg�l�
olmadığından �nd�r�m konusu yapılamayacak, ancak b�r mal�yet unsuru olarak d�kkate alınab�lecekt�r.

Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun (17/2-b) maddes� kapsamına g�rmeyen bağışlar verg�ye tab� olacağından, bu şek�lde gerçekleşt�r�len
bağışlarda emsal bedel üzer�nden verg� hesaplanıp beyan ed�leceğ� ve bağışlanan mal dolayısıyla yüklen�len verg�ler�n �nd�r�m konusu yapılab�leceğ�
tab��d�r.

4.2. D�ğer Hallerde Kısm� Verg� İnd�r�m� Uygulaması
İnd�r�m hakkı tanınan ve tanınmayan �şlemler� b�rl�kte yapan mükellefler, alışlarında yüklend�kler� verg�ler�, herhang� b�r ayırım yapmaksızın

tamamen o dönemde �nd�r�leb�l�r KDV hesabına �nt�kal ett�r�rler. Daha sonra aynı dönemde, toplam satışlar �ç�nde �nd�r�m hakkı tanınmayan �şlemler�n
oranı bulunur, bu oran, o dönemdek� toplam satışlar neden�yle yüklen�len verg�lere uygulanarak, �st�sna kapsamına g�ren �şlemler dolayısıyla yüklen�len
verg� m�ktarı hesaplanır. Bu şek�lde bulunan verg�s�z satışlara (kısm� �st�sna kapsamına g�ren �şlemlere) a�t yüklen�len verg�ler, �nd�r�leb�l�r KDV
hesabından çıkartılarak, “İlave Ed�lecek KDV” satırına yazılır.

İnd�r�m hakkı tanınan ve tanınmayan �şler� b�rl�kte yapan mükellefler, müşterek genel g�derler �le amort�smana tab� �kt�sad� kıymetler neden�yle
yüklend�kler� verg�lerden, �nd�r�m konusu yapılacak olanlar �le �nd�r�m konusu yapılmayıp, g�der hesaplarına aktarılacak olanları, bu bölümde bel�rt�len
esaslara göre ayırıma tab� tutacaklardır.

5. İnd�r�m�n Belgelend�r�lmes�
3065 sayılı Kanunun 34 üncü maddes�ne göre, yurt �ç�nden sağlanan veya �thal olunan mal ve h�zmetlere a�t KDV’n�n �nd�r�leb�lmes� �ç�n

aşağıda sayılan �k� şartın gerçekleşt�r�lmes� gerekmekted�r.
a) Verg�, alış faturası veya benzer� ves�kalar �le gümrük makbuzu üzer�nde ayrıca göster�lmel�,
b)Söz konusu ves�kalar,verg�y� doğuran olayın vuku bulduğu takv�m yılı aşılmamak şartıyla kanun� defterlere kayded�lmel�d�r.
D�ğer taraftan, KDV’n�n fatura ve benzer� ves�kalarda göster�lmes�ne gerek görülmeyen �şlemler �le verg�s� öncek� safhada beyan ed�len özel

matrah şekl�ne tab� �şlemlere konu tesl�m ve h�zmetlerde bu mal ve h�zmetler� satın alanlar, tar�fe, b�let veya fatura ve benzer� ves�kalarda göster�len
bedel üzer�nden �ç yüzde oranı uygulanmak suret�yle KDV hesaplayacak ve bu tutarı yaptıkları verg�ye tab� �şlemler� üzer�nden hesaplanan KDV’den
�nd�receklerd�r.

Öte yandan, yukarıda da bel�rt�ld�ğ� üzere verg�n�n �nd�r�m konusu yapılab�lmes� �ç�n fatura ve benzer� ves�kalarda ayrıca göster�lmes�
gerekmekted�r. Bu ves�kalar arasında sayılan perakende satış f�şler� fatura verme zorunluluğu dışındak� �şlemlerde kullanıldıklarından ve fatura
n�zamına �l�şk�n şartları taşımadıklarından, �nd�r�m�n belgelend�r�lmes�nde kullanılamazlar. Bu nedenle perakende satış f�şler�nde KDV’n�n ayrıca
göster�lmes� zorunlu olmayıp, verg�l� bedel�n tek tutar hal�nde �fade ed�lmes� mümkün bulunmaktadır. Ancak farklı verg� oranlarına tab� malları b�rl�kte
satanlar, verg�l� f�yat �ç�ndek� KDV’n�n hesaplanab�lmes� bakımından, perakende satış f�ş� üzer�nde satılan malın tab� olduğu verg� oranını ayrıca
bel�rt�rler.

204 sıra numaralı Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ�nde;"Ancak, mükellefler�n t�car� faal�yetler�ne �l�şk�n olarak; �şyerler�nde kullanılmak ve
tüket�lmek amacıyla satın aldıkları (Kırtas�ye, büro ve tem�zl�k malzemeler� g�b�) ve bedel� fatura düzenleme mecbur�yet�n� bel�rleyen Kanun� hadd�
aşmayan d�ğer b�r anlatımla perakende satış f�ş� (veya yazar kasa f�ş�) düzenleme sınırları �ç�nde kalan mal ve h�zmet bedeller� �ç�n düzenlenen
perakende satış veya yazar kasa f�şler�n�n g�der belges� olarak kabul ed�lmes� 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 257 nc� maddes�n�n
Bakanlığımıza verd�ğ� yetk�ye dayanılarak uygun görülmüştür.

İşletmen�n tüket�m� dışında satışa konu olacak mal ve h�zmetler�n alımlarında �se bedel� ne olursa olsun fatura düzenlenmes� defterlere
faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmekted�r."

Ayrıca, 206 sıra numaralı Verg� Usul Genel Tebl�ğ�n�n (G) bölümünde; "3065 sayılı Katma Değer Verg�s� Kanununun �lg�l� hükümler�
gereğ�nce mükellefler�n, faal�yetler� �le �lg�l� olarak yapmış oldukları mal ve h�zmet alımlarına �l�şk�n alış ves�kalarında ayrıca göster�len katma değer
verg�s�n�n, belgeler�n kanun� defterlere kayded�lm�ş olması şartıyla, verg�ye tab� �şlemler üzer�nden hesaplanan katma değer verg�s�nden �nd�r�lmes�
mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, sözü ed�len Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ�nde g�der belges� olarak kabul ed�len perakende satış veya yazar kasa f�şler�nde
ayrıca göster�len katma değer verg�s�, bu belgeler�n kanun� defterlere de kayded�lmes� şartıyla, genel hükümler çerçeves�nde �nd�r�m konusu
yapılacaktır."

açıklamalarına yer ver�lm�şt�r.
KDV mükellefler�n�n �şletmeler�nde tüket�mekonu olacak kırtas�ye, büro ve tem�zl�k malzemeler�, gıda g�b� genelg�derler�n ödeme

kayded�c�c�haz f�ş� �le tevs�k ed�lmes� mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve g�derler ödemekayded�c� c�haz f�ş� �le tevs�k
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ed�lemeyeceğ�nden, söz konusu belgelerde yer alan KDV de �nd�r�m konusu yapılamaz.
5.1. Fatura ve Benzer� Belge
3065 sayılı Kanunda geçen fatura ve benzer� ves�ka tab�r� Verg� Usul Kanununda düzenlenen ves�kaları �fade etmekted�r.
Söz konusu ves�kalar, Verg� Usul Kanununun 229, 233, 234, 235 ve 236 ncı maddeler�nde fatura, perakende satış ves�kası, g�der pusulası,

müstahs�l makbuzu ve serbest meslek makbuzu olarak düzenlenm�şt�r.
Gerçek usulde verg� mükellef� olmayanlardan mal satın alanların veya �ş yaptıranların, satın aldıkları mal veya yaptırdıkları �şler karşılığında

düzenleyecekler� g�der pusulası ve müstahs�l makbuzunda KDV hesaplanmaz ve göster�lmez. Dolayısıyla bu mükelleflerden mal ve h�zmet satın
alanların �nd�r�m hakları bulunmamaktadır. Ancak,  n�ha� tüket�c�lere satılan malların �ade ed�lmes� hal�nde bu Tebl�ğ�n (I/B-11) bölümünde açıklandığı
üzere, g�der makbuzu düzenlenmes� ve bu makbuza dayanılarak �nd�r�m yapılması mümkün bulunmaktadır.

Haked�ş belges�, Verg� Usul Kanununda düzenlenen b�r belge olmadığından, bu belgen�n düzenlend�ğ� �şlerde KDV’n�n �nd�r�m konusu
yapılab�lmes� �ç�n fatura düzenlenmes� ve bu faturada verg�n�n göster�lmes� gerekmekted�r.

KDV mükellefler�, düzenleyecekler� bu ves�kalarda KDV’y� hesaplayıp, satış bedel�nden ayrı olarak göstereceklerd�r.
5.2. L�ste ve Et�ketlerde F�yatların KDV Dâh�l Olarak Göster�lmes�
3065 sayılı Kanunun 57 nc� maddes�nde, perakende satışı yapılan mallara a�t et�ketlerde, KDV’n�n satış f�yatına dah�l olup olmadığının açıkça

bel�rt�leceğ�; verg� satış f�yatından har�ç �se bunun m�ktarının ayrıca göster�leceğ�; KDV’n�n fatura ve benzer� ves�kalarda ayrıca göster�lmes�ne gerek
görülmeyen �şlemlerde bu hükmün uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

3065 sayılı Kanunun (20/4) maddes�ne göre de bell� b�r tar�feye göre f�yatı tesp�t ed�len �şler �le bedel�n b�letle tahs�l ed�ld�ğ� hallerde tar�fe ve
b�let bedel� KDVdah�l ed�lerek tesp�t olunacak ve verg� ayrıca göster�lmeyecekt�r. Keza yolcu b�letler�nde de KDV’n�n ayrıca göster�lmes�
gerekmemekted�r.

Öte yandan,3065 sayılı Kanunun (34/2) ve 57 nc� maddeler�ne dayanılarak; perakende satış yapanlar �le h�zmet �fa eden mükellefler�n
KDV’n�n l�ste, et�ket ve belgelerde göster�lmes� konusunda aşağıdak� şek�lde hareket etmeler� uygun görülmüştür.

Gerçek usulde verg�lend�r�len KDV mükellefler�nden perakende mal satışı yapanlar �le h�zmet �fa edenler�n mal satışlarına ve h�zmetlere a�t
et�ket ve l�stelerdek� f�yatlar, KDV dah�l tek tutar olarak �fade ed�l�r. Et�ket ve l�stelere f�yatların hemen altına gelecek şek�lde “FİYATLARIMIZA
KDV DÂHİLDİR.” �bares� yazılır. Bu �bare elle yazılab�leceğ� g�b�, kaşe kullanmak suret�yle de basılab�l�r veya önceden matbaada bastırılab�l�r.

Uygulama kapsamına, satışı yapılan malları aynen veya �şlend�kten sonra satışını yapanlar dışındak� k�mselere satanlar, yan� perakende satış
yapanlar �le h�zmet �fa eden KDV mükellefler� dah�l bulunmaktadır.

5.3. Verg�n�n Fatura ve Benzer� Belgelerde Göster�lme Usulü
Yukarıdak� kapsama g�ren mükellefler �şlemler�ne �l�şk�n olarak düzenlenen fatura ve benzer� ves�kalarda KDV’y� ayrıca göstermeyeb�l�r. Bu

durumda bedel, verg� dâh�l tek tutar olarak �fade ed�l�r, ancak belgede "KDV DÂHİLDİR." �barel� b�r şerh bulunur.
Öte yandan, farklı verg� oranına tab� �şlemler� bulunan mükellefler tarafından düzenlenen belgelerde mal ve h�zmetler verg� oranları �t�barıyla

ayrı toplamlar olarak �fade ed�l�r, her toplamın yanına verg� oranı bel�rt�lmek suret�yle “%... KDV DÂHİLDİR."şerh� konur.
Toptan satış yapan veya �malat �ş� �le uğraşanmükellefler, bu satışlarına �l�şk�n olarak düzenleyecekler� fatura ve benzer� belgelerde KDV’y�

ayrıca göstermeye mecburdurlar. Toptan satışları yanında perakende satışları da bulunan mükellefler, toptan satışlarında verg�y� ayrıca gösterecek
perakende satışlarında �se yukarıda bel�rlenen esaslara göre �şlem yaparlar.

5.4.Verg�n�n Hesaplanması
Kanunun 28 �nc� maddes�n�n verd�ğ� yetk�ye dayanılarak Bakanlar Kurulu Kararı �le bazı mal ve h�zmetler �ç�n farklı verg� oranları tesp�t

ed�lmes� neden�yle, düzenlenecek belgelerde mal ve h�zmetler�n tab� olduğu verg� oranı bel�rt�lmek suret�yle; yan� genel verg� oranına tab� mallara a�t
toplamın yanına "%18 KDV DAHİLDİR", (% 8) �nd�r�ml� orana tab� olanlara "%8 KDV DAHİLDİR", (% 1) �nd�r�ml� orana tab� olanlara �se "%1
KDV DAHİLDİR" şerh� ver�lecekt�r.

Yukarıda da bel�rt�ld�ğ� üzere, perakende mal satışı yapanlar �le h�zmet �fa edenler�n mal satışları �le h�zmet �falarına a�t l�ste, et�ket, fatura ve
benzer� belgelerde f�yatları, KDVdah�l olarak tesp�t etmeler� ve bedel� verg� dah�l tek tutar olarak göstermeler� gerekmekted�r.KDV bedele dah�l olarak
mal tesl�m eden veya h�zmet �fasında bulunan mükellefler, verg� dah�l tesp�t ed�len f�yatlar üzer�nden beyan edecekler� KDV’y�;

verg�l� bedel x verg� oranı / 100 + verg� oranı
formülü �le, verg� har�ç f�yatlar üzer�nden beyan edecekler� KDV’y� de
bedel x verg� oranı / 100
formülünü kullanarak hesaplayacaklardır.
Örnek 1:Verg� dah�l f�yatı 11.800 TL olan ve (% 18) oranında KDV’ye tab� bulunan ve belgede ayrıca verg�s� göster�lmeyen b�r mala a�t bedel

�ç�ndek� KDV,

11.800 x 18
= 1.800 TL olarak hesaplanacaktır.

100 + 18
Örnek 2:
Bedel� 100.000 TL olarak tesp�t ed�len ve (% 8)oranında KDV’ye tab� bulunan b�r mala a�t KDV,

100.000 x8
= 8.000 TL olarak hesaplanacaktır.

100
5.5. Verg�n�n İnd�r�m�
3065 sayılı Kanunun 34 üncü maddes�ne göre verg�n�n �nd�r�m konusu yapılab�lmes� �ç�n fatura ve benzer� ves�kalarda ayrıca göster�lmes�

gerekmekted�r. Bu nedenle, uygulama kapsamına g�ren mükelleflerden g�der veya mal�yet unsuru olarak göz önüne alınab�lecek mal ve h�zmet satın
alan mükellefler, satın alınan mal ve h�zmetlere a�t KDV’y� �nd�r�m konusu yapab�lmek �ç�n, düzenlenecek fatura ve benzer� ves�kalarda verg�n�n
mutlak surette ayrıca göster�lmes�n� �steyeceklerd�r.

Ancak Kanunun 23 üncü maddes�ne göre özel matrah şek�ller� tesp�t ed�len �şlemler �le aynı Kanunun (20/4) üncü maddes�ne göre, tar�fe ve
b�let bedel�n�n verg� dâh�l ed�lerek hesaplandığı hallerde, düzenlenecek ves�kalarda verg�n�n ayrıca göster�lmes� şartı aranmaz. Mükellefler bu nev�den
mal ve h�zmet alımları dolayısıyla yüklend�kler� verg�ler�, �çyüzde yoluyla hesaplarlar ve �nd�r�m konusu yapab�l�rler.

5.6. İnd�r�m�n Zamanı
3065 sayılı Kanunun (29/3) üncü maddes�hükmüne göre �nd�r�m hakkı, verg�y� doğuran olayın vuku bulduğu takv�m yılı aşılmamak şartıyla

�lg�l� ves�kaların kanun� defterlere kayıt ed�ld�ğ� verg�lend�rme dönem�nde kullanılab�lecekt�r.
B�l�nd�ğ� üzere Verg� Usul Kanununun kayıt n�zamına �l�şk�n 219 uncu maddes�n�n “a” bend�nde; “Muameleler�n, �ş�n hacm�ne ve �cabına

uygun olarak muhaseben�n �nt�zam ve vuzuhunu bozmayacak b�r zaman zarfında kayded�lmes� şarttır. Bu g�b� kayıtların on günden fazla gec�kt�r�lmes�
ca�z değ�ld�r" hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun (352/1–6)ncı maddeler�nde �se bu hükme aykırı hareket ed�lmes� hal�nde, 1 �nc� derece usulsüzlük
cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, fatura ve benzer� ves�kalar 10 gün �ç�nde defterlere kayded�leb�lecek, �nd�r�m hakkı �se ves�kaların kanun� defterlere kayıt ed�ld�ğ�
verg�lend�rme dönem�nde kullanılab�lecekt�r. Ancak bu �nd�r�m hakkının verg�y� doğuran olayın vuku bulduğu takv�m yılı �ç�nde kullanılması, yılın
aşılmaması gerek�r.
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Öte yandan Kanunun (11/1-c) ve geç�c� 17’nc� maddeler� uyarınca satıcı tarafından �hraç kayıtlı tesl�m kapsamında tesl�m� gerçekleşt�r�len
mallara �l�şk�n KDV, alıcı tarafından malın tesl�m� anında �nd�r�lecek KDV hesaplarına �nt�kal ett�r�lmemekted�r. Alıcı tarafından söz konusu alım
neden�yle yüklen�len KDV, süres� �ç�nde �hracatın gerçekleşmemes� durumunda �nd�r�lecek KDV olarak kayıtlara �nt�kal ett�r�leb�lmekted�r. Dolayısıyla
bu durumda alıcının �hracat �ç�n ver�len süren�n son gününü �zleyen gün �t�barıyla �nd�r�m �mkanı doğan verg�y�, bu günü �ç�ne alan takv�m yılı
aşılmamak kaydıyla �nd�r�m konusu yapması mümkündür.

Örnek: 28 Ağustos 2012 tar�hl� alış faturasının 10 günlük sürey� aşmayacak şek�lde 5 Eylül 2012 tar�h�nde deftere kayıt ed�lmes� hal�nde
faturada göster�len KDV 5 Eylül 2012 dönem� �şlemler�ne dah�l ed�lerek �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r.

Mükellefler�n alış ve g�derler�ne �l�şk�n ves�kaların, kend� �radeler� dışındak� sebeplerle �şletmeye kayıt süres� geçt�kten sonra �nt�kal etmes�
hal�nde, mücb�r sebep olarak kabul ed�lmes� ve �spat ed�lmes� şartıyla ves�kaların kayıt süres�nden sonra kayda alınması mümkündür.

Mükellefler bu suretle belgeler� kanun� süren�n geçmes�nden sonra defter kayıtlarına almaları hal�nde de fatura ve benzer� ves�kalarda ayrıca
göster�len KDV’y� bu belgeler�n kanun� defterlere kayıt ed�ld�ğ� verg�lend�rme dönem�nde �nd�r�m konusu yapab�l�r.

Örnek: Yukarıda örnekte yer alan 28 Ağustos 2012 tar�hl� faturanın 16 Ek�m 2012 tar�h�nde deftere kayıt ed�lmes� hal�nde Ek�m/2012, 4 Kasım
2012 tar�h�nde deftere kayıt ed�lmes� hal�nde de Kasım/2012 verg�lend�rme dönemler�nde �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r. Ancak her halükarda 2012
yılının �ç�nde kes�len faturanın o yıl defter�ne kayıt ed�l�p, y�ne o yılda �nd�r�m konusu yapılması gerekmekte olup, yukarıdak� örnekte bel�rt�len
faturada yer alan verg�n�n Ocak/2013 veya müteak�p verg�lend�rme dönemler�nde �nd�r�m� söz konusu olamayacaktır. Ancak Verg� Usul Kanununun
kayıt n�zamı hükümler�ne uyulmaması hal�nde anılan Kanunda bel�rt�len müeyy�deler�n uygulanacağı tab��d�r.

6. Matrah ve İnd�r�m M�ktarlarının Değ�şmes�
6.1. Genel Açıklama
İade olunan malların f��len �şletmeye g�rm�ş olması ve bu g�r�ş�n defter kayıtları �le beyannamede göster�lmes� şartıyla malların �ade ed�lmes�,

�şlem�n gerçekleşmemes�, �şlemden vazgeç�lmes� veya sa�r sebeplerle matrahta değ�ş�kl�k vuku bulduğu hallerde, verg�ye tab� �şlemler� yapmış olan
mükellef bunlar �ç�n borçlandığı verg�y�; bu �şlemlere muhatap olan mükellef �se �nd�rme hakkı bulunan verg�y� değ�ş�kl�ğ�n mah�yet�ne uygun şek�lde
ve değ�ş�kl�ğ�n vuku bulduğu verg�lend�rme dönem� �ç�nde 3065 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes� hükmü gereğ�nce düzelt�rler.

Ayrıca söz konusu hüküm uyarınca, matrahta değ�ş�kl�ğ�n vuku bulduğu tar�hte �şlem�n tab� olduğu KDV oranının değ�şm�ş olması hal�nde
düzeltme �şlem�n�n, �lk tesl�m veya h�zmet�n yapıldığı tar�hte bu �şlemler �ç�n geçerl� olan KDV oranı esas alınmak suret�yle yapılması gerekmekted�r.

6.2. Sadece BSMV Kapsamındak� İşlemler� Yapanların Satın Aldıkları Malları İades�nde ve Gerçekleşmeyen H�zmetlerde KDV
Uygulaması

3065 sayılı Kanunun (17/4-e) maddes�ne göre KDV’den �st�sna olan Banka ve S�gorta Muameleler� Verg�s� (BSMV) kapsamındak� �şlemler�
yapanların satın aldıkları malları kısmen ya da tamamen �ade ett�kler�nde ya da kend�ler�ne karşı �fa ed�len h�zmet�n bedel�nde çeş�tl� nedenlerle
“azalma” şekl�nde b�r değ�ş�kl�k vuku bulduğunda, bu değ�ş�kl�klere �l�şk�n KDV’n�n, Kanunun 35 �nc� maddes� gereğ�nce düzelt�lmes� konusunda
aşağıdak� şek�lde hareket ed�lmes� uygun görülmüştür.

Sadece BSMV kapsamındak� �şlemler� yapanların KDV mükellefler�nden fatura ve benzer� belge karşılığında tem�n ett�kler� malların kısmen
veya tamamen �ade ed�lmes� hal�nde �ade amaçlı b�r belge (dekont vb.) düzenlenerek bu belgede;

- Malın alış faturasının tar�h ve numarası bel�rt�lecek,
- İade ed�len kısma �l�şk�n tutar KDV dâh�l olarak göster�lecek,
- Belgeye, “İşbu belge………. Tebl�ğ�n (III/C-6.2.) bölümüne göre �ade ed�len mallara �l�şk�n olarak düzenlenm�şt�r. % … KDV dâh�ld�r.”

açıklaması yazılacaktır.
Malın �ades�ne �l�şk�n bu belgede toplam bedel �çer�s�nde göster�len KDV malı �ade eden BSMV mükellef� tarafından KDV beyannames� �le

beyan ed�lmez, gel�r/kurumlar verg�s� bakımından belgede yer alan KDV dâh�l toplam bedel hasılat olarak d�kkate alınır. Malın �ade ed�ld�ğ� f�rma �se
mal bedel� �ç�ndek� KDV tutarını �ç yüzde yoluyla hesaplar ve genel hükümler çerçeves�nde “�nd�r�lecek KDV” olarak d�kkate alır.

Öte yandan, sadece BSMV kapsamındak� �şlemler� yapanların fatura ve benzer� belge karşılığında tem�n ett�kler� h�zmetler �le �lg�l� olarak,
�şlem�n kısmen ya da tamamen gerçekleşmemes�, �şlemden h�zmet �fası başlamadan veya b�r kısım h�zmet �fa ed�ld�kten sonra vazgeç�lmes� g�b�
nedenlerle matrahta değ�ş�kl�k meydana geleb�lmekted�r. Değ�ş�kl�k matrahın tamamen ortadan kalkması ya da matrahta azalma şekl�nde ortaya
çıkab�lmekted�r. Bu durumlarda da KDV düzeltmes� yukarıdak� açıklamalara uygun olarak gerçekleşt�r�l�r.

 
IV. KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR
A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER
Bu Tebl�ğ kapsamına g�ren �şlemler neden�yle KDV �ades� talep ed�leb�lecek tutar, �adeye �l�şk�n �şlem ve belgeler, mahsuben ve nakden �ade,

bu bölümde yer alan açıklamalar d�kkate alınarak �ade hakkı doğuran her b�r �şlem bakımından Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�ndek� düzenlemelere göre
hesaplanarak yer�ne get�r�l�r. Ancak, özel esaslara tab� mükellefler�n �ade talepler� Tebl�ğ�n (IV/E) bölümünde bel�rlenen esaslara göre sonuçlandırılır.

1. İades� Talep Ed�leb�lecek KDV
Kanunda ve bu Tebl�ğ’de aks� bel�rt�lmed�ğ� sürece, �ades� gereken KDV’n�n hesabında, �ade hakkı doğuran �şlemler�n bünyes�ne g�ren ve

�nd�r�lemeyen KDV tutarları d�kkate alınır. İşlem�n bünyes�ne g�ren KDV’n�n �ades�n�n öngörüldüğü �ade talepler�nde, aşağıda bel�rt�len hususlar
çerçeves�nde yüklen�len KDV hesabı yapılır.

1.1. Kapsam
İşlem�n bünyes�ne g�ren KDV, tesl�m �şlemler�nde malın üret�m�, �kt�sabı, muhafazası ve tesl�m�; h�zmet �şlemler�nde �se �fa ed�len h�zmet�n

meydana get�r�lmes� �le doğrudan veya dolaylı olarak �lg�s� bulunan harcamalar neden�yle yüklen�len KDV’den oluşur.
KDV’n�n, �ade hakkı doğuran �şlemler�n gerçekleşt�ğ� dönemde ortaya çıkmış olması şart değ�ld�r. İade hakkı doğuran �şlem�n gerçekleşt�ğ�

dönemden önce yukarıda bel�rt�len alımlar-g�derler neden�yle ödenen/borçlanılan KDV de bu tutara dâh�ld�r.
İade hakkı doğuran �şlemler �ç�n yüklen�len KDV, öncel�kle �nd�r�m konusu yapılır. İnd�r�mle g�der�lemeyen b�r m�ktarın kalması hal�nde, kalan

tutar �ade hakkı doğuran �şlem�n gerçekleşt�ğ� dönemde �ade ed�lecek KDV olarak d�kkate alınab�l�r.
B�r verg�lend�rme dönem�nde �ade konusu yapılab�l�r KDV (azam� �ade ed�leb�l�r verg�), kural olarak o dönemdek� �ade hakkı doğuran

�şlemlere a�t bedel�n (% 18)'� (genel KDV oranı) olarak hesaplanan m�ktardan fazla olamaz. Ancak, doğrudan yüklen�mler neden�yle bu tutardan fazla
�ade taleb�nde bulunulması hal�nde, aşan kısmın �ades� münhasıran verg� �nceleme raporu sonucuna göre yer�ne get�r�l�r.

İades� talep ed�len yüklen�len KDV tutarı �ade talep ed�len dönemde toplam �nd�r�lecek ve devreden KDV tutarları �çer�s�nden çıkarılır ve
sonrak� aya devreden KDV tutarının �çer�s�nde yer almaz. Mükellef�n �adeye �l�şk�n düzeltme f�ş� düzenlenene kadar terc�h değ�ş�kl�ğ�yle söz konusu
KDV’y� �nd�r�m yoluyla telaf� etme taleb�nde bulunması mümkündür. Bu durumda �ade taleb� mükellef�n yazılı d�lekçes� üzer�ne �ptal ed�l�r ve bu
dönem beyannames�nde yüklen�len KDV tekrar �nd�r�lecek KDV hesabına dah�l ed�l�r.

1.2. İşlem�n Bünyes�ne G�ren Verg�n�n Hesabına Dah�l Ed�leb�lecek Unsurlar
Yüklen�len KDV, �ade hakkı doğuran �şlemle �l�şk�lend�r�leb�len alış ve g�derler, genel �mal ve genel �dare g�derler� �le amort�smana tab�

�kt�sad� kıymetler (ATİK) �ç�n yapılan harcamalara �l�şk�n KDV’den oluşur. İade hakkı doğuran �şlemle �l�şk�lend�r�leb�len alış ve g�derler �le genel �mal
ve genel �dare g�derler�nden bu dönemde gerçekleşt�r�len �şleme �sabet eden pay, aşağıda yer alan açıklamalar d�kkate alınarak hesaplanır.  

İade hakkı doğuran �şlemle �lg�l�talep ed�lecek KDV tutarı;
a) İade hakkı doğuran �şlem�n doğrudan g�rd�s�n� oluşturan mal ve h�zmetler,
b) İade hakkı doğuran �şlem�n gerçekleşt�ğ� döneme �l�şk�n telefon, kırtas�ye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektr�k, su, büro

malzemeler�, muhasebe, reklâm, tem�zl�k malzemeler�, k�ra vb. genel �mal ve genel �dare g�derler�nden �ade hakkı doğuran �şleme �sabet eden kısım,
c) İade hakkı doğuran �şlemde kullanılanATİK’�n alımı,
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neden�yle yüklen�len KDV’den oluşur.
İade tutarının hesaplanmasında, önce �şlem�n bünyes�ne doğrudan g�ren harcamalar neden�yle yüklen�len KDV d�kkate alınır.Daha sonra �lg�l�

dönem genel �mal ve genel �dare g�derler� �ç�n yüklen�len KDV’den pay ver�l�r. Bu şek�lde hesaplanan tutarın, azam� �ade ed�leb�l�r KDV tutarını
aşmamasıhal�nde, bu tutar �le azam� �ade ed�leb�l�r KDV tutarı arasındak� farka �sabet eden tutar kadar ATİK’ler dolayısıyla yüklen�len KDV’den �ade
hesabına pay ver�leb�l�r.

İade hakkı doğuran �şlemle �lg�s� bulunmayan g�derler dolayısıyla yüklen�len KDV �ade hesabına dâh�l ed�lmez.
1.3. Amort�smana Tab� İkt�sad� Kıymetlerde İade Uygulaması
ATİK neden�yle yüklen�len KDV’den �ade hesabına pay ver�leb�lmes� �ç�n, ATİK’ler�n �ade hakkı doğuran �şlemlerde kullanılması gerek�r.

ATİK’ler�nb�zzat mükellef tarafından �mal ve �nşa ed�lmes� hal�nde �se �mal ve �nşa sırasında yüklen�len KDV’den, ATİK’ler�nakt�fe alınıp �ade hakkı
doğuran �şlemlerde f��len kullanılmaya başlandığı dönemden �t�baren �ade hesabına pay ver�leb�l�r.

ATİK dolayısıyla yüklen�len KDV’den �ade hesabına pay ver�ld�ğ� durumda, b�r verg�lend�rme dönem�nde �ade konusu yapılab�l�r KDV (azam�
�ade ed�leb�l�r verg�), kural olarak o dönemdek� �ade hakkı doğuran �şlemlere a�t bedel�n (% 18)'� (genel KDV oranı) olarak hesaplanan tutardan fazla
olamaz.

3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geç�c� 17 nc� maddeler� kapsamında �hraç kaydıyla mal alan �hracatçının ödemed�ğ� KDV’y� �ade olarak talep
etmes� mümkün olmayıp, varsa genel g�derler ve ATİK’ler neden�yle �ade talep etmes� mümkündür. Bu durumda �hracatçının genel g�derler ve ATİK
neden�yle yüklend�ğ� KDV �ç�n �ade taleb�nde bulunab�leceğ� KDV tutarı, �hracat bedel�ne genel verg� oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar �le
�hraç kayıtlı tesl�m bedel� üzer�nden hesaplanan KDV arasındak� farkı aşamaz.

1.4. YMM KDV İades� Tasd�k Raporu Hazırlanması H�zmet�ne A�t KDV
KDV �adeler� dolayısıyla düzenlenen YMM KDV İades� Tasd�k Raporları dolayısıyla yüklen�len KDV �nd�r�m hesaplarına dah�l ed�ld�ğ�

verg�lend�rme dönem�ne veya daha sonrak� verg�lend�rme dönemler�ne �l�şk�n �ade hesabında d�kkate alınab�l�r.
1.5. DİİB Sah�b� Mükellef�n İhraç Kaydıyla Tesl�m�nde İade Ed�lecek KDV
DİİB sah�b� mükellefler, 3065 sayılı Kanunun geç�c� 17 nc� maddes� kapsamında tem�n ett�kler� malzemeler� kullanarak ürett�kler� malları

Kanunun (11/1-c) maddes� kapsamında �hraç kayıtlı tesl�me konu edeb�l�rler.
DİİB kapsamında KDV ödemeks�z�n satın aldığı g�rd�ler� kullanarak ürett�ğ� malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddes� kapsamında �hraç

kayıtlı olarak tesl�m eden b�r mükellef�n �ade alacağı KDV tutarı, �hraç kayıtlı tesl�m neden�yle hesaplayıp tahs�l etmed�ğ� KDV tutarından, bu ürün �ç�n
DİİB kapsamında aldığı g�rd�ler neden�yle ödemed�ğ� KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz.

Eşdeğer eşya uygulaması neden�yle KDV ödeyerek satın aldığı g�rd�ler� kullanarak vücuda get�rd�ğ� ürünü �hraç eden ve bunun karşılığında da
DİİB kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu g�rd� veya eşdeğer eşyasını tem�n etme hakkı kazanan mükellef�n KDV ödeyerek satın aldığı g�rd�lere
�l�şk�n KDV’y�,başlangıçta�ade olarak talep etmes� mümkün değ�ld�r. İade ed�lecek KDV’n�n hesabı, eşdeğer eşya uygulaması neden�yle DİİB
kapsamında KDV ödemeks�z�n g�rd� tem�n�nden sonra yapılır. Bu durumda �ade ed�lecek KDV, �hracata genel verg� oranı uygulamak suret�yle
bulunacak tutardan, DİİB kapsamında g�rd� tem�n�nde ödemed�ğ� KDV tutarının düşülmes� suret�yle bulunan tutarı aşamaz.

Örnek: Mükellef (B, 100.000 TL tutarındak� kumaşı DİİB kapsamında KDV ödemeks�z�n (A)’dan satın almış ve �mal ett�ğ� gömlekler� 200.000
TL’ye (C)’ye �hraç kayıtlı tesl�m etm�ş, (C) de söz konusu gömlekler� süres� �ç�nde 210.000 TL bedel mukab�l� �hraç etm�şt�r.

-Kumaş ve gömlek tesl�mler� (% 8) oranında KDV’ye tab�d�r.
- Mükellef (A)’nın �nd�r�lecek KDV toplamı fazla olduğundan, 100.000 TL üzer�nden hesapladığı 8.000 TL KDV’y� tec�l edemem�şt�r. Bu

durumda Mükellef (A)’nın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c)ve geç�c� 17 maddeler� uyarınca �ade alab�leceğ� KDV tutarı 8.000 TL’d�r. Mükellef (A)’nın söz
konusu kumaşı üretmek �ç�n yüklend�ğ� KDV’n�n 12.000 TL olması durumunda, 8.000 TL’s�n� �hraç kayıtlı tesl�m neden�yle, 4.000 TL’s�n� de �nd�r�ml�
orana tab� tesl�m neden�yle, �nd�r�ml� orana tab� �şlemlere �l�şk�n �ade usul ve esasları çerçeves�nde talep etmes� gerek�r.

- (B)’n�n de DİİB kapsamında satın aldığı kumaşlardan ürett�ğ� gömlekler� 200.000 TL bedelle �hraç kayıtlı tesl�m�nde hesapladığı ancak tahs�l
etmed�ğ� 16.000 TL KDV’n�n tamamının �nd�r�lecek KDV tutarının yüksek olması neden�yle tec�l ed�lemed�ğ�n� varsayalım. Bu durumda (B)’n�n 3065
sayılı Kanunun (11/1-c) maddes� uyarınca �ade alab�leceğ� KDV tutarı (16.000 TL – 8.000 TL=) 8.000 TL olacaktır. (B)’n�n de söz konusu gömlekler�
üretmek �ç�n yüklend�ğ� KDV tutarının 10.000 TL olduğunu varsayarsak, 8.000 TL KDV’y� �hraç kayıtlı tesl�m neden�yle, 2.000 TL KDV’y� �se �nd�r�ml�
orana tab� tesl�m neden�yle, �nd�r�ml� orana tab� �şlemlere �l�şk�n �ade usul ve esasları çerçeves�nde talep edeb�lecekt�r.

-(C) �se 210.000 TL �le 200.000 TL arasındak� fark olan 10.000 TL’n�n (% 18)’�n� aşmamak üzere, söz konusu �hracat neden�yle yüklend�ğ�
KDV’y� �ade alab�lecekt�r.

2. Verg� İnceleme Raporu ve Tem�nat Aranmaksızın İade
2.1. Mahsup Yoluyla İade
KDV �ade alacağı mükellef�n kend�s�n�n veya ortaklık payı �le orantılı olmak üzere ad�, kollekt�f ve ad� komand�t ş�rketlerde ortakların

(komand�t ş�rketlerde sadece komand�te ortakların),
- Verg� da�reler�nce tak�p ed�len amme alacaklarına,
- İthalat sırasında uygulanan verg�lere,
- Sosyal Güvenl�k Kurumu (SGK) pr�m borçlarına,
mahsuben �ade ed�leb�l�r.
Mahsup taleb�, �ade hakkı doğuran �şleme �l�şk�n �lg�l� bölümlerde bel�rt�len belgeler�n tamamlanıp, KDVİRA s�stem� tarafından üret�len “KDV

İades� Kontrol Raporu”nun geld�ğ� tar�hte olumsuzluk tesp�t ed�lmeyen tutarlar �t�barıyla yer�ne get�r�l�r. Olumsuzluk tesp�t ed�len alımlara �l�şk�n KDV
tutarlarının mahsuben �ades� �se olumsuzlukların g�der�lmes� kaydıyla yapılab�l�r.

Mahsup taleb�n�n yer�ne get�r�lmes�nde, �ade hakkı doğuran �şlem�n tevs�k�nde kullanılan (gümrük beyannames�, serbest bölge �şlem formu,
gümrükte onaylatılan özel fatura nüshası vb.) belgeler�n doğrulanmış (onaylı veya tey�d�n�n alınmış) olması gerekl�d�r.

2.1.1. Mahsup Ed�leb�lecek Borçlar
Mükellefler, KDV �ade alacaklarını; kend�ler�n�n, ortaklık payı �le orantılı olmak üzere ad�, kollekt�f ve ad� komand�t ş�rketlerde ortakların

(komand�t ş�rketlerde sadece komand�te ortakların) aşağıda bel�rt�len borçlarına mahsubunu talep edeb�l�rler.
a) Verg� Da�reler�nce Tak�p Ed�len Amme Alacaklarına Mahsup
İade alacağının, verg� da�reler�ne olan bütün borçlara (Devlete a�t olup verg� da�reler�nce tak�p ed�len tüm amme alacaklarına) mahsubu

suret�yle �ades� talep ed�leb�l�r.
Verg� da�reler�ne olan borçlara mahsup taleb�, gerekl� b�lg� ve belgeler�n tamamlandığı tar�h� tak�p eden 10 gün �ç�nde tamamlanır.
b) İthalde Alınan Verg�lere Mahsup
KDV �ade alacağının �thalde alınan verg�lere mahsubu �ç�n, �lg�l� gümrük �dares�nden mükellef�n verg� da�res�ne h�taben yazılan ve �thalde

alınan verg�ler �le varsa gec�kme fa�z�, zam ve ceza tutarları �le ödemen�n yapılacağı gümrük muhasebe b�r�m� ve hesap numarasını bel�rten b�r yazı
alınır. Mahsup tutarını gösteren muhasebe �şlem f�ş� talep tar�h�nden �t�baren 10 gün �ç�nde �lg�l� gümrük muhasebe b�r�m�negönder�l�r.

Herhang� b�r nedenle mahsup yapılamaması hal�nde, gümrük muhasebe b�r�m�ncedüzenlenecek muhasebe �şlem f�ş� �le mahsup ed�lemeyen
tutar �lg�l� verg� da�res�ne �ade ed�l�r.

c) SGK Pr�m Borçlarına Mahsup
KDV �ade alacağının, SGK’ya olan borçlara (sosyal s�gorta pr�m�, �şs�zl�k s�gortası pr�m� ve �dar� para cezası borçları �le bunların fer�ler�ne)

mahsubu mümkündür.
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Bu talep, mükellef�n SGK’dan alıp mahsup d�lekçes�ne ekleyeceğ�, mahsubu talep ed�lecek pr�m borçlarını ve varsa gec�kme zammı ve cezası
tutarlarını gösteren belgeye göre değerlend�r�l�r. Car� dönem borçlarına �l�şk�n mahsup talepler�nde söz konusu belge aranmaz.

Söz konusu belgeye pr�m alacaklısı SGK şubes�n�n banka hesap numarası da yazılır. Mahsup ed�lecek pr�m borcu tutarları mükellef�n verg�
da�res�nce �lg�l� şuben�n banka hesap numarasına gönder�l�r.

Bu şubelerdek� pr�m borcu, verg� �ades� talep eden mükellef�n kurumdan get�rd�ğ� belgeler�n tesl�m�nden sonra, ödeme veya d�ğer nedenlerle
verg� da�reler�nce gönder�len tutara göre azalmışsa, pr�m borcu tutarından arta kalan kısım �lg�l� SGK şubes� tarafından verg� da�res�ne �ade ed�l�r. Arta
kalan tutarın pr�m borçlusuna �ades� veya �ler�de doğacak pr�m borçlarına mahsup ed�lmek üzere SGK şubes�nde beklet�lmes� mümkün değ�ld�r.

SGK pr�m borçlarının tahs�l�nde de 6183 sayılı Kanun hükümler� uygulandığından, verg� da�res�nce bu �şlemler�n gerçekleşt�r�ld�ğ� tar�hte pr�m
borcunun vades�n�n geçm�ş olması hal�nde, borcun vade tar�h� �le SGK’ya ödemen�n yapıldığı tar�hler arasında gec�kme zammı uygulanab�leceğ�
hususunun mükelleflerce göz önünde bulundurulması gerek�r.

KDV �ade alacaklarının SGK pr�m borçlarına mahsubunu �steyen mükellefler�n mahsup d�lekçes� ve �ade taleb�nde aranan belgeler� ver�lmes�
mümkün olan en erken tar�hte, fakat en geç KDV beyannameler�n�n ver�ld�ğ� ayın son gününe kadar verg� da�reler�ne �nt�kal ett�rmeler� gerekmekted�r.

SGK pr�m borçlarına mahsup �şlemler�, Tebl�ğde bel�rt�len belgeler�n yukarıda bel�rt�len süre �çer�s�nde �brazından sonra, en geç 31/5/2006

tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanununun
[56]

 88 �nc� maddes�n�n verd�ğ� yetk�ye dayanılarak leh�ne mahsup talep
ed�lenler �ç�n bel�rlenecek pr�m borcu vade tar�h�nden önce tamamlanır.

2.1.2.  Mahsuben İade Taleb�
Mahsuben �ade �ç�n �ade talep d�lekçes� ve �ade �ç�n aranan belgeler�n eks�ks�z ve tam olarak ver�lm�ş olması gerek�r. Verg� da�reler�nce yapılan

�şlemler sırasında meydana gelen gec�kme neden�yle zamanında mahsubu yapılamayan, verg� da�res�ne olan borçlar �ç�n gec�kme zammı uygulanmaz.
KDV �ade alacağının kes�nleşt�ğ� (�adeye hak kazanılan) tar�h ve tutar �t�barıyla, vades� geçm�ş borçlara bu tar�hten sonra gec�kme zammı

uygulanmaz.
KDV �ades� �ç�n mahsuben �adeye �l�şk�n �ade talep d�lekçes� olmaksızın, gerekl� belgeler�n �braz ed�lm�ş olması hal�nde, �ade taleb�nde

bulunulmamış sayılır. İlg�l� dönem KDV beyannames�nde �ade beyanında bulunulmuş olması da bu şek�lde �şlem tes�s�ne engel teşk�l etmez.
Verg� da�res�ne olan borçlara mahsup talepler�nde verg� da�reler�, belge ya da belgelerdek� muhtev�yat eks�kl�kler�n� veya KDVİRA s�stem�n�n

tesp�t ett�ğ� olumsuzlukları mükellefe yazı �le b�ld�r�rler. Yazının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �çer�s�nde eks�kl�kler�/olumsuzlukları g�deren
mükellefler�n mahsup talepler�, mahsup d�lekçes�n�n verg� da�res�ne ver�ld�ğ� tar�h �t�barıyla yer�ne get�r�l�r ve bunlara gec�kme zammı uygulanmaz.

30 günlük ek süreden sonra eks�kl�kler�/olumsuzlukları g�deren mükellefler�n mahsup talepler� �se eks�kl�kler�n/olumsuzlukların g�der�ld�ğ�
tar�h�t�barıyla yer�ne get�r�l�r ve borcun vades�nden mahsup tar�h�ne kadar geçen süre �ç�n gec�kme zammı uygulanır.

Mahsup d�lekçes�n�n ver�lmes� ancak elektron�k ortamda gönder�lmes� gereken belgeler�n gönder�lmemes� veya belgeler�n muhtev�yatında
eks�kl�kler bulunması hal�nde de bu doğrultuda �şlem tes�s ed�l�r.

2.2. Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İades�
İade hakkı sah�pler�, �ade alacaklarının yukarıda bel�rt�len şek�llerde mahsubundan sonra kalan kısmının nakden �ades�n� talep ederlerse

Tebl�ğ�n nakden �ade talepler�n�n yer�ne get�r�lmes�ne �l�şk�n bölümler�ndek� açıklamalara göre �şlem yapılır. Bu şek�lde yapılacak �adede, mahsup
yoluyla �ade ed�len kısım, bu Tebl�ğ�n (IV/A-3) bölümündek� sınırın hesaplanmasında d�kkate alınmaz.

İade alacağının üçüncü k�ş�lere nakden veya mahsuben ödenmes�n�n talep ed�lmes� hal�nde de nakden �adeye �l�şk�n düzenlemeler uygulanır.
Mahsup sonrası alacağın, üçüncü k�ş�lere nakden �ades�n�n talep ed�lmes� hal�nde, alacağın üçüncü k�ş�lere ödenmes�ne �l�şk�n talep, alacağın açık b�r
şek�lde k�me teml�k ed�ld�ğ�n� �çeren, noter tarafından onaylanmış/düzenlenm�ş alacağın teml�k� sözleşmes�ne dayanarak yapılır.

Mahsup sonrası alacağın, borçlarına mahsup yapılab�lecekler dışındak�ler�n borçlarına mahsubunun talep ed�lmes� hal�nde, �ade hakkı sah�b�
mükellefe nakden �adeye �l�şk�n usul ve esaslar uygulanır. Bu durumda da öncek� paragrafta bel�rt�len alacağın teml�k� sözleşmes� aranır.

3. Mal�ye Bakanlığınca Bel�rlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler
İade hakkı doğuran her b�r �şlem bakımından Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde bel�rlenm�ş sınırları aşmayan nakden �ade talepler� tem�nat ve/veya

verg� �nceleme raporu aranmaksızın yer�ne get�r�l�r. Talep, �ade talep d�lekçes� ve Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde sayılan belgeler�n tamamlanıp, KDVİRA
s�stem� tarafından “KDV İades� Kontrol Raporu”nun üret�lmes�nden ve tey�d� gereken belgeler�n tey�d� (örneğ�n, mal �hracatında gümrük
beyannames�n�n ve/veya onaylı fatura ya da özel faturaların tey�d�) �le aşağıda bel�rt�len şartların gerçekleşmes�nden sonra yer�ne get�r�l�r.

a) L�ste sorgulamaları sırasında Tebl�ğ�n (IV/E) bölümü kapsamında olumsuzluk bulunan mükellefler�n �ade talepler�, söz konusu bölümde
yapılan açıklamalara göre yer�ne get�r�l�r.

b) İşlem�n tevs�k� �ç�n �braz ed�len belgeler�n tey�d� gerçekleşen kısmına �sabet eden tutarların kısmen �ades� de mümkündür.
c) İade �ç�n bel�rlenen l�m�tler�n daha sonra değ�şt�r�lmes� hal�nde �ade talepler�n�n değerlend�r�lmes�nde aks� bel�rt�lmed�kçe �ade hakkı

doğuran �şlem�n gerçekleşt�ğ� verg�lend�rme dönem�nde geçerl� l�m�tler esas alınır.
ç) İade �ç�n bel�rlenen l�m�t, b�r verg�lend�rme dönem�ndek� �ade hakkı doğuran �şlemlere �l�şk�n �ade talepler�n�n toplamına b�r defa uygulanır.
4. YMM KDV İades� Tasd�k Raporuna Dayalı Nakden İadeler

1/6/1989 tar�hl� ve3568 sayılı Serbest Muhasebec�l�k, Serbest Muhasebec� Mal� Müşav�rl�k ve Yem�nl� Mal� Müşav�rl�k Kanununun
[57]

 12 nc�
maddes�n�n Mal�ye Bakanlığına verd�ğ� yetk�ye �st�naden yayımlanan "Yem�nl� Mal� Müşav�rler�n Tasd�k Edecekler� Belgeler, Tasd�k Konuları, Tasd�ke

İl�şk�n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel�k"
[58]

 uygulamasına �l�şk�n genel tebl�ğlerle, YMM KDV İades� Tasd�k Raporu �le KDV �ades�
yapılmasının usul ve esasları bel�rlenmekted�r.

Süres�nde düzenlenm�ş tam tasd�k sözleşmes�n�n mevcud�yet� hal�nde, bavul t�caret� ve yolcu beraber� eşya �hracatından doğan �adelerde sözü
ed�len Genel Tebl�ğlerle bel�rlenen l�m�tlere göre, d�ğerler�nde m�ktara bakılmaksızın verg� �nceleme raporu ve tem�nat aranmadan �ade yapılır.

YMM raporu �le �ade taleb�nde bulunan mükelleflere, rapor �braz ed�lmed�kçe nakden �ade yapılmaz. Mükellefler�n rapor düzenlen�nceye
kadar, �zleyen bölümlerde açıklandığı şek�lde tem�nat göstermeler� hal�nde �se �ade taleb� �ncelemeye sevk ed�lmeks�z�n yer�ne get�r�l�r. Rapor �braz
ed�ld�ğ�nde tem�natlar �ade ed�l�r.

YMM raporu �le �ade taleb�nde bulunan mükellefler�n, tem�nat karşılığı �aden�n yapıldığı tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde bu �ade �le �lg�l� YMM
raporunu �braz etmemes� hal�nde, söz konusu tem�nat verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür.

Bu süre �ç�nde rapor �braz edemeyecek olanların mazeretler�yle b�rl�kte başvurmaları hal�nde, gerekl� değerlend�rme yapılarak mazeretler� haklı
nedenlere dayananlara, 213 sayılı Kanunun 17 nc� maddes� uyarınca verg� da�res�nce altı ay ek süre ver�leb�l�r.

Mükellefler�n �ade tutarını kısmen mahsup, kısmen nakden almak �stemeler� mümkündür. Bu durumda, �ade �ç�n �stenen belgeler�n �braz
ed�lm�ş olması kaydıyla öncel�kle muaccel hale gelen borçlara mahsup yapılır.

Aynı döneme �l�şk�n farklı �şlemlerden kaynaklanan �ade talepler� �ç�n tek YMM raporu düzenleneb�l�r. B�r takv�m yılını aşmamak ve her b�r
döneme �l�şk�n b�lg� ve hesaplamaların ayrı ayrı yer alması kaydıyla b�rden fazla dönem� kapsayan tek YMM raporu ver�lmes� de mümkündür.

5. Tem�nat Karşılığı İade
5.1. Genel Açıklama
Mükellefler�n, Tebl�ğ�n (IV/A-3) bölümünde bel�rlenen sınırı aşan ve �şlem türü �t�barıyla YMM raporu veya verg� �nceleme raporuna bağlanan

�adelerde, henüz YMM raporu �braz ed�lmeden veya �nceleme sonucu �ade öngörülmüşse, �nceleme yapılmadan aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde tem�nat
göster�lmes� hal�nde �ade yapılır. Tem�nat, �adeye konu �şlem türüne göre verg� �nceleme raporu veya YMM raporuna dayanılarak çözülür.

a) Ad� ortaklık ve �ş ortaklıkları adına yapılacak �adelerde tem�nat mektubunun ortaklardan b�r� adına düzenlenmes� yeterl�d�r.
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b) Mükellef tarafından tem�nat çözümünün YMM raporuyla yapılacağı bel�rt�lmed�ğ�nden �ncelemeye sevk ed�lmes�, sonradan YMM raporuyla
tem�natın çözümünü engellemez. Bu durumda tem�natın YMM raporuyla çözüldüğü �nceleme elemanına b�ld�r�l�r.

c) Bu kapsamdak� nakden �ade talepler�, nak�t �ade taleb�ne �l�şk�n d�lekçe ve tem�natın yanı sıra �brazı gerekl� d�ğer belgeler�n tamamlanıp
KDVİRA s�stem� tarafından “KDV İades� Kontrol Raporu”nun üret�lmes�nden ve varsa yapılması gereken tey�tler�n (örneğ�n, mal �hracatında gümrük
beyannameler� ve usulüne uygun olarak göster�lm�ş tem�nat mektupları �le varsa onaylı özel faturaların tey�d�) yapılmasından sonra 10 gün �ç�nde
yer�ne get�r�l�r.

5.2. Tem�nat Türler�
Tem�nat olarak 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddes�nde sayılan �kt�sad� kıymetlerden b�r veya b�r kaçı göster�leb�l�r. Şu kadar k�; banka

tem�nat mektuplarının paraya çevr�lmeler� konusunda h�ç b�r sınırlayıcı şart taşımayacak b�ç�mde, Tebl�ğ ek�nde yer alan kes�n ve süres�z tem�nat

mektubu örneğ�ne (EK:18) uygun olarak ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu
[59]

 hükümler�ne göre faal�yette bulunan bankalar tarafından düzenlenm�ş
olması gerek�r.

5.3. Tem�nat M�ktarları
Talep ed�len �ade m�ktarının Tebl�ğ�n (IV/A-3) bölümünde bel�rlenen sınırı aşan kısmının tamamı �ç�n tem�nat ver�l�r.
5.4. Tem�nat Mektuplarının İades�
Tem�nat mektupları, �ade hakkı doğuran �şlem bazında kabul ed�len verg� �nceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre �ade ed�l�r.
İlg�l� verg� da�res�nce tem�nat mektuplarının �ades� sırasında tem�nat mektubunun, uygun b�r yer�ne;"KDV �ades� dolayısıyla alınan bu tem�nat

mektubunun verg� da�rem�zde olan �şlem� sona erm�şt�r" şerh� düşülerek, tar�h yazılmak ve mühür tatb�k ed�lmek suret�yle �mzalanır. Bu şerh� gören
bankaların, verg� da�res�nden ayrıca b�r tey�t almaksızın gerekl� �şlem� yapmaları mümkün bulunmaktadır.

5.5. Tem�nat Mektuplarının Tey�d�
Banka tem�nat mektubu karşılığında yapılan �ade talepler�nde, tem�nat mektuplarının tey�d� yapılmadan �ade taleb� sonuçlandırılmaz.
Bu çerçevede, mükellefler tarafından KDV �ade alacakları �ç�n ver�len ve Tebl�ğde öngörülen n�tel�ğ� ha�z banka tem�nat mektuplarının tey�d�

�şlem� öncel�kle, Bankalar tarafından Mal�ye Bakanlığı ver� ambarına gönder�len, müşter�ler�ne düzenlenen tem�nat mektuplarına a�t b�lg�lerle
elektron�k ortamda yapılır.

Banka tem�nat mektubu b�lg�ler�ne elektron�k ortamda ulaşılamaması hal�nde tem�nat mektubunu veren banka şubes�nden doğrudan tey�t alınır.
6. Verg� İnceleme Raporu �le İade
Mükellefler�n;
�. İadeler�n� verg� �nceleme raporu sonucunda almak �stemeler�,
��. İades�n� talep ett�kler� KDV’n�n Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde bel�rt�len m�ktarı aştığı hallerde; (tem�nat göstermek veya YMM Raporu �braz

etmeler� gerekmes�ne rağmen) tem�nat göstermemeler� veya �adeler�n� YMM tasd�k raporu �le alacaklarını beyan etmemeler�,
���. Bu Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�ne göre münhasıran verg� �nceleme raporu �le �ade öngörülmes�,
haller�nde �ade talepler� verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlar tarafından düzenlenen verg� �nceleme raporu sonucuna göre yer�ne get�r�l�r.
Yukarıda �lk �k� sıra kapsamına g�ren taleplerde, �nceleme başlamadan önce �nceleme yoluyla �ade taleb�nden vazgeç�lerek YMM tasd�k raporu

�brazı �le �ade talep ed�lmes� de mümkündür.Bu g�b� durumlarda tem�nat ver�lmes� hal�nde �se tem�nat, verg� �nceleme raporu sonucuna veya YMM
raporuna göre çözülür.

Tem�nat karşılığı �adelerde, tem�natın YMM raporu �le çözüleb�leceğ� hallerde, süres� �ç�nde YMM raporu �braz ed�lmemes� veya �braz
ed�lmeyeceğ�n�n bel�rt�lmes� hal�nde, tem�nat verg� �nceleme raporuna göre çözülür.

Verg� �nceleme raporu �fades�, verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlarca düzenlenm�ş raporu �fade eder.
7. İade Taleb�nde Aranan Belgeler
Bu Tebl�ğ�n (IV/A) bölümünde bel�rlenen esaslara tab� �ade talepler�nde aşağıda bel�rt�len belgeler ortak mah�yette olup, ayrıca aranacak

belgeler her b�r �şlem türü �t�barıyla Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde bel�rt�lm�şt�r.
Söz konusu bölümlerde, aranan belgeler�n fotokop�ler�n�n ver�lmes�n�n mümkün görüldüğü hallerde, bu fotokop�ler�n aslı �le aynı olduğunun

kaşe tatb�k� ve �mzalanması suret�yle f�rma yetk�l�ler�nce onaylanması gerek�r.
Aşağıda yer ver�len belgelerden Gel�r İdares� Başkanlığınca uygun görülenler elektron�k ortamda alınır. Bu belgeler, Gel�r İdares�

Başkanlığınca öngörülen �çer�ğe uygun olarak gönder�l�r. Ancak, bu durumda söz konusu belgeler�n elektron�k ortamda gönder�ld�ğ�ne �l�şk�n, "İnternet
Verg� Da�res� L�ste Alındısı”nın dökümü �ade talep d�lekçes� ek�nde verg� da�res�ne �braz ed�l�r.

Verg� da�reler�n�n muhasebe b�r�mler� tarafından nakden veya mahsuben �ade �şlemler�nde düzenlenen muhasebe �şlem f�ş�ne, elektron�k
ortamda gönder�len l�steler�n tamamının eklenmes� yer�ne bu l�steler�n elektron�k ortamda bulunduğunu gösteren "İnternet Verg� Da�res� L�ste
Alındısı”nın eklenmes� yeterl�d�r.

İnternet verg� da�res� üzer�nden gönder�len belgeler, Gel�r İdares� Başkanlığınca uygun görülen durumlar har�ç, kâğıt ortamında ayrıca verg�
da�res�ne ver�lmez.

İade taleb�nde bulunulmaması hal�nde, aşağıda bel�rt�len ortak belgelerden �nd�r�lecek KDV l�stes�, yüklen�len KDV hesaplama tablosu ve
yüklen�len KDV l�stes� aks� yönde b�r düzenleme bulunmaması kaydıyla verg� da�res�ne ver�lmez.3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geç�c� 17 nc�
maddeler� kapsamında yapılan �hraç kaydıyla tesl�mler neden�yle tec�l ed�len verg�n�n terk�n�nde de �nd�r�lecek KDV l�stes�n�n verg� da�res�ne �braz
ed�lmeyeceğ� tab��d�r.

7.1. İade Talep D�lekçes�
İade taleb�, �ade türü �t�barıyla 429 Ser� No.lu Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� ek�nde yer alan standart �ade talep d�lekçeler� kullanılmak

suret�yle yapılır.
Kollekt�f ş�rketler, ad� komand�t ş�rketler ve ad� ortaklıklarda �ade alacaklarının ortakların verg� borçlarına mahsubu �le �lg�l� d�lekçeye, d�ğer

ortakların mahsup yapılmasına �z�n verd�ğ�n� gösteren noter tasd�kl� belgeler de eklen�r. Ortaklık sözleşmes�nde �ade alacağının ortaklardan hang�s�n�n
borcuna mahsup ed�leceğ�n�n açıkça bel�rt�lm�ş olması hal�nde �se ayrıca b�r belge aranmaz.

İade talepler�nde d�lekçen�n yanı sıra �ade hakkı doğuran �şlem �t�barıyla aranan belgeler�n de ver�lmes� zorunludur. Bunlardan Gel�r İdares�
Başkanlığınca uygun görülenler, öngörüldükler� şek�l ve �çer�ğe uygun olarak �nternet verg� da�res� aracılığıyla gönder�l�r. Elektron�k ortamda
gönder�len belgeler kâğıt ortamında ayrıca verg� da�res�ne ver�lmeyeceğ� g�b�, bu belgeler�n YMM KDV İades� Tasd�k Raporlarına eklenme
zorunluluğu da bulunmamaktadır. Ancak, �ade taleb�ne �l�şk�n olarak �brazı gereken ve elektron�k ortamda gönder�lenler dışında kalan d�ğer belgeler
(aslı veya noter, YMM, �lg�l� kamu kurumu tarafından onaylı örnekler�) verg� da�res�ne doğrudan �nt�kal ett�r�l�r.

İnceleme raporu ve YMM raporu aranmadan gerçekleşt�r�lecek �adeler, Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde öngörülen belgeler�n ver�lmes� üzer�ne
yer�ne get�r�l�r. Sözü ed�len belgeler�n ver�lmemes� hal�nde, �ade taleb� yer�ne get�r�lmez. Bu durumda �ade taleb�, belgeler�n �kmal ed�l�p, verg�
da�res�ne ver�ld�ğ� (elektron�k ortamda gönder�ld�ğ�) tar�hte hüküm �fade eder.

İade talepler�nde ver�lmes� gereken belgeler�n, aks� yöndek� düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, beyanname ek�nde veya beyanname �le
b�rl�kte ya da beyanname �le aynı gün �ç�nde ver�lmes� zorunlu değ�ld�r.

7.2. İade Hakkı Doğuran İşlem�n Beyan Ed�ld�ğ� Döneme A�t İnd�r�lecek KDV L�stes�
Aynı döneme �l�şk�n olarak b�rden fazla �ade hakkı doğuran �şlem türünden (örneğ�n; Kanunun 11, 13 ve 29’uncu maddeler� kapsamındak�

�şlemlerden) kaynaklanan �ade talepler� bulunanlarda �nd�r�lecek KDV l�stes�n�n b�r kez ver�lmes� yeterl� olup, her b�r �şlem �ç�n ayrı ayrı bu l�ste
aranmaz.
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Gümrük beyannamel� mal �hracında, dış t�caret sermaye ş�rketler� ve sektörel dış t�caret ş�rketler�, �hracatına aracılık ett�kler� mükellefler�n
�nd�r�lecek KDV l�stes�n� de ver�rler.

L�steye, fatura düzenleme l�m�t�n�n altında kalsa dah� her b�r belge kayded�l�r. Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu l�stelere ayrı
ayrı g�r�l�r.

KDV �adeler�nde aranılan ve elektron�k ortamda s�stem üzer�nden gönder�lmes� gereken "İnd�r�lecek KDV L�stes�"n�n doldurulmasında aşağıda
bel�rt�len hususlara d�kkat ed�l�r.

a) Perakende satış f�ş� veya yazar kasa f�şler�n�n g�der belges� kabul ed�ld�ğ� harcamalara a�t KDV tutarlarının �nd�r�m� mümkün olduğundan,
söz konusu belgeler, �nd�r�lecek KDV l�steler�ne dâh�l ed�l�r, bu belgeler�n g�der belges� olarak kabul ed�lmed�ğ� harcamalara a�t KDV �se �nd�r�m
konusu yapılamayacağından l�steye de alınmaz.

b) Bu l�steye, fatura düzenleme l�m�t�n�n altında kalsa dah� her b�r belge ayrı ayrı kayded�l�r.
Ancak, 213 sayılı Kanunun 219 uncu maddes�nde hükme bağlandığı üzere; muamelelere �l�şk�n belgeler�n, muhasebe f�şler�ne kayded�lmes� ve

defterlere kayıtların bu f�şler üzer�nden yapılması hal�nde, belgeler�n f�şlere kayded�lmes�, defterlere kayded�lmes� hükmünded�r. Bu durumda,
muhasebe f�şler�nde yer alan belgeler�n esas defterlere en geç 45 gün �ç�nde �şlenmes� gerekmekted�r.

c) Aynı mükelleften yapılan alımlar bu l�steye belge bazında ayrı ayrı g�r�l�r.
7.3. İade Hakkı Doğuran İşleme A�t Yüklen�len KDV L�stes�
Yüklen�len KDV l�stes�, esas �t�barıyla, �ades� talep ed�len KDV hesaplama tablosunda yer alan hesaplamalara konu olan verg�l� mal ve h�zmet

alışlarına �l�şk�n KDV’n�n dayanak belgeler �t�barıyla l�stelenmes�nden �barett�r.
İşlem�n bünyes�ne g�ren verg� m�ktarına �l�şk�n l�stede, �ade hakkı doğuran �şlem neden�yle �ades� talep ed�len tutarın hang� g�rd�ler neden�yle

yüklen�ld�ğ�ne (örneğ�n, mamul mal alımları, hammadde alımları, yardımcı malzeme alımları, h�zmet alımları, genel g�der, ATİK g�b�) �l�şk�n b�lg�lere,
dayanak belgeler �t�barıyla yer ver�l�r.

KDV �adeler�nde aranan ve elektron�k ortamda s�stem üzer�nden gönder�lmes� gereken "Yüklen�len KDV L�stes�"n�n doldurulmasında aşağıda
bel�rt�len hususlara d�kkat ed�l�r:

a) Perakende satış f�ş� veya yazar kasa f�şler�n�n g�der belges� kabul ed�ld�ğ� harcamalara a�t KDV tutarlarının �nd�r�m� mümkün olduğundan,
söz konusu belgeler, yüklen�len KDV l�stes�ne dâh�l ed�leb�l�r. Bu belgeler�n g�der belges� olarak kabul ed�lmed�ğ� harcamalara a�t KDV �se �nd�r�m
konusu yapılamayacağından l�steye de alınmaz.

b) Bu l�steye, fatura düzenleme l�m�t�n�n altında kalsa dah� her b�r belge ayrı ayrı kayded�l�r.
c) Aynı mükelleften yapılan alımlar bu l�steye belge bazında ayrı ayrı g�r�l�r.
ç)İşlem�n bünyes�ne doğrudan g�ren KDV tutarları �le �şlemle �lg�l� olmak kaydıyla genel g�derler ve ATİK neden�yle yüklen�len verg�lerden

�şleme �sabet eden KDV tutarı yüklen�len KDV l�stes�nde ayrıca yer alır.
7.4. İades� Talep Ed�len KDV Hesaplama Tablosu
İades� talep ed�len KDV hesaplama tablosu, �ade hakkı doğuran �şleme a�t yüklen�len KDV l�stes�nden hareketle �ades� talep ed�len KDV

tutarını gösteren özet tablodur. Tabloda, doğrudan g�rd�ler neden�yle yüklen�len KDV, genel yönet�m g�derler� ve ATİK neden�yle yüklen�len KDV’den
�şleme ver�len pay yer alacaktır. (EK: 19)

7.5. Satış Faturaları L�stes�
Satış faturaları l�stes�, �ade hakkı doğuran �şlemlere a�t satış faturası, serbest meslek makbuzu ve benzer� belgelere �l�şk�n b�lg�ler� �ht�va eden

l�sted�r.
 
B. İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)
1. İTUS Sert�f�kası Kapsamına G�ren Mükellefler
Aşağıdak� şartları taşıyan mükelleflere bağlı oldukları Verg� Da�res� Başkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından İTUS sert�f�kası

(EK: 20) ver�l�r.
1.1. Genel Şartlar
Başvuru tar�h�nden öncek� son üç takv�m yılı �ç�nde;
a) Verg� mükellef�yet�n�n bulunması,
b) Mücb�r sebep sayılan haller dışındak� nedenlerle, defter ve belgeler�n �brazından �mt�na ed�lmem�ş olması,
c) Gel�r veya kurumlar verg�s�, geç�c� verg�, gel�r verg�s� stopajı, ÖTV ve KDV (tevk�fat har�ç) uygulamalarından her b�r�ne a�t beyanname

verme ödev�n�n her b�r verg� türü �t�barıyla �k�den fazla aksatılmamış olması (süres�nden sonra kend�l�ğ�nden ver�len beyannameler har�ç),
ç) Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma f��l� neden�yle özel esaslara tab� tutulmamış veya

tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,
d) Car� takv�m yılı da dah�l olmak üzere son �k� takv�m yılına �l�şk�n tam tasd�k sözleşmes� bulunması.
Başvuru tar�h� �t�barıyla;
a) KDV �ade talepler�nde özel esaslara tab� olmayı gerekt�ren b�r durumunun bulunmaması,
b) Ödenmes� gereken verg� borcunun bulunmaması (verg�ler�n tec�l ed�lm�ş olması bu şartın �hlal� sayılmaz).
Sert�f�ka başvurusundan öncek�, �ade taleb�n�n bulunduğu b�rb�r�n� �zleyen son beş verg�lend�rme dönem� �t�barıyla haklarında yazılmış YMM

ve/veya verg� �nceleme raporlarının olumlu olması.
Bu Tebl�ğ�n (IV/E) bölümünde bel�rt�len n�tel�ktek� raporlar "olumlu rapor" olarak kabul ed�l�r. YMM’lerle süres�nde düzenlenm�ş tam tasd�k

sözleşmes� bulunan mükellefler hakkında �ade hakkı doğuran �şlemler�n bulunduğu b�rb�r�n� �zleyen son beş verg�lend�rme dönem�ne a�t olumlu YMM
raporu bulunması hal�nde de bu bölüm bakımından bu şart gerçekleşm�ş sayılır.

B�rb�r�n� �zleyen beş verg�lend�rme dönem�nden kasıt, �ade hakkı doğuran �şlemler�n yapıldığı b�rb�r�n� �zleyen dönemlerd�r. Bu dönemler
arasında herhang� b�r dönemde verg� �nceleme raporu veya YMM raporu düzenlenmes�n� gerekt�ren b�r �ade hakkı doğuran �şlem bulunmadığı takd�rde,
bu dönemler, b�rb�r�n� �zleyen beş verg�lend�rme dönem�n�n hesaplanmasında d�kkate alınmaz.

B�rb�r�n� �zleyen son beş verg�lend�rme dönem�ne a�t olumlu raporlardan b�r kısmının verg� �nceleme elemanları, b�r kısmının �se YMM
tarafından düzenlenm�ş olması hal�nde de bu şartın gerçekleşm�ş sayılacağı tab��d�r. Ancak beş olumlu rapor şartını kısmen veya tamamen YMM’lerce
düzenlenen raporlarla yer�ne get�ren mükellefler�n �nd�r�ml� tem�nattan yararlanab�lmeler� �ç�n, �ade taleb�nde bulundukları dönem �ç�n de tam tasd�k
sözleşmes� yapmış olmaları gerekmekted�r. Tam tasd�k sözleşmes� kapsamında bulunmayan dönemlere �l�şk�n �ade talepler�nde �se Tebl�ğ�n �lg�l�
bölümler�nde �adeye �l�şk�n yer alan açıklamalara göre �şlem yapılacaktır.

Son olumlu rapor verg� da�res�ne �nt�kal ett�kten sonra (d�ğer şartlar da gerçekleşm�şse) raporun �lg�l� olduğu verg�lend�rme dönem�nden
sonrak� dönemlere �l�şk�n �ade talepler� �ç�n �nd�r�ml� tem�nat uygulamasına başlanır. Raporun a�t olduğu verg�lend�rme dönem�nden sonrak� dönemler
�ç�n ver�len tem�natların, �nd�r�ml� tem�nat tutarını aşan kısmı �ade ed�l�r.

Yukarıda bel�rt�len genel şartları sağlayan Dış T�caret Sermaye Ş�rket� ve Sektörel Dış T�caret Ş�rket� statüsündek� ş�rketlere başka b�r şart
aranmaksızın İTUS sert�f�kası ver�l�r.

4760 sayılı Kanuna ekl� (II) sayılı l�stede yer alan tar�felerdek� taşıtların �hracatını yapan, otomot�v sektöründe faal�yet gösteren dış t�caret
sermaye ş�rket� n�tel�ğ�ndek� �malatçılarda, �ade taleb�n�n bulunduğu b�rb�r�n� �zleyen son beş verg�lend�rme dönem�ne �l�şk�n olumlu rapor şartı
aranmaz.
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1.2. Özel Şartlar
Yukarıda (IV/B-1.1) bölümünde bel�rlenen genel şartlar �le b�rl�kte, kend�ler� �ç�n öngörülen özel şartları taşıyan aşağıdak� mükellefler İTUS

sert�f�kasına hak kazanırlar.
1.2.1. İhracat İst�snası Kapsamındak� İade Talepler� Bakımından
1.2.1.1. İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar:
Genel şartlara ek olarak;
a) İlg�l� s�c�le kayıtlı olan,
b) Ödenm�ş sermayeler�n�n veya son b�lançolarında kayıtlı ATİK’ler�n�n (gayr�menkuller har�ç) amort�sman düşülmeden öncek� toplam tutarı

100.000 TL’y� aşan,
c) Üret�m kapas�tes� �le bu kapas�ten�n gerekt�rd�ğ� �kt�sad� kıymetlere sah�p olduğu kapas�te raporuyla tey�t ed�len,
ç) İmalat �ş�nde 20 veya daha fazla �şç� çalıştıran (İşç� sayısının tesp�t�nde b�zzat �malat �ş�nde çalışan �şç�ler d�kkate alınır. Bunlar dışında kalan

yönet�c�, büro personel� ve muhasebec� g�b� personel d�kkate alınmaz. Hesaplamada, �hracatın gerçekleşt�ğ� dönemden öncek� 12 aylıkortalama esas
alınır.),

�malatçı-�hracatçılar �le �hraç kaydıyla tesl�mde bulunan �malatçılara, bağlı oldukları Verg� Da�res� Başkanlığına/Defterdarlığa b�r d�lekçe �le
başvurmaları hal�nde, başvuru tar�h�n� �zleyen 15 gün �ç�ndeİTUS sert�f�kası ver�l�r.

1.2.1.2. D�ğer İhracatçılar (H�zmet İhracatı Yapanlar Har�ç):
Genel şartları taşıyan mükelleflerden, son üç takv�m yılı �t�barıyla yıllık 4 m�lyon ABD Doları veya son beş takv�m yılı �t�barıyla yıllık �k�

m�lyon ABD Doları ve üzer�nde �hracat yapanlara, bu şartları sağladıkları tar�h� tak�p eden yılbaşından �t�baren geçerl� olmak üzere İTUS sert�f�kası
ver�l�r.

1.2.2. D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler Bakımından
Bu Tebl�ğ�n (IV/B-1.2.1.) bölümü kapsamında olmayan mükelleflerden;
a) Başvuru tar�h�nden önce verg� da�res�ne ver�lm�ş olan son yıllık kurumlar verg�s� veya gel�r verg�s� beyannames�n�n ek�nde yer alan

b�lânçoya göre en az;
- Akt�f toplamı 40.000.000 TL,
- Madd� duran varlıkları toplamı 10.000.000 TL,
- Öz sermaye tutarı 20.000.000 TL,
- Net satışları 50.000.000 TL,
b) Car� yıl dah�l, başvuru tar�h�nden öncek� takv�m yılında verg� da�res�ne ver�lm�ş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan k�ş�

sayısı 50 veya daha fazla, (Hesaplamada �şlem�n gerçekleşt�ğ� dönemden öncek� 12 aylıkortalama esas alınır.)
olanlara, yukarıda (IV/B-1.1.) bölümündek� genel şartları da taşımaları kaydıyla İTUS sert�f�kası ver�leb�l�r. Bu şartları b�rl�kte taşıyan

mükellefler�n bağlı oldukları Verg� Da�res� Başkanlığına/Defterdarlığa b�r d�lekçe �le başvurması hal�nde, başvuru tar�h�n� �zleyen 15 gün �ç�nde “İTUS
Sert�f�kası” ver�l�r.

Bu mükellefler�n KDV �ade talepler�, sert�f�ka tar�h�n� �ç�ne alan dönemden başlamak üzere, aşağıdak� açıklamalar çerçeves�nde yer�ne get�r�l�r.
2. İTUS Sert�f�kası Uygulamasına Göre İade Talepler�n�n Yer�ne Get�r�lmes�
İTUS sert�f�kasına sah�p mükellefler�n �ade talepler� Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde yer alan açıklamalara göre yer�ne get�r�l�r.
İaden�n tem�nat karşılığında talep ed�lmes� hal�nde, �ade m�ktarının Tebl�ğ�n (IV/A-3) bölümünde bel�rlenen sınırı aşan kısmının (% 8)’� (dış

t�caret sermaye ş�rketler� ve sektörel dış t�caret ş�rketler� �ç�n %4’ü) �ç�n tem�nat ver�l�r.
Tem�nat, Tebl�ğde aks� bel�rt�lmed�kçe, �aden�n yapıldığı tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde �braz ed�lecek YMM raporu �le çözülür. Bu süre

�çer�s�nde YMM raporu �braz ed�lmemes� hal�nde veya mükellef�n talep etmes� durumunda tem�nat VİR sonucuna göre çözülür. İTUS sert�f�kasının
�ptal�n� gerekt�ren b�r neden olmadığı sürece, sonrak� �ade talepler�nde �nd�r�ml� tem�nat uygulamasına devam ed�leceğ� ve YMM raporunun da y�ne altı
ay �ç�nde �braz ed�lmes�n�n �steneceğ� tab��d�r.

3. İTUS Sert�f�kasının İptal ed�lmes�
Kend�ler�ne İTUS sert�f�kası ver�len mükelleflerle �lg�l� olarak, aşağıdak� hususlardan herhang� b�r�s�n�n gerçekleşmes� hal�nde İTUS sert�f�kası

�ptal ed�l�r. Sert�f�kanın �ptal ed�ld�ğ�, gerekçes�yle b�rl�kte mükellefe b�ld�r�l�r. Mükellef�n, bu durumun b�ld�r�ld�ğ� tar�h� �ç�ne alan ve sonrak�
dönemlere a�t olan veya öncek� dönemlere a�t olup bu tar�he kadar henüz sonuçlandırılmamış �adeler�nde �nd�r�ml� tem�nat uygulanmaz.

a) Tebl�ğ�n (IV/B-1.2.) ayrımında bel�rt�len koşullardan tutarlarla �lg�l� olanlar dışındak� şartları kaybeden mükellefler �le anılan bölümde
bel�rt�len tutarlarda ve çalıştırılan�şç� sayılarında     % 25'� aşan b�r azalma meydana geld�ğ� anlaşılan mükellefler�n sert�f�kaları �ptal ed�l�r.

Mükellefler�n Tebl�ğ�n (IV/B-1.2.) ayrımındak� tutarlar karşısındak� durumu, yıllık kurumlar verg�s� beyannames�n�n ver�ld�ğ� tar�h�, ortalama
�şç� sayısına �l�şk�n şart karşısındak� durumu �se her b�r muhtasar beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�h� �zleyen 15 gün �ç�nde mükellef�n bağlı olduğu verg�
da�res� müdürlüğünce/malmüdürlüğünce tesp�t ed�l�r.

b) Defter ve belgeler�n� 213 sayılı Kanundak� süreler �ç�nde �braz etmeyen mükellefler�n sert�f�kaları süren�n dolduğu günü tak�p eden gün �ptal
ed�l�r.

c) Verg� borçlarını, vades�nde ödemed�ğ� anlaşılan mükelleflere, vade tar�h�nden �t�baren 7 gün �ç�nde 6183 sayılı Kanunun 55 �nc� maddes�nde
öngörülen ödeme emr� veya alacağın tem�nata bağlanmış olması hal�nde 56 ncı maddes�nde öngörülen yazı tebl�ğ ed�l�r. Tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 7
gün �ç�nde verg� borcunu ödemeyen mükellefler�n sert�f�kası �ptal ed�l�r.

Ancak, tak�p ed�len verg� borcunun n�ha� yargı kararı veya düzeltme �şlem�yle tamamen kaldırılması hal�nde; yargı kararının İdare'ye tebl�ğ
ed�ld�ğ� veya düzeltme �şlem�n�n yapıldığı tar�h� �ç�ne alan dönem ve �zleyen dönemlerdek� �adeler �le bu tar�he kadar henüz sonuçlandırılmamış
�adelerde “İTUS Uygulaması” kapsamında �şlem yapılır.

ç) Mükellef hakkında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenled�ğ� veya kullandığı konusunda verg� da�res�ne “olumsuz
rapor” �nt�kal etmes� hal�nde, raporun verg� da�res�ne �nt�kal ett�ğ� tar�hten sonrak� ve bu tar�he kadar henüz sonuçlandırılmamış �ade talepler�nde
�nd�r�ml� tem�nat hükümler� uygulanmaz ve sert�f�ka �ptal ed�l�r.

Olumsuz rapora dayanılarak yapılan tarh�yatın n�ha� yargı kararları �le terk�n ed�lmes� hal�nde mükellefe tekrar sert�f�ka ver�l�r. Yapılan
tarh�yatın n�ha� yargı kararları �le kısmen veya tamamen onaylanması hal�nde mükellef�n Sert�f�ka alab�lmes� �ç�n (IV/B-1) bölümünde bel�rt�len şartları
tekrar sağlaması gerek�r.Yargı kararından önce, mükellef�n gerekl� şartları yer�ne get�rerek genel esaslara geçmes� hal�nde, genel esaslara tab� olduğu
tar�hten sonrak� 24 ay süres�nce özel esaslara tab� olmayı gerekt�recek şartların ortaya çıkmaması ve Tebl�ğ�n (IV/B-1) bölümünde bel�rt�len şartları
taşıması kaydıyla, 24 aylık süren�n sonunda mükellefe tekrar sert�f�ka ver�l�r. Sonradan n�ha� yargı kararının gelmes� hal�nde yukarıda (c) numaralı
ayrımın �k�nc� paragrafındak� açıklamalara göre �şlem yapılır.

 
C. HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS)
1. HİS Uygulaması Kapsamına G�recek Mükellefler
Aşağıdak� şartları taşıyan mükelleflere talep etmeler� ve aşağıda bel�rt�len belgeler� �braz etmeler� hal�nde bağlı oldukları Verg� Da�res�

Başkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından “HİS sert�f�kası” (EK: 21) ver�l�r.
a) Başvuru tar�h�nden öncek� son beş takv�m yılı �t�barıyla verg� mükellef�yet�n�n bulunması,
b) Başvuru tar�h�nden önce verg� da�res�ne ver�lm�ş son yıllık kurumlar verg�s� beyannames�n�n ek�nde yer alan b�lânçoya göre en az;
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- Akt�f toplamının 200.000.000 TL,
- Madd� duran varlıkları toplamının 50.000.000 TL,
- Öz sermaye tutarının 100.000.000 TL,
- Net satışlarının 250.000.000 TL,
olması, (bu koşullardan herhang� üç tanes�n�n sağlanmış olması yeterl�d�r.)
c) Başvurudan öncek� takv�m yılında verg� da�res�ne verm�ş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan k�ş� sayısının 250

veya daha fazla olması,
ç) Başvuru tar�h�nden öncek� son beş takv�m yılı �ç�nde;
- Mücb�r sebep sayılan haller dışındak� nedenlerle, defter ve belgeler�n �brazından �mt�na ed�lmem�ş olması,
- Gel�r veya kurumlar verg�s�, ÖTV ve KDV uygulamalarından her b�r�ne a�t beyanname verme ödev�n�n her b�r verg� türü �t�barıyla b�rden

fazla aksatılmamış olması (süres�nden sonra kend�l�ğ�nden ver�len beyannameler har�ç),
- Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma f��l� neden�yle özel esaslara tab� tutulmamış veya tutulmuşsa

genel esaslara dönülmüş olması,
d) Başvuru tar�h� �t�barıyla;
- KDV �ade talepler�nde özel esaslara tab� olmayı gerekt�ren b�r durumunun bulunmaması,
- Verg� borcunun bulunmaması (verg�ler�n tec�l ed�lm�ş olması bu şartın �hlal� sayılmaz),
gerekmekted�r.
Bu şartları b�rl�kte taşıyan mükellefler�n bağlı oldukları Verg� Da�res� Başkanlığına/Defterdarlığa b�r d�lekçe �le başvurması hal�nde, başvuru

tar�h�n� �zleyen 15 gün �ç�nde “HİS Sert�f�kası” ver�l�r.
Bu mükellefler�n KDV �ade talepler� (henüz sonuçlandırılmamış olanlar dah�l), aşağıdak� (IV/C-2) bölümdek� açıklamalar çerçeves�nde yer�ne

get�r�l�r.
2. HİS Uygulamasına Göre İade Talepler�n�n Yer�ne Get�r�lmes�
HİS sert�f�kası sah�b� mükellefler�n �ade talepler� tutarına bakılmaksızın, tem�nat, VİR veya YMM raporu aranılmadan yer�ne get�r�l�r.
İade taleb� b�r standart �ade talep d�lekçes� �le yapılır. Talep, �ade hakkı doğuran �şlem�n beyanına �l�şk�n beyanname ve �ade talep d�lekçes�n�n

ver�lm�ş olması şartıyla, �lg�l� belgeler�n �braz ed�ld�ğ� tar�hte geçerl�k kazanacaktır. İlg�l� belgeler; her b�r �ade hakkı doğuran �şleme a�t �ade taleb�n�n
yer�ne get�r�lmes� �ç�n Tebl�ğde aranılması öngörülen belgelerd�r.

Bu mükellefler�n nakden �ade talepler�nde, �braz ed�len belgelere �l�şk�n olarak KDVİRA s�stem� tarafından yapılan sorgulama net�ces�nde
olumsuzluk tesp�t ed�lmeyen tutarlar raporun tamamlanma sürec�n� �zleyen beş �ş günü �ç�nde �ade ed�l�r. Olumsuzluk tesp�t ed�len alımlara �l�şk�n
KDV tutarlarının �ades� �se olumsuzlukların g�der�lmes� veya aranan şartların sağlanması kaydıyla yer�ne get�r�l�r. Mahsuben �ade talepler� �se
belgeler�n tamamlandığı tar�h �t�barıyla hüküm �fade eder.

Tamamı �braz ed�len belgelerde şek�l veya muhtev�yat yönünden verg� da�res�nce eks�kl�k veya yanlışlık tesp�t ed�lmes� hal�nde �ade talepler�
yer�ne get�r�lmekle b�rl�kte, bu hususlar belgeler�n �braz ed�ld�ğ� tar�h� �zleyen 15 gün �ç�nde mükellefe tebl�ğ ed�l�r. Mükellefler�n tebl�ğ tar�h�nden
�t�baren üç ay �ç�nde eks�kl�kler� tamamlamamaları hal�nde, durum �lg�l� Verg� Da�res� Başkanlığına/Defterdarlığa b�ld�r�l�r. Verg� Da�res�
Başkanlığı/Defterdarlık tarafından gerekçeler� göz önünde tutularak eks�kl�kler�n tamamlanması �ç�n mükellefe üç aylık ek süre ver�leb�l�r. Bu süre
sonunda da eks�kl�kler�n tamamlanmaması hal�nde belge eks�kl�ğ�ne rağmen �ade ed�len KDV’n�n �lg�l� bulunduğu verg�lend�rme dönemler�
�ncelemeye sevk ed�l�r. Belge eks�kl�ğ�ne rağmen �ade ed�len KDV tutarı kadar nakd� tem�nat veya banka tem�nat mektubu ver�lmemes� hal�nde HİS
Sert�f�kası da �ptal ed�l�r.

 Hakkında “olumsuz rapor” olmaması şartıyla, mükellefle �lg�l� “olumsuz tesp�t” ortaya çıkması veya “olumsuz rapor” bulunanlardan mal ya da
h�zmet aldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde; mükellefe durum b�ld�r�l�r. Mükellef�n söz konusu mal ve h�zmet alımlarını Tebl�ğ�n (IV/E) bölümü
kapsamında �zah edememes� durumunda KDV tutarlarının �nd�r�m ve �ade hesaplarından çıkarılması veya bu tutarlara dört kat tem�nat göstermes�
�sten�r. Tem�nat verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür. Mükellef tarafından söz konusu KDV tutarları �nd�r�m ve �ade hesaplarından çıkarılmaz
veya bu tutarlara dört kat tem�nat göster�lmezse, sadece bu tutarlara �l�şk�n �ade taleb� münhasıran verg� �nceleme raporuna göre yer�ne get�r�l�r.

3. HİS Sert�f�kasının İptal Ed�lmes�
Kend�ler�ne HİS sert�f�kası ver�len mükelleflerle �lg�l� olarak, aşağıdak� hususlardan herhang� b�r�s�n�n gerçekleşmes� hal�nde HİS sert�f�kası

�ptal ed�l�r. Sert�f�kanın �ptal ed�ld�ğ�, gerekçes�yle b�rl�kte mükellefe b�ld�r�l�r. Mükellef�n, bu durumun b�ld�r�ld�ğ� tar�h� �ç�ne alan ve sonrak�
dönemlere a�t olan veya öncek� dönemlere a�t olup bu tar�he kadar henüz sonuçlandırılmamış �adeler�nde Tebl�ğ�n (IV/C-2) bölümü hükümler�
uygulanmaz.

a) Tebl�ğ�n (IV/C/1-b) ayrımında bel�rt�len tutarlarla �lg�l� şartları kaybeden mükellefler �le (IV/C/1-c) ayrımında bel�rt�len sayı şartında % 25'�
aşan b�r azalma meydana geld�ğ� anlaşılan mükellefler�n sert�f�kaları �ptal ed�l�r.

Mükellef�n, Tebl�ğ�n (IV/C/1) ayrımındak� tutarlar karşısındak� durumu, yıllık kurumlar verg�s� beyannames�n�n ver�ld�ğ� tar�h�, ortalama �şç�
sayısına �l�şk�n şart karşısındak� durumu �se her takv�m yılında ver�len muhtasar beyannamelere dayanılarak Aralık ayı muhtasar beyannames�n�n
ver�ld�ğ� tar�h� �zleyen 15 gün �ç�nde tesp�t ed�l�r.

b) Defter ve belgeler�n� 213 sayılı Kanundak� süreler �ç�nde �braz etmeyen mükellefler�n sert�f�kaları süren�n dolduğu gün �ptal ed�l�r.
c) Verg� borçlarını, vades�nde ödemed�ğ� anlaşılan mükelleflere, vade tar�h�nden �t�baren yed� gün �ç�nde 6183 sayılı Kanunun 55 �nc�

maddes�nde öngörülen ödeme emr� veya alacağın tem�nata bağlanmış olması hal�nde 56 ncı maddes�nde öngörülen yazı tebl�ğ ed�l�r. Tebl�ğ tar�h�nden
�t�baren yed� gün �ç�nde verg� borcunu ödemeyen mükellefler�n sert�f�kası �ptal ed�l�r.

Ancak, tak�p ed�len verg� borcunun n�ha� yargı kararı veya düzeltme �şlem�yle tamamen kaldırılması hal�nde; yargı kararının İdare'ye tebl�ğ
ed�ld�ğ� veya düzeltme �şlem�n�n yapıldığı tar�h� �ç�ne alan dönem ve �zleyen dönemlerdek� �adeler �le bu tar�he kadar henüz sonuçlandırılmamış
�adelerde “HİS Uygulaması” kapsamında �şlem yapılır.

ç) Mükellef hakkında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenlend�ğ� veya kullandığı konusunda verg� da�res�ne “olumsuz
rapor” �nt�kal etmes� hal�nde, raporun verg� da�res�ne �nt�kal ett�ğ� tar�hten sonrak� ve bu tar�he kadar henüz sonuçlandırılmamış �ade talepler�nde
Tebl�ğ�n (IV/C/2) bölümü hükümler� uygulanmaz ve sert�f�ka �ptal ed�l�r.

Olumsuz rapora dayanılarak yapılan tarh�yatın n�ha� yargı kararları �le terk�n ed�lmes� hal�nde mükellefe tekrar Sert�f�ka ver�l�r. Yapılan
tarh�yatın n�ha� yargı kararları �le kısmen veya tamamen onaylanması hal�nde mükellef�n Sert�f�ka alab�lmes� �ç�n Tebl�ğ�n (IV/C/1) bölümünde
bel�rt�len şartları tekrar sağlaması gerek�r.

Yargı kararından önce, mükellef�n gerekl� şartları yer�ne get�rerek genel esaslara geçmes� hal�nde, genel esaslara tab� olduğu tar�hten sonrak� 24
ay süres�nce özel esaslara tab� olmayı gerekt�recek ve sert�f�kayı �ptal ett�recek şartların ortaya çıkmaması kaydıyla, mükellefe tekrar Sert�f�ka ver�l�r.
Sonradan n�ha� yargı kararının gelmes� hal�nde yukarıda (c) numaralı ayrımın �k�nc� paragrafındak� açıklamalara göre �şlem yapılır.

d) HİS sert�f�kası sah�b� mükellefler�n �ade talepler�n�n bulunduğu her takv�m yılında, İdare tarafından bel�rlenen en az b�r verg�lend�rme
dönem� KDV �adeler� yönünden �ncelen�r ve bu �nceleme �ved� olarak sonuçlandırılır. Yapılan �ncelemede haksız/yers�z �ade aldığı anlaşılan
mükelleflerden; haksız/yers�z aldığı verg�ler�n, �lg�l� dönemde yapılan verg� �adeler�ne oranı % 5'� geçen mükellefler�n sert�f�kaları �ptal ed�l�r. Bu
mükelleflere, raporun verg� da�res�ne �nt�kal tar�h�nden �t�baren beş yıl süreyle tekrar sert�f�ka ver�lmez.

 
D. DİĞER HUSUSLAR
1. İade Hakkının İnd�r�m Yoluyla Kullanılması
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İade hakkı doğuran �şlemler� bulunan mükellefler�n bu �şlemler dolayısıyla yüklend�kler� verg�ler� nakden veya mahsuben �ade olarak talep
etmek yer�ne �nd�r�m yoluyla g�derme terc�h�nde bulunmaları mümkündür.

Terc�h�n� bu yönde kullanan mükellefler tarafından �ade hakkı doğuran �şlem bedeller� KDV Beyannames�n�n “Tam İst�sna Kapsamına G�ren
İşlemler” ve “D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablolarında beyan ed�l�r; ancak tabloların "Yüklen�len KDV" veya "İadeye Konu Olan KDV"
sütunlarına "0" (sıfır) yazılır.

Bu şek�lde beyanda bulunan mükellefler�n, �ade �ç�n �stenenler har�ç, �ade hakkı doğuran �şlem� tevs�k eden belgeler� beyanname ek�nde �braz
etmeler� gerek�r.

Ancak, mükellefler�n �ade hakkı doğuran �şlemler� neden�yle �ades�n� talep ett�kler� tutarın b�r kısmının �ade alınıp kalan kısmının �nd�r�m
yoluyla g�der�lmes� terc�h�nde bulunmaları mümkün değ�ld�r.

KDV �ade alacağını �nd�r�m yoluyla g�derme terc�h�nde bulunan mükellefler�n daha sonra bu terc�hten vazgeçerek nakden veya mahsuben �ade
talep etmeler� hal�nde aradak� dönemler �ç�n düzeltme beyannames� vermeler� gerek�r. Terc�h değ�ş�kl�ğ�n�n yapıldığı dönemde �ade �ç�n �sten�len
belgeler de ver�l�r.

3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geç�c� 17 nc� maddeler� kapsamındak� �hraç kaydıyla tesl�mlerden doğan KDV �ade alacaklarının, �nd�r�m
yoluyla telaf� ed�leb�lmes� mümkündür. Bu terc�h� yapan mükellefler, tec�l ed�lemed�ğ� �ç�n �ades� gereken KDV tutarlarını �hracatın gerçekleşt�ğ�
dönem beyannames�n�n “İnd�r�mler” kulakçığının “İnd�r�mler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla �nd�r�m konusu yapab�l�rler ve bu �şlem
�ç�n �nd�r�lecek KDV l�stes� vermezler.  

2. Defter ve Belgeler�n Zay� Olması (Yangın, Su Baskını, Çalınma G�b�) Durumunda İade
213 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�nde bel�rt�len mücb�r sebep hal� neden�yle defter ve belgeler�n�n zay� olduğunu Türk T�caret Kanununun

82 nc� maddes�ne uygun olarak �spat eden mükellefler�n �ade talepler�, �ade taleb� �le �lg�l� alış ve g�derlere a�t KDV’n�n satıcılar tarafından �lg�l� dönem
beyanlarına dah�l ed�ld�ğ�n�n �spatına bağlı olarak yer�ne get�r�l�r.

İnd�r�m konusu yapılan verg�n�n satıcılar tarafından beyan ed�l�p ödend�ğ�n�n herhang� b�r şek�lde tevs�k ed�lememes� hal�nde verg� �nceleme
raporuna göre �şlem yapılır.

Mücb�r sebep hal� bulunan satıcının beyanname verme ve buna �l�şk�n verg�y� ödeme süres�n�n 213 sayılı Kanunun 111 �nc� maddes� uyarınca
uzamış olması hal�nde bu süre �ç�ndek� �ade talepler� de genel esaslara göre yer�ne get�r�l�r.

3065 sayılı Kanunun 29 ve 34 üncü maddeler� gereğ�nce KDV’n�n �nd�r�m konusu yapılab�lmes� �ç�n;
a) Verg�, alış faturası veya benzer� ves�kalar �le gümrük makbuzu üzer�nde ayrıca göster�lmel�,
b)Söz konusu ves�kalar,verg�y� doğuran olayın vuku bulduğu takv�m yılı aşılmamak şartıyla kanun� defterlere kayded�lmel�d�r.
Buna göre, defter ve belgeler� çeş�tl� nedenlerle zay� olan mükellefler�n, bu dönemlere �l�şk�n olarak verd�kler� KDV beyannameler�nde �nd�r�m

konusu yaptıkları verg�ler� gerçekten yüklen�p yüklenmed�kler�, defterler�ne kayded�p kaydetmed�kler�, dolayısıyla �nd�r�me hak kazanıp
kazanmadıklarının har�c� del�llerle tesp�t� gerekmekted�r. Bu kapsamda �nd�r�m konusu yapılan verg�n�n satıcılar tarafından beyannames�ne dah�l
ed�ld�ğ�n�n tesp�t� del�l olarak kabul ed�l�r.

3. Kamuya A�t Kuruluşlara İade
Sermayeler�n�n (%51) veya daha fazlası 5018 sayılı Kanun ek� cetvellerde yer alan �dare, kurum ve kuruluşlara, �l özel �dareler�ne, köylere,

beled�yelere ve bunların teşk�l ett�kler� b�rl�klere, döner sermayel� kuruluşlara, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları �le kanunla kurulan emekl�
ve yardım sandıklarına a�t mükellefler�n �ade talepler�, d�lekçe ek�nde �ade �ç�n gerekl� d�ğer belgeler�n eks�ks�z �brazı üzer�ne m�ktara bakılmaksızın
verg� �nceleme raporu ve tem�nat aranmadan yer�ne get�r�l�r. Gerek kamu kuruluşları gerekse kamu kuruluşlarına a�t kuruluşlar �ç�n özel esaslar
uygulanmaz.

Bu mükellefler�n, sermayeler�n�n (%51) veya daha fazlasının yukarıda bel�rt�len kurum veya kuruluşlara a�t olduğunu, ortakları olan kamu
kuruşlarından alacakları b�r yazı �le b�r defaya mahsus olmak üzere tevs�k etmeler�, sermaye ve ortaklık yapılarında herhang� b�r değ�ş�kl�k olması
hal�nde de, değ�ş�kl�ğ�n meydana geld�ğ� tar�hten �t�baren en geç 15 gün �ç�nde durumlarını bağlı oldukları verg� da�res�ne b�ld�rmeler� gerek�r.

4. İst�sna Kapsamında Yapılan Tesl�m ve/veya H�zmet�n Matrahının Değ�şmes� ve Düzeltme İşlemler�
3065 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes�nde, malların �ade ed�lmes�, �şlem�n gerçekleşmemes�, �şlemden vazgeç�lmes� veya sa�r sebeplerle

matrahta değ�ş�kl�k vuku bulduğu hallerde, verg�ye tab� �şlemler� yapmış olan mükellefler�n bunlar �ç�n borçlandığı verg�y�; bu �şlemlere muhatap olan
mükellefler�n �se �nd�rme hakkı bulunan verg�y� değ�ş�kl�ğ�n mah�yet�ne uygun şek�lde ve değ�ş�kl�ğ�n vuku bulduğu dönem �ç�nde, �ade olunan
malların f��len �şletmeye g�rm�ş olması ve bu g�r�ş�n defter kayıtları �le beyannamede göster�lmes� kaydıyla, düzelteb�lecekler� hükme bağlanmıştır.

İst�sna kapsamındak� tesl�m veya h�zmet�n gerçekleşt�ğ� verg�lend�rme dönem�nden sonra malların �ade ed�lmes�, �şlem�n gerçekleşmemes�,
�şlemden vazgeç�lmes� veya sa�r sebeplerle �şlem matrahının değ�şmes� durumunda b�r düzeltme yapılması gerekmekted�r. Bu düzeltme defter kayıtları
ve beyanname üzer�nde yapılır.

D�ğer taraftan, �st�sna kapsamında tesl�m ed�len malların �ades�nde de KDV hesaplanmaz. Bu �t�barla, �st�sna kapsamında yapılan tesl�m ve
h�zmet dolayısıyla �ade talep ed�lmem�ş olması hal�nde, yalnızca matrahta meydana gelen değ�ş�kl�k doğrultusunda defter kayıtları �le beyanların
düzelt�lmes� yeterl�d�r.

Öte yandan, �st�sna kapsamında yapılan b�r �şleme a�t �ade taleb� sonuçlandırıldıktan sonra KDV �ades�n� ortaya çıkaran �şlemden vazgeç�lmes�
veya satılan malların b�r kısmının ger� gelmes� durumunda aşağıdak� şek�lde hareket ed�l�r.

- Matrahta değ�ş�kl�ğ�n vuku bulduğu verg�lend�rme dönem�nde, yukarıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde defter kaydı ve beyanname üzer�nde gerekl�
düzeltmey� yapan mükellef�n 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, matrahta değ�ş�kl�ğ�n vuku bulduğu dönemde düzeltme �şlem�n� yapmaması hal�nde; �st�sna kapsamındak� �şlem neden�yle �ade
ed�len KDV, matrahta 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.

5. İst�sna Kapsamındak� İşlem�n Gerçekleşt�ğ� Dönemden Sonra Ortaya Çıkan Ödemeler
İst�sna kapsamındak� �şlem�n gerçekleşmes�nden sonra, satıcı leh�ne veya aleyh�ne bazı ödemeler (vade farkı, kur farkı, reklâmasyon vb.)

ortaya çıkab�lmekted�r. İst�sna kapsamındak� �şlemlere �l�şk�n olarak ortaya çıkan bu g�b� ödemeler�n KDV’ye tab� olması söz konusu değ�ld�r. Bu
tutarlar KDV matrahını etk�led�ğ�nden, �ade ed�leb�lecek azam� verg� tutarının hesabında d�kkate alınmalıdır.

İst�sna kapsamındak� �şlem� gerçekleşt�ren leh�ne meydana gelen ödemeler, ortaya çıktıkları �lg�l� dönem beyannames�nde asıl �şlem�n beyan
usulü doğrultusunda beyan ed�l�r.

6. İade Talepler�nde, Sadece L�stes� Gönder�len Belgelere İl�şk�n Saklama ve İbraz Yükümlülüğü
İade talepler�nde, belgen�n aslı veya onaylı fotokop�s�n�n �brazı yer�ne muhtev�yatı b�lg�ler� �çeren l�steler�n ver�lmes�n�n yeterl� görüldüğü

hallerde, söz konusu belgeler mükellefler tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve �braz hükümler� çerçeves�nde saklanır.
Gel�r İdares� Başkanlığı ve �ade yapmaya yetk�l� b�r�mler� tarafından, l�ste �çer�ğ� belgeler�n aslı veya onaylı fotokop�ler�n�n �brazı �steneb�l�r.
7. Yoklama ve Değerlend�rme
İlk defa �ade taleb�nde bulunan mükellefler �le �ade talepler�nde kayda değer b�r artış olan mükellefler�n �ade talepler�, gerekl� belgeler�n

elektron�k ortamda gönder�lmes� ve/veya verg� da�res�ne ver�lmes�nden sonra, verg� da�res�nce yapılacak yoklama ve değerlend�rme sonunda yer�ne
get�r�l�r. Yoklama ve değerlend�rme �şlem� verg� da�reler�nce 30 günü geçmemek üzere en kısa süre �ç�nde tamamlanır.Mükellefler hakkında aşağıda
bel�rt�len kapsamda yoklama yapılarak tutanak düzenlen�r.

a) İmalatçı n�tel�ğ�ndek� mükellefler�n �ade �şlemler� yapılmadan önce, �lg�l� verg� da�res� müdür yardımcısı başkanlığında oluşturulacak
yoklama grubu tarafından en az aşağıdak� b�lg�ler� �çeren b�r yoklama tutanağı düzenlen�r ve bu tutanak, mükellef�n dosyasına konulur.
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�) Mükellef�n adı, soyadı veya unvanı, faal�yet konusu �le varsa ortaklarının adı, soyadı ve adresler� (�kametgah adresler� dah�l) varsa bağlı
oldukları verg� da�res� ve verg� k�ml�k numaraları �le faal�yet konuları,

��) Ş�rket�n kayıtlı ve ödenm�ş sermaye tutarı, mevcut en son tar�hl� b�lanço örneğ�,
���) T�caret s�c�l kaydı ve numarası,
�v) Haberleşme araçlarının (e-posta, telefon, faks g�b�) aded� ve numaraları,
v) Mükellef�n tesl�m ett�ğ�n� beyan ett�ğ� malları üretecek kapas�teye sah�p olup olmadığı,
v�) İşyer�nde çalıştırdığı �şç� sayısı �le üret�m araçlarının �st�sna kapsamında tesl�m� yapılan malın �malatı �ç�n yeterl� bulunup bulunmadığı,
v��) Üret�m araçlarının (dem�rbaşlarının) kanun� defterlerde kayıtlı olup olmadığı,
v���) B�r öncek� yıl üret�m m�ktarı,
�x) Son b�r yıl �ç�nde kred� kullanıp kullanmadığı, kullanmışsa hang� banka şubeler�nden ne m�ktar kred� aldığı,
x) Sanay� s�c�l belges� ve kapas�te raporu b�lg�ler�.
b) İmalatçıların �hraç kaydıyla �hracatçılara yaptıkları tesl�mler dolayısıyla verg� �ades� haklarının doğması hal�nde, bu mükellefler hakkında da

(a) numaralı ayrımda yer alan �şlemler yapılır.
c) İmalatçı olmayan mükellefler�n �ade �şlem� yapılmadan önce, �lg�l� Verg� Da�res� Müdür Yardımcısının Başkanlığında oluşturulacak yoklama

grubu tarafından en az aşağıdak� b�lg�ler� �çeren b�r yoklama tutanağı düzenlen�r ve bu tutanak mükellef�n dosyasına konulur.
�) Mükellef�n adı, soyadı veya unvanı �le varsa ortaklarının adı, soyadı ve adresler� (�kametgah adresler� dah�l) varsa bağlı oldukları verg�

da�res� ve verg� k�ml�k numaraları,
��) Ş�rket�n kayıtlı ve ödenm�ş sermaye tutarı, mevcut en son tar�hl� b�lanço örneğ�,
���) T�caret s�c�l kaydı ve numarası,
�v) Haberleşme araçlarının (e-posta, telefon, faks g�b�) aded� ve numaraları,
v) İşyer�n�n durumu,
v�) Aynı adreste b�rden fazla f�rmanın olması hal�nde, d�ğer f�rmaların da yukarıdak� b�lg�ler� �çerecek şek�lde tutanağa geç�r�lmes�,
v��) İst�sna kapsamındak� tesl�mlerde, malların sürekl� olarak aynı f�rmalardan alınıp alınmadığı ve bu f�rmaların adresler�,
v���) Son b�r yıl �ç�nde kred� kullanıp kullanmadığı, kullanmışsa hang� banka şubeler�nden ne m�ktar kred� aldığı,
�x) İşyer�nde çalıştırılan �şç� sayısı,
x) İhracatçılarda b�r yıl öncek� �hracat m�ktarı.
Yapılan yoklama sonucunda düzenlenen tutanaklardak� b�lg�ler�n verg� da�res� müdürü tarafından değerlend�r�lmes�nden sonra, mükellef�n

�şletme kapas�tes� �le �ş hacm� arasında haklı nedenlerle �zah ed�lemeyen b�r uyumsuzluk tesp�t ed�lmes� hal�nde mükellefler �ncelemeye sevk ed�l�r ve
�ade talepler�nde Tebl�ğ�n (IV/E/3.3) bölümüne göre �şlem yapılır.

Daha önce hakkında, KDV �ades� �le �lg�l� olumlu verg� �nceleme raporu bulunan ve bu raporlara göre herhang� b�r ceza uygulanmaksızın verg�
�ades� yapılan mükellefler hakkında yoklama yapılmaz. Aynı şek�lde mükellefler�n YMM tam tasd�k sözleşmes� bulunan takv�m yılına �l�şk�n �ade
talepler�ne bağlı olarak yoklama yapılmaz.

8. Kayıt Düzen�
3065 sayılı Kanunun 54 üncü maddes�ne göre, KDV mükellefler�, tutulması mecburî defter kayıtlarını bu verg�n�n hesaplanmasına ve

kontrolüne �mkân verecek şek�lde düzenlemek zorundadır.
Bu kayıtlarda en az;
a) Verg� konusu �şlemler�n mah�yet�, verg�s�z tutarları, hesaplanan verg�, �nd�r�leb�l�r verg� m�ktarları,
b) Verg�den �st�sna ed�len �şlemler�n, �nd�r�m hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre mah�yet� ve ayırımı �le hesaplanan �nd�r�leb�l�r verg�

m�ktarı,
c) İnd�r�m konusu yapılamayacak �şlemler�n n�tel�ğ� ve bu �şlemlerle �lg�l� verg� m�ktarları,
ç) Matrah ve �nd�r�m m�ktarlarındak� değ�şmelerle, ödenen, terk�n ed�len ve �ade olunan verg�ler,
hususlarının açıkça göster�lmes� şarttır.
Buna göre, KDV’den �st�sna ed�lm�ş �şlemler�n mevcut olması hal�nde, tutulacak defter kayıtlarında bu �şlemler, �nd�r�m hakkı tanınan ve

tanınmayanlara göre ayrı ayrı hesaplarda �zlenecek ve bu �şlemlere �l�şk�n yüklen�len verg� m�ktarları kayıtlarda ayrı ayrı göster�lecekt�r.
İnd�r�m konusu yapılamayacak �şlemler�n n�tel�ğ� ve bu �şlemlere �l�şk�n �nd�r�lemeyecek KDV’n�n defter kayıtlarında göster�lmes� şarttır. Aynı

şek�lde �ade olunan ve terk�n ed�len KDV tutarları da kayıtlarda açıkça göster�l�r.
ATİK’ler neden�yle yüklen�len ve �nd�r�m hesaplarına alınan verg�lerden �nd�r�mle telaf� ed�len ve ed�lemeyen, �ade konusu yapılan verg�

m�ktarlarının da kayıtlarda açıkça yer alması gerekmekted�r.
 
E. ÖZEL ESASLAR
1.Ortak Hükümler
1.1.Amaç
Tebl�ğ�n bu bölümünde yer alan düzenlemeler, �ade ed�lecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının tesp�t ed�lmes� suret�yle, Haz�ne’ye �nt�kal

etmem�ş ve/veya hayal� olarak oluşturulmuş, gerçek b�r yüklen�me dayanmayan tutarların KDV �ades� çatısı altında yolsuz olarak �ades�n� önlemey�
amaçlamaktadır.

3065 sayılı Kanunun 9, 11, 29 ve 32’nc� maddeler� �le �adeye �l�şk�n hükümler �çeren d�ğer maddeler�nde, n�ha� aşamada verg�den �st�sna ed�len
�şlemler neden�yle gerçek b�r mal veya h�zmet hareket�ne dayalı ve dayandığı �şlem� mah�yet ve m�ktar �t�barıyla doğru olarak yansıtan belgelere
�st�naden yüklen�len ve �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV’n�n �ades� öngörülmekted�r.

Mükellefler�n gerçekte yüklend�kler� ve �nd�r�m yoluyla g�deremed�kler� KDV tutarlarının �ades�n� tem�n amacıyla, h�ç yüklen�lmed�ğ� halde
sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belgeye dayalı olarak �nd�r�m hesaplarına alınan ve �nd�r�m yoluyla g�der�lemed�ğ� �ç�n de �ades� talep
ed�len KDV olarak göster�len tutarların �ades�n�n önlenmes� gerekmekted�r. Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belgeye dayalı �nd�r�lecek
KDV tutarlarının aynı zamanda KDV’n�n katma değerden verg� alma �şlev�n� de bozduğu ve gerçekte verg�lenmes� gereken katma değer� verg� dışı
bıraktığı da tab��d�r.

Bu nedenle, Tebl�ğ�n bu bölümü 3065 sayılı Kanunun 9, 11, 29, 32 ve �adey� düzenleyen d�ğer maddeler�nde yer alan yetk�lere �st�naden,
gerçekte �ades� gereken KDV’n�n tesp�t�ne yönel�k olarak düzenlenm�şt�r.

1.2. Belge Kavramı
Bu bölümde bahs� geçen belgeler, Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde bel�rt�len ve (YMM raporu ve verg� �nceleme raporu har�ç) �adeye esas teşk�l

eden belgelerd�r. Bu belgeler, üzer�nde KDV göster�len fatura ve benzer� belgeler �le �ade hakkı doğuran �şlem�n n�tel�ğ�ne göre (gümrük beyannames�,
�st�sna belges�, yatırım teşv�k belges�, kıymetl� maden arama ruhsatı g�b�) �ade �ç�n aranılan d�ğer belgelerd�r. Bunların har�c�ndek� belgeler�n, sahte
belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge olarak düzenlend�kler�ne ve kullanıldıklarına yönel�k bel�rlemeler neden�yle mükelleflere özel esaslar
uygulanmaz. Söz konusu belgeler�n 213 sayılı Kanun uyarınca düzenlenme, saklanma ve �braz mecbur�yet� bulunan belgeler kapsamında olması bu
şek�lde �şlem tes�s�ne engel teşk�l etmez.
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Örneğ�n, s�par�ş mektupları ve proforma faturaların n�ha� faturalar veya gümrük beyannameler� �le uyumsuz olması hal�nde, n�ha� faturaların
veya gümrük beyannameler�n�n gerçeğe aykırı olarak düzenlend�ğ� tesp�t ed�lmed�kçe, sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge
düzenlend�ğ� veya kullanıldığı gerekçes� �le özel esaslara göre �şlem yapılmaz. Aynı şek�lde, s�gorta pol�çes�, müstahs�l makbuzu ve sevk �rsal�yes�n�n
gerçeğe aykırı düzenlend�ğ� ve bunların kullanıldığı gerekçes� �le özel esaslar uygulanmaz.

KDV �nd�r�m� �mkânı tanınan durumlar dışında, 213 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmes� zorunlu olan ödeme kayded�c� c�haz f�ş� �le g�der
pusulasının gerçeğe aykırı düzenlend�ğ� ve bunların kullanıldığı gerekçes� �le mükellefler özel esaslar kapsamına alınmaz.

1.3.Özel Esaslara Tab� Mükellefler
Haklarında, düzenled�kler� veya kullandıkları belgeler�n gerçek duruma aykırı olduğuna �l�şk�n del�l ve kar�neler� �çeren rapor veya tesp�t

bulunan aşağıdak� mükellefler �ade talepler�n�n yer�ne get�r�lmes� bakımından özel esaslara tab�d�r.
- 213 sayılı Kanunun (153/A) maddes� kapsamına g�ren mükellefler,
- Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme f��l�ne �şt�rak eden mükellefler de dâh�l olmak üzere sahte belge veya

muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tesp�t” bulunan mükellefler,
-Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme konusunda haklarında “olumsuz rapor” bulunan mükellefler�n raporun a�t

olduğu dönemdek� ortakları, kanun� tems�lc�ler�, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler �le kanun� tems�lc�s� oldukları mükellefler,
-Haklarında beyanname vermeme, defter ve belge �braz etmeme ve adres�nde bulunamama konusunda tesp�t bulunan mükellefler,
-Haklarında KDV yönünden �ht�yat� tahakkuk veya �ht�yat� hac�z uygulanan mükellefler.
Haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tesp�t” bulunan mükellefler�n �ade talepler�n�n bulunmaması; bunlardan doğrudan mal ve/veya

h�zmet alan mükellefler �le bu kapsamdak� mükelleflerden haklarında “sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme olumsuz
raporu” veya “sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme olumsuz tesp�t�” bulunanların raporun a�t olduğu dönemdek� ortakları,
kanun� tems�lc�ler�, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler �le kanun� tems�lc�s� oldukları mükellefler�n �ade talepler�nde özel esaslar
uygulanmasına engel teşk�l etmez.

Yukarıda sayılan “özel esaslara tab� mükellefler” �le kend�ler� hakkında herhang� b�r olumsuzluk bulunmasa dah� bunlardan mal ve/veya h�zmet
satın alanların �ade talepler�nde özel esaslar uygulanır.

Kend�ler� hakkında herhang� b�r olumsuz rapor ya da tesp�t bulunmayan mükellefler�n özel esaslara tab� mükelleflere mal tesl�m�nde veya
h�zmet �fasında bulunması durumunda, bu mükellefler�n sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenley�c�s� olarak özel esaslara
alınab�lmes� �ç�n haklarında bu Tebl�ğ�n (IV/E/3.4), (IV/E/3.5), (IV/E/4.2) ve (IV/E/4.3)  bölümler�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde b�r rapor veya tesp�t
bulunması gerek�r.

Tebl�ğ�n “Özel Esaslar” bölümü kapsamına 3065 sayılı Kanunun 9, (11/1-b), (11/1-c), (29/2), 32 ve geç�c� 17 nc� maddeler� çerçeves�nde
yapılacak �ade talepler� g�rmekte olup, “fazla ve yers�z ödenen verg�ler” �le “fazla ve yers�z tevk�f ed�len verg�ler”�n �ades�ne yönel�k talepler bu
kapsamda değerlend�r�lmez.

1.4. Özel Esaslara Tab� Olmayan Mükellefler
Aşağıdak� mükellefler hakkında özel esaslar uygulanmaz:
-5018 sayılı Kanun ek� cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, �l özel �dareler�, köyler, beled�yeler ve bunların teşk�l ett�kler� b�rl�kler,

döner sermayel� kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları �le kanunla kurulan emekl� ve yardım sandıkları,
- Sermayeler�n�n (%51) veya daha fazlası yukarıda sayılanlara a�t mükellefler.
1.5. Olumlu Rapor
Verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlar tarafından düzenlenen raporlar (verg� �nceleme raporu, verg� tekn�ğ� raporu, bas�t rapor g�b�), mükellef�n

�ncelenen döneme a�t 1 No.lu KDV Beyannames� �le beyan ett�ğ� tüm �şlemler�n� kapsayacak şek�lde düzenlenmeler� ve olumlu olmaları kaydıyla bu
kapsamda değerlend�r�l�r.

KDV �ade uygulamaları bakımından b�r raporun "olumlu rapor" sayılab�lmes� �ç�n, �ade hakkı doğuran �şlem dolayısıyla yüklen�len verg�ler ve
�ade hakkı doğuran �şlem�n gerçekleşt�ğ� (beyan konusu ed�ld�ğ�) döneme a�t “Bu Döneme A�t İnd�r�lecek KDV” tutarında sahte belge veya
muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belgeden kaynaklı herhang� b�r �nd�r�m�n olmaması gerek�r.

İade taleb� olmamakla b�rl�kte olumsuz rapor neden�yle özel esaslara tab� tutulan b�r mükellef�n, olumsuz raporun �lg�l� olduğu verg�lend�rme
dönemler�nden sonrak� verg�lend�rme dönemler�nden herhang� b�r�ne yönel�k �nceleme talep etmes� mümkündür. Bu durumda yapılan �nceleme
sonucunda düzenlenen raporun olumlu rapor olab�lmes� �ç�n mükellef�n �nd�r�lecek KDV tutarlarının �çer�s�nde sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla
yanıltıcı belgeye dayalı �nd�r�m olmadığının tesp�t� gerek�r.

İnd�r�lecek KDV tutarlarının �çer�s�nde sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belgeye dayalı �nd�r�m olmamakla b�rl�kte, sahte belge
veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenlend�ğ�ne �l�şk�n tesp�t �çeren raporun olumlu rapor olarak değerlend�r�lmeyeceğ� tab��d�r.

Sadece verg� �ncelemes� yapılan dönem� tak�p eden döneme/dönemlere a�t KDV beyanlarının düzelt�lmes� amacıyla düzenlenen raporlar �le
yem�nl� mal� müşav�rler tarafından düzenlenen raporlar “olumlu rapor” olarak değerlend�r�lmez.

1.6. Olumsuz Rapor
Olumsuz rapor, Tebl�ğ�n (IV/E/3) ve (IV/E/4) bölümler�nde bel�rt�len hususları �çeren ve �ade talepler�n�n genel esaslar yer�ne özel esaslara

göre yer�ne get�r�lmes�ne neden olan rapordur.
Mükellefler hakkında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenled�kler� ve/veya kullandıkları konusunda bel�rlemeler�n yer

aldığı verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlarca düzenlenen tüm raporlar (verg� �nceleme raporu, verg� tekn�ğ� raporu, bas�t rapor g�b�) "olumsuz rapor"
sayılır.

Yem�nl� mal� müşav�rler tarafından düzenlenen raporlar “olumsuz rapor” olarak değerlend�r�lmez.
1.7. Genel Esaslar
Genel esaslar, �ade taleb�n�n, �ade hakkı doğuran �şlem �ç�n bel�rlenen usul ve esaslara göre yer�ne get�r�lmes�d�r. İade talepler� özel esaslara

göre yer�ne get�r�len mükellefler�n gerekl� şartları sağladıktan sonra �ade talepler�n�n, yen�den �ade hakkı doğuran �şlem �ç�n bel�rlenen usul ve esaslara
tab� tutulması “genel esaslara dönüş” olarak �fade ed�l�r.

2. Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellef�yet Tes�s Ett�r�lmes�
2.1. Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellef�yet Tes�s Ett�renler
213 sayılı Kanunun (153/A) maddes� kapsamına g�ren;
-Başkaca b�r t�car�, z�ra� ve meslek� faal�yet� olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellef�yet tes�s ett�rd�ğ�n�n verg�

�ncelemes�ne yetk�l� olanlarca düzenlenen rapor �le tesp�t ed�lmes� ve mükellef�yet kaydının devamına gerek görülmed�ğ�n�n raporda bel�rt�lmes�
üzer�ne �ş� bırakmış addolunan ve mükellef�yet kayıtları verg� da�res�nce terk�n ed�lenler,

-Bu kapsamda yer alan serbest meslek erbabı, şahıs �şletmeler�nde �şletme sah�b�, ad� ortaklıklarda ortaklardan her b�r�,
- Bu kapsamda yer alan t�caret ş�rketler�nde ş�rket�n yanı sıra, kanun� tems�lc�ler�, yönet�m kurulu üyeler�, ş�rket sermayes�n�n asgar� (% 10)'una

sah�p olan gerçek veya tüzel k�ş�ler ya da bunların asgar� (% 10) ortağı olduğu veya yönet�m�nde bulundukları teşebbüsler,
-Bu kapsamda yer alan tüzel k�ş�l�ğ� olmayan teşekküllerde bunları �dare edenler veya düzenlenen raporda f��ller�n �şlenmes�nde b�lf��l

bulundukları tesp�t ed�lenler,
-Yukarıda yer alanların ortağı oldukları ad� ortaklıklar, kanun� tems�lc�s�, yönet�m kurulu üyes�, ş�rket sermayes�n�n asgar� (% 10)'una sah�p

oldukları t�caret ş�rketler� veya �dare ett�kler� tüzel k�ş�l�ğ� olmayan teşekküller,
mükellef�yet�n terk�n ed�ld�ğ� tar�h �t�barıyla özel esaslar kapsamına alınırlar.
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Bu kapsamda b�r mükellef�n özel esaslara alınab�lmes� �ç�n münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellef�yet tes�s�n�n tesp�t�nde,
tem�n ed�leb�lmes� hal�nde mükellef�n düzenlem�ş olduğu belgeler�n (bel�rl� b�r dönem, yıl veya daha uzun zaman d�l�m� esas alınarak) tutar olarak
asgar� yarısından fazlasının sahte olduğunun, yan� herhang� b�r mal veya h�zmet hareket�ne �l�şk�n olmadığının tesp�t� gerek�r. Bu tesp�t�n mükellef�n
herhang� b�r t�car� �ş�n�n olup olmadığı, faturaların düzenlend�ğ� dönemdek� �ş durumu, çevres�ndek� t�car� �t�barı g�b� hususlarla da desteklenmes�
gerek�r.

Mükellef�n düzenlem�ş olduğu belgeler�n tem�n ed�lemem�ş olması hal�nde, fatura dönemler� �t�barıyla t�car� b�r �ş�n�n olup olmadığı,
mükellef�yetle �lg�l� ödevler�n� yer�ne get�r�p get�rmed�ğ�, herhang� b�r verg� ödey�p ödemed�ğ� g�b� hususlar d�kkate alınarak münhasıran sahte belge
düzenlemek amacıyla mükellef�yet tes�s ett�rd�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde, bu bölüme göre özel esaslar kapsamında �şlem yapılması gerekmekted�r.

Bu şek�lde özel esaslar kapsamına alınan mükellefler�n �ade talepler� münhasıran verg� �nceleme raporu sonucuna göre yer�ne get�r�l�r.
Bu mükellefler;
- Haklarında düzenlenen raporlara dayanılarak tes�s ed�len �şlemler�n yargı kararı �le �ptal� veya
- 213 sayılı Kanunun(153/A) maddes�nde bel�rt�len durumları verg� �nceleme raporuna bağlanarak özel esaslar kapsamına alındıkları dönem�

tak�p eden takv�m yılı başından �t�baren bu süre �çer�s�nde haklarında başkaca b�r olumsuz rapor düzenlenmem�ş veya olumsuz tesp�t yapılmamış
olmak kaydıyla (süre dolmadan önce yapılan tesp�tlerde en son tesp�t tar�h�nden �t�baren), yed� yıl geçt�kten sonra müracaatlarına gerek kalmaksızın
genel esaslara dönerler.

213 sayılı Kanunun(153/A) maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında sayılan haller dolayısıyla mükellef�yet� terk�n ed�lenler�n bu f��ller�ne �şt�rak ett�ğ�
verg� �nceleme raporuyla tesp�t ed�len 3568 sayılı Kanun kapsamında faal�yette bulunan meslek mensupları özel esaslar kapsamına alınırlar ve bu
durum meslek mensubunun bağlı bulunduğu verg� da�res�nce tems�l ett�kler� tüm mükelleflere b�ld�r�l�r.

Sahte belge düzenlemen�n yanı sıra gerçek mal ve h�zmet satışı bulunan mükellefler, bu bölüm kapsamında değerlend�r�lmez. Bu mükellefler
tesp�t ed�len düzenled�kler� sahte faturalardan hareketle sahte belge düzenleme f��l� neden�yle özel esaslara alınırlar.

2.2. Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellef�yet Tes�s Ett�renlere Mal Tesl�m� ve H�zmet İfasında Bulunanlar
Sahte belge t�caret� amacıyla mükellef�yet tes�s ett�r�lm�ş olsa dah� bu mükellefler�n dem�rbaş alımları (büro mob�lyası, b�lg�sayar, telefon

c�hazı vb.), genel yönet�m g�derler� (�şyer� k�rası, �şyer�n�n tad�l�, boyanması, kırtas�ye ve tem�zl�k malzemeler�, elektr�k, doğalgaz, haberleşme vb.)
olab�leceğ� g�b� asıl faal�yet�n� g�zlemek amacıyla gerçekte b�r kısım mal veya h�zmet almış olmaları da mümkündür.

Bu nedenle, sahte belge düzenlemek amacıyla mükellef�yet tes�s ett�renlere mal tesl�m�nde veya h�zmet �fasında bulunan mükellefler�n sahte
belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenley�c�s� olarak özel esaslara alınab�lmes� �ç�n haklarında Tebl�ğ�n (IV/E/3.4), (IV/E/3.5),
(IV/E/4.2) ve (IV/E/4.3),  bölümler�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde b�r rapor veya tesp�t bulunması gerek�r. Bu durumda bulunan mükellefler hakkında �se �lg�l�
bölüme göre �şlem yapılır.

3.Sahte Belge Düzenleyen veya Kullananlar
3.1.Sahte Belge Kavramı
Verg� Usul Kanunu’nun 359’uncu maddes�ne göre sahte belge, gerçek b�r muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış g�b� düzenlenen

belged�r.
B�r belgen�n sahte olup olmadığı belgeden hareketle yapılacak tesp�tlere bağlıdır. Buna göre;
- İnceleme dönem� veya �ncelemeye konu dönemlere �l�şk�n yoklamalar yapılmak suret�yle mükellef�n gerçek b�r faal�yet�n�n bulunup

bulunmadığı (�lg�l� dönem mahalle muhtarı, s�te yönet�c�s� ve/veya çevredek�ler�n mükellef�n eylem tar�h�ndek� durumuna �l�şk�n �fadeler� vb.),
- Belgeye konu mal hareket�n�n gerçekte olup olmadığının f��l� veya kayd� envanter ya da randıman �ncelemes�, karşıt �nceleme ve tesp�t,

nakl�ye, ödeme/tahs�lat vb. kanıtlarla tesp�t�,
- T�car� �l�şk�s�n�n olup olmadığı hususu ve t�car� �l�şk�de bulunduğu f�rmalar,
- Ortaklık yapısı ve ortaklara �l�şk�n anal�zler,
- Muhasebec�s�ne yönel�k tesp�tler,
- Mal�ye Bakanlığı bünyes�nde yer alan, hakkında �nceleme yapılanlara ve t�car� �l�şk�de bulundukları mükelleflere �l�şk�n b�lg�ler,
- Sahte belge t�caret� varsa kom�syon gel�r� elde ed�l�p ed�lmed�ğ�,
- Mükellef�yetle �lg�l� ödevler�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�,
g�b� hususlar rapora bağlanmaksızın ya da tesp�t ed�lmeks�z�n b�r belgen�n sahte olduğu gerekçes�yle mükellef hakkında özel esaslar

uygulanmaz.
Başkaca b�r tesp�t bulunmamak kaydıyla, haklarında sadece �hbar veya ş�kâyet bulunan mükellefler özel esaslara tab� tutulmazlar.
3.2.Haklarında Sahte Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar
Sahte belge düzenlenmes�ne �l�şk�n olumsuz rapor, nezd�nde �nceleme yapılan hakkında sahte belge düzenled�ğ� yönünde bel�rlemeler�n yer

aldığı, Tebl�ğ�n (IV/E/3.1) bölümünde yer alan hususları �çerecek şek�lde verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlar tarafından düzenlenen rapordur.
Söz konusu rapor “sahte belge düzenleme olumsuz raporu”, bu rapordan hareketle sahte olduğu tesp�t ed�lerek rapora bağlanan belgeler�

düzenleyen mükellef de “sahte belge düzenleyen” olarak kabul ed�l�r.
3.3.Haklarında Sahte Belge Düzenleme Tesp�t� Bulunanlar
Sahte belge düzenleme tesp�t�, b�r mükellef�n sahte belge düzenled�ğ�n�n d�ğer k�ş�, �şletme veya kurumlar hakkında yapılmakta olan araştırma

ve �ncelemeler sırasında yahut yetk�l� makamların yazıyla veya elektron�k ortamda b�ld�rmes� üzer�ne verg� da�res�n�n ıttılaına g�rmes�d�r. Bu kapsamda
öncel�kle mükellef tarafından düzenlenen belgen�n sahte olduğunun net olarak tesp�t ed�lmes� gerek�r.

Yapılan �nceleme sırasında sahte belge düzenlend�ğ� hususunda b�r tesp�t yapılmış olması hal�nde, bu durumun �nceleme elemanınca rapor
düzenlenmeden önce mükellef�n bağlı olduğu verg� da�res�ne yazılı olarak b�ld�r�lmes� mümkündür. Bu durumda �ncelemede olan mükellef, bu bölüm
kapsamında değerlend�r�l�r.

Ancak, verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlar tarafından düzenlenen raporlarda,haklarında herhang� b�r olumsuzluğa yer ver�lmeks�z�n, hakkında
rapor düzenlenen mükellefle t�car� �l�şk�ler� ve söz konusu mükellef�n t�car� �l�şk�de bulunduğu d�ğer mükellefler hakkındak� olumsuzluklar dolayısıyla
sahte belge düzenleme �ht�mal� ve/veya şüphes� gerekçes�yle �ncelenmes� öngörülen mükellefler bu kapsamda değerlend�r�lmez.

Mal�ye Bakanlığının �lg�l� b�r�mler�nce yapılan değerlend�rme ve anal�zler sonucunda b�reysel olarak veya organ�ze b�r şek�lde sahte belge
düzenleme tesp�t� de sahte belge düzenleme olumsuz tesp�t� kapsamında değerlend�r�l�r.

Bu şek�lde hakkında sahte belge düzenleme tesp�t� bulunan mükellef�n b�l�nen adres�nde en az �k� k�ş�den oluşan b�r grup tarafından yoklama
yapılması ve yapılan yoklamada adres�nde bulunup bulunmadığı, tesp�t�n �lg�l� olduğu dönem �t�barıyla b�ld�rd�ğ� t�car� faal�yet�n�n bulunup
bulunmadığı, �şletme kapas�tes� �le beyanlarının uyumlu olup olmadığı, �şyer� çevres�ndek� esnaf, s�te yönet�c�s�, muhtar g�b� k�ş�lerden alınan �fadelerle
t�car� faal�yet� ve �t�barı değerlend�r�lmek suret�yle, olumsuzluk 15 gün �çer�s�nde tutanağa bağlanır. Olumsuzluk tesp�t ed�lememes� veya bu
yoklamanın 15 gün �çer�s�nde yapılamaması durumunda mükellef özel esaslar kapsamından çıkarılır.

3.4.Haklarında Sahte Belge Kullanma Raporu Bulunanlar
Sahte belgelerde yer alan KDV’n�n �nd�r�m hesaplarına dâh�l ed�lmek suret�yle kullanıldığını tesp�t eden rapor, sahte belge kullanma olumsuz

raporu olarak değerlend�r�l�r. Sahte belge kullanıldığına yönel�k raporlarda aşağıda yer alan hususların yanı sıra kullanıcının bu belgey� kayıtlarına
�nt�kal ett�r�p ett�rmed�ğ� veya beyannamede �nd�r�lecek KDV olarak kullanıp kullanmadığının da tesp�t ed�lmes� gerek�r.

Verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlar tarafından düzenlenen ve sahte belge kullanılmasına �l�şk�n olan raporlarda;
- İncelenen mükellefle söz konusu belgeler�n düzenley�c�s� mükellef/mükellefler arasında gerçek b�r tesl�m ve/veya h�zmet�n bulunup

bulunmadığına, herhang� b�r ödemede bulunulup bulunulmadığına, ödemen�n şekl� (banka, çek, senet, kasa, PTT, kred� kartı vb.) ve malın nakl�yes� �le
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�lg�l� tesp�tlere veya sahte belge t�caret� amacıyla mükellef�yet kaydı söz konusuysa düzenley�c�n�n mükellef�yet kaydının terk�n ed�l�p ed�lmed�ğ�ne
�l�şk�n hususlara yer ver�lmes�,

- Mükellef�n söz konusu belgelerdek� mal ve/veya h�zmetler� gerçekten alıp almadığının �lave çalışmalarla (kayd� envanter, randıman, karşıt
�nceleme ve tesp�t g�b�) desteklenmek suret�yle değerlend�r�lmes�,

- Sahte belge oldukları tesp�t ed�lm�ş olan belgeler�n tutar ve mah�yet bazında tetk�k ed�lerek, bu belgelerde yer alan mal ve/veya h�zmetler�n
mükellef�n söz konusu dönemdek� �ş ve �şlemler�n�n n�tel�ğ�ne, stok durumuna, sermaye ve ödeme kapas�tes�ne uygun olup olmadığının
değerlend�r�lmes�,

- İnceleme dönem�ne a�t beyanları tetk�k ed�lmek suret�yle, mükellef�n verg� ödeme gayretler�n�n değerlend�r�lmes�, sürekl� olarak devreden
KDV beyanı veya �ş hac�mler�ne uygun tutarlarda KDV ödenmemes� veyahut sektör ortalamasının altında karlılık beyanı g�b� hususların ortaya
konulması,

gerek�r.
Tarh�yat öner�lmem�ş olması bu raporların olumsuz rapor vasfını değ�şt�rmez.
Bu kapsamda �şlem yapılab�lmes� �ç�n, sahte olduğu tesp�t ed�len belgeye dayalı KDV �nd�r�m�n�n redded�lmes� gerek�r. Sahte belge tesp�t�

olmaksızın, başka nedenlerle KDV �nd�r�m�n�n redded�lmes� amacıyla düzenlenen raporlar bu kapsamda değerlend�r�lmez.
Sahte olduğu tesp�t ed�lerek rapora bağlanan belgeler�n kullanıcısı “sahte belge kullanan”, buna �l�şk�n rapor da “sahte belge kullanma olumsuz

raporu” olarak kabul ed�l�r.
Yapılan �nceleme sonucunda mükellefler�n kend�ler� ya da mal veya h�zmet satın aldıkları mükelleflerle �lg�l� olarak;
- Defter ve belgeler�n� �braz etmed�kler�,
- KDV beyannames�n� vermed�kler�,
g�b� nedenlerle KDV �nd�r�mler�n�n redd�nden kaynaklanan tarh�yatlarda, �nceleme raporlarında tarh�yatın bu tesp�tlere �l�şk�n kısmının sahte

belge kullanma f��l�nden kaynaklandığının açıkça bel�rt�lmemes� hal�nde, düzenlenen rapor olumsuz rapor kapsamında değerlend�r�lmez.
Sahte belge kullanımına dayalı KDV �nd�r�mler�n�n verg� �nceleme raporu �le veya mükellef�n düzeltme beyanları �le �nd�r�lecek KDV

tutarlarından düşülmes� durumunda mükellef özel esaslara tab� tutulmaz.
3.5. Haklarında Sahte Belge Kullanma Tesp�t� Bulunanlar
Sahte belge kullanma tesp�t�, sahte belgelerde yer alan KDV’n�n �nd�r�m konusu yapıldığının tesp�t ed�lmes�d�r. Sahte belge kullanma tesp�t�n�n

varlığından söz ed�leb�lmes� �ç�n, sahte olduğu tesp�t ed�len belgede yer alan KDV tutarının �nd�r�m konusu yapılmış olması gerek�r.
Sahte belge düzenleme raporundan hareketle alıcının sahte belge kullanımından bahsed�leb�lmes� �ç�n, belgen�n sahtel�ğ�n�n yanı sıra,

düzenlenen sahte belgen�n kullanıcı tarafından kayıtlara �nt�kal ett�r�l�p ett�r�lmed�ğ� ve beyannamede �nd�r�lecek KDV olarak d�kkate alınıp
alınmadığının tesp�t ed�lmes� gerek�r. Kullanıcının Ba b�ld�r�m�ne söz konusu belgede yazılı tutarı dâh�l etm�ş olması, sahte belgey� kullandığına kar�ne
olup tesp�t �ç�n tek başına yeterl� değ�ld�r.

Yapılan �nceleme sırasında sahte belge kullanıldığı hususunda b�r tesp�t yapılmış olması hal�nde, bu durumun �nceleme elemanınca rapor
düzenlenmeden önce mükellef�n bağlı olduğu verg� da�res�ne yazılı olarak b�ld�r�lmes� de bu kapsamdadır.

Kullandığı belgeye yönel�k b�r tesp�t veya rapor olmadığı sürece, sadece hakkında sahte belge düzenleme rapor veya tesp�t� bulunan
mükelleften mal veya h�zmet alımına dayanılarak alıcı mükellef�n özel esaslara tab� tutulması mümkün değ�ld�r.

T�car�, z�ra� veya meslek� faal�yet� olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellef�yet tes�s ett�rd�ğ� verg� �ncelemes�ne
yetk�l� olanlarca düzenlenen rapor �le tesp�t ed�len ve mükellef�yet kaydının devamına gerek görülmed�ğ� raporda bel�rt�ld�ğ�nden �ş� bırakmış
addolunarak mükellef�yet kaydı verg� da�res�nce terk�n ed�lenlerden alım yaptıkları yönünde kayıtları bulunan ve belgelerde yer alan KDV tutarını
�nd�r�lecek KDV olarak d�kkate aldığı tesp�t ed�len mükellefler�n de sahte belge kullanma tesp�t� kapsamında özel esaslara tab� tutulması gerek�r.

Haklarında sahte belge kullanılmasına yönel�k olumsuz tesp�t bulunan mükellefler kend� durumlarından haberdar ed�lerek kend�ler�ne 15 gün
�ç�nde olumsuzluğu g�dereb�lecekler� b�ld�r�l�r.

Ver�len süre �çer�s�nde �şlem�n gerçekl�ğ�n� bu Tebl�ğ�n (IV/E/5) bölümündek� açıklamalara göre �spat eden veya söz konusu belgede yazılı
KDV tutarını �nd�r�m hesaplarından çıkarmak suret�yle beyanını düzelten mükellefler özel esaslar kapsamına alınmazlar.

Kend�ler�ne tanınan 15 günlük süre �çer�s�nde yukarıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde olumsuzluğu g�dermeyen mükellefler tesp�t�n yapıldığı tar�h
�t�barıyla özel esaslar kapsamına alınırlar.

4.Muhtev�yatı İt�bar�yle Yanıltıcı Belge Düzenleyen veya Kullananlar
4.1.Muhtev�yatı İt�bar�yle Yanıltıcı Belge Kavramı
Verg� Usul Kanunu’nun 359’uncu maddes�ne göre muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge, gerçek b�r muamele veya duruma dayanmakla b�rl�kte

bu muamele veya durumu mah�yet veya m�ktar �t�barıyla gerçeğe aykırı şek�lde yansıtan belged�r. Buna göre;
- Belgen�n mah�yet veya m�ktar �t�barıyla gerçeğe aykırı olup olmadığı,
- Belgede yer alan b�lg�ler�n gerçeğe aykırı olduğunun (ödeme b�lg�ler�, mal hareketler� ve alıcı b�lg�ler� g�b�) del�ller �le tesp�t�,
- Belgede yer alması zorunlu b�lg�lerde tahr�fat yapılıp yapılmadığı,
- Belgede bulunması zorunlu b�lg�ler�n (vatandaşlık numarası, verg� k�ml�k numarası ve adres g�b�) gerçeğ� yansıtıp yansıtmadığı,
- Gerçekte satılan mal veya ver�len h�zmet yer�ne başka b�r mal satıldığı veya h�zmet�n �fa ed�ld�ğ�,
g�b� hususlar rapora bağlanmaksızın ya da tesp�t ed�lmeks�z�n b�r belgen�n muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı olduğu gerekçes�yle mükellef

hakkında özel esaslar uygulanmaz.
Başkaca b�r tesp�t bulunmamak kaydıyla, haklarında sadece �hbar veya ş�kâyet bulunan mükellefler özel esaslara tab� tutulmaz.
4.2. Haklarında Muhtev�yatı İt�bar�yle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanlar
Muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenlenmes�ne �l�şk�n olumsuz rapor, nezd�nde �nceleme yapılan hakkında muhtev�yatı �t�barıyla

yanıltıcı belge düzenled�ğ� yönünde bel�rlemeler�n yer aldığı, verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlar tarafından düzenlenen rapordur.
Söz konusu rapordan hareketle muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge olduğu tesp�t ed�lerek rapora bağlanan belgeler� düzenleyen

mükellef            “muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleyen”, buna �l�şk�n rapor da “muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme olumsuz
raporu” olarak kabul ed�l�r.

4.3. Haklarında Muhtev�yatı İt�bar�yle Yanıltıcı Belge Düzenleme Tesp�t� Bulunanlar
Muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme tesp�t�, b�r mükellef�n muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenled�ğ�n�n d�ğer k�ş�, �şletme

veya kurumlar hakkında yapılmakta olan araştırma ve �ncelemeler sırasında yahut yetk�l� makamların yazıyla veya elektron�k ortamda b�ld�rmes�
üzer�ne verg� da�res�n�n ıttılaına g�rmes�d�r. Bu kapsamda öncel�kle mükellef tarafından düzenlenen belgen�n muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı olduğunun
net olarak tesp�t ed�lmes� gerek�r.

Yapılan �nceleme sırasında yanıltıcı belge düzenlend�ğ� hususunda b�r tesp�t yapılmış olması hal�nde, bu durumun �nceleme elemanınca rapor
düzenlenmeden önce mükellef�n bağlı olduğu verg� da�res�ne yazılı olarak b�ld�r�lmes� mümkündür. Bu durumda �ncelemede olan mükellef, bu bölüm
kapsamında değerlend�r�l�r.

Ancak, verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlar tarafından düzenlenen raporlarda,haklarında herhang� b�r olumsuzluğa yer ver�lmeks�z�n, hakkında
rapor düzenlenen mükellefle t�car� �l�şk�ler� ve söz konusu mükellef�n t�car� �l�şk�de bulunduğu d�ğer mükellefler hakkındak� olumsuzluklar dolayısıyla
yanıltıcı belge düzenleme �ht�mal� ve/veya şüphes� gerekçes�yle �ncelenmes� öngörülen mükellefler bu kapsamda değerlend�r�lmez.

Mal�ye Bakanlığının �lg�l� b�r�mler�nce yapılan değerlend�rme ve anal�zler sonucunda b�reysel olarak veya organ�ze b�r şek�lde muhtev�yatı
�t�barıyla yanıltıcı belgedüzenleme tesp�t� de muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme olumsuz tesp�t� kapsamında değerlend�r�l�r.
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Bu şek�lde hakkında muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme tesp�t� bulunan mükellef�n b�l�nen adres�nde en az �k� k�ş�den oluşan b�r
grup tarafından yoklama yapılması ve yapılan yoklamada adres�nde bulunup bulunmadığı, tesp�t�n �lg�l� olduğu dönem �t�barıyla b�ld�rd�ğ� t�car�
faal�yet�n�n bulunup bulunmadığı, �şletme kapas�tes� �le beyanlarının uyumlu olup olmadığı, �şyer� çevres�ndek� esnaf, s�te yönet�c�s�, muhtar g�b�
k�ş�lerden alınan �fadelerle t�car� faal�yet� ve �t�barı değerlend�r�lmek suret�yle, olumsuzluk 15 gün �çer�s�nde tutanağa bağlanır. Olumsuzluk tesp�t
ed�lememes� veya bu yoklamanın 15 gün �çer�s�nde yapılamaması durumunda mükellef özel esaslar kapsamından çıkarılır.

4.4.Haklarında Muhtev�yatı İt�bar�yle Yanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar
Muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge n�tel�ğ� tesp�t ed�len belgelerde yer alan KDV tutarlarının �nd�r�m konusu yapıldığını tesp�t eden, verg�

�ncelemes�ne yetk�l� olanlarca düzenlenm�ş raporlar bu kapsamda muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu olarak değerlend�r�l�r.
Muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanımına dayalı KDV �nd�r�mler�n�n verg� �nceleme raporu �le veya mükellef�n düzeltme beyanları �le

�nd�r�lecek KDV tutarlarından düşülmes� durumunda mükellef özel esaslara tab� tutulmaz.
4.5.Haklarında Muhtev�yatı İt�bar�yle Yanıltıcı Belge Kullanma Tesp�t� Bulunanlar
Muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma tesp�t�, b�r mükellef�n muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullandığının d�ğer k�ş�, �şletme veya

kurumlar hakkında yapılmakta olan araştırma ve �ncelemeler sırasında yahut yetk�l� makamların (Mal�ye Bakanlığının �lg�l� b�r�mler� dah�l) yazıyla
b�ld�rmes� üzer�ne verg� da�res�n�n ıttılaına g�rmes�d�r. Bu kapsamda öncel�kle belgen�n muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı olduğunun, sonrasında �se
mükellef�n bu belgede yer alan KDV’y� �nd�r�m konusu yaptığının net olarak tesp�t ed�lmes� gerek�r.

Haklarında muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanılmasına yönel�k olumsuz tesp�t bulunan mükellefler kend� durumlarından haberdar
ed�lerek kend�ler�ne 15 gün �ç�nde olumsuzluğu g�dereb�lecekler� b�ld�r�l�r.

Ver�len süre �çer�s�nde belgen�n �şlem� mah�yet ve m�ktar �t�barıyla doğru olarak yansıttığını Tebl�ğ�n (IV/E/5) bölümündek� açıklamalara göre
�spat eden veya söz konusu belgede yazılı KDV tutarını �nd�r�m hesaplarından çıkarmak suret�yle beyanını düzelten mükellefler özel esaslar kapsamına
alınmaz.

Kend�ler�ne tanınan 15 günlük süre �çer�s�nde yukarıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde olumsuzluğu g�dermeyen mükellefler tesp�t�n yapıldığı tar�h
�t�barıyla özel esaslar kapsamına alınır.

5. İşlemler�n Gerçekl�ğ�n� İspat
213 sayılı Kanunun 3/B maddes�ne göre verg�lend�rmede verg�y� doğuran olay ve bu olaya �l�şk�n muameleler�n gerçek mah�yet� esas olup,

verg�y� doğuran olay ve bu olaya �l�şk�n muameleler�n gerçek mah�yet�n�n yem�n har�ç her türlü del�lle �spatlanması mümkündür.
Düzenled�kler� veya kullandıkları belgeler�n sahtel�ğ�ne veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı olduğuna �l�şk�n �nceleme veya �dar� araştırma

aşamasında mükellefe, söz konusu belgeler�n gerçekl�ğ�ne yönel�k del�ller �ler� sürme �mkânı ver�l�r. Aynı şek�lde kend�ler� hakkında olumsuz rapor
veya olumsuz tesp�t bulunmamakla b�rl�kte mal veya h�zmet satın aldıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tesp�t bulunan
mükelleflere de bu �mkân sağlanır. Söz konusu karşı del�ller �nceleme veya araştırmaya konu �ş, �şlem ve belgelerle �lg�l� olmalı ve b�r yazı �le �dar�
makama �braz ed�lmel�d�r. Karşı del�ller �ncelemeye başlanmış olması hal�nde �nceleme elemanına, �ncelemeye başlanmamışsa �lg�l� verg� da�res�ne
sunulur.

Dolayısıyla �dare tarafından sahte veya yanıltıcı olduğu yönünde bulgular bulunan b�r belgen�n gerçek b�r �şleme dayandığı ve dayandığı �şlem�
mah�yet ve m�ktar �t�barıyla doğru olarak yansıttığı �şlem�n tarafları, �lg�l�ler� (�ade talep edenler) veya mükellefler tarafından 213 sayılı Kanunun
3’üncü maddes�ndek� del�l serbest�s� kapsamında �dd�a ve �spat olunab�l�r.

İler� sürülen karşı del�ller�n �şlem�n gerçekl�ğ�n� göstermes� hal�nde özel esaslar uygulanmaz. İşlem�n tarafları, �lg�l�ler ve mükellefler�n,
del�ller�n� b�r rapora bağlamak suret�yle ve �şlem ve belge �le �lg�l� olmak koşuluyla �ler� sürmeler� gerek�r. İşlem ve belgeyle �lg�l� olmayan �dd�a ve
del�ller d�kkate alınmaz.

Bu şek�lde �ler� sürülen �dd�a ve del�ller, �nceleme elemanı veya �dare tarafından karşı del�llerle çürütülmek suret�yle belgen�n sahte veya
yanıltıcı olduğu �spatlanab�l�r. Bu durumda �ler� sürülen del�ller�n ele alınıp raporda veya dayanak b�r yazı �le çürütüldüğü karşı del�llerle açıklanarak
mükellef veya �lg�l� özel esaslara alınır.

Sınırlandırıcı olmamak kaydıyla belgen�n gerçekl�ğ�n� ve doğruluğunu �spatta aşağıdak� del�ller kullanılab�l�r:
a) İşlem bedel�n�n ödend�ğ�n�n belgelend�r�lmes�.
Ödeme, �ade taleb�nde bulunan mükellef tarafından ödemey� tevs�k eden belge aslı veya noter onaylı örneğ� �le tevs�k ed�leb�l�r.
Ödemen�n 5411 sayılı Bankalar Kanunu hükümler�ne göre faal�yette bulunan bankalar vasıtasıyla veya 6102 sayılı Türk T�caret

Kanununun
[60]

785 �nc� maddes�n�n (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenen çekler �le de tevs�k� mümkündür.
Ayrıca �nternet bankacılığı yoluyla yapılan ödemelerde, banka dekontu yer�ne �lg�l� banka şubes� tarafından onaylı �nternet çıktıları ya da

mükellefler tarafından ödeme yapılan bankalardan alınan onaylı hesap ekstreler� ödemen�n tevs�k�nde kullanılab�l�r.
Ödeme, kred� kartı (�ade taleb�nde bulunan k�ş� veya kuruma a�t), tapu devr�, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla (ön ödeme avansı şekl�nde

kamu kurum ve kuruluşlarının veznes�ne ödeme g�b�) yapılmak suret�yle de tevs�k ed�leb�l�r.
Ödemen�n PTT yoluyla yapıldığı durumlarda, ödeme sırasında düzenlenecek belge, (satıcının veya adına hareket edenler�n adı-soyadı (tüzel

k�ş�lerde unvanı) �le banka hesap numarası ve verg� k�ml�k numarası doğru olarak yazdırılmak kaydıyla) ödemey� tevs�k eden del�l olarak �ler�
sürüleb�l�r.

b) Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama, ve benzer� �şlemler�n yapıldığına yönel�k belgeler, s�gorta belges�, verg�, res�m, harç,
pay, fon g�b� ödemeler yapılmışsa bu ödemelere a�t belgeler �şlem�n gerçekl�ğ�n�n tevs�k�nde del�l olarak kullanılab�l�r.

6. Haklarında Olumsuz Rapor Bulunan Mükellefler�n İade Talepler�
Haklarında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma raporu bulunan mükellefler�n �ade talepler�

aşağıdak� usul ve esaslara göre yer�ne get�r�l�r.
6.1. Haklarında Sahte Belge veya Muhtev�yatı İt�bar�yle Yanıltıcı Belge Düzenleme Raporu Bulunanların İade Talepler�
6.1.1. İade Talepler�n�n Yer�ne Get�r�lmes�
Haklarında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenled�ğ� konusunda olumsuz rapor bulunanların raporun verg� da�res�ne

�nt�kal ett�ğ� tar�h �t�barıyla henüz sonuçlandırılmamış �ade talepler� dah�l, bu tar�hten sonrak� �ade talepler�,
- Sahte belge düzenleyenler �ç�n beş kat,
- Muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleyenler �ç�n �se dört kat
tem�nat karşılığında yer�ne get�r�l�r.
Tem�nat göster�lmemes� hal�nde �ade talepler�, münhasıran verg� �nceleme raporu sonucuna göre yer�ne get�r�l�r. Raporun �nt�kal ett�ğ� tar�hten

öncek� dönemler �ç�n alınan tem�natlar da dâh�l olmak üzere �ade �ç�n alınan tüm tem�natlar verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür.
6.1.2. Genel Esaslara Dönüş
Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme olumsuz raporuyla özel esaslara tab� tutulan mükellefler, aşağıda sayılan

şartlardan b�r�s�n�n gerçekleşmes� hal�nde genel esaslara dönerler:
a) Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme f��l�ne �l�şk�n olarak düzenlenen raporlara dayanılarak yapılan tarh�yatın

yargı kararları �le terk�n ed�lmes�,
b) Mükellefler�n sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme raporlarına dayanılarak yapılan tarh�yatları (kes�lecek ceza

ve hesaplanacak gec�kme fa�z� dâh�l) ödemeler� veya tamamına tem�nat göstermeler� ve yapılan �nceleme sonucunda düzenlenen olumlu raporun verg�
da�res� kayıtlarına �nt�kal etmes�,
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c) Haklarında olumsuz rapor bulunan ve raporun �lg�l� olduğu dönemden sonrak� dönemlerde�ade taleb�nde bulunmayan mükellefler �ç�n,
düzenleme raporuna dayanılarak yapılan tarh�yatları (kes�lecek ceza ve hesaplanacak gec�kme fa�z� dâh�l) ödemeler� veya tamamına tem�nat
göstermeler� şartıyla, talepler� üzer�ne daha sonra yapılan �nceleme sonucunda düzenlenen olumlu raporun verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal etmes�,

ç) Özel esaslar kapsamına alınılan dönem� tak�p eden verg�lend�rme dönem�nden �t�baren bu süre �çer�s�nde başka b�r olumsuzluk olmaması
kaydıyla (süre dolmadan önce yazılan olumsuz raporlarda en son raporun verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal ett�ğ� tar�hten �t�baren), sahte belge düzenleme
f��l�nde beş yıl, muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme f��l�nde dört yıl geçmes�.

Genel esaslara dönüşe �l�şk�n şartın gerçekleşt�ğ� tar�h �t�barıyla henüz sonuçlanmayanlar da dâh�l KDV �ade talepler� genel esaslara göre yer�ne
get�r�l�r. Yargı kararı sonucuna göre genel esaslara dönüşte, �ade talepler�nde de yargı kararı doğrultusunda �şlem yapılır.

Süre neden�yle özel esaslardan çıkış, verg� da�res�nce resen uygulanır.
6.2. Haklarında Sahte Belge veya Muhtev�yatı İt�bar�yleYanıltıcı Belge Kullanma Raporu Bulunanlar
6.2.1. İade Talepler�n�n Yer�ne Get�r�lmes�
Haklarında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanımına �l�şk�n olumsuz rapor bulunan mükellefler�n, raporun verg�

da�res� kayıtlarına �nt�kal ett�ğ� tar�he kadar henüz sonuçlandırılmamış �ade talepler� dâh�l, bu tar�hten sonrak� �ade talepler�;
- Sahte belge kullanımında dört kat,
- Muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanımında �se üç kat,
tem�nat karşılığında, tem�nat göster�lmemes� hal�nde münhasıran verg� �nceleme raporu sonucuna göre yer�ne get�r�l�r. Raporun �nt�kal ett�ğ�

tar�hten öncek� dönemler �ç�n alınan tem�natlar da dâh�l olmak üzere �ade �ç�n alınan tüm tem�natlar verg� �nceleme raporu �le çözülür.
6.2.2. Genel Esaslara Dönüş
Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporuyla özel esaslara tab� tutulan mükellefler, aşağıda sayılan

şartlardan b�r�s�n�n gerçekleşmes� hal�nde genel esaslara dönerler:
a) Haklarında sahte belge kullanılmasına yönel�k olumsuz rapor bulunan mükellefler�n söz konusu belgeler� �nd�r�m hesaplarından çıkarmak

suret�yle beyanlarını düzeltmeler�,
b) Kullanma raporları üzer�ne yapılan tarh�yatın yargı kararıyla terk�n ed�lmes�,
c) Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma raporlarında tarhı öngörülen verg� ve buna �l�şk�n olarak hesaplanacak

gec�kme fa�z� �le kes�lmes� �stenen cezanın ödenmes� veya bunların tamamı �ç�n tem�nat göster�lmes�,
ç) Özel esaslar kapsamına alınılan dönem� tak�p eden verg�lend�rme dönem�nden �t�baren bu süre �çer�s�nde başka b�r olumsuzluk olmaması

kaydıyla (süre dolmadan önce yazılan olumsuz raporlarda en son raporun verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal ett�ğ� tar�hten �t�baren), sahte belge kullanma
f��l�nde dört yıl, muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma f��l�nde üç yıl geçmes�.

Genel esaslara dönüşe �l�şk�n şartın gerçekleşt�ğ� tar�h �t�barıyla henüz sonuçlanmayanlar da dâh�l KDV �ade talepler� genel esaslara göre yer�ne
get�r�l�r. Yargı kararı sonucuna göre genel esaslara dönüşte, �ade talepler�nde de yargı kararı doğrultusunda �şlem yapılır.

Süre neden�yle özel esaslardan çıkış, verg� da�res�nce resen uygulanır.
7. Haklarında Sahte Belge veya Muhtev�yatı İt�bar�yle Yanıltıcı Belge Düzenleme veya Kullanma Tesp�t� Bulunan Mükellefler�n İade

Talepler�
7.1. Haklarında Sahte Belge veya Muhtev�yatı İt�bar�yleYanıltıcı Belge Düzenled�ğ� Konusunda Tesp�t Bulunanlar
7.1.1. İade Talepler�n�n Yer�ne Get�r�lmes�
Haklarında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenled�ğ� konusunda tesp�t bulunan mükellefler�n �ade talepler�;
-Sahte belge düzenleme tesp�t�nde dört kat,
-Muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme tesp�t�nde �se üç kat,
tem�nat karşılığında, tem�nat göster�lmemes� hal�nde münhasıran verg� �nceleme raporu sonucuna göre yer�ne get�r�l�r. Raporun �nt�kal ett�ğ�

tar�hten öncek� dönemler �ç�n alınan tem�natlar da dâh�l olmak üzere �ade �ç�n alınan tüm tem�natlar verg� �nceleme raporu �le çözülür.
7.1.2. Genel Esaslara Dönüş
Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme tesp�t� kapsamında özel esaslara tab� tutulan mükellefler, aşağıda sayılan

şartlardan b�r�s�n�n gerçekleşmes� hal�nde genel esaslara dönerler:
a)Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belgedüzenleme tesp�t�n�n �lg�l� olduğu döneme �l�şk�n yapılacak �nceleme sonucunda

düzenlenen raporun olumlu olması,
b) Haklarında düzenleme tesp�t� bulunan ve tesp�t�n �lg�l� olduğu dönemden sonrak� dönemlerde�ade taleb�nde bulunmayan mükellefler �ç�n,

talepler� üzer�ne daha sonra yapılan �nceleme sonucunda düzenlenen olumlu raporun verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal etmes�,
c) Düzenleme tesp�t�ne dayalı olarak tes�s ed�len �şlemler�n yargı kararıyla �ptal ed�lmes�,
ç) Özel esaslar kapsamına alınılan dönem� tak�p eden verg�lend�rme dönem�nden �t�baren bu süre �çer�s�nde başka b�r olumsuzluk olmaması

kaydıyla (süre dolmadan önce yapılan tesp�tlerde en son tesp�t tar�h�nden �t�baren), sahte belge düzenleme tesp�tler�nde dört yıl, muhtev�yatı �t�barıyla
yanıltıcı belge düzenleme tesp�tler�nde üç yıl geçmes�.

Genel esaslara dönüşe �l�şk�n şartın gerçekleşt�ğ� tar�h �t�barıyla henüz sonuçlanmayanlar da dâh�l KDV �ade talepler� genel esaslara göre yer�ne
get�r�l�r. Yargı kararı sonucuna göre genel esaslara dönüşte, �ade talepler�nde de yargı kararı doğrultusunda �şlem yapılır.

Süre neden�yle özel esaslardan çıkış, verg� da�res�nce resen uygulanır.
7.2. Haklarında Sahte Belge veya Muhtev�yatı İt�bar�yleYanıltıcı Belge Kullandığı Konusunda Tesp�t Bulunanlar
7.2.1. İade Talepler�n�n Yer�ne Get�r�lmes�
Haklarında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma tesp�t� bulunan mükellefler�n �ade talepler�, kend�ler�ne yazılı

olarak ver�len 15 günlük süre �çer�s�nde belgen�n gerçekl�ğ�n� ve doğruluğunu Tebl�ğ�n (IV/E/5) bölümündek� açıklamalara göre �spat etmeler� kaydıyla
genel esaslara göre yer�ne get�r�l�r.

Belgen�n gerçekl�ğ�n� ve doğruluğunu �spat etmemekle b�rl�kte, söz konusu belgelerde yer alan KDV tutarlarını �nd�r�m ve �ade hesabından
çıkaran veya bu kısma sahte belge kullanma tesp�tler�nde üç kat, muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma tesp�tler�nde �k� kat tem�nat gösteren
mükellefler�n ger� kalan �ade talepler� genel esaslara göre sonuçlandırılır.

Tem�nat göster�lmemes� veya bu alışlara �sabet eden kısmın �nd�r�m ve �ade taleb�nden çıkarılmaması durumunda �se, �ade talepler� verg�
�nceleme raporuna göre yapılır.

7.2.2. Genel Esaslara Dönüş
Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma tesp�t� kapsamında özel esaslara tab� tutulan mükellefler, aşağıda sayılan

şartlardan b�r�s�n�n gerçekleşmes� hal�nde genel esaslara dönerler:
a) Haklarında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belgekullanıldığına yönel�k olumsuz tesp�t bulunan mükellefler�n kend�ler�ne

ver�len 15 günlük süre �ç�nde söz konusu belgeler� �nd�r�m hesaplarından çıkarmak suret�yle beyanlarını düzeltmeler� veya kend�ler�ne yazılı olarak
ver�len 15 günlük süre �çer�s�nde �şlem�n gerçekl�ğ�n� Tebl�ğ�n (IV/E/5)  bölümündek� açıklamalara göre �spat etmeler�,

b) Olumsuz tesp�t�n �l�şk�n olduğu belgelere dayanılarak �nd�r�m ve �ade konusu yapılan KDV tutarlarının sahte belge �ç�n üç katı, muhtev�yatı
�t�barıyla yanıltıcı belge �ç�n �k� katı tem�nat göster�lmes�,

c) İlg�l� dönem veya daha sonrak� b�r dönemle �lg�l� �nceleme sonucunda düzenlenecek olumlu raporun verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal etmes�,
ç) Tesp�t�n veya tesp�te dayanılarak tes�s ed�len �şlemler�n yargı kararıyla �ptal ed�lmes�,
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d) Özel esaslar kapsamına alınılan dönem� tak�p eden verg�lend�rme dönem�nden �t�baren bu süre �çer�s�nde başka b�r olumsuzluk olmaması
kaydıyla (süre dolmadan önce yapılan tesp�tlerde en son tesp�t tar�h�nden �t�baren), sahte belge kullanma tesp�tler�nde üç yıl, muhtev�yatı �t�barıyla
yanıltıcı belge kullanma tesp�tler�nde �k� yıl geçmes�.

Genel esaslara dönüşe �l�şk�n şartın gerçekleşt�ğ� tar�h �t�barıyla henüz sonuçlanmayanlar da dâh�l KDV �ade talepler� genel esaslara göre yer�ne
get�r�l�r. Yargı kararı sonucuna göre genel esaslara dönüşte, �ade talepler�nde de yargı kararı doğrultusunda �şlem yapılır.

Süre neden�yle özel esaslardan çıkış, verg� da�res�nce resen uygulanır.
8. İadeye Esas D�ğer Belgeler�n Sahte veya Muhtev�yatı İt�bar�yle Yanıltıcı Olması
Üzer�nde KDV göster�len fatura ve benzer� belgeler dışında kalan ve her b�r �ade hakkı doğuran �şlem �ç�n �şlem�n n�tel�ğ�ne göre ayrıca

bel�rlenm�ş olan belgeler�n sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı olması durumunda da, �lg�l� hakkında özel esaslar uygulanır.
Söz konusu belgeler�n sahte olması durumunda “sahte belge düzenleme”, muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı olması durumunda �se “muhtev�yatı

�t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme” f��ller�ne yönel�k düzenlemeler kapsamında �şlem yapılır.
9. D�ğer Tesp�tler
9.1. Adres�nde Bulunamama
B�l�nen adres�nde bulunmadığı yoklama �le tesp�t ed�len mükellefler, 30 gün �ç�nde yapılan �k�nc� yoklamada da adres�nde bulunamamaları

hal�nde �k�nc� yoklama tar�h� �t�barıyla özel esaslara alınırlar. İk�nc� yoklamanın en az �k� personel tarafından yapılarak tutanağa bağlanması gerek�r.
Verg�ye müteall�k ödevler� yer�ne get�r�lmekle b�rl�kte, sadece �ş� bırakma b�ld�r�m�nde bulunulmamış olması olumsuz tesp�t sayılmaz.
Adresler�nde bulunmadıkları konusunda haklarında tesp�t bulunanların sonuçlandırılmamış olanlar da dâh�l bütün �ade talepler�, tesp�t�n

yapılmasından �t�baren münhasıran �k� kat tem�nat karşılığında veya verg� �nceleme raporu sonucuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat verg� �nceleme
raporuna göre çözülür.

Mükellef, adres�n�n tesp�t� veya kend� başvurusuna �st�naden yapılan yoklamada adres�nde veya yen� b�ld�rd�ğ� adreste bulunması durumunda,
adreste bulunma tar�h� �t�barıyla genel esaslara alınır ve bu tar�hten �t�baren, henüz sonuçlanmayan �ade talepler� de dâh�l olmak üzere �ade talepler�
genel esaslara göre yer�ne get�r�l�r.

9.2. Defter ve Belge İbraz Etmeme
Verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlarca veya takd�r kom�syonlarınca �brazı �stenen, varlığı noter kayıtları veya sa�r surette sab�t olan defterler�n ve

�lg�l� dönem kayıtlarına esas belgeler�n mücb�r sebep sayılan haller dışındak� nedenlerle KDV mükellefler� tarafından �braz ed�lmemes� durumunda,
mükellef özel esaslar kapsamına alınır.

Bu tesp�t�n varlığı �ç�n defter ve belge �brazına �l�şk�n ek süre dâh�l ver�len süren�n dolmuş olması gerekmekted�r.
Özel esas uygulaması bakımından “defter ve belge” �fades�nden, 213 sayılı Kanun uyarınca tutulan veya düzenlenen, saklanma ve �braz

mecbur�yet� bulunan defter ve belgeler anlaşılmalıdır.
Örneğ�n, ödeme kayded�c� c�hazı kullanım dışı kaldığı halde ödeme kayded�c� c�haz mal� hafıza raporunu ve buna da�r yetk�l� serv�sçe

düzenlenmes� gereken tutanağı �lg�l� verg� da�res�ne �braz etmeyen mükellefler�n bu f��ller� “defter ve belge �braz etmeme olumsuz tesp�t�” kapsamında
değerlend�r�lmez. Aynı şek�lde �lg�l� dönemdek� KDV’ye tab� mal ve h�zmet alışlarına �l�şk�n fatura ve benzer� belgeler�n dökümünü gösteren
“İnd�r�lecek KDV L�stes�”n�n �braz ed�lmemes� de bu kapsamda b�r olumsuz tesp�t olarak değerlend�r�lmez.

Defter ve belge �braz etmeme f��l�n�n varlığından söz ed�leb�lmes� �ç�n defter ve belgeler�n �brazına �l�şk�n yazının mükellefe tebl�ğ� gerekmekte
olup, söz konusu yazının 213 sayılı Kanunun 93 �la 109 uncu maddeler� arasında düzenlenen “Tebl�ğ” hükümler� doğrultusunda tebl�ğ�n�n sağlanmış
olması gerekl�d�r.

Faal�yet�n� sona erd�renler�n kullanılmayan belgeler�n� �ptal ed�lmek üzere �braz etmemes� de bu kapsamdadır.
Mücb�r sebep sayılan haller dışındak� nedenlerle defter ve belgeler�n� �braz etmed�kler� konusunda tesp�t bulunanların, tesp�t�n �lg�l� olduğu

döneme a�t �ade talepler� defter ve belgeler� �braz etmed�kler� sürece yer�ne get�r�lmez. Henüz sonuçlanmayanlar dâh�l d�ğer dönemlere a�t �ade talepler�
�se �k� kat tem�nat karşılığında veya münhasıran verg� �nceleme sonucuna göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat verg� �nceleme raporu sonucuna göre çözülür.

Defter ve belgeler�n� daha sonra �dareye �braz eden mükellef�n genel esaslara dönüşü sağlanır ve henüz sonuçlanmayan �ade talepler� de dâh�l
olmak üzere �ade talepler� genel esaslara göre yer�ne get�r�l�r.

Defter ve belgeler�n� 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�nde yer alan mücb�r sebep haller�nden b�r� neden�yle �braz edemeyen mükelleflere
özel esaslar uygulanmaz.

Haklarında, tarh zamanaşımı önces� dönemlere �l�şk�n olarak defter belge �braz etmeme tesp�t� bulunan mükellefler�n �ade talepler�, tarh
zamanaşımının dolduğu tar�hten �t�baren genel esaslara göre yer�ne get�r�l�r.

9.3. Beyanname Vermeme
B�rden fazla döneme �l�şk�n 1 no.lu KDV beyannames�n� (süres�nden sonra ver�lenler har�ç) vermeyen mükellefler özel esaslara tab� tutulur.
Beyanname ver�lmeyen dönemlere �l�şk�n �ade taleb�nde bulunulması mümkün değ�ld�r.
Beyanname vermeme kapsamında özel esaslara tab� tutulan mükellefler�n, beyanname verd�kler� dönemlere �l�şk�n �ade talepler� münhasıran

verg� �nceleme raporu sonucuna göre yer�ne get�r�l�r.
Ver�lmeyen beyannameler�n usulüne uygun olarak ver�lmes� durumunda, mükellef genel esaslara döner ve henüz sonuçlanmayan �ade talepler�

de dâh�l olmak üzere �ade talepler� genel esaslara göre yer�ne get�r�l�r.
Haklarında, tarh zamanaşımı önces� dönemlere �l�şk�n olarak beyanname vermeme tesp�t� bulunan mükellefler�n �ade talepler�, tarh

zamanaşımının dolduğu tar�hten �t�baren genel esaslara göre yer�ne get�r�l�r.
9.4. İht�yat� Tahakkuk veya İht�yat� Hac�z Uygulanan Mükellefler
İade taleb�nde bulunan mükellefler hakkında KDV yönünden �ht�yat� tahakkuk veya �ht�yat� hac�z uygulanması hal�nde, �ht�yat� tahakkuk veya

�ht�yat� hacz� �stenen KDV tutarı kadar tem�nat göster�lmes� şartıyla bu mükellefler�n d�ğer dönemlere �l�şk�n �ade talepler� genel esaslara göre yer�ne
get�r�l�r. Aks� halde �ade talepler�, verg� �ncelemes� sonucuna göre yer�ne get�r�l�r.

Bu uygulama, bu mükellefler�n ortakları, kanun� tems�lc�ler� ve bunların kurduğu veya ortak olduğu mükellefler bakımından geçerl� değ�ld�r.
Bu bölüm kapsamında �ade talepler� özel esaslara göre yer�ne get�r�len mükelleflerden alım yapanların ve sonrak� safhalarda yer alan

mükellefler�n �ade talepler�nde özel esaslar uygulanmaz.
Açılan dava sonucunda ver�len yargı kararı üzer�ne �şlem tes�s ed�leceğ� tab��d�r.
İht�yat� tahakkuk veya �ht�yat� hacze dayanak teşk�l eden �şlemler, özel esaslar uygulanmasını gerekt�ren d�ğer �şlemlerdense, Tebl�ğ�n o

�şlemlere �l�şk�n düzenlemeler�n�n de d�kkate alınacağı tab��d�r.
10. Özel Esaslara Tab� Mükellefler�n Kanun� Tems�lc�ler�, Ortakları, Ortak Oldukları veya Bunların Kurdukları veya Ortağı

Oldukları Mükellefler �le Kanun� Tems�lc�s� Oldukları Mükellefler
Haklarında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenled�ğ� konusunda olumsuz rapor veya tesp�t bulunan mükelleflerle �lg�l�

olarak Tebl�ğ�n sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu ve tesp�t� bölümler�nde yer alan düzenlemeler;
- Bu mükellefler�n raporun a�t olduğu verg�lend�rme dönem�ndek� ortakları ve kanun� tems�lc�ler�,
- Kend�ler� ve bunların kurdukları veya ortağı oldukları mükellefler,
- Kend�ler� veya bunların kanun� tems�lc�s� oldukları mükellefler
hakkında da uygulanır.
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Kooperat�fler ve sermaye ş�rketler�nde bu hüküm bunların kanun� tems�lc�ler� �le sadece sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge
düzenlenmes�ne neden olan ortakları ve bunların kurdukları veya ortağı oldukları ya da kanun� tems�lc�s� oldukları mükellefler hakkında uygulanır.

Haklarında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenled�ğ� konusunda rapor veya tesp�t bulunanların genel esaslara dönüşü,
bunların kanun� tems�lc�ler�n�n, ortaklarının, ortağı oldukları mükellefler�n, kend�ler� ve bunların kurduğu ve ortağı olduğu veya kanun� tems�lc�s�
oldukları mükellefler�n de genel esaslara dönüşünü sağlar.

Bu şek�lde özel esaslara tab� tutulanlar hakkında düzenlenen olumlu raporlar, verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal ett�kler� tar�h �t�barıyla genel
esaslara dönüşü sağlar. Bu kapsamda özel esaslara tab� mükellefler�n, olumlu raporla genel esaslara dönmek amacıyla özel esaslara tab� tutulmaya
başladıkları tar�hten sonrak� herhang� b�r verg�lend�rme dönem�n�n �ncelenmes�n� talep etmeler� mümkündür.

Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenled�ğ� konusunda hakkında olumsuz rapor veya tesp�t bulunan mükellefler�n
kanun� tems�lc�ler� �le ortaklarının, olumsuz rapor bulunan mükellef dışında kurdukları veya ortağı oldukları ş�rketlerden ayrılmış olmaları hal�nde,
ayrıldıkları mükellefler�n �ade talepler� (henüz sonuçlanmayanlar dâh�l) özel esaslar uygulanmasını gerekt�ren başka b�r husus olmadıkça ortaklıktan
veya kanun� tems�lc�l�kten ayrılma tar�h�nden �t�baren genel esaslara göre yer�ne get�r�l�r. Ancak, kanun� tems�lc�l�k sıfatının devam etmes� hal�nde,
ortaklıktan ayrılma tek başına genel esaslara dönüşü sağlamaz.

Haklarında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenled�ğ� konusunda olumsuz rapor veya tesp�t bulunan kooperat�f veya
sermaye ş�rketler�n�n kurdukları veya ortağı oldukları ş�rketlerdek� paylarının kontrolünün kamu kurum veya kuruluşları �le �cra da�reler�nde olması
neden�yle devred�lmes�n�n �mkânsız bulunması ve bu ş�rketlerle aralarında haksız KDV �ades� almaya yönel�k t�car� b�r �l�şk� bulunduğunun da tesp�t
ed�lememes� hal�nde, kurdukları veya ortağı oldukları bu mükellefler�n �ade talepler� genel esaslara göre yer�ne get�r�l�r.

Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullandığı konusunda haklarında olumsuz rapor veya tesp�t bulunan veya düzenleme
har�c�nde d�ğer olumsuz tesp�tlerden b�r� bulunan mükellefler�n ortaklarının, kanun� tems�lc�ler�n�n, kurdukları veya ortağı oldukları mükellefler �le
bunların kurdukları veya ortağı oldukları mükellefler�n �ade talepler�, kend�ler� hakkında olumsuz rapor veya tesp�t bulunmaması koşuluyla genel
esaslara göre yer�ne get�r�l�r.

11. Doğrudan Mal veya H�zmet Tem�n Ett�kler� Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tesp�t Bulunanlar
Kend�ler� hakkında olumsuz rapor veya tesp�t bulunmayan mükellefler�n �ade talepler�nden,
-Sahte belge düzenleme raporu veya tesp�t� bulunan mükelleflerden yaptıkları alışlara �sabet eden kısma üç kat,
-Muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tesp�t� bulunan mükelleflerden yaptıkları alışlara �sabet eden kısma �k� kat

tem�nat göstermeler� kaydıyla, bu kısmın �ades� tem�nat karşılığında, kalan kısmın �ades� genel esaslara göre yer�ne get�r�l�r. Tem�nat verg� �nceleme
raporu �le çözülür.

Kend�ler� hakkında herhang� b�r olumsuzluk bulunmadığı halde doğrudan mal veya h�zmet tem�n ett�ğ� mükellefler hakkında sahte belge veya
muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tesp�t� bulunan mükelleflere 15 gün �ç�nde olumsuzluğu g�dereb�lecekler� b�ld�r�l�r.

Ver�len süre �çer�s�nde belgen�n gerçekl�ğ�n� ve doğruluğunu bu Tebl�ğ�n (IV/E/5) bölümündek� açıklamalara göre �spat eden veya söz konusu
alışlara �sabet eden kısmı �ade hesaplarından çıkaran mükellefler�n �ade talepler� genel esaslara göre sonuçlandırılır.

Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tesp�t� bulunanlardan alımları bulunmakla b�rl�kte, �ades� talep
ed�len KDV tutarları �çer�s�nde bunlardan alımlara yönel�k belge bulunmayanların �ade talepler�, başka b�r olumsuzluk olmaması kaydıyla genel
esaslara göre yer�ne get�r�l�r.

Haklarında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme tesp�t� dışında olumsuz tesp�t bulunanlardan alım yapan
mükellefler�n, tesp�te �l�şk�n tar�hten sonra herhang� b�r belgey� �çermeyen �ade talepler�, başka b�r olumsuzluk olmaması kaydıyla genel esaslara göre
yer�ne get�r�l�r. İade hesabında olumsuz tesp�t�n bulunduğu döneme �l�şk�n alış bulunması durumunda, bu alış belgeler�n�n gerçekl�ğ�n�n ve
doğruluğunun �spatı veya �ade hesabından çıkarılması veyahut �k� kat tem�nat göster�lmes� suret�yle, d�ğer kısmın �ades� genel esaslara göre yapılır.
Tem�nat verg� �nceleme sonucuna göre çözülür.

Haklarında sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tesp�t� bulunanların kanun� tems�lc�ler� ve bunların
kurduğu veya ortağı olduğu mükelleflerden mal veya h�zmet alanların �ade talepler�, kend�ler� hakkında olumsuz rapor veya tesp�t olmadıkça genel
esaslara göre yer�ne get�r�l�r.

İade talepler�n�n genel esaslara göre yer�ne get�r�lmes�nde, �ade taleb�nden tenz�l ed�len tutarların, �nd�r�me engel başka b�r husus bulunmaması
kaydıyla, �lg�l� dönem �nd�r�m hesaplarından da çıkarılması aranmaz.

Olumsuz rapor veya tesp�t kapsamında özel esaslara tab� mükellefler�n genel esaslara dönüşü, bunlardan alım yapanların da genel esaslara
dönüşünü sağlar.

12. Geç�ş Hükümler�
Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla özel esaslar kapsamında bulunan mükelleflerden;
- Haklarında sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme raporu bulunanların durumu Tebl�ğ�n (IV/E-6.1.2),
- Haklarında SMİYB düzenleme tesp�t� bulunanların durumu Tebl�ğ�n (IV/E-7.1.2.),
- Haklarında SMİYB kullanma raporu bulunanların durumu Tebl�ğ�n (IV/E-6.2.2.),
- Haklarında SMİYB kullanma tesp�t� bulunanların durumu Tebl�ğ�n (IV/E-7.2.2.),
- Haklarında SMİYB düzenleme raporu olanların ortakları veya bunların kurduğu ortak olduğu ş�rketler�n durumu Tebl�ğ�n (IV/E-10.),
-Kend�ler� hakkında herhang� b�r olumsuzluk olmamakla b�rl�kte doğrudan mal veya h�zmet tem�n ett�ğ� mükellefler hakkında olumsuz rapor

veya tesp�t bulunanların durumu Tebl�ğ�n (IV/E-11.),
bölümler�ndek� genel esaslara dönüş hükümler� çerçeves�nde müracaatlarına gerek kalmaksızın, bağlı bulundukları verg� da�res� tarafından

değerlend�r�l�r. Bu değerlend�rme net�ces�nde genel esaslara dönüş şartlarını taşıyan mükellefler�n genel esaslara dönüşü sağlanır.
Bu çerçevede, öncel�kle mükellefler�n özel esaslar kapsamına alınmalarını gerekt�ren f��ller� �ç�n Tebl�ğde bel�rlenm�ş olan genel esaslara dönüş

�ç�n gerekl� süreler�n geç�p geçmed�ğ�ne bakılır. Söz konusu süreler� geç�ren mükellefler, d�ğer genel esaslara dönüş şartları aranmaksızın genel esaslara
döndürülür.

Süre şartı �le genel esaslara dönemeyen mükellefler �ç�n d�ğer genel esaslara dönüş şartlarının varlığına bakılır.
Haklarında sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma raporu veya kullanma tesp�t� bulunan mükellefler �le kend�ler� hakkında

olumsuz rapor veya tesp�t bulunmamakla b�rl�kte mal veya h�zmet satın aldıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tesp�t bulunan
mükelleflerden, Tebl�ğde bel�rlenen süre ve d�ğer genel esaslara dönüş hükümler�ne göre de özel esaslar kapsamından çıkamayanlara, durumları bağlı
bulundukları verg� da�res�nce b�ld�r�lerek özel esaslar kapsamına alınmalarına neden olan sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belgeler�,
b�ld�r�mden �t�baren 30 gün �çer�s�nde �nd�r�m hesaplarından çıkarmaları ve beyanlarını düzeltmeler� veya belgen�n gerçekl�ğ�n� ve doğruluğunu �spat
etmeler� �sten�r.

Düzeltme �şlem�, sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı olduğu hususunda olumsuz rapor ya da olumsuz tesp�t bulunan belgen�n �nd�r�m
konusu yapıldığı verg�lend�rme dönem�ne a�t KDV beyannames�nde yapılır. Ancak, düzeltme beyannames�n�n ver�ld�ğ� dönemden en son
verg�lend�rme dönem�ne a�t KDV beyannames�ne kadar, bu düzeltme net�ces�nde aradak� verg�lend�rme dönemler�nde ödenecek b�r verg� çıkmaması
kaydıyla, her b�r dönem �ç�n ayrı ayrı düzeltme beyannames� ver�lmes�ne gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda düzeltmen�n yapıldığı
verg�lend�rme dönem� �le en son verg�lend�rme dönem�ne �l�şk�n düzeltme beyannames� ver�lmes� yeterl�d�r. Bu düzeltme net�ces�nde ödenecek b�r
verg� çıkması hal�nde �se bu verg�, verg� z�yaı cezası uygulanarak gec�kme fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�l�r. Kend�ler�ne ver�len süre �çer�s�nde gerekl�
düzeltmeler� yapan ve ödenecek verg� çıkması durumunda bu verg�y�, uygulanan müeyy�deler�yle b�rl�kte ödeyen mükellefler, düzeltmeler� ya da
ödemey� yaptıkları tar�h �t�barıyla genel esaslara dönerler. Bu durum verg� da�res�nce Verg� Denet�m Kurulu Başkanlığının �lg�l� b�r�mler�ne b�r yazı �le
b�ld�r�l�r.

Bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�h �t�barıyla;
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- Adresler�nde bulunamama olumsuz tesp�t� neden�yle özel esaslar kapsamına g�ren mükellefler, geçerl� b�r adres b�ld�rmeler�,
- Defter ve belgeler�n� �braz etmed�ğ� �ç�n özel esaslara g�ren mükellefler, defter ve belgeler�n� �lg�l� mevzuata uygun b�r şek�lde �braz etmeler�,
- Beyanname vermed�ğ� gerekçes�yle özel esaslar kapsamında bulunan mükellefler, ver�lmeyen beyannameler�n� vermeler�
kaydıyla genel esaslara dönerler.
İşletme kapas�tes� �le �ş hacm� arasında n�spets�zl�k (tutarsızlık) bulunduğu gerekçes�yle özel esaslar kapsamında bulunan mükellefler�n durumu

�se Tebl�ğ�n (IV/E-7.1.2.) bölümündek� açıklamalar çerçeves�nde değerlend�r�l�r.
Kend�s� hakkında b�r olumsuzluk olmamakla b�rl�kte doğrudan mal veya h�zmet tem�n ett�kler� safhadan öncek� safhalardak� mükellefler

hakkında olumsuz rapor veya tesp�t olanların, müracaatlarına ve �lave b�r �şleme gerek olmaksızın Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren bağlı
bulundukları verg� da�res� tarafından genel esaslara dönüşü sağlanır.

Haklarında �ht�yat� tahakkuk veya �ht�yat� hac�z uygulandığı �ç�n özel esaslar kapsamında bulunan mükellefler�n durumu Tebl�ğ�n (IV/E-9.4.)
bölümündek� açıklamalara göre değerlend�r�l�r.

Aralık/2009 ve önces� verg�lend�rme dönemler�ne �l�şk�n olarak haklarında sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma,
beyanname vermeme, adres�nde bulunamama, defter ve belge �braz etmeme olumsuz tesp�tler� bulunan ve bu nedenle özel esaslara tab� olan
mükelleflerden 2006, 2007, 2008 ve 2009 takv�m yıllarında faal�yette bulundukları dönemler�n tamamına �l�şk�n olarak 6111 sayılı Kanunun 7 ve 9
uncu maddeler� kapsamında KDV artırımında bulunanlardan, artırım tutarlarının tamamını ödeyenler ya da 1 Ser� No.lu Bazı Alacakların Yen�den
Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebl�ğ�n�n (X/6) numaralı bölümünde açıklandığı şek�lde tem�nat gösterenler (tem�nat
gösterd�kler� tar�hten �t�baren) genel esaslara dönerler.

Haklarında olumsuz rapor veya tesp�t bulunmamakla b�rl�kte alım yaptıkları mükellefler hakkında özel esaslar uygulandığı �ç�n �ade talepler�
özel esaslara göre yer�ne get�r�len mükellefler, alım yaptıkları dönemler� �çeren takv�m yılı �t�barıyla KDV artırımında bulunmuş olmaları hal�nde genel
esaslara döneb�l�rler. Bu kapsamda olanlarda da genel esaslara dönüş tar�h� olarak artırımda bulunulan tutarın tamamının ödend�ğ� veya yukarıda
bel�rt�len şek�lde tem�nat göster�ld�ğ� tar�h d�kkate alınır.

Haklarında sahte belge düzenleme raporu veya tesp�t�, muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tesp�t�, sahte belge
kullanma raporu veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma raporu bulunduğu �ç�n özel esaslar kapsamına alınanlardan KDV artırımında
bulunab�lecekler�n �se artırımda bulunmaları genel esaslara dönüşler�n� sağlamaz.

Haklarındak� olumsuz raporlarla �lg�l� olarak 4811 sayılı Kanun hükümler�nden yararlanma hakkı bulunanların, Kanunun �lg�l� hükümler�ne
göre hesaplanacak tutarların tamamını ödem�ş olmaları veya ödemeler� hal�nde sözü ed�len bölümlerdek� "ödeme" şartı yer�ne gelm�ş sayılacak ve �ade
talepler� hakkında buna göre �şlem yapılacaktır.

Bu durumdak� mükellefler�n söz konusu Kanundak� hükümlere göre hesaplanan tutarları taks�tler hal�nde ödemek �stemeler� hal�nde, "ödeme"
şartının yer�ne gelm�ş sayılab�lmes� �ç�n;

- Hesaplanan tutarların tamamı �le b�r taks�te a�t tutarın (% 10)'u kadar banka tem�nat mektubu (herhang� b�r kısıtlayıcı şart taşımaması
gerekmekted�r), devlet tahv�l� veya haz�ne bonosu c�ns�nden tem�nat göstermeler�,

- Taks�tler�n aksatılması hal�nde d�ğer taks�tler�n muaccel hale geleceğ�n� ve kalan borcun tamamının tem�natların paraya dönüştürülmes�
yoluyla tahs�l ed�leceğ�n� kabul etmeler� ve bu hususa �l�şk�n olarak noter vasıtasıyla düzenlenecek b�r taahhütnamey� verg� da�res�ne vermeler�,

gerekmekted�r.
 
V. VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ
A. VERGİLENDİRME USULLERİ
Kanunda aks�ne hüküm bulunmadıkça KDV mükellefler� gerçek usulde verg�lend�r�l�r.
Gerçek usulde verg�lend�rme; mükellefler�n verg�ye tab� �şlemler� üzer�nden hesapladıkları KDV’den, kend�ler�ne yapılan tesl�m ve h�zmetler

dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzer� belgelerde göster�len KDV �le �thal ed�len mal ve h�zmetler dolayısıyla ödenen KDV’n�n �nd�r�m
konusu yapılmak suret�yle beyan ed�lmes� ve ödenecek KDV çıkması hal�nde ödenmes�d�r.

Örnek 1:Dayanıklı tüket�m malları alım satımı yapan mükellef, Ocak 2013 verg�lend�rme dönem�nde sattığı mallar �ç�n düzenled�ğ� faturalarda
150.000 TL KDV hesaplamış, mal alış faturaları üzer�nden 90.000 TL KDV ödem�şt�r. Mükellef, 24 Şubat 2013 akşamına kadar vereceğ� Ocak 2013
dönem� KDV beyannames�nde hesapladığı KDV’den öded�ğ� KDV’y� �nd�r�r ve (150.000–90.000=) 60.000 TL KDV’y� beyan ederek 26 Şubat 2013
akşamına kadar öder.

Örnek 2:Röntgen mütehassısı doktor Temmuz 2013 verg�lend�rme dönem�nde düzenled�ğ� serbest meslek makbuzlarında 10.000 TL KDV
hesaplamıştır. Mükellef bu dönemde satın aldığı röntgen f�lmler� ve d�ğer malzeme �ç�n (�şle �lg�l� �laç vs.) 5.000 TL KDV ödem�şt�r. Ayrıca, mükellef�n
b�r öncek� verg�lend�rme dönem�nden devreden 500 TL KDV’s� vardır. Bu mükellef 24 Ağustos 2013 akşamına kadar vereceğ� KDV beyannames�nde,
hesapladığı 10.000 TL tutarındak� KDV’den, bu dönemdek� alış ves�kaları üzer�nde göster�len 5.000 TL KDV �le b�r öncek� dönemden devreden 500 TL
KDV toplamı olan (5.000 + 500=) 5.500 TL KDV’y� �nd�rerek, kalan (10.000–5.500=) 4.500 TL KDV’y� beyan ederek 26 Ağustos 2013 tar�h�
akşamına kadar öder.

Örnek 3:İş mak�neler� üret�m� �le uğraşan b�r f�rma; Ek�m 2012 dönem� faal�yet� �le �lg�l� olarak 10.000.000 TL tutarında mal ve h�zmet
almıştır. Bu alımı sırasında 1.800.000 TL KDV ödem�şt�r. Ayrıca, mükellef 1.000.000 TL tutarındak� su ve elektr�k sarf�yatı neden�yle 180.000 TL, y�ne
bu dönemle �lg�l� olarak yapılan 2.500.000 TL tutarındak� d�ğer g�derlerle �lg�l� alış belgeler�nde görülen 450.000 TL KDV ödem�şt�r.

F�rma bu verg�lend�rme dönem�nde tesl�m ett�ğ� 5.000.000 TL tutarındak� �ş mak�nes� �le �lg�l� olarak, düzenled�ğ� faturada 900.000 TL KDV
hesaplanmıştır. Mükellef�n b�r öncek� dönemden, �nd�r�lmey�p devreden KDV’s� yoktur.

 Mükellef�n, bu dönemle �lg�l� olarak 24 Kasım 2012 tar�h�ne kadar vereceğ� KDV beyannames� aşağıdak� g�b� olacaktır:

Hesaplanan KDV     900.000

İnd�r�lecek KDV 2.430.000

       - Mal ve h�zmet alımları sırasında ödenen KDV 1.800.000

       - Su ve elektr�k g�derler� �le �lg�l� ödenen KDV 180.000

       - İşletme g�derler� �le �lg�l� ödenen KDV + 450.000

       TOPLAM: 2.430.000

Ödenecek KDV —

Devreden KDV 1.530.000 TL’d�r.
F�rma bu dönemde �nd�remed�ğ� 1.530.000 TL KDV’y� Kasım 2012 verg�lend�rme dönem�nde hesaplanan KDV’den �nd�r�r.
 
B. VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE BEYAN ESASI
1. Verg�lend�rme Dönem�
3065 sayılı Kanunun 39 uncu maddes�ne göre, KDV’de verg�lend�rme dönem�, faal�yet göster�len takv�m yılının üçer aylık dönemler�d�r.

Ancak maddede Mal�ye Bakanlığına mükellefler�n gayr� saf� hasılatlarına göre üçer aylık verg�lend�rme dönem� yer�ne b�rer aylık verg�lend�rme
dönem� tesp�t etme yetk�s� ver�lm�şt�r.
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Mal�ye Bakanlığına ver�len bu yetk� çerçeves�nde, gerçek usulde verg�lend�r�len KDV mükellefler�n�n b�rer aylık verg�lend�rme dönem�ne tab�
olması uygun görülmüştür.

Aylık verg�lend�rme dönem�n�n taşıdığı uygulama güçlükler� göz önüne alındığında, aşağıdak� mükellefler�n verg�lend�rme dönem� takv�m
yılının üç aylık dönemler� olarak bel�rlenm�şt�r.

Üçer aylık verg�lend�rme dönem� kapsamına g�ren mükellefler�n bu durumu beyanname verme süres�nden önce �lg�l� verg� da�reler�nce
b�ld�rmeler� gerek�r.

a) Gerçek usulde verg�lend�r�len ve �şletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerden,
- Münhasıran uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı,
- Münhasıran şeh�rlerarası yük taşımacılığı,
- Münhasıran uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı �le şeh�rlerarası yük taşımacılığı �ş�n� b�rl�kte,
- Münhasıran şeh�r�ç� yük taşımacılığı,
yapan mükellefler �ç�n verg�lend�rme dönem� takv�m yılının üçer aylık dönemler�d�r.
Şeh�r�ç� veya şeh�rlerarası yolcu taşımacılığı yapan mükellefler�n verg�lend�rme dönem� �se takv�m yılının b�rer aylık dönemler�d�r.
Üçer aylık verg�lend�rme dönem�ne tab� olan mükellefler�n, bu faal�yetler�n�n yanı sıra b�r aylık verg�lend�rme dönem�ne tab� olan d�ğer

faal�yetler�n�n de bulunması hal�nde, bu mükellefler�n verg�lend�rme dönem� takv�m yılının b�rer aylık dönemler�d�r.
b) Konut yapı kooperat�fler�n�n verg�lend�rme dönem� takv�m yılının üçer aylık dönemler�d�r. 3065 sayılı Kanunun 40/3 üncü maddes�

gereğ�nce konut yapı kooperat�fler� faal�yetler�n�n olmadığı dönemlerde de KDV beyannames� ver�rler.
c) Gel�r Verg�s� Kanununa göre bas�t usulde verg�lend�r�len mükellefler�n �şlemler� 3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddes�ne göre KDV’den

�st�snadır. Ancak, 3065 sayılı Kanunun (18/1) �nc� maddes� kapsamında �st�snadan vazgeçen bas�t usule tab� mükellefler�n yaptığı �şlemlerde KDV
hesaplanması gerek�r.

Gel�r Verg�s� Kanununa göre bas�t usulde verg�lend�r�len ve 3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddes�ndek� �st�snadan vazgeçenler�n verg�lend�rme
dönem� takv�m yılının üçer aylık dönemler�d�r.

Verg�lend�rme dönem�n�n �ç�nde mükellef�yet�n tes�s ett�r�lmes� verg�lend�rme dönem�n� değ�şt�rmez. Verg�lend�rme dönem� �ç�nde mükellef�n
�ş� bırakması, ölümü veya memleket� terk etmes� hal�nde, bu olayın vukubulduğu tar�he kadar geçen süre verg�lend�rme dönem�d�r.

Örnek: 13/01/2013 tar�h�nde �şe başlayıp mükellef�yet tes�s ett�ren mükellef�n verg�lend�rme dönem� 13 Ocak-31 Ocak arasındak� dönemd�r. Bu
dönem arasındak� �şlemler �ç�n 24/02/2013 tar�h�ne kadar KDV beyannames� ver�l�r. Mükellef�n bu dönemde verg�ye tab� �şlem�n�n bulunmaması
beyanname vermes�n� etk�lemez.

3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�ne göre verg� kes�nt�s� yapmakla sorumlu tutulanlar �ç�n verg�lend�rme dönem� takv�m yılının b�rer aylık
dönemler�d�r.

İthalat, trans�t ve Türk�ye �le yabancı ülkeler arasındak� taşımacılık �şler�nde verg�lend�rme dönem� gümrük bölges�ne g�r�ld�ğ� veya gümrük
bölges�nden çıkıldığı andır.

3065 sayılı Kanunun (39/3) üncü maddes�ne göre Mal�ye Bakanlığı, mükellefler� gruplar �ç�nde toplamaya ve gruplar �ç�n verg�lend�rme
dönemler�n�n başlangıç aylarını tesp�t etmeye yetk�l�d�r. Bu takd�rde üçer aylık dönemler�n aynı takv�m yılı �ç�nde olması şartı aranmaz.

2. Beyan Esası
2.1. Genel Açıklama
KDV, bu Kanunda aks�ne hüküm bulunmadıkça mükellefler�n yazılı beyanları üzer�ne tarholunur. Ayrıca Kanunun 9 uncu maddes�nde

bel�rt�len hallerde beyan, verg� kes�nt�s� yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır.
KDV mükellef� olmakla b�rl�kte b�r verg�lend�rme dönem�nde verg�ye tab� �şlem� bulunmayan k�mselerde beyanname vermek zorundadırlar.

Ancak kend�ler�ne, Kanunun 9 uncu maddes�yle; verg� kesmek sorumluluğu yüklenen k�mseler, verg�ye tab� �şlemler�n�n bulunmadığı verg�lend�rme
dönemler�nde beyanname vermezler.

İthalatta alınan KDV gümrük beyannames�ndek� beyan üzer�ne tarholunur. Gümrük beyannames�nde, verg� matrahının unsurları �le verg� oranı
açıkça göster�l�r.

Gümrük beyannames� ver�lmeyen haller ve �kametgâhı, kanun� merkez� ve �ş merkez� Türk�ye'de bulunmayanlar tarafından Türk�ye �le yabancı
ülkeler arasında yapılan yük ve yolcu taşımalarıyla trans�t taşımalarda KDV, bu �şler� yapan mükellefler�n verecekler� özel beyan üzer�ne tarholunur.

Türk�ye �le yabancı ülkeler arasında yapılan yük ve yolcu taşımalarıyla trans�t taşımaların tam mükellefler tarafından yapılması hal�nde KDV
genel esaslara göre tarholunur.

2.2. Şahıs Ş�rketler�nce Ver�lecek Beyannameler
Ad� ortaklıklar, kollekt�f ş�rketler ve ad� komand�t ş�rketler KDV yönünden �şletme bazında değerlend�r�l�r. Buna göre, ad� ortaklık ve sözü

ed�len ş�rketler �şyerler�n�n bağlı bulunduğu verg� da�reler�ne KDV mükellef�yetler�n� tes�s ett�r�r. Bunlara a�t beyannameler ortaklık veya ş�rket adına
düzenlen�r ve ad� ortaklıklarda ortaklardan b�r�, d�ğer ş�rketlerde �se ş�rket yetk�l�ler� tarafından �mzalanarak ver�l�r.

Ad� ortaklığın �şyer�n�n bulunmaması hal�nde, KDV mükellef�yet� ortaklardan herhang� b�r�n�n bağlı bulunduğu verg� da�res�ne tes�s ett�r�l�r.
2.3.  S�gorta Aracıları Tarafından Ver�lecek Beyannameler
3065 sayılı Kanunun (17/4-e) maddes�ne göre s�gorta aracılarının (s�gorta acentes� ve brokerler) s�gorta ş�rketler�ne yaptığı s�gorta

muameleler�ne �l�şk�n h�zmetler KDV’den �st�snadır.
Faal�yetler� tamamen bu �st�sna kapsamındak� �şlemlerden oluşan, h�çb�r verg�lend�rme dönem�nde verg�ye tab� �şlemler� bulunmayan s�gorta

aracıları bu �st�sna kapsamındak� �şlemler� neden�yle KDV beyannames� vermez.
Öte yandan, s�gorta aracıları tarafından �şletmeler�ne a�t taşınır ve taşınmazların tesl�m� ve s�gorta muameleler�ne �l�şk�n olanlar dışındak�

h�zmetler� KDV’ye tab�d�r. Bu nedenle, sözü ed�len s�gorta aracılarının �st�sna kapsamına g�rmeyen KDV’ye tab� arız� �şlemler�n�n bulunması hal�nde,
bu �şlemler sadece �şlem�n gerçekleşt�ğ� dönem �ç�n b�r defaya mahsus olarak ver�lecek 1 No.lu KDV beyannames� �le beyan ed�l�r.

3. Beyanname Verme Zamanı
KDV mükellefler�yle; Kanunun 9 uncu maddes�nde bel�rt�len, KDV kes�nt�s� yapmakla sorumlu tutulanlar, KDV beyannameler�n�

verg�lend�rme dönem�n� tak�p eden ayın 24 üncü günü akşamına kadar vermekle yükümlüdür.
Örnek 1: Mart 2013 dönem�ndeKDV’ye tab� mal alım satımı yapan mükellef, �şlemler�n� 24 N�san 2013 akşamına kadar vereceğ� 1 No.lu KDV

Beyannames� �le beyan eder.
Örnek 2: Mal�ye Bakanlığınca, Kanunun 9 uncu maddes�ne göre verg�n�n ödenmes� bakımından sorumlu tutulan k�mse 15 Ocak 2012 tar�h�nde

tevk�f ett�ğ� KDV tutarını 24 Şubat 2012 akşamına kadar beyan eder.
Beyanname verme zamanına �l�şk�n özell�k arz eden durumlar;
a) İş� bırakan mükellefler KDV beyannames�n� �ş� bıraktıkları tar�h� �zleyen ayın 24 üncü günü akşamına kadar ver�rler.
Örnek: 10 Temmuz 2013 tar�h�nde �ş� bırakan gerçek usulde verg�lend�r�len KDV mükellef�, KDV beyannames�n� en geç 24 Ağustos 2013

tar�h�ne kadar ver�r.
b) KDV beyanının gümrük g�r�ş beyannames� veya özel beyanname �le yapılması gerekt�ğ� hallerde bu beyannameler verg� mükellef�yet�n�n

başladığı anda yan� gümrük bölges�ne g�r�ld�ğ� veya gümrük bölges�nden çıkıldığı anda �lg�l� gümrük �dares�ne ver�l�r.
c) Mükellef�n ölümü hal�nde, KDV beyannames�n�n ver�lme süres�ne üç ay eklen�r.
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Örnek: Üç aylık verg�lend�rme dönem�ne tab� gerçek usulde verg�lend�r�len KDV mükellef� 15 Haz�ran 2013 tar�h�nde öldüğünde, ölüm
tar�h�ne kadar olan döneme a�t yan� 1 N�san–15 Haz�ran 2013 dönem�ne a�t KDV beyannames�, 1 Temmuz �le 24 Ek�m 2013 tar�hler� arasında ver�l�r.
Beyanname verme süres�n�n son günü 24 Ek�m 2013 tar�h�d�r.

ç) Memleket� terk hal�nde, KDV beyannames�, memleket� terke takaddüm eden 15 gün �ç�nde ver�l�r.
Örnek: 18 Haz�ran 2012 günü memleket� terk etmeye karar veren KDV mükellef�, Haz�ran 2012 verg�lend�rme dönem�ne a�t KDV

beyannames�n� memleket� terke takaddüm eden 15 gün olan 3 Haz�ran �le 18 Haz�ran 2012 tar�hler� arasında ver�r.
4. Beyanname Çeş�tler�
3065 sayılı Kanunun 42 nc� maddes�n�n Bakanlığımıza verd�ğ� yetk�ye dayanılarak,

- Gerçek usulde verg�lend�r�len mükelleflerce ver�lmek üzere 1 no.lu,

- Verg� sorumluları tarafından ver�lmek üzere

- İcra da�reler�, mahkeme satış memurlukları ve gerçek usulde KDV mükellef�yet� olmayanlar tarafından müzayede mahall�nde
yapılan satışlarda ver�lmek üzere

2 no.lu,

 

5 no.lu

 
KDV beyannameler� düzenlenm�şt�r.
 
C. TARH İŞLEMLERİ
1. Tarh Yer�
KDV, mükellef�n �şyer�n�n bulunduğu yer verg� da�res�nce tarholunur.
Mükellef�n, ayrı ayrı verg� da�reler�n�n faal�yet bölgeler�nde �ş yerler� varsa, KDV, gel�r veya kurumlar verg�s� yönünden bağlı olduğu verg�

da�res� tarafından tarholunur.
Örnek 1: B�r Anon�m Ş�rket�n merkez� İstanbul Beyoğlu Verg� Da�res�n�n faal�yet bölges�nded�r. Ş�rket�n fabr�kası Yalova'dadır. KDV

mükellef�yet�n� doğuran �şlemler Yalova’dak� fabr�kada yapılmaktadır. Bu durumda da ş�rket�n KDV’s� Beyoğlu Verg� Da�res�nce tarholunur.
Örnek 2: B�r Anon�m Ş�rket�n merkez� İstanbul'dadır. Ş�rket�n Tek�rdağ ve Adapazarı'nda fabr�kaları vardır. Ş�rket�n KDV mükellef�yet�n�

doğuran �şlemler her �k� fabr�kada da yapılmaktadır.
Bu durumda Anon�m Ş�rket KDV beyannames�n� İstanbul'da kurumlar verg�s� yönünden bağlı bulunduğu verg� da�res�ne ver�r ve bu verg�

da�res� tarafından KDV tarholunur.
İthalde alınan KDV, �thal ed�len malın yurda g�rd�ğ� yer gümrük �dares�nce tarholunur.
İkametgâhı, kanun� merkez� ve �ş merkez� Türk�ye'de bulunmayanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türk�ye ve yabancı ülkeler arasında

yapılan taşımacılık �le trans�t taşımacılığa a�t KDV, taşıtların Türk�ye'ye g�rd�kler� yer; taşımacılık Türk�ye'den başka b�r ülkeye yapılıyorsa, taşıtların
Türk�ye'den çıktıkları yer gümrük �dares�nce tarholunur.

2. Tarh�yatın Muhatabı
KDV, verg�n�n mükellef� gerçek k�ş� �se gerçek k�ş� adına; verg�n�n mükellef� tüzel k�ş� �se tüzel k�ş� adına tarholunur.
Şu kadar k�;
a) Ad� ortaklıklarda, verg�n�n ödenmes�nden mütesels�len sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhang� b�r�;
b) Türk�ye'de yerleşm�ş olmayan gerçek k�ş�ler �le kanun� merkez �le �ş merkezler�nden her �k�s� de Türk�ye �ç�nde bulunmayan tüzel k�ş�lerde,

bu Kanuna göre verg� kes�nt�s� yapmakla sorumlu k�ş�;
- Verg� kes�nt�s� yapmakla sorumlu tutulan b�r şahsın bulunmaması hal�nde, mükellef�n Türk�ye'dek� da�m� tems�lc�s�;
- Türk�ye'de b�rden fazla da�m� tems�lc�s�n�n mevcud�yet� hal�nde mükellef�n tay�n edeceğ� tems�lc�;
- Tarh�yat tar�h�ne kadar böyle b�r tay�n yapılmamışsa tems�lc�lerden herhang� b�r�s�;
- Da�m� tems�lc� mevcut değ�lse, �şlemler� mükellef adına yapanlar;
tarh�yata muhatap tutulur.
3. Tarh Zamanı
KDV, beyannamen�n ver�ld�ğ� günde tarholunur. Beyanname posta �le gönder�lm�şse, beyannamen�n verg�y� tarh edecek da�reye geld�ğ� günden

�t�baren yed� gün �ç�nde tarholunur.
 
D. VERGİNİN ÖDENMESİ
Beyanname vermek mecbur�yet�nde olan mükellefler KDV’y�, beyanname verd�kler� ayın 26 ncı günü akşamına kadar öder.
Örnek:Gerçek usulde KDV mükellef� Mart 2013 verg�lend�rme dönem�ne a�t KDV beyannames�n� 2013 N�san ayının 1'�nden 24’ü akşamına

kadar ver�r ve 26 ncı günü akşamına kadar öder.
Verg� kesmekle sorumlu tutulanların KDV verg�lend�rme dönem� b�r aydır. Bu k�mseler b�r ay �ç�nde kest�kler� verg�y� bu ayı tak�p eden ayın

24 üncü günü akşamına kadar beyan etmek ve 26 ncı günü akşamına kadar ödemek zorundadırlar.
İthalde alınan KDV, gümrük verg�s� �le b�rl�kte ve aynı zamanda öden�r.
Gümrük verg�s�ne tab� olmayan �thalatta ve �kametgâhı, kanun� merkez� ve �ş merkez� yurt dışında bulunanlar tarafından motorlu kara

taşıtlarıyla Türk�ye �le yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık �le trans�t taşımacılığa a�t KDV, bu �şlemlere a�t özel beyannameler�n ver�lme süres�
�ç�nde öden�r.

Bu durumda özel beyanname ver�lme süres� gümrük hattından geç�ş anıdır. Bu nedenle KDV gümrük hattından geç�ş anında beyanname
ver�lmes� sırasında öden�r.

 
VI. USUL HÜKÜMLERİ VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
A.USUL HÜKÜMLERİ
1. Kayıt Düzen�
3065 sayılı Kanunun 54 üncü maddes� hükmüne göre, KDV mükellefler�, tutmak zorunda oldukları defter kayıtlarını KDV’n�n hesaplanmasına

ve kontrolüne �mkân verecek şek�lde düzenler.
Bu maksatla tutulacak defter kayıtlarında verg�ye tab� �şlemler, verg�s�z tutarları �le göster�l�r. Mükellef�n verg�ye tab� �şlemler� üzer�nden

hesapladıkları verg� ve g�rd�ler� üzer�ndek� �nd�r�leb�l�r verg� m�ktarı ayrı hesaplarda �zlen�r.
Verg�den �st�sna ed�lm�ş �şlemler�n mevcut olması hal�nde, bu �şlemler, �nd�r�m hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre ayrı ayrı hesaplarda

�zlen�r ve �nd�r�leb�l�r verg� m�ktarı kayıtlarda göster�l�r.
İnd�r�m konusu yapılamayacak �şlemler�n n�tel�ğ� ve bu �şlemlere �l�şk�n �nd�r�lemeyecek KDV’n�n defter kayıtlarında göster�lmes� şarttır.
Malların �ade ed�lmes�, �şlem�n gerçekleşmemes� veya sa�r sebeplerle matrah ve �nd�r�m m�ktarlarında vuku bulan değ�ş�kl�kler �le ödenen, �ade

olunan ve terk�n ed�len KDV kayıtlarda açıkça göster�l�r.
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Emt�a üzer�ne �ş yapanlar, emt�a envanter�nde ve envanter defter�nde, hesap dönem� sonunda mevcut emt�ayı, KDV’ye tab� olan ve olmayanlar
�t�barıyla ayrı ayrı göster�r.

 
B. ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
1. Verg�n�n G�der Kayded�lemeyeceğ�
Mükellefler�n verg�ye tab� �şlemler� üzer�nden hesapladıkları KDV, gel�r ve kurumlar verg�s� matrahlarının tesp�t�nde g�der olarak kabul

ed�lemez. Mükellef�n mal ve h�zmet alımları neden�yle hesaplanan bu �şlemlere �l�şk�n olarak alış ves�kalarında göster�len ve �nd�r�leb�lecek KDV
durumunda bulunan KDV de g�der olarak kabul ed�lmez.

D�ğer yandan �nd�r�lemeyecek KDV’n�n gel�r ve kurumlar verg�s� matrahlarının tesp�t�nde �ş�n mah�yet�ne göre g�der veya mal�yet unsuru
olarak d�kkate alınacağı tab��d�r.

2. Mütesels�l Sorumluluk
2.1. Kapsam
213 sayılı Verg� Usul Kanununun 11 �nc� maddes�nde,mal alım ve satımı ve h�zmet �fası dolayısıyla verg� kes�nt�s� yapmak ve verg� da�res�ne

yatırmak zorunda olanların, bu yükümlülükler� yer�ne get�rmemeler� hal�nde verg�n�n ödenmes�nden, alım satıma taraf olanlar, h�zmetten yararlananlar
ve aralarında doğrudan veya hısımlık neden�yle ya da sermaye, organ�zasyon veya yönet�m�ne katılmak veya menfaat sağlamak suret�yle dolaylı olarak
�l�şk�de bulunduğu tesp�t olunanlar mütesels�len sorumludurlarhükmü yer almaktadır.

Buna göre, mal tesl�mler�nde alım-satıma taraf olanlar, h�zmet �falarında h�zmetten yararlananlar, bu safhadak� �şlem bedel� üzer�nden
hesaplanan KDV �le sınırlı olmak üzere, Haz�ne'ye �nt�kal etmeyen KDV’den aşağıdak� açıklamalar çerçeves�nde mütesels�len sorumludur.

2.1.1. İşleme Doğrudan Taraf Olanlar
Mal veya h�zmet alım-satımında satıcının KDV’y� Haz�ne'ye �nt�kal ett�rmed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde, bu satıcı tarafından doğrudan mal

tesl�m ed�len veya h�zmet �fa ed�len mükellefler, �şlem bedel� üzer�nden hesaplanan verg� �le sınırlı olmak üzere, Haz�ne'ye �nt�kal etmeyen verg�de
Tebl�ğ�n (IV/E-3.2) bölümünde bel�rt�len usul ve esaslara göre satıcı �le b�rl�kte mütesels�len sorumlu olurlar.

Ancak alıcılar, KDV dah�l toplam �şlem bedel�n�;
- 5411 sayılı Bankalar Kanunu hükümler�ne göre faal�yette bulunan bankalar vasıtasıyla ödemeler� ve bankaya yapılacak ödeme sırasında

düzenlenecek belgede satıcının (veya adına hareket edenler�n) adı-soyadı (tüzel k�ş�lerde unvanı) �le bankadak� hesap numarasını ve verg� k�ml�k
numarasını doğru olarak yazdırmaları,

- Ödemen�n çekle yapılmış olması hal�nde çek�n Türk T�caret Kanununun 785 �nc� maddes�n�n (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenm�ş
olması,

- Ödemen�n kred� kartı (�ade taleb�nde bulunan k�ş� veya kuruma a�t), tapu devr�, kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla (ön ödeme avansı
şekl�nde kamu kurum ve kuruluşlarının veznes�ne ödeme g�b�) yapılması,

- Ödemen�n PTT yoluyla yapılması hal�nde, ödeme sırasında düzenlenecek belgen�n �brazı (satıcının veya adına hareket edenler�n adı- soyadı
(tüzel k�ş�lerde unvanı) �le banka hesap numarası ve verg� k�ml�k numarası doğru olarak yazdırılmak kaydıyla)

hal�nde mütesels�l sorumluluk uygulaması �le muhatap tutulmazlar. Bu çerçevede herhang� b�r hesaba bağlı olmaksızın, örneğ�n kasadan ödeme
yapılması şekl�nde gönder�len havaleler sorumluluğu kaldırmaz. Ayrıca dış t�caret sermaye ş�rketler� ve sektörel dış t�caret ş�rketler� g�b� �hracata
aracılık eden mükellefler�n bu uygulamadan yararlanab�lmeler� �ç�n �hracatına aracılık ett�kler� mükellefler�n de ödemeler�n� yukarıda bel�rt�len şek�lde
tevs�k etmeler� gerek�r.

Ancak alıcı �le satıcı arasında muvazaaya dayanan b�r �şlem yapıldığının veya menfaat sağlayan doğrudan b�r �l�şk�n�n veya hısımlık,
sermayes�ne katılma, organ�zasyon veya yönet�m� �ç�nde yer alma şekl�nde dolaylı b�r �l�şk�n�n bulunduğunun verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlarca
düzenlenm�ş raporlarla tesp�t ed�lmes� hal�nde ödeme yukarıdak� şek�lde tevs�k ed�lm�ş olsa b�le mütesels�l sorumluluk kalkmaz.

Öte yandan 3065 sayılı Kanunun 17 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında sayılan (tarımsal amaçlı kooperat�fler har�ç) kurum ve kuruluşlar �le
sermayeler�n�n (% 51) veya daha fazlası söz konusu kurum ve kuruluşlara a�t �kt�sad� �şletmeler�n mal tesl�m� veya h�zmet �falarında taraf olduğu alım-
satım �şlemler�nde mütesels�l sorumluluk uygulanmaz. Buna göre;

- Yukarıda sayılan kuruluşların mal ya da h�zmet satın aldıkları mükellefler�n bu alışlarla �lg�l� verg�y�,
- Bu kuruluşlardan mal ya da h�zmet satın alanların �se sözü ed�len kuruluşların bu satışlarıyla �lg�l� verg�y�,
Haz�ne'ye �nt�kal ett�rmemeler� neden�yle mütesels�l sorumluluk kapsamında �şlem yapılmaz.
2.1.2. İşleme Doğrudan Taraf Olmayanlar
B�r mükellef�n, mal veya h�zmet tem�n ett�ğ� safhalardan daha öncek� safhalarda, bu mal veya h�zmetle �lg�l� KDV’n�n Haz�ne'ye �nt�kal

ett�r�lmem�ş olması neden�yle mütesels�l sorumluluk uygulaması �le muhatap tutulab�lmes� �ç�n, sözü ed�len mükellef �le verg�y� Haz�ne'ye �nt�kal
ett�rmeyenler arasında; menfaat sağlayan doğrudan b�r �l�şk�n�n veya hısımlık, sermayes�ne katılma, organ�zasyon veya yönet�m� �ç�nde yer alma
şekl�nde dolaylı b�r �l�şk�n�n mevcud�yet�n�n verg� �ncelemes�ne yetk�l� olanlarca düzenlenm�ş raporlarda açıkça bel�rt�lm�ş olması zorunludur.

2.2. Uygulama
Mütesels�l sorumluluk uygulaması aşağıdak� açıklamalar çerçeves�nde yer�ne get�r�l�r.
a) Verg�, mükellef adına tarh ve tahakkuk ett�r�l�r ve öncel�kle mükelleften aranır.
b) Mütesels�l sorumluluk satın alınan mal ve h�zmet bedel� üzer�nden hesaplanan KDV, varsa gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı �le sınırlıdır.

Cezalar sorumluluk kapsamı dışındadır.
c) Mükellef dışındak� k�ş�lerden (mütesels�l sorumludan) yapılacak tak�be ödeme emr� tebl�ğ� suret�yle başlanır.
ç) Bu esaslar d�kkate alınarak mükellef tarafından beyan ed�len ancak, ödenmeyen verg� �le �lg�l� olarak;
- Mükellefe, b�l�nen adresler�nde bulunamadığından ödeme emr� tebl�ğ ed�lemem�ş olması veya
- Kend�s�ne ödeme emr� tebl�ğ ed�len mükellef�n mal beyanında bulunmamış, verg� da�res�nce de malı tesp�t olunamamış veya beyan ed�len

veya verg� da�res�nce tesp�t olunan malların amme alacağını karşılamayacağının anlaşılmış olması,
haller�nde verg� aslı, varsa gec�kme fa�z� ve gec�kme zammı �ç�n mükellef dışındak� mütesels�l sorumlu nezd�nde ödeme emr� �le tak�be

başlanır.
d) Mükellef tarafından noksan beyan ed�len veya h�ç beyan ed�lmeyen verg� �ç�n yapılacak tarh�yat üzer�ne tahs�l ed�leb�l�r hale gelen verg� ve

gec�kme fa�z�, yukarıda bel�rt�len şartlara göre mütesels�l sorumlu nezd�nde ödeme emr� �le tak�be alınır.
 
C. YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER
1 �la 123 ser� numaralı Katma Değer Verg�s� Genel Tebl�ğler�, bu Tebl�ğ�n yürürlük tar�h�nden �t�baren yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan

Tebl�ğlere yapılan atıflar, bu Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�ne yapılmış sayılır.
 
D. YÜRÜRLÜK
Bu Tebl�ğ, yayım tar�h�n� �zleyen aybaşından �t�baren yürürlüğe g�rer.
 
 
Tebl�ğ olunur.
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EKLER

EK1: İCRA DAİRELERİNCEYAPILAN SATIŞLARA AİT KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ    
                                        

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gel�r İdares� Başkanlığı

                                           
Verg�

 Türü
 Kodu

M
 K  Kabul Tar�h�  Verg�lend�rme

 Dönem�  

Düzenlenme
 Tar�h�  Vades�

                                           
      /   /      /   -   /      /   /      /   /   

Bu Bölüm Verg� Da�reler�nce Doldurulacaktır.

İCRA DAİRELERİNCE YAPILAN SATIŞLARA AİT KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ
 (Bu beyanname her b�r satış �şlem� �ç�n düzenlenecekt�r.)

 

5
 

  
  
  

M
 Ü
 K
 E
 L
 L
 E
 F
 İ
 N

 
1 Unvanı  

 

 
2 Verg� Da�res�

  

 Verg� Numarası  
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3 

A
 L
 I
 C
 I
 N
 I
 N

 
4 Adı, Soyadı, (Unvanı)

  

 
5 Adres�

  

S
 A
 T
 I
 L
 A
 N
 

M
 A
 L
 I
 N

 
6 C�ns�

  

 
7 Bedel�

  

 
8 KDV Oranı (%....)

  

 

9
                      

 
 Hesaplanan KDV ( 7 x 8 )         
                       
 10 İhale Tutanağının Tar�h ve Sayısı   
 

11 Bedel�n Tahs�l Ed�ld�ğ� Tar�h
  

12 ÖDENMESİ GEREKEN KATMA DEĞER VERGİSİ 
 (9. Satırdak� tutar yazılacaktır.)  

13 DAMGA VERGİSİ
  

                         

…../…/ 20
 
    

 
EK 2:İCRA DAİRELERİNCE YAPILAN SATIŞLARA AİT BİLDİRİM

 
İCRA DAİRELERİNCE YAPILAN SATIŞLARA AİT VERİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ

BEYANNAMELERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM
 

…………………………………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
İcra

Da�res�  
Verg�

K�ml�k
Numarası

 

Dönem�
(Aylık)  

Sıra No

ALICININ SATILAN
MALIN Satış İşlem�ne İl�şk�n

Adı Soyadı/
Ünvanı Adres� Varsa 

 VKN's� C�ns� Bedel� Ödenen
KDV

Beyanname
 Tar�h�

Verg� Da�res�
Alındısının

Tar�h� Sayısı

          
          
          
          
          
          
          
          

          
 

 

EK3:TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE İHRACAT İSTİSNASI KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARA AİT İZİN BELGESİ
ÖRNEĞİ

 
 

TÜRKİYEDE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE İHRACAT İSTİSNASI
 KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARA AİT

İZİN BELGESİ
 
 

Tar�h      :
Sıra No  :

 
 
İSTİSNA İZİN BELGESİ VERİLEN SATICININ                                                                  
 
ADI SOYADI (UNVANI)           :
ADRESİ                                        :
VERGİ DAİRESİ                        :
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VERGİ KİMLİK NUMARASI  :
FAALİYET KONUSU                :
 
 
 
 
               Yukarıda k�ml�k b�lg�ler� yer alan satıcının, …………….. tar�hl� başvurusu üzer�ne yapılan �nceleme sonucu, 3065 Sayılı Kanunun uygulaması �le

�lg�l� olarak Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından hazırlanarak.. / .. / 20.. tar�hl� ve …….. sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan KDV Genel Tebl�ğ�ndek�
şartları ha�z olduğu bel�rlenm�ş ve Türk�ye’de �kamet etmeyenlere özel fatura �le KDV �hracat �st�snası kapsamında satış yapmak üzere bu �st�sna �z�n belges�
ver�lm�şt�r.

 
…………………Verg� Da�res� Müdürü                   Adı Soyadı                           Mühür                        İmza
 
 
NOT: (Yukarıdak� belge 17,5 x 25 cm ebadında düzenlenecekt�r
 
 
 

 

EK 4: TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYENLERE İHRACAT İSTİSNASI KAPSAMINDA YAPILAN SATIŞLARA AİT ÖZEL FATURA

 
Not:Faturada yer alan satırların gerekl� olması hal�nde artırılab�leceğ� tab��d�r.

 
EK 5: YABANCI FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARI İLE TAŞIMACILARIN İADE TALEP FORMU

1

Talep Sah�b�n�n

Soyadı Adı veya

F�rma Adı/Unvanı              :

 

2 Adres�                                   :  
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3 Posta Kodu                          :

Kent�                                     :

Ülkes�                                    :

 

4 Mesleğ� veya  Uğraş 
Alanı                             :

 

5
Verg� Da�res� ve                    :

Verg� Hesap Numarası        :

 

6 Verg� İades�n�n A�t Olduğu
Dönem                  :

 

7 İade Ed�lecek KDV M�ktarı
(TL):

 

8

Ödeme Şekl�                            :

A - Nakden                            :  

B – Banka  Hesabına                 : Banka Kodu:

Hesap No :

Banka/F�nans Kurumu Adı ve
Yer�:

 

 

 

EK 6: 3065 SAYILI KANUNUN (13/a) MADDESİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER

 
EK 6A:  ARAÇLARIN TESLİMİNE VEYA İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

 
T.C.

………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
(………………Verg� Da�res� Müdürlüğü)

 
…………………………………

…………………………………………………………….
 
İLGİ: …../…../……… tar�hl� d�lekçen�z.

İlg�de kayıtlı d�lekçen�zde, k�ralamak/�şletmek üzere den�z/hava/dem�ryolu taşıma aracı �thal etmek/ …………………………………… adres�nde bulunan
mükellef  ………….………….……..’den satın almak �sted�ğ�n�z bel�rt�lerek, gümrük �dares�ne/bu aracı satan f�rmaya �braz ed�lmek üzere, söz konusu aracın
�thal�n�n/tesl�m�n�n KDV’den �st�sna olduğunu bel�rten b�r belge ver�lmes� talep ed�lmekted�r.

Yukarıda açık k�ml�ğ�/unvanı ve adres� bel�rt�len f�rmanız ……...…………….…………………. �ş�nden dolayı Da�rem�z�n ……….....………verg� k�ml�k
numarasında kayıtlı mükellef� bulunmaktadır.

K�ralamak/�şletmek üzere den�z/hava/dem�ryolu taşıma aracının f�rmanızca �thal�, mükellef …………………………………….tarafından f�rmanıza tesl�m�
3065 sayılı KDV Kanunun (13/a) maddes� uyarınca KDV’den müstesnadır.

Bu belgen�n ver�lmes�ne esas olan d�lekçen�zde bel�rt�len hususların aks�ne b�r durumun tesp�t� veya sonradan ortaya çıkması hal�nde, z�yaa uğratılan verg� ve
buna bağlı ceza, fa�z ve zamlardan f�rmanız sorumlu olup, bu belgeye �st�naden �st�sna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.

Bu belge b�r takv�m yılı �ç�n geçerl� olmak kaydıyla f�rmanızca �lg�l� gümrük �dares�ne/taşıma aracını satan f�rmaya (01/01/……) - (31/12/…….) tar�hler�
arasında �braz ed�lmek üzere ver�lm�şt�r.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

 
Verg� Da�res� Müdürü

                                                                                                                                 Tar�h             İmza
 

 

 

EK 6B: ARAÇLARIN TADİL, ONARIM VE BAKIMINA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

T.C.

………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI

(………………Verg� Da�res� Müdürlüğü)

 

………………………………

………………………………………………………….
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İLGİ: …../…../……… tar�hl� d�lekçen�z.

İlg�de kayıtlı d�lekçen�zde, f�rmanızca k�ralanan/ve/veya �şlet�len …………….. (�s�ml�/plakalı/kayıtlı) den�z/hava/ dem�ryolu taşıma aracının tad�l, bakım ve
onarımının ……………………… adres�nde bulunan mükellef ……………………………’e yaptırılacağı bel�rt�lerek, bu h�zmet� verecek f�rmaya �braz ed�lmek üzere,
söz konusu tad�l, bakım ve onarım h�zmetler�n�n KDV’den �st�sna olduğunu bel�rten b�r belge ver�lmes� talep ed�lmekted�r.

Yukarıda açık k�ml�ğ�/unvanı ve adres� bel�rt�len f�rmanız ……...…………. �ş�nden dolayı Da�rem�z�n ………….…… verg� k�ml�k numarasında kayıtlı
mükellef� bulunmaktadır.

F�rmanız tarafından k�ralanan/ve/veya �şlet�len den�z/hava/dem�ryolu taşıma aracının tad�l, bakım ve onarımı 3065 sayılı KDV Kanunun (13/a) maddes�
uyarınca KDV’den müstesnadır.

Ancak, gerek f�rmanızın gerekse tad�l, bakım ve onarımı yapan f�rmaların bu �şlemde kullanılacak yedek parça ve malzemeler� �ç p�yasadan satın almaları
veya �thal etmeler�, genel hükümlere göre KDV’ye tab� bulunmaktadır.

Bu belgen�n ver�lmes�ne esas olan d�lekçen�zde bel�rt�len hususların aks�ne b�r durumun tesp�t� veya sonradan ortaya çıkması hal�nde, z�yaa uğratılan verg� ve
buna bağlı ceza, fa�z ve zamlardan f�rmanız sorumlu olup, bu belgeye �st�naden �st�sna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.

Bu belge, aşağıda yer ver�len tad�l, onarım ve bakım projes� kapsamındak� h�zmetlerle sınırlı olarak f�rmanızca den�z/hava/dem�ryolu taşıma aracının tad�l,
bakım ve onarımını yapacak f�rmaya(…/…/……) - (…/…/…….) tar�hler� arasında �braz ed�lmek üzere ver�lm�şt�r.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

                                                                                                             Verg� Da�res� Müdürü

                                                                                                                Tar�h             İmza
 
 

EK: Araçların Onaylanmış Tad�l, Onarım ve Bakım Projes� Kapsamında Yapılacak H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

Araçların Onaylanmış Tad�l, Onarım ve Bakım Projes� Kapsamında Yapılacak H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

 

Projen�n Adı                                      :

İş�n N�tel�ğ�                                        :

Projen�n Başlangıç ve B�t�ş Süres�              :

Mükellef�n Adı /Unvanı                  :

Verg� Da�res�                                     :

Verg� K�ml�k Numarası                  :

Faal�yet�n N�tel�ğ�                            :

Toplam Proje Mal�yet�                   :                                              Toplam Proje Mal�yet�n�n ‰ 5’�:

                                                                                                                                                               %10’�:

 
 

Sıra
No

 
Malın/H�zmet�n Satıcı F�rma İmza/Kaşe-Onay
C�ns� Ölçü

B�r�m�
M�ktarı Adı

/Unvanı
Verg�
K�ml�k No

Fatura Satıcı F�rma
Adı/Unvanı

Gümrük
İdares�Tar�h� No Tutarı M�ktarı

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
..            
..            
..            
..            

 
Verg� Da�res� Müdürü
 
Tar�h             İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 6C: ARAÇLARIN İMALİ VEYA İNŞASINDA KULLANILACAK İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA
İTHALİNE İLİŞKİN İMAL/İNŞA EDENE VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ (B�zzat İmal ve İnşa Edenler �le S�par�ş Üzer�ne F��len İmal ve İnşa Edenler)

T.C
………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
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(………………Verg� Da�res� Müdürlüğü)
 

…………………………………
…………………………………………………………….

 
İLGİ: …../…../……… tar�hl� d�lekçen�z.

İlg�de kayıtlı d�lekçen�zde, k�ralamak/�şletmek/s�par�ş üzer�ne f��len den�z/hava/dem�ryolu taşıma aracı �mal ett�ğ�n�z bel�rt�lerek, satıcı f�rmaya/gümrük
�dares�ne �braz ed�lmek üzere bu aracın �mal/�nşasında kullanılacak mal ve h�zmetler�n alımının/�thal�n�n KDV’den �st�sna olduğunu bel�rten b�r belge ver�lmes� talep
ed�lmekted�r.

Yukarıda açık k�ml�ğ�/unvanı ve adres� bel�rt�len f�rmanız ……...…………. �ş�nden dolayı Da�rem�z�n ……….....…verg� k�ml�k numarasında kayıtlı
mükellef� bulunmaktadır.

K�ralamak/�şletmek/s�par�ş üzer�ne den�z/hava/dem�ryolu taşıma aracının �mal�/�nşasında kullanılacak mal ve h�zmetler�n f�rmanıza tesl�m�/f�rmanızca �thal�
3065 sayılı KDVKanunun(13/a) maddes� uyarınca KDV’den müstesnadır.

Bu belgen�n ver�lmes�ne esas olan d�lekçen�zde bel�rt�len hususların aks�ne b�r durumun tesp�t� veya sonradan ortaya çıkması hal�nde, z�yaa uğratılan verg� ve
buna bağlı ceza, fa�z ve zamlardan f�rmanız sorumlu olup, bu belgeye �st�naden �st�sna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.

Bu belge, aşağıda yer ver�len �mal/�nşa projes�ndek� mal ve h�zmetlerle sınırlı olarak f�rmanızca den�z/hava/dem�ryolu taşıma aracının �mal�nde/�nşasında
kullanılacak mal veya h�zmet� satın alacağınız f�rmaya/�thal edeceğ�n�z gümrük �dares�ne (…/.../……) - (…/…/…….) tar�hler� arasında �braz ed�lmek üzere
ver�lm�şt�r.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

Verg� Da�res� Müdürü
                                                                                                      Tar�h             İmza

 
 
 

 

EK: Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projes� Kapsamında Yapılacak Mal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

 

Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projes� Kapsamında Yapılacak Mal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

 

Projen�n Adı                                       :

İş�n N�tel�ğ�                                         :

Projen�n Başlangıç ve B�t�ş Süres�               :

Mükellef�n Adı /Unvanı   :

Verg� Da�res�                                     :

Verg� K�ml�k Numarası  :

Faal�yet�n N�tel�ğ�                            :

Toplam Proje Mal�yet�                   :                                                             Toplam Proje Mal�yet�n�n ‰ 5’�:

                                                                                                                                                               %10’�:

 

 

 
 

Sıra
No

 
Malın/H�zmet�n Satıcı F�rma İmza/Kaşe-Onay
C�ns� Ölçü

B�r�m�
M�ktarı Adı

/Unvanı
Verg�
K�ml�k No

Fatura Satıcı F�rma
Adı/Unvanı

Gümrük
İdares�Tar�h� No Tutarı M�ktarı

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
..            
..            
..            
..            

 
 

 
 
Verg� Da�res� Müdürü
                                                                                                                      Tar�h            
İmza
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EK 6D:  ARAÇLARIN İMALİ VEYA İNŞASINDA KULLANILACAK İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA
İTHALİNE İLİŞKİN İMAL/İNŞA ETTİREN FİRMAYA VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

T.C
………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI

(………………Verg� Da�res� Müdürlüğü)
 

…………………………………
…………………………………………………………….

 
İLGİ: …../…../……… tar�hl� d�lekçen�z.

İlg�de kayıtlı d�lekçen�zde, k�ralamak/�şletmek üzere den�z/hava/dem�ryolu taşıma aracını �mal/�nşa ett�rd�ğ�n�z bel�rt�lerek, �mal/�nşa eden f�rmaya �braz
ed�lmek üzere bu aracın �mal/�nşasında kullanılacak mal ve h�zmetler�n alımının/�thal�n�n KDV’den �st�sna olduğunu bel�rten b�r belge ver�lmes� talep ed�lmekted�r.

Yukarıda açık k�ml�ğ�/unvanı ve adres� bel�rt�len f�rmanız ……...…………….…… �ş�nden dolayı Da�rem�z�n ………....… verg� k�ml�k numarasında kayıtlı
mükellef� bulunmaktadır.

K�ralamak/�şletmek üzere den�z/hava/dem�ryolu taşıma aracını �mal/�nşasını yapan f�rma tarafından f�rmanıza yapılan h�zmetler 3065 sayılı KDV Kanunun
(13/a) maddes� uyarınca KDV’den müstesnadır.

Bu belgen�n ver�lmes�ne esas olan d�lekçen�zde bel�rt�len hususların aks�ne b�r durumun tesp�t� veya sonradan ortaya çıkması hal�nde, z�yaa uğratılan verg� ve
buna bağlı ceza, fa�z ve zamlardan f�rmanız sorumlu olup, bu belgeye �st�naden �st�sna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.

Bu belge, aşağıda yer ver�len �mal/�nşa projes�ndek� mal ve h�zmetlerle sınırlı olarak f�rmanızca den�z/hava/dem�ryolu taşıma aracının �mal�nde/�nşasında
kullanılacak mal veya h�zmet� satın alacağınız f�rmaya/�thal edeceğ�n�z gümrük �dares�ne (…/.../……) - (…/…/…….) tar�hler� arasında �braz ed�lmek üzere
ver�lm�şt�r.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

Verg� Da�res� Müdürü
                                                                                                                             Tar�h             İmza
 
 

EK: Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projes� Kapsamında Yapılacak Mal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projes� Kapsamında Yapılacak Mal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

 

Projen�n Adı                       :

İş�n N�tel�ğ�                         :

Projen�n Başlangıç ve B�t�ş Süres�               :

Mükellef�n Adı /Unvanı   :

Verg� Da�res�                      :

Verg� K�ml�k Numarası:

Faal�yet�n N�tel�ğ�             :

Toplam Proje Mal�yet�                   :                                                             Toplam Proje Mal�yet�n�n ‰ 5’�:

                                                                                                                                                               %10’�:

 

 
Sıra
No

 
Malın/H�zmet�n Satıcı F�rma İmza/Kaşe-Onay
C�ns� Ölçü

B�r�m�
M�ktarı Adı

/Unvanı
Verg�
K�ml�k No

Fatura Satıcı F�rma
Adı/Unvanı

Gümrük
İdares�Tar�h� No Tutarı M�ktarı

1            
2            
3            
4            
5            
6            
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7            
..            
..            
..            
..            

 
 

 
 
Verg� Da�res� Müdürü

                                                                                                                                                 Tar�h             İmza

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EK 6E:FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER
ALAN MAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK BELGE ÖRNEĞİ (KDV Mükellef� Olanlar İç�n)

T.C.
………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI

(………………Verg� Da�res� Müdürlüğü)
 

…………………………………
…………………………………………………………….

 
İLGİ: …../…../……… tar�hl� d�lekçen�z.

İlg�de kayıtlı d�lekçen�zde, faal�yet�n�z�n den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s ve araçların �mal ve �nşası olduğu bel�rt�lerek den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s
ve araçların �mal ve �nşası �le �lg�l� mal ve h�zmet alımının/�thal�n�n KDV’den �st�sna olduğunu bel�rten b�r belge ver�lmes� talep ed�lmekted�r.

Yukarıda açık k�ml�ğ�/unvanı ve adres� bel�rt�len f�rmanız den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s ve araçların �mal ve �nşası �ş�nden dolayı Da�rem�z�n
………….………verg� k�ml�k numarasında kayıtlı mükellef� bulunmaktadır.

Den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s ve araçların �mal ve �nşasında kullanılacak mal ve h�zmetler�n f�rmanıza tesl�m�/f�rmanızca �thal� 3065 sayılı KDV
Kanunun (13/a) maddes� uyarınca KDV’den müstesnadır.

Ancak f�rmanızın bu araçların tad�l, bakım ve onarımı �le �lg�l� mal ve h�zmet alımları genel hükümlere göre KDV’ye tab� bulunmaktadır.

Bu belgen�n ver�lmes�ne esas olan d�lekçen�zde bel�rt�len hususların aks�ne b�r durumun tesp�t� veya sonradan ortaya çıkması hal�nde, z�yaa uğratılan verg� ve
buna bağlı ceza, fa�z ve zamlardan f�rmanız sorumlu olup, bu belgeye �st�naden �st�sna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.

Bu belge, aşağıda yer ver�len �mal/�nşa projes�ndek� mal ve h�zmetlerle sınırlı olmak kaydıyla f�rmanızca den�z taşıma araçları/yüzer tes�s ve araçların
�mal/�nşa projes�nde yer alan mal veya h�zmet� satın alacağınız f�rmaya/�thal edeceğ�n�z gümrük �dares�ne (…/.../……) - (…/…/…….) tar�hler� arasında �braz ed�lmek
üzere ver�lm�şt�r.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

                                                                                                               Verg� Da�res� Müdürü
                                                                                                                Tar�h             İmza
 

 

 

 

EK:Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projes� Kapsamında Yapılacak Mal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projes� Kapsamında Yapılacak Mal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

 

Projen�n Adı                       :

İş�n N�tel�ğ�                         :

Projen�n Başlangıç ve B�t�ş Süres�               :
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Mükellef�n Adı /Unvanı   :

Verg� Da�res�                      :

Verg� K�ml�k Numarası:

Faal�yet�n N�tel�ğ�            

Toplam Proje Mal�yet�                   :                                                             Toplam Proje Mal�yet�n�n ‰ 5’�:

                                                                                                                                                               %10’�:

 
 

Sıra
No

 
Malın/H�zmet�n Satıcı F�rma İmza/Kaşe-Onay
C�ns� Ölçü

B�r�m�
M�ktarı Adı

/Unvanı
Verg�
K�ml�k No

Fatura Satıcı F�rma
Adı/Unvanı

Gümrük
İdares�Tar�h� No Tutarı M�ktarı

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
..            
..            
..            
..            

 
 
 
 
 

Verg� Da�res� Müdürü
                                                                                                                                             Tar�h             İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 6F:FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA İMAL/İNŞA PROJESİNDE YER
ALANMAL VE HİZMETLERİN ALIMINA VEYA İTHALİNE İLİŞKİN VERİLECEK BELGE ÖRNEĞİ (KDV Mükellef� Olmayanlar İç�n)

T.C.

………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI

 

………………………………

…………………………………………………………….

İLGİ: …../…../……… tar�hl� d�lekçen�z.

İlg�de kayıtlı d�lekçen�zde, faal�yet�n�z�n den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s ve araçların �mal ve �nşası olduğu bel�rt�lerek den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s
ve araçların �mal ve �nşası �le �lg�l� mal ve h�zmet alımının/�thal�n�n KDV’den �st�sna olduğunu bel�rten b�r belge ver�lmes� talep ed�lmekted�r.

Yukarıda açık k�ml�ğ�/unvanı ve adres� bel�rt�len f�rmanız den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s ve araçların �mal ve �nşası �ş� �le �lg�l� olarak faal�yet gösterd�ğ�
tesp�t ed�lm�şt�r.

Den�z taşıma araçları �le yüzer tes�s ve araçların �mal ve �nşasında kullanılacak mal ve h�zmetler�n f�rmanıza tesl�m�/f�rmanızca �thal� 3065 sayılı KDV
Kanunun (13/a) maddes� uyarınca KDV’den müstesnadır.

Ancak f�rmanızın bu araçların tad�l, bakım ve onarımı �le �lg�l� mal ve h�zmet alımları genel hükümlere göre KDV’ye tab� bulunmaktadır.

Bu belgen�n ver�lmes�ne esas olan d�lekçen�zde bel�rt�len hususların aks�ne b�r durumun tesp�t� veya sonradan ortaya çıkması hal�nde, z�yaa uğratılan verg� ve
buna bağlı ceza, fa�z ve zamlardan f�rmanız sorumlu olup, bu belgeye �st�naden �st�sna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.

Bu belge, aşağıda yer ver�len �mal/�nşa projes�ndek� mal ve h�zmetlerle sınırlı olmak kaydıyla f�rmanızca den�z taşıma araçları/yüzer tes�s ve araçların
�mal/�nşa projes�nde yer alan mal veya h�zmet� satın alacağınız f�rmaya/�thal edeceğ�n�z gümrük �dares�ne (…/.../……) - (…/…/…….) tar�hler� arasında �braz ed�lmek
üzere ver�lm�şt�r.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

Verg� Da�res� Başkanı/Defterdar                                                                                             
Tar�h             İmza

 

 

EK: Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projes� Kapsamında Yapılacak Mal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste
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Araçların Onaylanmış İmal veya İnşa Projes� Kapsamında Yapılacak Mal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

Projen�n Adı                       :

İş�n N�tel�ğ�                         :

Projen�n Başlangıç ve B�t�ş Süres�               :

Mükellef�n Adı /Unvanı   :

Verg� Da�res�                      :

Verg� K�ml�k Numarası:

Faal�yet�n N�tel�ğ�             :

Toplam Proje Mal�yet�    :                                                             Toplam Proje Mal�yet�n�n ‰ 5’�:

                                                                                                                                               %10’�:

 

 

Sıra
No

 
Malın/H�zmet�n Satıcı F�rma İmza/Kaşe-Onay
C�ns� Ölçü

B�r�m�
M�ktarı Adı

/Unvanı
Verg�
K�ml�k No

Fatura Satıcı F�rma
Adı/Unvanı

Gümrük
İdares�Tar�h� No Tutarı M�ktarı

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
..            
..            
..            
..            

 
 

 

Verg� Da�res� Başkanı/Defterdar                   
                                                                                          Tar�h             İmza

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 7: 3065 SAYILI KANUNUN (13/c) BENDİNDE DÜZENLENEN PETROL ARAMA FAALİYETLERİ İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN
EKLER

EK 7A: PETROL ARAMA ŞİRKETİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

 

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Petrol İşler� Genel Müdürlüğü

Bu belge 3065 sayılı KDV Kanunu �le �lg�l� olarak yayımlanan KDV Genel Tebl�ğ� esaslarına göre ve Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığının olurları �le
düzenlenm�şt�r.
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Belge No.    :                                                                                                      Belge Tar�h�:.. / .. / 20..

İst�snadan Yararlanacak Kuruluşun:

Unvanı                     :

Verg� K�ml�k No.su    :

Adres�                      :

İşt�gal Ett�ğ� İş Konusu:

 

Yukarıda b�lg�ler� bel�rt�lm�ş olan kuruluşun, yalnızca ve münhasıran Petrol Arama Faal�yet� �le �lg�l� mal ve h�zmet alımlarında, 3065 sayılı KDV
Kanununun (13/c) maddes� kapsamında KDV �st�snasından yararlanması uygun görülmüştür.

Bu belge .. / .. / 20.. tar�h�ne kadar ve her kullanılışında b�r fatura �ç�n geçerl�d�r.

 

                               Petrol İşler� Genel Müdürü

 

 

 

 

 

 

EK 7B: PETROL ŞİRKETİ MÜTEAHHİTLERİNİN YURT İÇİ ALIMLARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Petrol İşler� Genel Müdürlüğü

 

Bu belge 3065 sayılı KDV Kanunu �le �lg�l� olarak yayımlanan KDV Genel Tebl�ğ� esaslarına göre ve Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığının olurları �le
düzenlenm�şt�r.

Belge No.    :                                                                                                                      Belge Tar�h�:.. / .. / 20..

İst�snadan Yararlanacak Kuruluşun:

Unvanı                        :

Verg� K�ml�k No.su     :

Adres�                          :

İşt�gal Ett�ğ� İş Konusu:

 

 

Yukarıda b�lg�ler� bel�rt�lm�ş olan kuruluş, …………………………… ş�rket�n�n petrol arama faal�yetler�n�n b�r bölümü olan ………….. aramalarını
yürütmekte olup, yalnızca ve münhasıran Petrol Arama Faal�yet� �le �lg�l� mal ve h�zmet alımlarında, 3065 sayılı KDV Kanununun (13/c) maddes� kapsamında KDV
�st�snasından yararlanması uygun görülmüştür.

Bu belge .. / .. /20.. tar�h�ne kadar ve her kullanılışında b�r fatura �ç�n geçerl� olup, ……………………… ş�rket�n�n onayı �le kullanılır.

 

                                                                                   Petrol İşler� Genel Müdürü

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

EK 7C:İTHALAT İSTİSNASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEĞİ
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T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Petrol İşler� Genel Müdürlüğü

Sayı   :
Konu :

………………. GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

6326 sayılı Petrol Kanunu’na göre petrol hakkı sah�b� ……………………………… ş�rket� .. / .. / 20.. tar�hl� d�lekçes�nde petrol ARAMA faal�yet�nde
kullanılmak üzere …………… tutarında ……………………………………….get�rtm�ş olduğunu b�ld�rmekte ve �thalde KDV �st�snasından �st�fade ett�r�lmes�n� talep
etmekted�r.

3065 sayılı KDV Kanununun (13/c) ve (16/1-a) maddeler� hükümler�ne �st�naden KDV’den müstesna olarak �thal�n� r�ca eder�m.

 

Petrol İşler� Genel Müdürü

 

 

 

EK:

… Adet Fatura

 

 

 

 

 

EK 7D: BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ
ÖRNEĞİ

 

T.C
………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI

(………………Verg� Da�res� Müdürlüğü)
 

…………………………………
…………………………………………………………….

 
 
İLGİ: …../…../……… tar�hl� d�lekçen�z.

İlg�de kayıtlı d�lekçen�zde, boru hattıyla taşımacılık yaptığınız bel�rt�lerek bu hatların �nşa ve modern�zasyonuna �l�şk�n olarak satıcı f�rmaya/gümrük
�dares�ne �braz ed�lmek üzere bu hatların �nşa ve modern�zasyonunda kullanılacak mal ve h�zmetler�n alımının/�thal�n�n KDV’den �st�sna olduğunu bel�rten b�r belge
ver�lmes� talep ed�lmekted�r.

Yukarıda açık k�ml�ğ�/unvanı ve adres� bel�rt�len f�rmanız ……...…………. �ş�nden dolayı Da�rem�z�n ……….....…verg� k�ml�k numarasında kayıtlı
mükellef� bulunmaktadır.

Boru hattıyla taşımacılık yapan belge sah�b� f�rmanıza bu hatların �nşa ve modern�zasyonuna �l�şk�n yapılan tesl�m ve h�zmetler �le bunların �thal� 3065 sayılı
KDV Kanunun 13/c maddes� uyarınca KDV’den müstesnadır.

Bu belgen�n ver�lmes�ne esas olan d�lekçen�zde bel�rt�len hususların aks�ne b�r durumun tesp�t� veya sonradan ortaya çıkması hal�nde, z�yaa uğratılan verg� ve
buna bağlı ceza, fa�z ve zamlardan f�rmanız sorumlu olup, bu belgeye �st�naden �st�sna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.

Bu belge, aşağıda yer ver�len transit boruhattıprojes� kapsamındak� mal ve h�zmetlerle sınırlı olarak f�rmanızca boru hatlarının �nşa ve modern�zasyonuna
�l�şk�n mal veya h�zmet satın alacağınız f�rmaya/�thal edeceğ�n�z gümrük �dares�ne (…/.../……) - (…/…/…….) tar�hler� arasında �braz ed�lmek üzere ver�lm�şt�r.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

Verg� Da�res� Müdürü
                                Tar�h             İmza
 
 
 

 

EK: Transit BoruHattıProjes� Kapsamında Yapılacak Mal Tesl�mler� Ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

 

Transit BoruHattıProjes� Kapsamında Yapılacak Mal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

Projen�n Adı                                       :

İş�n N�tel�ğ�                                         :

Projen�n Başlangıç ve B�t�ş Süres�               :

Mükellef�n Adı /Unvanı   :

Verg� Da�res�                                     :
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Verg� K�ml�k Numarası                  :

Faal�yet�n N�tel�ğ�                            :

Toplam Proje Mal�yet�                   :                                                             Toplam Proje Mal�yet�n�n ‰ 5’�:

                                                                                                                                                               %10’�:

 

 

 
 

Sıra
No

 
Malın/H�zmet�n Satıcı F�rma İmza/Kaşe-Onay
C�ns� Ölçü

B�r�m�
M�ktarı Adı

/Unvanı
Verg�
K�ml�k No

Fatura Satıcı F�rma
Adı/Unvanı

Gümrük
İdares�Tar�h� No Tutarı M�ktarı

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
..            
..            
..            
..            

 
 
 
Verg� Da�res� Müdürü

                                               Tar�h             İmza

 

 

 

 

EK 7E: BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ
ÖRNEĞİ (KDV Mükellef� Olmayanlar İç�n)

T.C.

………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI
 

 
…………………………………

…………………………………………………………….
 

 
İLGİ: …../…../……… tar�hl� d�lekçen�z.

İlg�de kayıtlı d�lekçen�zde, boru hattıyla taşımacılık yaptığınız bel�rt�lerek bu hatların �nşa ve modern�zasyonuna �l�şk�n olarak satıcı f�rmaya/gümrük
�dares�ne �braz ed�lmek üzere bu hatların �nşa ve modern�zasyonunda kullanılacak mal ve h�zmetler�n alımının/�thal�n�n KDV’den �st�sna olduğunu bel�rten b�r belge
ver�lmes� talep ed�lmekted�r.

Yukarıda açık k�ml�ğ�/unvanı ve adres� bel�rt�len f�rmanızın boru hattıyla taşımacılık yapan belge sah�b� f�rma olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.

Boru hattıyla taşımacılık yapan belge sah�b� f�rmanıza bu hatların �nşa ve modern�zasyonuna �l�şk�n yapılan tesl�m ve h�zmetler �le bunların �thal� 3065 sayılı
KDV Kanunun 13/c maddes� uyarınca KDV’den müstesnadır.

Bu belgen�n ver�lmes�ne esas olan d�lekçen�zde bel�rt�len hususların aks�ne b�r durumun tesp�t� veya sonradan ortaya çıkması hal�nde, z�yaa uğratılan verg� ve
buna bağlı ceza, fa�z ve zamlardan f�rmanız sorumlu olup, bu belgeye �st�naden �st�sna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.

Bu belge, aşağıda yer ver�len transit boruhattıprojes� kapsamındak� mal ve h�zmetlerle sınırlı olarak f�rmanızca boru hatlarının �nşa ve modern�zasyonuna
�l�şk�n mal veya h�zmet satın alacağınız f�rmaya/�thal edeceğ�n�z gümrük �dares�ne (…/.../……) - (…/…/…….) tar�hler� arasında �braz ed�lmek üzere ver�lm�şt�r.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

Verg� Da�res� Başkanı/Defterdar    Tar�h             İmza
 
 
 

 

EK: Transit BoruHattıProjes� Kapsamında Yapılacak Mal Tesl�mler� Ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

 

 

Transit BoruHattıProjes� Kapsamında Yapılacak Mal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

Projen�n Adı                                       :

İş�n N�tel�ğ�                                         :

Projen�n Başlangıç ve B�t�ş Süres�               :

Mükellef�n Adı /Unvanı   :

Verg� Da�res�                                     :
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Verg� K�ml�k Numarası                  :

Faal�yet�n N�tel�ğ�                            :

Toplam Proje Mal�yet�                   :                                                             Toplam Proje Mal�yet�n�n ‰ 5’�:

                                                                                                                                                               %10’�:

 

 

 
 

Sıra
No

 
Malın/H�zmet�n Satıcı F�rma İmza/Kaşe-Onay
C�ns� Ölçü

B�r�m�
M�ktarı Adı

/Unvanı
Verg�
K�ml�k No

Fatura Satıcı F�rma
Adı/Unvanı

Gümrük
İdares�Tar�h� No Tutarı M�ktarı

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
..            
..            
..            
..            

 
 

 
 

Verg� Da�res� Başkanı/Defterdar    Tar�h             İmza

 

 

 
EK 8:ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME RAFİNAJ FAALİYETLERİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA
İLİŞKİN EKLER
 
EK 8A:ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME RAFİNAJ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ENERJİ VE TABİİ
KAYNAKLAR BAKANLIĞINCA VERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

 
T.C.

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşler� Genel Müdürlüğü

 
 

Sayı   :
Konu :
 

………………………………
…………………………………………
………………………………………….

 
İlg�  :
 

……………….  Verg� Da�res� Müdürlüğünün ………………… Verg� K�ml�k Numaralı mükellef� olarak ………… tar�h ve …………. sayılı Maden
Arama/Altın, Gümüş veya Plat�n İşletme/ Zeng�nleşt�rme Ruhsatı1 �le .. / .. / 20.. tar�h�ne kadar altın, gümüş veya plat�n Arama//İşletme/Zeng�nleşt�rme2

faal�yet�/faal�yetler�nde bulunmanız uygun görülmüştür.

İş bu yazı Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından hazırlanarak.. / .. / 20.. tar�hl� ve …….. sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan KDV Genel
Tebl�ğ�nde yapılan açıklamalar uyarınca düzenlenm�şt�r.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

 
 

Bakan a.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
1             Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı'nın arama/�şletme ruhsatının tar�h ve sayısı yazılacaktır.
2             Faal�yet�n arama, �şletme, zeng�nleşt�rme �şlemler�nden hang�s� ya da hang�ler�nden oluştuğu bel�rt�lecekt�r.
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EK 8B: ALTIN, GÜMÜŞ ve PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME RAFİNAJ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN VERİLECEK İSTİSNA
BELGESİ ÖRNEĞİ

 

T.C

………………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI

(………………Verg� Da�res� Müdürlüğü)

…………………………………

…………………………………………………………….

 

İLGİ: …../…../……… tar�hl� d�lekçen�z.

İlg�de kayıtlı d�lekçen�zde, altın/gümüş/plat�n �le �lg�l� arama/�şletme/zeng�nleşt�rme/raf�naj faal�yet�nde bulunduğunuz bel�rt�lerek bu faal�yetler�n�ze �l�şk�n
olarak satıcı f�rmaya/gümrük �dares�ne �braz ed�lmek üzere bu faal�yetler�n�zde kullanılacak mal ve h�zmetler�n alımının/�thal�n�n KDV’den �st�sna olduğunu bel�rten
b�r belge ver�lmes� talep ed�lmekted�r.

Yukarıda açık k�ml�ğ�/unvanı ve adres� bel�rt�len f�rmanız ……...…………. �ş�nden dolayı Da�rem�z�n ……….....…verg� k�ml�k numarasında kayıtlı
mükellef� bulunmaktadır.

Altın/gümüş/plat�n �le �lg�l� arama/ �şletme/zeng�nleşt�rme/raf�naj faal�yet�nde bulunan f�rmanıza bu faal�yet�n�ze �l�şk�n yapılan tesl�m ve h�zmetler �le
bunların �thal� 3065 sayılı KDV Kanunun 13/c maddes� uyarınca KDV’den müstesnadır.

Bu belgen�n ver�lmes�ne esas olan d�lekçen�zde bel�rt�len hususların aks�ne b�r durumun tesp�t� veya sonradan ortaya çıkması hal�nde, z�yaa uğratılan verg� ve
buna bağlı ceza, fa�z ve zamlardan f�rmanız sorumlu olup, bu belgeye �st�naden �st�sna uygulayan mükellefler sorumlu tutulmayacaktır.

Bu belge, aşağıda yer ver�len altın, gümüş ve plat�n �le �lg�l� arama, �şletme, zeng�nleşt�rme raf�naj faal�yetler�ne �l�şk�n proje kapsamındak� mal ve
h�zmetlerle sınırlı olarak f�rmanızca bu faal�yet�n�ze �l�şk�n mal veya h�zmet satın alacağınız f�rmaya/�thal edeceğ�n�z gümrük �dares�ne (…/.../……) - (…/…/…….)
tar�hler� arasında �braz ed�lmek üzere ver�lm�şt�r.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

Verg� Da�res� Müdürü

Tar�h             İmza

 

 

 

 

EK: Altın, Gümüş ve Plat�n �le İlg�l� Arama, İşletme, Zeng�nleşt�rme Raf�naj Faal�yetler�ne İl�şk�nMal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altın, Gümüş ve Plat�n �le İlg�l� Arama, İşletme, Zeng�nleşt�rme Raf�naj Faal�yetler�ne İl�şk�nOnaylanmış Proje Kapsamında Mal Tesl�mler� ve H�zmet
İfalarına İl�şk�n L�ste

Projen�n Adı                       :

İş�n N�tel�ğ�                         :

Projen�n Başlangıç ve B�t�ş Süres�               :

Mükellef�n Adı /Unvanı   :

Verg� Da�res�                      :

Verg� K�ml�k Numarası:

Faal�yet�n N�tel�ğ�             :

Toplam Proje Mal�yet�                   :                                                             Toplam Proje Mal�yet�n�n ‰ 5’�:

                                                                                                                                                               %10’�:

 

Sıra
No

 
Malın/H�zmet�n Satıcı F�rma İmza/Kaşe-Onay
C�ns� Ölçü

B�r�m�
M�ktarı Adı

/Unvanı
Verg�
K�ml�k No

Fatura Satıcı F�rma
Adı/Unvanı

Gümrük
İdares�Tar�h� No Tutarı M�ktarı

1            
2            
3            
4            
5            
6            
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7            
..            
..            
..            
..            

 
 

 

                                                                                                              Tar�h             İmza

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
EK 9: 3065 SAYILI KANUNUN (13/d) BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER
EK 9A:YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERE VERİLECEK İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

T.C.
…………………. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI

…………..…… Verg� Da�res� Müdürlüğü

………………………………….
………………………………….

İlg�   :............tar�hl� d�lekçen�z.

Da�rem�zde ..........................verg� k�ml�k numarası �le KDV mükellef�yet�n�z bulunmaktadır.

............tar�h ve ................sayılı Yatırım Teşv�k Belges� ek� l�stede KDV �st�snasından faydalanılab�leceğ� bel�rt�lm�ş bulunan mak�ne-teçh�zatın KDV
mevzuatına göre �nd�r�m hakkı tanınan �şlemlerle �lg�l� olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.

Bu mak�ne ve teçh�zatın �thal�nde ve tarafınıza tesl�m�nde 3065 sayılı KDV Kanununun (13/d) maddes� kapsamında �st�sna uygulanab�lecekt�r.

İst�snanın uygulanmasında, Genel Tebl�ğdek� usul ve esaslara uyulmaması hal�nde gerekl� müeyy�deler�n uygulanacağı tab��d�r.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

 

                                                                                              Verg� Da�res� Müdürü

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
EK 9B:YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNA TEÇHİZAT İSTİSNASI BİLDİRİM FORMU

 
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ

MAKİNA VE TEÇHİZAT İSTİSNASI BİLDİRİM FORMU
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Mükellef�n

Adı Soyadı (Unvanı):  

Verg� Da�res�           :  

Verg� K�ml�k No      :  
   

Sıra No

ALICININ SATILAN MALIN SATIŞ
FATURASININ

YATIRIM TEŞVİK
BELGESİNİN

Adı Soyadı
(Unvanı)

Verg�
Da�res�

Verg� K�ml�k
No C�ns� M�ktarı Tutarı

(TL) Tar�h� Sayısı Tar�h� Sayısı

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

           

           

           

           

           

           
           
        İmza ve Kaşe

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

EK 10: 3065 SAYILI KANUNUN (13/e)  BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

T.C.
…........ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/DEFTERDARLIĞI

….......Verg� Da�res� Müdürlüğü
 
Sayı:
Konu:

………………………

……………………………..

 
 
İLGİ: …../…../……… tar�hl� d�lekçen�z.

Yukarıda s�c�l b�lg�ler� bel�rt�len mükellef ....................'da bulunan l�man/hava meydanı �nşası/yen�lenmes�/gen�şlet�lmes� �ş�n� yapmakta/yaptırmakta olup; bu
�şe �l�şk�n, Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından hazırlanarak .. / .. / 20.. tar�hl� ve …….. sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan KDV Genel Tebl�ğ�nde
bel�rt�len ve proje kapsamında malları ve �nşaat taahhüt h�zmet�n� ..................tar�h�ne kadar 3065 sayılı KDV Kanununun (13/e) maddes� gereğ�nce verg�den �st�sna
olarak alab�lmes� �ç�n bu belge düzenlenm�ş ve ver�lm�şt�r.

Bu belgeye �st�naden söz konusu proje kapsamında yapılacak mal tesl�mler� ve �nşaat taahhüt h�zmetler� aşağıdak� tabloda bel�rt�lm�şt�r.

 
 

Verg� Da�res� Müdürü
 
 

 

EK:L�manlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Dem�ryolu Hatları �le L�man ve Hava Meydanlarının İnşası, Yen�lenmes� ve Gen�şlet�lmes�ne �l�şk�n Projes�
Kapsamında Yapılacak Mal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste
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L�manlar ve Hava Meydanlarına Bağlantı Sağlayan Dem�ryolu Hatları �le L�man ve Hava Meydanlarının İnşası, Yen�lenmes� ve Gen�şlet�lmes�ne �l�şk�n
Projes� Kapsamında Yapılacak Mal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

Projen�n Adı                       :

İş�n N�tel�ğ�                         :

Projen�n Başlangıç ve B�t�ş Süres�               :

Mükellef�n Adı /Unvanı   :

Verg� Da�res�                      :

Verg� K�ml�k Numarası:

Faal�yet�n N�tel�ğ�             :

Toplam Proje Mal�yet�                   :                                                             Toplam Proje Mal�yet�n�n ‰ 5’�:

                                                                                                                                                               %10’�:

 

Sıra
No

 
Malın/H�zmet�n Satıcı F�rma İmza/Kaşe-Onay
C�ns� Ölçü

B�r�m�
M�ktarı Adı

/Unvanı
Verg�
K�ml�k No

Fatura Satıcı F�rma
Adı/Unvanı

Gümrük
İdares�Tar�h� No Tutarı M�ktarı

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
..            
..            
..            
..            

 
 

 

Verg� Da�res� Müdürü

Tar�h             İmza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 11: 3065 SAYILI KANUNUN (13/f) BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN EKLER
EK 11A: ULUSAL GÜVENLİK KURULUŞU TARAFINDAN ASIL YÜKLENİCİYE VERİLEN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

T.C.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Savunma Sanay� Müsteşarlığı
Sayı    :
Konu  :
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……………………….
……………………….
……………………….

………………
 
 

Ş�rket�n�zce / f�rmanızca / kuruluşunuzca .. / .. /20.. tar�hl� ve ……sayılı fatura �le Bakanlığımıza / Komutanlığımıza / Müsteşarlığımıza / Genel
Müdürlüğümüze tesl�m ed�len mallar/�fa ed�len h�zmetler 3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddes�n�n (f) bend� kapsamında KDV’den müstesnadır.

İş bu yazı Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından hazırlanarak .. / .. / 20.. tar�h ve ………… sayılı Resm�, Gazete’de yayımlanan KDV Genel
Tebl�ğ�nde yapılan açıklamalar uyarınca düzenlenm�şt�r.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

 
 

                                    
                                                                                                İmza/Kaşe
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EK 11B: ULUSAL GÜVENLİK KURULUŞLARINA KDV KANUNUNUN (13/f) MADDESİ KAPSAMINDA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERİN
ÜRETİMİNDE KULLANILACAK MAL VE HİZMETLERE AİT LİSTE ÖRNEĞİ

 
TARİH:     

SAYI:     

     

SÖZLEŞME YAPILAN ULUSAL GÜVENLİK KURULUŞUNUN YÜKLENİCİ FİRMANIN

ADI / UNVANI VERGİ KİMLİK NUMARASI ADI / UNVANI VERGİ KİMLİK NO
    

 

İŞİN ADI
İSTİSNA BELGESİNİN
TARİHİ SAYISI

   
 
YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERİN ÜRETİMİNDE KULLANILACAK MAL VE HİZMETLER
LİSTE SIRA
NO CİNSİ ÖLÇÜ BİRİMİ MİKTARI
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EK 11C:YÜKLENİCİLERİN TESLİM VE İFALARINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

 
T.C.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Savunma Sanay� Müsteşarlığı

Sayı  :
Konu:

……………………
……………………
……………………

…………..

İlg�   :.. / .. /20.. tar�hl� d�lekçen�z.

Bakanlığımız/Müsteşarlığımız/Komutanlığımız/Genel Müdürlüğümüz tarafından ş�rket�n�ze �hale ed�len ve ../../20.. tar�h�nde sözleşmes� �mzalanan projeye
�l�şk�n olarak ş�rket�n�z tarafından hazırlanan ekl� l�stede sayılan tesl�m ve h�zmetler�n, Bakanlığımıza/Müsteşarlığımıza/ Komutanlığımıza/Genel Müdürlüğümüze
tesl�m ed�lecek mallar �le �fa ed�lecek h�zmetler�n üret�m�ne �l�şk�n olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu l�stedek� mal ve h�zmetler�n f�rmanızca tem�n� 3065
sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddes�n�n (f) bend� kapsamında KDV’den müstesnadır. 

Bu belge, Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından hazırlanarak .. / .. / 20.. tar�h ve …….. sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan KDV Genel
Tebl�ğ�nde yapılan düzenlemelere dayanılarak ve …/…/20.. tar�h�ne kadar geçerl� olmak üzere tanz�m olunmuştur.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

 
İmza/Kaşe
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EK 11D: YÜKLENİCİ FİRMALARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE AİT LİSTE

SIRA
NO

 

ULUSAL
GÜVENLİK
KURULUŞU
TARAFINDAN
VERİLEN
İSTİSNA
BELGESİNİN

ULUSAL
GÜVENLİK
KURULUŞU
TARAFINDAN
ONAYLANAN
LİSTENİN

ALICI FİRMANIN MALIN / HİZMETİN FATU

TARİHİ SAYISI TARİHİ SAYISI ADI/UNVANI
VERGİ
KİMLİK
NUMARASI

LİSTE
SIRA
NO

CİNSİ ÖLÇÜ
BİRİMİ MİKTARI TARİ
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EK 12:
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNE VEYA ONUN NAMINA ORTAK SAVUNMA AMACIYLA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA

KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANMASI İÇİN TALEP BELGESİ

Tar�h:
Sayı:

Harcamayı Yapan Kuruluş      :
Adres�                                       :
Harcamanın N�tel�ğ�                :
Harcamanın M�ktarı               :
Harcamanın Toplam Tutarı    :
Faturanın Tar�h ve Numarası :

Yukarıda tar�h ve numarası bel�rt�len fatura muhtev�yatının Türk�ye �le Amer�ka B�rleş�k Devletler� arasında �mzalanan, 30/6/1954 tar�h ve 6426 sayılı
Kanunla onaylanan Verg� Muaf�yetler� Anlaşması çerçeves�nde, ortak savunma amaçlı mal ve h�zmetler arasında yer aldığını ve alıcının Amer�ka B�rleş�k Devletler�
namına hareket eden yetk�l� makam veya müteahh�t olduğunu onaylarım.

Bu satınalma, 21/5/1992 tar�h ve 21234 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan 22/4/1992 tar�h ve 1992/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ve Mal�ye
Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından hazırlanarak.. / .. / 20.. tar�hl� ve …….. sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan KDV Genel Tebl�ğ�ne göre, KDV’den
müstesnadır.

A.B.D. Büyükelç�l�ğ� (veya namına) onaylayan:
İs�m, unvan  :
Kuruluş        :
İmza, tar�h   :

 

Mühür
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
EK 13: 3996 SAYILI KANUNA GÖRE YAP-İŞLET-DEVRET VEYA 3359 SAYILI KANUN İLE 652 SAYILI KARARNAMEYE GÖRE KİRALAMA
KARŞILIĞI YAPTIRILAN PROJELERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASINA İLİŞKİN BELGE ÖRNEĞİ

 
T.C.

….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI/….. VALİLİĞİ
 
Sayı   :
Konu : KDV İst�sna Belges�
 

…………………………
 
İlg�    : …….. tar�hl� ve ……..sayılı yazınız.
 
İlg�de kayıtlı yazınızda yer alan 3065 sayılı KDV Kanununun geç�c� 29 uncu maddes�nden yararlanma taleb�n�z konusunda Gel�r İdares� Başkanlığından

alınan .. / .. / 20.. tar�hl� ve ……sayılı yazıda, söz konusu �st�snadan yararlanmanıza engel b�r durumun bulunmadığı b�ld�r�lmekted�r.

Bu çerçevede, 3065 sayılı KDV Kanununun geç�c� 29 uncu maddes�nde bel�rt�len projelere �l�şk�n olarak f�rmanıza yatırım dönem� olan .. / .. / 20.. tar�h�ne
kadar yapılacak tesl�m ve h�zmetlerde bu yazının tarafınızdan �mza ve kaşe tatb�k ed�lm�ş b�r örneğ�n�n satıcıya ver�lmes�/�thalat �şlemler�nde �se �lg�l� gümrük
�dares�ne �braz ed�lmes� suret�yle KDV �st�snası uygulanması uygun bulunmuştur.

B�lg� ed�n�lmes�n� ve gereğ�n� r�ca eder�m.

 

 

Verg� Da�res� Başkanı/Defterdar
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EK:3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun �le 652 Sayılı Kararnameye Göre K�ralama Karşılığı Yaptırılan Projeler Kapsamında
Yapılacak Mal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun �le 652 Sayılı Kararnameye Göre K�ralama Karşılığı Yaptırılan Projeler Kapsamında
Yapılacak Mal Tesl�mler� ve H�zmet İfalarına İl�şk�n L�ste

 

Projen�n Adı                       :

İş�n N�tel�ğ�                         :

Projen�n Başlangıç ve B�t�ş Süres�               :

Mükellef�n Adı /Unvanı   :

Verg� Da�res�                      :

Verg� K�ml�k Numarası:

Faal�yet�n N�tel�ğ�             :

Toplam Proje Mal�yet�                   :                                                             Toplam Proje Mal�yet�n�n ‰ 5’�:

                                                                                                                                                               %10’�:

 

Sıra
No

 
Malın/H�zmet�n Satıcı F�rma İmza/Kaşe-Onay
C�ns� Ölçü

B�r�m�
M�ktarı Adı

/Unvanı
Verg�
K�ml�k No

Fatura Satıcı F�rma
Adı/Unvanı

Gümrük
İdares�Tar�h� No Tutarı M�ktarı

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
..            
..            
..            
..            

 
 

 

Verg� Da�res� Başkanı/Defterdar

                                                                                                              Tar�h             İmza
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 14: 6111 SAYILI KANUNUN GECİÇİ 16 NCI MADDE UYGULAMASINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

 
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Sayı:
Konu: İst�sna Belges�

 

İSTANBULİL ÖZEL İDARESİ
İstanbul Proje Koord�nasyon B�r�m�

 
İstanbul S�sm�k R�sk�n Azaltılması ve Ac�l Durum Hazırlık Projes� (İSMEP) kapsamında aşağıdak� projede bel�rt�len mal tesl�mler� ve h�zmet �faları 6111

sayılı Kanunun Geç�c� 16’ncı maddes� kapsamında KDV’den �st�snadır.

İş bu yazı Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından hazırlanarak.. / .. / 20.. tar�hl� ve …….. sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan KDV Genel
Tebl�ğ�nde yapılan açıklamalar uyarınca düzenlenm�şt�r.

 
B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

 
 
Verg� Da�res� Başkanı / a.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EK  15: 3065 SAYILI KANUNUN (17/2-d)  BENDİ UYGULAMASINA İLİŞKİN İSTİSNA BELGESİ ÖRNEĞİ

 
T.C.

 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
 Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü

 Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

Sayı   :
 Konu:
 

.....................................
 .....................................
 .....................................
 ..................

İLGİ:

3065 sayılı KDV Kanununun 17/2-d maddes� kapsamında rölöve, restorasyon veya rest�tüsyon projes� gerçekleşt�r�lecek tesc�ll� taşınmaz kültür varlığı �le
�lg�l� olarak tarafınıza ver�lecek olan ve Kurulumuzun .. / .. / .... tar�h ve .......sayılı kararı �le onaylanan m�marlık h�zmetler� �le bu projeler�n uygulanması kapsamında
ekte dökümü yapılan tesl�mler KDV’den müstesnadır.

Bu belge, Mal�ye Bakanlığı Gel�r İdares� Başkanlığı tarafından hazırlanarak …/…/… tar�hl� ve …… sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan KDV Genel
Tebl�ğ�nde yapılan açıklamalar uyarınca düzenlenm�ş olup .. / ... / 20.. tar�h�ne kadar geçerl�d�r.

B�lg� ed�n�lmes�n� r�ca eder�m.

 

EK 16: LİSANSLI DEPO İŞLETİCİLERİ İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ TAHSİLÂT BELGESİ

 
 

 LİSANSLI DEPO İŞLETİCİLERİ İÇİNKATMA DEĞER VERGİSİ TAHSİLÂT BELGESİ
 

vuk_gentebtas_

İl Kodu
                                                                                                                           Ser� No      :
                                                                                                                           Sıra No      :
                                                                                                                           Tar�h          :
L�sanslı Depo İşlet�c�s�n�n
Unvanı :
Adres� :
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Verg� Da�res� :
Verg� K�ml�k Numarası :
Ürün Sened�n� Satanın
Adı-Soyadı (veya Unvanı) :
Adres� :
Verg� Da�res� :
Verg� K�ml�k Numarası :
Ürünü Depodan Çeken�n
Adı-Soyadı (veya Unvanı) :
Adres� :
Verg� Da�res� :
Verg� K�ml�k Numarası :
Ürün Sened�n�n
Tar�h� :
Numarası :
Alım Bedel� :
En Son Borsa İşlem Tar�h� :
En Son Borsa İşlem Değer� (KDV Matrahı) :
KDV Tutarı* :
Ürün Sened�n�n Tems�l Ett�ğ� Ürünün
C�ns� :
M�ktarı :
* KDV Tutarı İşletmem�z Tarafından Yasal Süreler� İçer�s�nde Sorumlu Sıfatıyla Beyan Ed�l�p Ödenecekt�r.
Belgey� Basan Matbaa İşletmec�s�n�n: Adı-Soyadı Unvanı, Adres�, Verg� Da�res�, Verg� K�ml�k No, Basım Yılı, Anlaşma
Tar�h� 

 

 

EK 17:

 

 

 

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

... İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına Bedels�z Tesl�m ve/veya İfa Ed�lmek Üzere Yapılacak

B�lg�sayar ve Donanımları �le Bunlara İl�şk�n Yazılım Alımlarına Yönel�k

KDV İst�sna Belges�

 

İst�snadan Yararlanacak K�ş�/Kurumun   

Adı Soyadı (Unvanı)                                                               :

Verg� Da�res�                                                                           :

Verg� K�ml�k Numarası                                                        :

Faal�yet Konusu                                                                      :

Adres�                                                                                        :

 

 

Yukarıda k�ml�k ve faal�yet b�lg�ler� göster�len ............................................... tarafından "Eğ�t�me %100 Destek Projes�" kapsamında Müdürlüğümüze ekl�
l�stede sayılan b�lg�sayar ve donanımları �le bunlara �l�şk�n yazılımları bedels�z tesl�m/�fa etmek taleb�nde bulunmuş ve bu talep Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

İş bu belge düzenlenme tar�h�nden �t�baren üç ay süre �le geçerl�d�r.

 

 

İmza-Mühür

 

EK 18: KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

 
KESİN VE SÜRESİZ
.../..../20..
 
.................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE
 
3065 sayılı KDV Kanunu hükümler� gereğ�nce KDV �ades�nden yararlanacak olan; ............................................................. adres�nde yerleş�k 

...........................................  f�rmasına ödenecek, ……. / 20.. dönem�ne a�t KDV �ades�ne tem�nat oluşturan, bu tem�nat mektubu �le ............. TL (............. Türk L�rası)
ödeme konusunda, Bankamız borçlu �le b�rl�kte mütesels�l kef�l ve müşterek mütesels�l borçlu sıfatıyla kef�l ve sorumlu olduğunu, tarafınızdan Bankamıza yazılı

https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/kdvteb84ek.html
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olarak b�ld�r�ld�ğ� takd�rde, Bankamızca veya mükellefçe h�çb�r yasal yola g�d�lmeks�z�n protesto çek�lmes�ne, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın, yukarıda
bel�rt�len meblağı �lk yazılı �stem�n�z üzer�ne, hemen ve gec�kt�r�lmeks�z�n, kayıtsız ve şartsız verg� da�ren�ze veya verg� da�ren�z emr�ne nakden ve tamamen, �stem
anından ödeme anına kadar geçecek günler �ç�n gec�kme zammı �le b�rl�kte ödeyeceğ�m�z� ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun hükümler�n�n uygulanmasını Bankamızın
�mza yetk�l�s� ve sorumlusu sıfatıyla ve banka nam ve hesabına yüklend�ğ�m�z� kabul, beyan ve taahhüt eder�z.

 
Tar�h ve İk� Yetk�l�n�n İmzası
 
 
…………… Bankası A.Ş.

............. Şubes�
 
NOT: Banka adına �mza koyan yetk�l�ler�n adı, soyadı ve unvanları banka kaşes� altında okunaklı olarak yer alacaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EK 19: İADESİ TALEP EDİLEN KDV HESAPLAMA TABLOSU
 

 
 

DÖNEM

 
 

İADE
HAKKI

DOĞURAN
İŞLEM

BEDELİ

 
 

İADESİ
TALEP

EDİLEBİLİR
AZAMİ
VERGİ

İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMİN BÜNYESİNE GİREN
VERGİLER

 
 

YÜKLENİLEN
KDV TOPLAMI

İŞLEMİN
BÜNYESİNE
DOĞRUDAN

GİREN
VERGİLER

GENEL İMAL VE
İDARE

GİDERLERİNDEN
İADE HESABINA

VERİLEN PAY

ATİK’LER
NEDENİYLE

YÜKLENİLEN
VERGİDEN

İADE
HESABINA

VERİLEN PAY
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EK 20: İTUS SERTİFİKASI ÖRNEĞİ

 
İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ SERTİFİKASI

 
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

……VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
………ŞİRKETİ
 
.. / .. / 20.. tar�h�nde yapmış olduğunuz başvurunun değerlend�r�lmes� sonucunda gerekl� şartları

taşıdığınız anlaşıldığından, KDV �adeler�nde �şlemler�n�zde �nd�r�ml� tem�nat uygulaması s�stem�nden
yararlanmanızı sağlayacak bu sert�f�kanın tarafınıza ver�lmes� Başkanlığımızca uygun bulunmuştur.

 
 
                                                                                          Verg� Da�res� Başkanı
 
 
 
 

EK 21: HİS SERTİFİKASI ÖRNEĞİ
 

HIZLANDIRILMIŞ KDV İADE SİSTEMİ SERTİFİKASI
 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
……VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 
………ŞİRKETİ
 
.. / .. / 20.. tar�h�nde yapmış olduğunuz başvurunun değerlend�r�lmes� sonucunda gerekl� şartları

taşıdığınız anlaşıldığından, KDV �adeler�nde �şlemler�n�z�n hızlandırılmasını sağlayacak bu sert�f�kanın tarafınıza
ver�lmes� Başkanlığımızca uygun bulunmuştur.

 
 
 
                                                                                                  Verg� Da�res� Başkanı
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[1]
2.11.1984 tar�hl� ve 18563 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[2]
25.02.2011 tar�hl� ve 27857 (1.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

[3]
10.01.1961 tar�hl� ve 10705 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[4]
06.01.1961 tar�hl� ve 10700 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[5]
 08.03.1995 tar�hl� ve 22221 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[6]
 23.11.2004 tar�hl� ve 25649 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[7]
 16.05.2009 tar�hl� ve 27230 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[8]
 24.12.2003 tar�hl� ve 25326 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[9]
09.10.2012 tar�hl� ve 28436 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[10]
 12.06.2002 tar�hl� ve 24783 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[11]
11.10.2012 tar�hl� ve 28438 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[12]
 30.12.2007 tar�hl� ve 26742 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[13]
10.10.2013 tar�hl� ve 28791 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[14]
 02.02.1985 tar�hl� ve 18654 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanmıştır.

[15]
21.07.2004 tar�hl� ve 25529 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanmıştır.

[16]
 28.07.1953 tar�hl� ve 8469 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[17]
27.01.2005tar�hl� ve 25709 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[18]
 04.11.1999 tar�hl� ve 23866 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[19]
11.06.2013 tar�hl� ve 28674 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[20]
15.06.1985 tar�hl� ve 18785 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[21]
18.11.2006 tar�hl� ve 26350 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[22]
18.11.2006 tar�hl� ve 26350 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[23]
26.12.1992 tar�hl� ve (mükerrer) 21447 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[24]
13.12.2012 tar�hl� ve 28496 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanmıştır.

[25]
19.06.2012 tar�hl� ve 28328 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[26]
20.06.2012 tar�hl� ve 28329 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[27]
 17.02.2005 tar�hl� ve 25730 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[28]
 03.12.2004 tar�hl� ve 25659 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[29]
28.12.1984 tar�hl� ve 18619 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanmıştır.

[30]
11.05.1985 tar�hl� ve 18751 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[31]
 07.10.2009 tar�hl� ve 27369 (Mükerrer) sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[32]
 13.12.1994 tar�hl� ve 22140 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[33]
 20.12.2003 tar�hl� ve 25322 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[34]
07.09.2006 tar�hl� ve 26282 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[35]
12.03.1986 tar�hl� ve 19045 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[36]
 06.07.1954 tar�hl� ve 8747 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[37]
21.05.1992 tar�hl� ve 21234 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[38]
13.06.1994 tar�hl� ve 21959 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[39]
15.05.1987 tar�hl� ve 19461 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[40]
14.09.2011 tar�hl� ve 28054 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[41]
 14.02.2007 tar�hl� ve 26434 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[42]
 01.04.1950 tar�hl� ve 7472 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[43]
 12.05.1992 tar�hl� ve 21226 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[44]
 23.07.1983 tar�hl� ve 18113 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[45]
 14.06.2007 tar�hl� ve 26552 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[46]
 28.02.1963 tar�hl� ve 11343 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[47]
 31.01.2002 tar�hl� ve 24657 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[48]
 30.12.2012 tar�hl� ve 28513 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[49]
 12.11.2011 tar�hl� ve 28110 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[50]
 21.06.2006 tar�hl� ve 26205 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[51]
 18.10.1983 tar�hl� ve 18195 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[52]
 23.07.1956 tar�hl� ve 9362 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[53]
 23.07.2004 tar�hl� ve 25531 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[54]
 31.05.2012 tar�hl� ve 28309 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[55]
 11.08.1970 tar�hl� ve 13576 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.
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[56]
16.06.2006 tar�hl� ve 26200 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[57]
13.06.1989 tar�hl� ve 20194 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[58]
 02.01.1990 tar�hl� ve 20390 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[59]
01.11.2005 tar�hl� ve 25983 (Mükerrer) sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.

[60]
 14.02.2011 tar�hl� ve 27846 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanmıştır.


