Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
(SERĠ NO: 7)
MADDE 1- 26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KDV Genel
Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) ve (I/C-2.1.3.3.2.1.) bölümlerinin birinci
paragrafı, (I/C-2.1.3.3.3.1.) bölümünün ikinci paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün
üçüncü paragrafında yer alan “(5/10)” ibareleri “(9/10)” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Tebliğin (II/A-1.1.4.) bölümünde yer alan “- İhracatın beyan edildiği
döneme ait indirilecek KDV listesi” ibaresi “- İhracatın beyan edildiği döneme ait
indirilecek KDV listesi ile satın alınan malları aynen ihraç edenlerin (dış ticaret sermaye
şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri dahil) bu malları aldıkları döneme ait satıcıların
indirilecek KDV listesi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3- Aynı Tebliğin (II/B) kısmının 10 uncu bölümünden sonra gelmek üzere
aşağıdaki bölüm eklenmiş ve bu bölümden sonraki numara ise teselsül ettirilmiştir.
11. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübreler ve
Gübre Üreticilerine Bu Ürünlerin Ġçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Teslimi ile
Yem Teslimlerinde Ġstisna
3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre, Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu
ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe (Türk Gümrük Tarife
Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve
benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında
sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya
(fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok),
sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem
şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır,
üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba
yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı
kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dâhil) teslimi KDV’den istisnadır.
Bu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.
11.1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübre
Teslimleri
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübrelerin teslim ve ithali
KDV’den istisnadır. Gübrelerin teslim ve ithalinin bu madde kapsamında KDV’den
istisna tutulabilmesi için teslim veya ithale konu gübrenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından gübre olarak tescil edilmiş olması gerekir.
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Bu istisna ile tarım sektöründe faaliyette bulunan üreticilerin üzerindeki vergi yükünün
ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amaçlandığından, tarımsal amaç dışında kullanmak
üzere satın alanlara yapılan gübre teslimleri istisna kapsamında değerlendirilmez.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübrelerin üreticisi ya da
ithalatçısı olmayıp satışını yapanlar, sattıkları gübreye ilişkin tescil belgesinin bir
örneğini üreticilerden ya da ithalatçılardan temin ederler. İthalatçıların istisna
kapsamında ithalat yapabilmeleri için gübreye ilişkin tescil belgesini gümrük idaresine
ibraz etmeleri gerekir.
11.2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübrelerin
Ġçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş gübrelerin içeriğinde
bulunan hammaddelerin gübre üreticilerine teslimi ile söz konusu hammaddelerin gübre
üreticileri tarafından ithali KDV’den istisna olup, bu istisnadan Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığınca gübre üretimi için verilen lisans belgesi sahibi gübre üreticileri
yararlanır. Lisans belgesi sahibi olmakla birlikte gübre üretimine ilişkin tesisi
bulunmayanlar veya üretim tesisi gayri faal olanlar bu istisnadan faydalanamazlar.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olan gübrelerin
üretiminde ana hammadde olarak kullanılan doğalgazın gübre üreticilerine teslimi istisna
kapsamındadır. Diğer taraftan gübrenin içeriğinde yer almayıp, gübre üretiminde farklı
amaçlarla kullanılan doğalgazın (ısınma, enerji ve benzeri kullanımlar) istisna
kapsamında temini mümkün değildir.
Lisans belgesi sahibi üreticiler kapasite raporlarında yer alan üretim kapasitelerini
aşmamak kaydıyla üretmeyi planladıkları gübre miktarları ile gübre üretiminde
kullanacakları hammadde ihtiyaçlarını altışar aylık dönemler (Ocak-Haziran, TemmuzAralık) halinde belirleyerek Tebliğ ekinde yer alan (EK:23A) liste ile Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının onayına sunarlar. Söz konusu liste Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından değerlendirilerek onaylanır.
Üreticiler, onaylı hammadde listelerini elektronik ortamda sisteme girerek, hammadde
alımında veya ithalinde kullanacakları istisna belgesini almak için bağlı oldukları vergi
dairesine başvururlar. Dilekçeye; üretici lisans belgesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından onaylı Tebliğ eki (EK: 23A) liste eklenir.
Vergi dairesince, dilekçe üzerine öncelikle, başvuranın KDV mükellefiyetinin bulunup
bulunmadığı, üretim için gerekli lisans belgesi sahibi olup olmadığı, faal durumda olan
bir üretim tesisinin olup olmadığı ve elektronik ortamda sisteme girilen hammadde listesi
ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanmış listenin uyumlu olup olmadığı
kontrol edilir.
Koşulları sağlayan üreticilere, hammadde alımı veya ithalinde istisna uygulanabileceğine
ilişkin vergi dairesi tarafından istisna belgesi (EK: 23B) verilir. Vergi dairesinden alınan
istisna belgesi ve eki liste, üreticiler tarafından satıcılara ve gümrük idaresine ibraz
edilerek istisna kapsamında işlem yapılması talep edilir. Bu belgeye dayanılarak gübre
üretiminde kullanılacak hammaddelerin yurtiçinden alımı veya ithalinde KDV
hesaplanmaz.
İstisna belgesi, ilgili olduğu altı aylık üretim dönemi ile bu altı aydan önceki iki aylık
tedarik süreci için geçerlidir. Bu sürenin sona ermesi halinde, istisna belgesinin süresi de
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sona erer. Bu süreler dışında istisna belgesi eki listede yer alan hammaddelerin istisna
kapsamında temini mümkün değildir.
Örnek: Gübre üreticisi (A), Temmuz-Aralık 2016 üretim dönemi için hazırladığı
hammadde listesini 20 Mart 2016 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
onayına sunmuştur. Bakanlık listeyi inceleyerek ve gerekli düzeltmeleri yaparak 25 Mart
2016 tarihinde onaylamıştır. Üretici (A), 5 Nisan 2016 tarihinde hammadde listesini
sistem üzerinden girerek istisna belgesi almak için vergi dairesine başvurmuştur. Vergi
dairesince listenin uygunluğu kontrol edilmiş ve gübre üreticisi (A)’ya 15 Nisan 2016
tarihinde istisna belgesi verilmiştir. İstisna belgesi, Temmuz-Aralık üretim döneminden
önceki iki aylık tedarik sürecinin başlangıcı olan 1 Mayıs 2016 ile üretim döneminin
sonu olan 31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olmak üzere verilecektir. Gübre
üreticisi (A) bu istisna belgesine dayanarak istisna belgesinin geçerli olduğu tarihler
arasında, istisna belgesi eki listede yer alan hammaddeleri KDV ödemeden temin
edebilir.
İstisna belgesinin ekinde istisna kapsamında alınabilecek hammaddeye ilişkin bilgiler yer
alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslimde bulunan satıcı, istisna belgesinin
geçerli olduğu süreyi kontrol eder ve istisna belgesi ekinin hammaddeye ilişkin
bölümünü fatura tarihi, numarası, tutarı ve hammadde miktarını belirtmek suretiyle
onaylar ve istisna belgesi ile eki listenin örneğini alır. Ayrıca teslime ilişkin bu bilgiler
üretici ve satıcı tarafından sisteme girilir. İstisna belgesi ve eki liste satıcılar tarafından
213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.
İstisna belgesine dayanılarak yapılan hammadde teslimine ilişkin faturalarda KDV
gösterilmez. Ayrıca istisna belgesinin tarih ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında istisna
uygulandığına ilişkin bir açıklamaya yer verilir.
Gübre üretiminde kullanılan hammaddelerin KDV ödenerek alınması halinde, ödenen bu
KDV’nin istisna kapsamındaki gübre teslimine ilişkin yüklenilen KDV olarak iadesinin
talep edilmesi mümkündür.
Üreticiler, istisna kapsamında almış oldukları hammaddeler ile üretmiş oldukları
gübrelerin üretim, satış ve stok bilgilerini altı aylık dönemi takip eden ayın sonuna kadar
vergi dairesine bir yazı ile bildirirler.
11.3. Yem Teslimleri
3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan ve
hayvan yemi olarak kullanılan malların teslimi KDV’den istisnadır. Hayvanların
beslenmesinde kullanılsa bile bu madde kapsamına girmeyen malların istisna
kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.
Bu istisnanın uygulamasında fenni karma yem, birden fazla malın endüstriyel işlemlere
tabi tutulması sonucunda hayvanların ağızdan beslenmesi için tam veya tamamlayıcı
yem şeklinde kullanılabilen yemleri ifade etmektedir.
Soya fasulyesi, ayçiçeği tohumu, zeytin, şeker pancarı, pamuk tohumu ve meyvelerin
özütleme işleminden arta kalan ve hayvan yemi olarak kullanılan posaları istisna
kapsamında değerlendirilir.
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan
nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik
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pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları
istisna kapsamında değildir.
11.4. Ġstisnanın Beyanı
Bu istisna kapsamındaki teslimlerin beyanı, ilgili dönem KDV beyannamesinin
“İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına
Giren İşlemler” tablosunda;
- Yem teslimleri için 325,
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş gübre
teslimleri için 326,
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş gübrelerin
içeriğinde bulunan hammaddelerin gübre üreticilerine teslimleri için ise 327
kod numaralı işlem türü satırı kullanılmak suretiyle yapılır.
11.5. Ġade
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre
üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimleri ile yem
teslimlerinden doğan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
- Standart iade talep dilekçesi
- Satış faturaları listesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen tescil belgesinin
örneği (yalnızca gübre teslimlerine ilişkin iade taleplerinde)
- Kapasite raporu (yalnızca gübre üreticilerinin iade taleplerinde)
- Gübre üreticilerine verilen istisna belgesi ve eki liste (EK:23B) (yalnızca
gübre üreticilerine hammadde teslim edenlerin iade taleplerinde)
3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendindeki istisna
kapsamında temin ettiği yem ve gübreyi, yine bu istisna kapsamında teslim eden
mükelleflerin, yem ve gübre alımında ödemediği KDV’yi iade olarak talep etmesi
mümkün olmayıp, varsa genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle iade talep etmesi
mümkündür. Bu durumda, genel giderler ve ATİK’ler nedeniyle yüklenilen KDV için
iade talebinde bulunabilecek KDV tutarı, yem veya gübre satış bedeli ile bunların alış
bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutarı aşamaz.
Aynı şekilde, istisna kapsamında temin ettiği hammaddeyi kullanarak ürettiği gübreyi
yine istisna kapsamında teslim eden üreticilerin bu teslimlere ilişkin iade talebinde
bulunabileceği KDV tutarı, gübrenin satış bedeli ile bu gübrenin üretiminde kullanılmak
üzere istisna kapsamında satın alınan hammaddenin alış bedeli arasındaki farka genel
vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutarı aşamaz.
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11.5.1. Mahsuben Ġade
Mükelleflerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve
gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimleri ile yem
teslimlerinden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş
olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat
aranmadan yerine getirilir.
11.5.2. Nakden Ġade
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre
üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimleri ile yem
teslimlerinden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme
raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi
aşması halinde aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre
yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve
teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.
11.6. Müteselsil Sorumluluk
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş gübrelerin içeriğinde
bulunan hammaddelerin gübre üreticilerine tesliminde istisna belgesi ile eki listenin
(EK:23B) satıcılara ibraz edilmesi, satıcıların da istisna belgesi ekinde yer alan listeyi
teslim ettikleri hammadde miktarı ile fatura bilgilerini belirtmek suretiyle doldurarak
onaylamaları, istisna belgesi ve eki listenin örneğini almaları şarttır.
Bu şartları sağlamadan istisna kapsamında işlem yapan satıcılar, bu istisna sebebiyle
ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim yapılan mükellefler ile birlikte
müteselsilen sorumludur.
Kendisine, teslimin istisna kapsamına girdiğini belirten istisna belgesi ile eki liste
(EK:23B) ibraz edilen mükellefler, başka bir şart aramadan istisna belgesi ekinde yer
alan listeyi doldurarak istisna kapsamında işlem yapar. Daha sonra işlemin, istisna için
bu bölümde açıklanan şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal
edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar,
kendisine istisna kapsamında teslim yapılan alıcıdan aranır. Satıcının iade talebi ise
yukarıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında yerine getirilir.
İstisna kapsamında temin edilen veya istisna kapsamında temin edilen hammaddeyle
üretilen gübrelerin KDV hesaplanarak teslimi halinde, hammadde veya gübrenin
temininde ödenmeyen KDV, satışı gerçekleştiren mükellef tarafından teslimin yapıldığı
döneme ilişkin 2 No.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenir.
Bu şekilde beyan edilerek ödenen KDV için vergi ziyaı cezası hesaplanmaz. 2 No.lu
KDV beyannamesi ile beyan edilen bu vergi, aynı döneme ait 1 No.lu KDV
beyannamesinde indirim konusu yapılabilir.
MADDE 4- Aynı Tebliğin (IV/A-1.5.) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“DİİB sahibi mükellef tarafından bu belge kapsamında üretilen mallar, belge sahibi
tarafından doğrudan ihraç edilebilir ya da 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) veya geçici 17
nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslim edilebilir. Dolayısıyla DİİB sahibi
mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği
malları kullanarak ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından KDV hesaplanarak
(3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla
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yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslimi mümkün değildir. Buna
rağmen, DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun
(11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler
nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslim edilmesi halinde, ihracatçılara bu teslimler
nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi yapılamaz.”
MADDE 5- Aynı Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan
“aşağıda belirtilen borçlarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “(4760 sayılı ÖTV
Kanunundan doğan borçlar hariç)” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6- Aynı Tebliğin (IV/E-1.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Öte yandan, bu bölümde yapılan düzenlemeler, özel esaslara tabi tutulacak mükellefler
ile bunların ve bunlardan alım yapanların iade taleplerinde uygulanacak usul ve esasların
belirlenmesine ilişkin olup, haksız KDV iadesi yapılmasını önlemeyi teminen KDV
iadesini doğuran alımların kaynağına/alt safhalarına yönelik araştırma yapılmasını
sınırlandırıcı bir nitelik arz etmemektedir.”
MADDE 7- Aynı Tebliğin (IV/E-3.3.) bölümünün son paragrafı kaldırılmış ve yerine
aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“Hakkında bu şekilde tespit yapılarak sahte belge düzenleme riski nedeniyle incelemeye
sevk edilen mükelleflerin bilinen işyeri adresinde, incelemeye sevk işleminin vergi
dairesinin ıttılaına girmesini takip eden günden itibaren beş işgünü içinde en az iki
kişiden oluşan bir grup tarafından yoklama yapılır.
Yoklamada, mükellefin bilinen işyeri adresinde faal olup olmadığı; gerek cari dönemde
gerekse tespitin ilgili olduğu dönem itibarıyla ticari faaliyetinin bulunup bulunmadığı;
üretim ve/veya ticaret kapasitesi; depo, tesis, taşıt, makine, teçhizat ve demirbaş varlığı;
emtia mevcudu ve çalışan sayısına ilişkin bilgiler mutlaka tespit edilir ve bu hususlara
düzenlenen tutanakta yer verilir. Bu tutanakta, nezdinde yoklama yapılan mükellefin
açıklamaları hariç olmak üzere, görüş ve kanaate yer verilmez. Bulunması halinde,
mükellefin işyeri çevresindeki esnaf, site yöneticisi, komşu, muhtar vb. kişilerin
mükellefin ticari faaliyeti ve itibarına yönelik ifadeleri, ilgiliye imzalatılarak ayrı bir
tutanakla kayıt altına alınır.
Tutanağın düzenlendiği tarihi takip eden günden itibaren beş işgünü içinde mükellefin
bağlı olduğu vergi dairesindeki müdür ve bir müdür yardımcısının da katılacağı üç kişilik
bir komisyon tarafından; yoklama sonucunda düzenlenen tutanak, mükellefin tarh
zamanaşımı süresi içindeki dönemlere ilişkin beyannameleri ve Ba-Bs bildirimleri,
nezdinde daha önce yapılmış yoklamalara ilişkin tutanaklar, tahakkuk, tahsilat ve vergi
borcu bilgileri, alım-satım ilişkisi içinde olduğu mükelleflere ilişkin bilgiler ve vergi
dairesinde bulunan diğer bilgi ve kayıtlar (vergi inceleme bilgileri, kira sözleşmesi,
Yönetim Bilgi Sisteminde elektronik ortamda bulunan kayıtlar, vb) dikkate alınarak
mükellefin, tespitin ilgili olduğu dönem itibariyle bildirdiği ticari faaliyetinin bulunup
bulunmadığı, bulunması halinde işletme kapasitesi ile beyanlarının (satış hasılatının,
stoklarının, maliyetlerinin, vb) uyumlu olup olmadığı değerlendirilir. Komisyon, gerek
görmesi durumunda, mükelleften ilave bilgi, belge ve açıklama isteyebilir.
Yapılan değerlendirme neticesinde, komisyon üyelerinin kanaatiyle olumsuzluğun teyit
edilmesi halinde mükellef özel esaslar kapsamına alınır.”
MADDE 8- Aynı Tebliğin (IV/E-4.3) bölümünün son paragrafı kaldırılmıştır.
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MADDE 9- Aynı Tebliğin (IV/E-5) bölümünün altıncı paragrafının (a) bendinin sonuna
aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Ödeme belgeleri, işlemin gerçekliğini ispata ilişkin sunulabilecek belgelerden olmakla
birlikte, vergi dairesince yapılan değerlendirme sonucunda işlemin gerçekliğinin tevsiki
hususunda yeterli bulunmaması halinde yalnızca ödeme belgesine göre işlem tesis
edilmeyeceği tabiidir.”
MADDE 10- Aynı Tebliğin (IV/E-9.1) bölümünün birinci paragrafından sonra gelmek
üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Yapılan yoklamada bilinen adreslerinde bulunamayan mükelleflerin mükellefiyet
kaydının, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 ıncı maddesi uyarınca terkin edilmesi
halinde, ikinci yoklama yapılmaksızın mükellefler özel esaslara alınır. Anılan madde
kapsamında mükellefiyet kaydının terkini işleminin birinci yoklama tarihinden de önce
yapılmış olması halinde, mükellefler terkin tarihi itibariyle özel esaslara alınır.”
MADDE 11- Aynı Tebliğin (IV/E-11) bölümünün;
a) Başlığında yer alan “Doğrudan” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Dolaylı Olarak”
ibaresi eklenmiştir.
b) İkinci paragrafında yer alan “doğrudan” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya dolaylı
olarak” ibaresi eklenmiştir.
c) Üçüncü paragrafında yer alan “iade hesaplarından” ibaresi “iade ve indirim
hesaplarından” şeklinde değiştirilmiştir.
ç) Beşinci paragrafının ikinci cümlesinde yer alan “İade hesabında” ibaresi “İade veya
indirim hesabında” şeklinde, “iade hesabından” ibaresi “iade ve indirim hesabından”
şeklinde değiştirilmiştir.
d) Dördüncü ve yedinci paragrafları Tebliğden çıkarılmıştır.
MADDE 12- Aynı Tebliğe ekte yer alan (EK:23A) ve (EK:23B) eklenmiştir.
MADDE 13- Bu Tebliğin 1 inci maddesi yayımını takip eden ay başında, diğer
maddeleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 14- Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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