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tarihli ve 28983 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan KDV Genel Uygulama

Tebliginde agagrdaki diizenlemelerin yaprlmasma gerek duyulmugtur.

MADDE I

- KDV Genel Uygulama Tebli[inin (IlC-1.1.2) bciliimtintin

sekizinci

paragrafindan sonra gelmek izere aga[rdaki paragraflar eklenmiqtir.

"indirim hakkrna sahip miikelleflerin ithalat matrahrnda, ithalat igleminden

sonra
meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandurnasl yoluyla drttilti kazang dalrtrldr[rnrn tespit

edildipi durumlar dahil) nedeniyle fazla veya yersiz ddenen vergiler, bu miikellefler
tarafindan indirim hesaplanna almdrlrndan iade edilmez. khalat srasmda fazla veya yersiz
olarak Odenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplannda herhangi bir dtizeltme
yaprlmaslna gerek bulunmamaktadrr.
Bu uygulama yurtdrgrndan temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ddemeleri dahil)
iligkin sorumlu srfatryla beyan edilerek ddenen vergiler igin de gegerlidir."

MADDE 2

- KDV Genel Uygulama

Tebliginin (llc-1.1.2) bdltimiiniin son iki

paragrafinda yer alan "25 Seri No.lu 6zel Ttiketim Vergisi Genel Tebli$inde" ibareleri "Ozel
Ttiketim Vergisi (I) Sayrh Liste Uygulama Genel Tebliginde" geklinde de[igtirilmigtir.

MADDE 3

- KDV Genel Uygulama Teblilinin

(VC-2.1.3.1) bdltimtintin sonuna

apaSrdaki paragraf eklenmi gtir.

"213 saytlt Kanuna gcire, miicbir sebebin bagladr[r tarihten sona erdi[i tarihe kadar
geqen siirede, miicbir sebepten yararlanan miikelleflerin vergi ddevleri ertelenmektedir. Bu
kapsamda beyannttme venne ytiktimltiltikleri ileri tarihe ertelenen mtikelleflerin, mticbir sebep

halinde bulundu[u stire igerisinde krsmi tevkifat kapsamrndaki afumlarrnda tevkifat
uygulanmaz."

MADDE 4 - KDV Genel Uygulama Tebliginin (I/C-2.1.3.2.13) bdliimtinde yer alan
"kuruglara" ibaresi "kuruluglara" olarak; "kuruglar" ibaresi "kuruluqlar" olarak

deligtirilmigtir.

MADDE 5 - KDV Genel Uygulama Tebli[inin (I/C-2.1.3.3.3.2) bdltimtintin dcirdtincti
paragrafi ile (I/C-2.1.3.3.4.1) bdliinniiniin tigtincti paragrafinrn birinci ciimlesinde yer alan
"uygulanma" ibareleri "uyg ulanmaz" geklinde desi gtirilmiqtir.

MADDE 6 - KDV Genel Uygulama Tebliginin (I/C-2.1.3.3.6.1) bdliimtintin ikinci
paragrafi aga[rdaki qekilde deligtirilmiqtir.
ooSciz

konusu mallann ithalatgrlan veya 501 8 sayrh Kanuna ekli cetveller
kapsamrndaki idare, kurum ve kuruluglardan alanlar tarafindan tesliminde tevkifat
uygulanmaz. Bu teslimlere iligkin dtizenlenen faturada "Teslim edilen mal dogrudan ithalat
yoluyla temin edildifinden/temin edilerek iiretildi[inden tevkifat uygulanmamrqtr." veya
"Teslim edilen mal 501 8 sayrh Kanuna ekli cetveller kapsamrndaki idare, kurum ve
kuruluglardan temin edildiginden/temin edilerek tiretildi[inden tevkifat uygulanmamlqtrr."
agrklamaslna ve sdz konusu mallann ithalatrna iligkin fatura ve gi.imrtik beyannamesi
bilgilerine veya bu mallarrn 5018 sayrh Kanuna ekli cetveller kapsamrndaki idare, kurum ve
kuruluglardan ahmrna iligkin fatura bilgilerine yer verilir."

MADDE 7 - KDV Genel Uygulama Tebli[inin (I/C-2.1.4.2) boltimtinde yer alan
<irnek agagrdaki gekilde degiqtirilmigtir.
" 6rnek: Konfet<siyon toptanctst (A)'dan 100.000 TL'ye I .000 pargal*
fason ,{
siparisi alan imalatq (B), 2014/Ocak doneminde bu isle ilgili olorak fatura dilzenlemis,
faturada gdsterilen (100.000 x 0,08 :) 8.000 TL KDV'nin (5.000 x 0,50 :) 4.000 TL'si (B)'ye
6denmiS, (8.000 x 0,50:) 4.000 TL'lik ktsmt ise (A) taraftndan tevkifata tabi tutularak
sorumlu sfatryla beyan edilmistir.

(B), bu siparisin 200 adetlik hsmtnt zamanmda teslim edemedifiinden bedelde 20.000
meydana gelmistir.

Tl'lik bir azalma

4/$ubat ddneminde ortaya gtlmn
yapman
ger e kme he dir.
dilzeltme
201

bu degisiktik nedeniyle taraflarm karSiltklt

Buna gare @) (A)'ya 20.000 TL ile birlihe bu tutara ait (20.000 x 0,08:) 1.600 TL
KDV'nin tevkifata tabi tutulmayan (1.600 x 0,50 --) 500 TL'sini (toplam 20.800 TL) iade
edecek, 2014/Ocok daneminde beyan etti{i 800 TL'yi 2014/$ubat ddnemine ait I No.lu KDV
B eyanname s inde indirim konusu yapac ahr.

(A) ise 2014/Ocak d1neminde indirim lanusu yaptgr 800 TL'yi,2014/gubat
I No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.

ddneminde

(A)'run bu fason siparis nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan etti{i verginin, 20.000
TL'ye isqbet eden ktsmt olan (1.600 x 0,50 :) 800 TL ayru zamanda indirim konusu yapilruS
oldu{undan, bir dilzeltme islemine konu olmayacoktr. "

MADDE 8 - KDV Genel Uygulama Tebli[inin (IVA-8.12) bciliimiintin sekizinci
paragrafi Tebli! metninden grkanlmrg olup, on ddrdiincti paragrafinrn tigtincii alt gizgisinin
son cilmlesinde yer alan "edilmesinin" ibaresi "edilmesi" geklinde de[iqtirilmigtir.

MADDE

9 - KDV

Genel Uygulama Teblilinin (lllB-4.2) bciltimiiniin ikinci

paragrafinrn birinci ciimlesinde yer alan "yapmak" ibaresinden sonra gelmek izere "isteyen"
ibaresi eklenmigtir.

MADDB

KDV Genel Uygulama Tebliginin;

10 -

- (II/B-6) bdltimtiniin baqh[rnda yer alan "Limanlar ve Hava Meydanlanna" ibaresi
"Limanl ara" geklinde,

- (IVB-6) bdliimtintin birinci paragrafinda yer alan "liman ve hava meydanlanna"
"limanlara"
geklinde,
ibaresi
- (II/B-6.1) bdliimtintin beginci paragrafinda yer alan "sciz konusu istisna" ibaresi "sdz
konusu istisna limanlara ba[lantr sa[layan demiryolu hatlan ile" geklinde,

- (IVB-6.1) bdltmiiniin altmct paragrafinda yer alan "liman ve hava meydanlannln"
ibaresi "limanlara ballantr sallayan demiryolu hatlan ile liman ve hava meydanlarrnrn"
qeklinde,

- (IVB-6.2) bdliimtintin birinci paragrafinda yer alan "Liman ve hava meydanlannln"
ibaresi "Limanlara ballantr sallayan demiryolu hatlan ile liman ve hava meydanlannrn"
qeklinde,

- (IVB-6.4) briltimiintin birinci paragrafinda yer alan "Liman ve hava meydanlanna"
ibaresi "Limanl ara" geklinde

de$igtirilmiqtir.

MADDE

11 -

KDV Genel Uygulama Tebli[inin;

- $IlC-2.1) bdltimtintin ikinci paragrafinda yer alan "ll Seri No.lu Ozel Tiiketim
Vergisi (OfD Genel Tebli[inde" ibaresi "Ozel Ttiketim Vergisi (I) Sayrh Liste Uygulama
Genel Tebliginde" geklinde,

- GIIC-2.|)

bdliimtiniin tigtincii paragrafinda yer alan "l I Seri No.lu OtV Genel
Tebli[inin "Tarumlar" baghkh (1.) bdltimtinde" ibaresi o'6zel Tiiketim Vergisi (I) Sayrh Liste
Uygulama Genel Tebli[inin (IVC-5.2.Tanrmlar) baghkh bdliimiinde" geklinde,

- (illc-2.3) bdltimiinde yer alan "l I Seri No.lu 6zel Tiiketim Vergisi (OfD Genel
Tebli$i" ibaresi "6zel Ttiketim Vergisi (I) Sayrh Liste Uygulama Genel Teblili" geklinde
de[igtirilmigtir.

MADDE 12 - KDV Genel Uygulama Tebli[inin (IIIE) krsmmda yer alan "2.
Birleqmig Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlagmasr Tegkilatr (NATO) Temsilcilikleri ve
Bu Tegkilatlara Ba[h Program, Fon ve 6zel ihtisas Kuruluglan ile iktisadi igbirlili ve
Kalkrnma Tegkilattna (OECD) Resmi Kullammlan igin Yaprlacak Mal Teslimi ve Hizmet
ifalan ile Bunlann Sosyal ve Ekonomik Yardrm Amacryla Bedelsiz Olarak Yapacaklan Mal
Teslimi ve Hizmet ifalannda istisna" baghkh bciltimii bagh[ryla birlikte aga[rdaki gibi
de[iqtirilmigtir.
"2. Uluslararasr Kuruluglar ile Bu Kuruluqlara Balh Program, Fon, Temsilcilik
ve Ozel ihtisas Kuruluqlanna Yaprlan Teslim ve Hizmetlerde istisna
3065 sayrh Kanunun 6637 sayrh Kanunla deligen gegici 26 nq maddesinde,

Ev sahibi hiikamet anlasmalart veya illkemizin taraf oldudu di{er anlasmalar
QerQevesinde Tilrkiye'de faoliyet gasturen uluslarorast htruluSlar ile bu luruluSlara baptt
"

program, Jbr, temsilcilik ve 6zel ihtisas kuruluSlartntn resmt lullarumlan igin yapilacak mal
teslimi ve hizmet ifalan, bunlarm sosyal ve ekonomik yardtm amacryla bedelsiz olarak
yapacaklart mal teslimi ve hizmet ifalan, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifalan ile itgili mal ve
hizmetlerin bunlara teslim ve ifasr; ilgili lqtrum, temsilcilik, program, fon ve dzel ihtisas
luruluSlarmm Tilrkiye'deki faaliyetlerinin devamt veya ilgili kurumlara iliskin uluslarorest
onlasmalarm yiirtirlilhe bulundu$u stire iginde katma de{er vergisinden milstesnadr.

Birinci ftlvada yer alan istisnadan yararlanan kuruluSlarm ydnetici kadrolannda
gdrev yapan Tilrkiye Cumhuriyeti vatanday olmayan mensuplarma Tilrkiye'de gArevde
bulunduklan silre iginde yapilacak mal teslimi ve hizmet ifalan dq l(atma de\er vergisinden
mtistesnadr.

Bu maddede dilzenlenen istisnalar dolaytsryla yilklenilen vergiler, vergiye tabi
islemler ilzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler
ise 32 nci madde hUkamleri uyarmca istisna kopsammda islem yopan mtikellefin talebi
iizerine nakden veya mahsuben iade edilir.
Bu istisnarun uygulamqstno iliskin usul ve esaslart belirlemeye Maliye Baknnl$t

yetkilidir. "

hiikmii yer almaktadrr.
2.1. Kapsam

Ev sahibi htikiimet

anlaqmalan veya iilkemizin taraf oldulu diper anlagmalar
gergevesinde Tiirkiye'de faaliyet gristeren uluslararasr kuruluqlar ile bu kuruluglara baph
program, fon, temsilcilik ve dzel ihtisas kuruluglanrun;
- Resmi kullanrmlan igin bunlara yaprlacak mal teslimi ve hizmet ifalan,

- Sosyal ve ekonomik yardrm amacryla bedelsiz olarak yapacaklan

mal teslimi ve

hizmet ifalan,
-Bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifalan ile

ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve

ifasr,

-

Y6netici kadrolannda gorev yapan Tiirkiye Cumhuriyeti vatandaqr olmayan
mensuplanna Ttirkiye'de gdrevde bulunduklan siire igerisinde yaprlacak mal teslimi ve
hizmet ifalan

bu kuruluglarrn Tiirkiye'deki faaliyetlerinin devamr veya ilgili kurumlara iligkin
uluslararast anlaqmalann ytirtirli.ikte bulundulu siire igerisinde istisna kapsamrndadrr.
2.2. istisna Uygulamasr
2.2.1. Uluslararasl Kuruluglar Balammdan

Bu istisnamn uygulamasmda, Drqigleri Bakanh[lnca

istisnadan yararlanabilecek

kuruluqlar adma dtizenlenecek " istisna Belgesi/I(artl " kullamlrr.

KDV istisnasrndan yararlanmak isteyen kurulu$lar, resmi kullanrmlan igin kendilerine
yaprlacak mal teslimi ve hizmet ifalarr ile bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifalarrna iligkin mal
ve hizmet ahmlannda istisna belgesini/kartrm saficrlara ibraz ederek KDV uygulanmamaslnl
talep ederler. Aynca KDV istisnasrndan yararlanan kuruluglar, istisna kapsamrnda ahnan mal
ve hizmetlerin gdsterildi[i bir listeyi onaylayarak satrcrya verirler.
Satrcrlar tarafindan, kendilerine ibraz edilen istisna belgesi/kartr incelenerek, mal ve
hizmetlerin istisna kapsamrna girip girmedigi tespit edilir, kapsama giren mal ve hizmetlerin
safiqma iligkin olarak dtizenlenen faturada KDV hesaplanmaz.

istisna belgesilkartt Orneli ile onayh mal ve hizmet listesi satrcrlar tarafindan 213
sayrh Kanunun muhafaza ve ibraz hiikiimleri gergevesinde saklanrr.

3065 sayrlt Kanunun gegici 26 ncr maddesi kapsamrnda bulunan kuruluqlar ve
bunlann temsilcilikleri adma dtizenlenmesi gereken faturada, kurulug ve temsilcilik adr ve
adresi, istisna belgesinin tarih ve numarasr ile kuruluq ve temsilcilik adma ahm yapana iligkin
bilgilere (adr-soyadr, adresi, kimlik kartr numarasr) yer verilir.

2.2.2. Uluslararasr Kuruluqlar ile Bu Kuruluglara Baltr Program, Fon,
Temsilcilik ve 6zel ihtisas Kuruluglarrnrn Yiinetici Kadrolarrnda Giirev Yapan
Mensuplar Balamrndan
istisna kapsamrna, ev sahibi hiikiimet anlaqmalan veya tlkemizin taraf oldulu diler
anlaqmalar gergevesinde Ttirkiye'de faaliyet gdsteren ve istisna kapsamrnda olan uluslararasr
kuruluglar ile bu kuruluplara balh progr€rm, fon, temsilcilik ve ozel ihtisas kuruluglarmm
ydnetici kadrolannda gdrev yapan Ttirkiye Cumhuriyeti vatandagr olmayan mensuplanna
Ttirkiye'de gdrevde bulunduklan stire iginde yaprlan ve bedeli KDV dahil en az 50 TL olan
kigisel mal ve hizmetler girmektedir. Elektrik, su ve telekomtinikasyon harcamalannda 50 TL
$artl ararurraz.

Bu kapsamda istisnadan yararlanacak ydnetici kadrolannda g6rev yapan Tiirkiye
Cumhuriyeti vatandagr olmayan mensuplar, Drqigleri Bakanhlr tarafindan belirlenir.
Drgiqleri Bakanhgt, istisna igin gegerli olacak yrlhk kigisel harcamalann iist smmnr
tespit eder ve ilgili uluslararasr kurulug ile bu kuruluqa ba[h program, fon, temsilcilik ve ozel
ihtisas kuruluglanna bildirir. Drgigleri Bakanh[r tarafindan bu bilgiler Gelir idaresi
Baqkanh[rna da iletilir. Bu bilgilerde herhangi bir de[igiklik olmasr halinde bu de[igiklikler,

Drgigleri Bakanh$ tarafindan, uygulamarun aksamasma neden olmayacak bir siirede Gelir
idaresi Bagkanh[rna bildirilir.

istisna, verginin once uygulamp sonra iade edilmesi geklinde yiiriitiilecek olup, bu
kapsamda istisnadan faydalanacak yonetici kadrosundaki mensuplar, KDV'ye tabi her ttirlii
mal ve hizmeti KDV cideyerek satrn alrr. Fatura dtizenleme slnlrlrun altrnda kalsa bile bu
kapsamdaki satrglar igin fatura di.izenlenmesi zorunludur.

Bu kapsamda istisnadan faydalanacak ydnetici kadrosundaki mensuplara satrg yapan
KDV mtikellefleri, dtizenledikleri faturalarda istisnadan faydalanacak ydnetici kadrosundaki
kiginin adr-soyadmt, Dtgigleri Bakanh[mca dtzenlenen krmrzr banth kimlik kartrnda yer alan
yabancr kimlik numarasrnr yazmahdrr. Bu bilgilerin yer almadr[r faturalara dayamlarak iade
talebinde bulunulamaz. Ancak elektrik, su ve telekomiinikasyon harcamalanna ait belgelerde
bu kogul aranrlmaz.

Aynca, mensuplann akaryakrt, dopalgaz, motorlu tagrt ve tagmmaz ahmlannda takrir
ydntemi uygulamr.
2.3. Beyan

istisna kapsamrndaki kuruluglara KDV hesaplanmadan yaprlan teslim ve hizmetler
sattctlar tarafindan KDV beyannamesinde yer alan "istisnalar-Di[er iade Hakkr Do[uran
iglemler" kulakgt$mtn, "Tam istisna Kapsamrna Giren iqlemler" tablosunda, 321 kod
numarah satrnnda beyan edilir.

Bu satrm "Teslim ve Hizmet Tutan" siitununa istisnaya konu iglem bedeli,
"Ytiklenilen KDV" stitununa bu iqlemle ilgili ahm ve giderlere ait belgelerde gdsterilen
toplam KDV tutan yaz:/rn.
iade talep etmek istemeyen miikellefler, "Yi,iklenilen KDV" stitununa iligkin alana "0"
yazar.

2.4. iade
2.4.1. Uluslararasr Kuruluglar Balamrndan

istisna kapsamrndaki kuruluglara KDV hesaplanmakszm yaprlan teslim

ve

hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde aga[rdaki belgeler aranr:

- Standart iade talep dilekgesi
- istisnamn beyan edildi[i dcineme iligkin indirilecek KDV listesi
- iade hakkr do[uran igleme ait ytiklenilen KDV listesi

- iadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satrg faturalan listesi
-Drgigleri Bakanhlmdan alman istisna Belgesi/I(artr cirnepi
- istisnadan yararlanan kuruluglar tarafindan onaylanan mal ve hizmet listesi
2.4.1.1. Mahsuben iade

Mtikelleflerin bu iqlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukandaki belgelerin
ibraz edilmig olmast halinde miktanna bakrlmakszrn vergi inceleme raporu, YMM raporu ve
teminat aranmadan yerine getirilir.
2.4.1.2. Nakden iade

Mtikelleflerin bu iglemden kaynaklanan ve 5.000 TL'yi a$mayan nakden iade talepleri
vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. iade talebinin
5.000 TL'yi a$masl halinde a$an krsmm iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna
gdre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, miikellefin iade talebi yerine getirilir ve
teminat vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna gore gciziiltir.

2.4.2. Uluslararasl Kuruluglar ile Bu Kuruluqlara Ba$r Program, Fon,
Temsilcilik ve 6zel ihtisas Kuruluqlannrn Yiinetici Kadrolarlnda Giirev Yapan
Mensuplar Balamrndan

istisna kapsamdaki uluslararasr kuruluglar ile bu kuruluglara bagh program, fon,
temsilcilik ve 6zel ihtisas kuruluglarrrun yrinetici kadrolannda gcirev yapan mensuplanndan,
bedeli KDV dahil en az 50 TL olan mal ve hizmetlere ait ahq srasmda <idedikleri KDV'nin
iadesini talep edenler; iginde bulunduklan takvim yrlrrun tiger ayhk dcinemleri itibarryla
gergeklegen harcamalanna ait fatura, serbest meslek makbuzu ve benzeri belgeleri, Drgiqleri
Bakanh$r ile Gelir idaresi Bagkanh[rnrn internet sitelerinde drneli yer alan bildirim formuna
ekleyerek takip eden ayda istisna kapsamrndaki kurulugun belirleyece[i stire iginde bu
kuruluga verirler. Elektrik, su ve telekomtinikasyon harcamalannda bedel 50 TL'yi gegmese
dahi bu harcamalaru iliqkin belgeler bu bildirim formuna eklenir.

iade hakkr sahibi mensuplann, odeme kaydedic
talebinde bulunmasr miimkiin de[ildir.

i

cihaz fiqi ibraz etmek suretiyle iade

itgililer tarafindan harcamalara iliqkin bildirim formlan doldurulurken, birde n fazla
sayfadan olugan faturalann birinci sayfadaki numarasr tam olarak yazrhr, di$er sayfalara ait
numaralarm son iig hanesinin araslna "-" igareti konularak kaydedilebilir.

istisna kapsamtndaki kuruluglar, ydneticilerinden aldrklan formlan,

iginde

bulunduklan takvim yrhmn iiger ayhk dcinemlerini takip eden ayln sonuna kadar resmi bir
yazr ekinde, bulunduklarr yer vergi dairesi baqkanhlrmn (vergi dairesi baqkanhfr bulunmayan
illerde defterdarhprn) yetkilendirdigi vergi dairesine intikal ettirirler. istisna kapsamrndaki
kuruluglar, bildirim formlartrun vergi dairelerine zarnamnda verilebilmesine ydnelik gerekli
tedbirleri alrrlar.

Formlann, vergi dairesine dngciriilen stire gegtikten sonra verilmesi/gcinderilmesi
halinde, de[erlendirme ve iade iqlemi bir sonraki tig ayhk ddnem itibanyla yaprlrr.
iginde bulunulan yrhn tig ayhk bir ddneminde mal ve hizmet ahmlannaaitKDV'nin
iadesi igin form verilmedigi veya bazr harcamalar verilen formlara dahil edilmedigi takdirde,
bu harcamalann cari yrh gegmemek kaydryla izleyen dcinemlerde verilecek formlara dahil
edilmesi mtimkiindiir.
istisna hakkr sahibinin yrl iginde gcireve baglamasr halinde, yararlanaca[r istisna tutarr
gcireve bagladr[r ay tam olarak dikkate ahnarak krst olarak hesaplanrr.

Gcirev siirelerini tamamlayarak iade talep d<inemleri iginde iilkemizden ayrrlacak
olanlar, iade formlannt, aynldr$r tarih itibanyla bu bciltimde belirtilen ddnem ve siirelere ba$h
olmaksrzm vergi dairesine verebilir, ancak vergi dairesi bu talepleri ait oldulu ddneme iligkin
di[er iqlemlerle birlikte deferlendirip, sonuglandmr.

Vergi dairesi, Drgiqleri Bakanhfrmn belirledigi yrlhk harcama smrn gergevesinde
gergeklegen mal ve hizmet ahmlan suasmda ddenen KDV'ye iligkin fatura ve benzeri
belgeleri, Teblilin bu bciliimfl ve yukarrdaki hususlar gergevesinde delerlendirir. Vergi dairesi
iade iglemlerini, formlartn intikal etti[i tarihten itibaren en geg 30 gtin iginde sonuglandrr ve
iade tutannr ilgili kiginin banka hesabma aktanr.

t

(

Iade yapmaya yetkili vergi daireleri, elektronik ortamda kendilerine gelen bilgi ve
formlarla ka[rt ortammda alman form ve diper belgeleri kargrlagtrrmak suretiyle gerekli
kontrolleri yapar. iade yapmaya yetkili vergi dairelerince, hak sahiplerinden yabancr kimlik
numarasr drgrnda aynca vergi kimlik numarasr istenmez.
iadeye esas olmak iizere vergi dairelerine ibrazedilecek elektrik, su, haberlegme, ugak

bileti, e[itim vb. harcamalara ait fatura asrllannr iilkelerine de vermek/gdndermek zorunda
olan istisna hakkr sahipleri, sdz konusu belgelerin ash ile birlikte fotokopilerini de ibraz
edebilirler. Bu durumda ilgili vergi dairesince, belgeler tizerinde gerekli kontrol yaprldrktan
ve fotokopi ntishasmln aslma uygunlu[u yazrldrktan sonra asrl belgeler ilgililere geri verilir.
Bildirime ekli fatura ve benzeri belgelerin sahte belge veya muhteviyatr itibarryla
yamltrcr belge oldulu vergi inceleme raporu ile tespit edilmigse, bu belgelerde gcisterilen
KDV tutarlanyla smrh olmak iizere iade talebi yerine getirilmez.
iadenin ilgili oldu[u yrl ile bir dnceki yrl iginde haklannda sahte belge veya
muhteviyatr itibanyla yamlttcr belge dtizenledi[i konusunda vergi inceleme raporu
bulunanlardan altm yaprlmrgsa, bu satrcrlardan alman belgelerde gdsterilen KDV tutarlal ile
smult olmak izere, iade talepleri yerine getirilmez. Sciz konusu belgelerin gergek olup
olmadr$ tig ay iginde vergi dairesince tespit edilir ve olumlu sonuglanmasr halinde iade
yerine getirilir.
istisna hakkr sahibi tarafindan iadesi talep edilen KDV tutan, herhangi bir nedenle
ktsmen veya tamamen iade edilmedili takdirde, vergi dairesince bu durum ivedi olarak
gerekgeli bir ymr ile talep sahibine ve Gelir idaresi Bagkanhlrna bildirilir."

MADDE

13 -

KDV Genel Uygulama Tebli[inin (IIIF -4.7.1) bdltimtintin ikinci paragrafi

kaldrnlmtq olup, bu paragrafin yerine agagrdaki paragraflar eklenmigtir.

"Ktilge altm, ktilge giimtiq, ddviz ve para teslimleri KDV'den istisna olup, hisse senedi
teslimleri yanrnda, aynt mahiyette olan kdr ortakhlr belgesi, gelir ortakh[r belgesi gibi kar
payl veya temeffii getiren krymetli evrak teslimleri de vergiden miistesnadr.

Tatrvil, bono, varhk kiralama girketleri tarafindan ihrag edilen kira sertifikalarr ve
Tiirkiye'de kurulu borsalarda iglem gciren sermaye piyasasr araglan, stirekli el degigtirilebilen
yatrnm araglan olup, bunlan ihrag edenler ile birincil veya ikincil piyasada ahp satanlar
arasmda do!rudan bir borg alacak iligkisi bulunmamaktadrr. Bu araglann ihracmda, ihrag
edenin tahsil etti$ bedel ile bu araglann itfasrnda ihraggrnrn cidedi[i bedel, yaprlan yatrnm
aracr tesliminin kargrh$rm olugturmaktadrr. Dolayrsryla cidting para verrne igleminde olugan
hizmet bedelinden farkh olarak, bu araglara iligkin faiz, kupon ve benzeri cidemeler, bu
araglann btinyesinde yer almakta ve bunlann aynlmazbir pargasmr olugturmaktadrr.
3065 sayrh Kanunun (l7A-g) maddesinde yer alan istisna, sermaye piyasasr araglarr
tizerinde olugabilecek vergi ytikiintin ortadan kaldrnlmasmr ve iilkemizde kurulu borsalann
iglem hacminin artmlmastnl amaglamaktadrr.
Buna gcire;

-

Sermaye piyasasr mevzuatma gcire ihrag edilen tahvil, bono ve varhk kiralama
girketleri tarafindan ihrag edilen kira sertifikalannrn teslimi,
- Ttirkiye'de kurulu borsalarda iglem gdren sermaye piyasasr araglanmn teslimi
3065 sayth Kanunun (l7A-g) maddesi gerelince vergiden istisna olup, bunlara iligkin
yaprlan faiz, kupon ve benzeri cidemelerin de istisna kapsammda delerlendirilmesi gerekir."

MADDE 14 - KDV Genel Uygulama Teblilinin (II/F-4.9) bdliimtinde yer alan Ornek 3
Tebli! metninden grkanlmrgtrr.

+,

---

c

MADDE 15 - KDV Genel Uygulama Tebliginin (IIV A-2) boliimtintin son paragrafirun
son ciimlesinde yer alan "hizmet bedeline isabet" ibaresinden sonra gelmek i,izere "eden"
ibaresi eklenmigtir.

MADDE 16

- KDV Genel Uygulama Tebli[inin (llllc-2.4) bciliimiintin

ikinci

paragrafinda yer alan "mallaro' ibaresi "mallara" geklinde deSigtirilmigtir.

MADDE

17 -

KDV Genel Uygulama Tebliginin;

- (IV/A-2) b<iltimtiniin baghlr "Mahsup Yoluyla iade" geklinde,
- (IV/A-2.1) bdliimtiniin baqhfr "Genel Agrklama" geklinde,

- (IV/A-4) bdliimiiniin baghgr "YMM KDV iadesi Tasdik

Raporuna Dayah iadeler"

qeklinde

degigtirilmiqtir.

MADDE 18

- KDV Genel Uygulama Teblifinin (IV/A-4) bciliimtintin iigiincti

paragrafinrn birinci ctimlesinde yer alan "nakden" ibaresi Tebli[ metninden grkanlmrqtrr.

MADDE 19

- KDV Genel Uygulama Teblipinin (MA-7) b<iltimtiniin tigtincti

paragrafin tigiincti ctimlesi Tebli! metninden grkarfi lmr gtrr.

MADDE 20 - Bu Tebli! yayrmlandrgr tarihte ytiriirltige girer.
MADDE 21 - Bu Tebli! htiktimlerini Maliye Bakanr ytiriittir.

