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KATMA DEĞ ER VERĞİ Sİ  ĞENEL UYĞULAMA TEBLİ Ğ İ NDE 
DEĞ İ Şİ KLİ K YAPİLDİ 

A. GİRİŞ 

 

21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu KDV Tebliği ile KDV 

Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.  Yapılan değişiklik ile KDV Genel Uygulama 

Tebliğinde yapılan hatalı yazım ve yanlış anlaşılmaya mahal veren örnek ve ifadelerin düzeltilmesi 

yapılmış; kısmi tefkifat uygulamasına yeni düzenlemeler getirilmiş; uluslararası kuruluşlar ile bu 

kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının yönetici kadrolarında çalışanların 

şahsi ihtiyaçlarına ait mal ve hizmet teslimlerinde uygulanacak KDV istisnasına açıklık getirilmiştir. Tebliğ 

ile getirilen düzenlemelerin yürürlük tarihi 21.05.2016’dır. Dikkate değer bulduğumuz değişiklik ve yeni 

düzenlemeler bu sirkülerimizde özetlenmiştir. 

 

B. İTHALDE FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİNİN İADESİ 

 

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin I/C-1.1.2 Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi başlıklı 

bölümünde yapılan değişiklik ile ödedikleri KDV’yi indirim hakkına sahip ithalatçı KDV mükellefleri,  

fiili ithalat esnasında veya hizmet ithalatında KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödendikten sonra, 

KDV mükellefi lehine matrahta değişiklik olması durumunda ilk aşamada gümrük müdürlüğüne veya vergi 

dairesine fazla ve yersiz ödenen KDV, mükellefe iade edilmeyecektir. Tebliğ açıklamasında fiyat farkı 

veya kur farkı nedeniyle daha önce ödenen KDV’nin matrahında değişiklik olması sebebiyle fazla veya 

yersiz ödenen KDV, KDV mükellefi tarafından indirim olarak kullanıldığından anılan KDV düzeltme 

yoluyla mükellefe iade edilmeyeceği, iadenin indirim yoluyla yapıldığı belirtilmiştir.  

 

Fazla ve yersiz ödemen KDV transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının tespit 

edildiği durumlarda sonradan düzeltme yapılması halinde de mükellefe iade olunmayacaktır.   

 

C. MÜCBİR SEBEP HALİNDE KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI  

 

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin I/C-2.1.3.1 Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak 

Alıcılar başlıklı bölümüne eklenen paragraf ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre mücbir sebebin 

başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar geçen sürede; mücbir sebep nedeniyle beyanname verme 

yükümlülükleri ertelenen mükelleflere, mücbir sebep halinin bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifata tabi 

teslim ve hizmetler için KDV tevkifatı uygulanmayacağı düzenlemesi getirilmiştir. Buna göre 21.05.2016 

tarihinden sonra mücbir sebep nedeniyle beyanname verme süresi ertelenen mükellefler, mücbir sebep 

halinin devamı süresinde kısmi tevkifata tabi mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak hesaplanan KDV’yi 

tevkifata tabi tutmayacaklardır.  

 

D. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI DEĞİŞTİ 

 

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin I/C-2.1.3.3.6.1 Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı 

başlıklı bölümünde yapılan değişiklik ile ağaç ve orman ürünlerinde daha önce sadece ithalatçıdan mal alan 
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alıcılar tarafından yapılan mal alımları için tevkifat yapılmazken; yeni düzenleme ile 5018 sayılı Kanuna 

ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan mal alanlardan yapılan alımlar için de tevkifat 

uygulanmayacaktır. Yeni düzenleme ile ithal veya 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kurum, kuruluş ve 

idarelerden alınan malların olduğu gibi teslimi veya bu malların işlendikten sonra teslimi KDV tevkifatı 

kapsamı dışına çıkartılmıştır. Daha önceki düzenlemede ithal olunan ağaç ve orman ürünleri herhangi bir 

işleme tabi tutulmaksızın olduğu gibi teslim edilmesi halinde KDV tevkifatı yapılmazken; yeni düzenleme 

ile ithal veya 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kurum, kuruluş ve idarelerden alınan malların işlenmesi 

sonucu elde edilen malların ilk tesliminde de KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.   

 

Ağaç ve orman ürünleri teslimi yapan KDV mükelleflerinin, ithalat veya 5018 sayılı Kanun 

kapsamındaki idare kurum ve kuruluşlardan temin ettikleri mallar veya bu malları kullanarak ürettikleri ve  

tevkifat kapsamına olan ürünlerinin tesliminde KDV tevkifatı yapılmayacaktır. Bu ürünlerin teslimine 

ilişkin faturalarda; “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek 

üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller 

kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat 

uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi 

bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin 

fatura bilgilerine yer vereceklerdir. 

 

E. TEBLİĞ İLE GETİRİLEN İSTİSNA KANUNİ DÜZENLEMEYE UYGUN HALE 

GETİRİLMİŞTİR. 

 

KDV Genel Uygulama Tebliğ ile KDV Kanunu 13/(1)-e maddesinde yer almayan hava 

meydanlarına bağlantı sağlayan demiryolu hatlarının inşası, yenilenmesi ve geliştirilmesine ilişkin istisna 

KDV Kanunu hükmü doğrultusunda düzeltilmiştir. 

 

Buna göre KDV Genel Uygulama Tebliğindeki istisna  “Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu 

Hatları ile Liman ve Hava Meydanları İnşası, Yenilenmesi, Geliştirilmesine İlişkin İstisna” şekline 

dönüştürülerek süre geldiği şekilde uygulanmaya devam olunacaktır. 

F. ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE BU KURULUŞLARA BAĞLI PROGRAM, FON, 

TEMSİLCİLİK VE ÖZEL İHTİSAS KURULUŞLARINA YAPILAN TESLİM VE 

HİZMETLERDE İSTİSNA 

  

KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/E-2 Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Anlaşması 

Teşkilatı (NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile 

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve 

Hizmet İfaları ile Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal 

Teslime ve Hizmet İfalarında İstisna başlıklı bölüm, başlığıyla birlikte değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik 6637 sayılı Kanun ile KDVK Geçici 26. maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak 

yapılmıştır. Bilindiği gibi 07.04.2015 tarihinden itibaren uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı 

program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarına tanınan istisna dışında bu kuruluşların Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ve bu kuruluşların yönetici kadrosunda görev yapanlara görev süreleri 

içinde yapılan ve KDV dahil tutarı 50 TL’yi aşan kişisel mal ve hizmet alımları için de istisna getirilmiştir. 

Tebliğ değişikliği ile bu konudaki uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve istisnanın 

uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmıştır. 
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F. İADE TALEPLERİNDE İNTERNET VERGİ DAİRESİ LİSTE ALINDISI 

VERİLMEYECEK. 

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/A-7 İade Talebinde Aranan Belgeler başlıklı bölümünde 

yapılan değişiklikle 21.05.2016 tarihinden itibaren yapılacak iade taleplerinde GİB’e elektronik ortamda 

yüklenen liste ve tabloların alındı belgesine ihtiyaç duyulmayacaktır. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

         Saygılarımızla, 
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