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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 19.02.2018 

        Sayı  : 2018/12 

  

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 

tebliğ(seri no:17) 31.01.2018 tarih ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ 

ile getirilen değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

  

1. Türkiye’deki KDV Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Yönelik Olarak Elektronik 

Ortamda Hizmet Sunan Yabancı Firmaların KDV Mükellefiyeti; 

 

 7061 Sayılı Kanunla, KDV mükellefiyeti olmayan gerçek kişilerin yurtdışından 

elektronik ortamda satın aldıkları hizmetlere ilişkin KDV sorumluluğu kaldırılmıştır. Bu 

hizmetleri veren yabancı firmaların KDV mükellefi olmaları öngörülmüştür.  

 Bu kapsamda beyanlar, yeni oluşturulan 3 no’lu KDV beyannamesiyle 

verilecektir. Uygulama 01.01.2018 tarihinden itibaren başlamış olup, 3 no’lu KDV 

beyannamesi ilk olarak 2018/Ocak ayının tamamını kapsayacak şekilde verilecektir. 

2. Belirlenmiş Alıcılar Listesine “Türkiye Varlık Fonu ile Alt Fonlara Devredilen 

Kuruluşlar” İlave Edilmiştir. 

 Bilindiği üzere bazı mal teslimlerinde veya hizmet ifalarında kısmi KDV tevkifatı 

uygulanmaktadır. Bu uygulamada “belirlenmiş alıcılar” olarak nitelenen kurum ve 

kuruluşlar yer almaktadır. 

 KDV tebliği ile belirlenmiş alıcılar listesine, “Türkiye Varlık Fonu ile Alt Fonlara 

Devredilen Kuruluşlar” eklenmiştir. Bu eklemeden sonra belirlenmiş alıcılar listesi 

aşağıdaki gibi oluşmaktadır. 

 Belirlenmiş Alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):  

 -5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel 

idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere 

hizmet götürme birlikleri,  

 -Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,  

 -Döner sermayeli kuruluşlar,  

 -Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,  

 -Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,  

 -Bankalar,  

 -Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri, 

 -Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),  

 -Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,  
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 -Türkiye Varlık Fonu İle Alt Fonlara Devredilen Kuruluşlar,  

 -Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil 

bütün borsalar, 

 

 -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait 

olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,  

 -Payları Borsa İstanbul (BİST)A.Ş.nde işlem gören şirketler,  

 -Kalkınma ve yatırım ajansları.  

 Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler 

dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz.  

3. Yatırımlarda İnşaat İşlerinde Yüklenilen KDV İadesi, 2018 Yılını Kapsar Hale 

Getirilmiştir. 

           Yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla 

giderilemeyen KDV’lerin iadesini öngören, sadece 2017 yılı için geçerli olan KDV iadesi, 

2018 yılını da kapsayacak hale getirilmiştir.  

4. Bankalara, Finansal Kiralama Şirketlerine ve Finansman Şirketlerine Borçlu 

Olanların ve Kefillerinin, Borçlarına Karşılık Yaptıkları Taşınmaz ve İştirak Hissesi 

Devirlerine İlişkin KDV İstisnası; 

 7061 sayılı Kanun’la taşınmazların ve iştirak hisselerinin satışında bazı şartlarla KDV 

istisnası öngören KDV Kanunu’nun 17/4-r maddesi genişletilmiştir.  

 Genişleme hükmü finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve 

bunların kefillerinin de bu borç ile ilgili olarak yaptıkları iştirak hissesi ve taşınmaz 

devirlerinin, iki yıllık süre aranmaksızın KDV’den istisna edilmesi yönündedir.  

 Bu değişiklik nedeniyle, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin, 17/4-r maddesine ilişkin 

açıklamaların bulunduğu II/F-4.16.3. no.lu bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 

revize edilmiştir. 

 

“4.16.3. Bankalara, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine Borçlu Olanların ve 

Kefillerinin Borçlarına Karşılık Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna Uygulaması  

 Bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanlar ile 

kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde 

yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve 

teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketleri 

tarafından devir ve teslimi KDV’den istisnadır.  

 Bu istisnanın uygulanabilmesi için iştirak hisseleri ile taşınmazların iki yıl aktifte 

bulundurulması gerekmez.  

 İstisna sadece bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borca 

karşılık, banka, finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılacak devir ve teslimler 

ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından 

devir ve tesliminde uygulanır. Borca karşılık banka, finansal kiralama ve finansman 

şirketleri dışında üçüncü kişilere yapılan satışlar, istisna kapsamında değerlendirilmez.  
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 Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 01.01.2018 tarihinden önce, 

borçlarına karşılık borçlu ve kefillerden aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin 01.01.2018 

tarihinden sonraki devir ve teslimleri de istisna kapsamındadır.  

 İstisna uygulanabilmesi için, devir ve teslime konu taşınmaz ve iştirak hisselerinin 

bankaya, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanlara veya bu borca 

kefil olanlara ait olması gerekir.  

 İstisna, satış yoluyla gerçekleştirilen devir ve teslimlere uygulanır. Bağış, hibe 

şeklindeki devir ve teslimler istisna kapsamı dışındadır.  

 Öte yandan, söz konusu istisna uygulamasında, borçlu olanlar, kefiller ile finansal 

kiralama ve finansman şirketlerinin, taşınmaz ve iştirak hisselerinin ticaretini yapmak 

amacıyla aktiflerinde bulundurup bulundurmadıkları dikkate alınmaz.  

Örnek: (F) Bankasının borçlusuna ait gayrimenkulün borcuna karşılık İcra Müdürlüğü 

tarafından bankaya satışı, 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi kapsamında KDV’den 

istisnadır.”  

 Bu hususlar 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacaktır.  

5. İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlere İlişkin KDV İadesinin Hesabı ile İlgili 

Örnek Tabloda Değişiklik Yapılmıştır. 

 İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde bulunan mükelleflerin yüklendikleri 

KDV’ler bu teslim ve hizmetlerle ilgili olarak düşük oranla hesapladıkları KDV’den fazla 

olduğu takdirde ve devrolan KDV durumu varsa, aradaki farkı iade alabilmektedirler.  

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde hesaplamanın nasıl yapılacağına yönelik 

olarak verilmiş bulunan örnek revize edilmiştir. Bu bölümün sonuna bir paragraf 

eklenmiştir. (III/B-3.6) 

 Bu paragrafta;  

 -İndirimli orana tabi işlemlerde KDV iadesinin hesabında,  

 -Dönem içinde ödeme çıktığı ve dolayısıyla sonraki döneme devreden KDV’nin 

sıfır olduğu hallerde,  

 -Bu dönemden sonra iadeye esas KDV hesaplamasına yeniden başlanılacağı 

ve bu dönemden önce mahsuben iade edilen tutarların,  

 -Aralık vergilendirme dönemindeki kümülatif iadeye esas KDV tutarından 

düşülmeyeceği ifade edilmektedir.  

 Verilen örnekteki düzeltme ve eklenen paragraf, bu alandaki uygulamayı 

etkilemeyecektir. Çünkü uygulama zaten yenilenen örnekteki gibi ve eklenen 

paragrafa göre devam etmektedir. 

6. Özel Hesap Dönemi Kullananlar Açısından KDV İndirim Yasağının 

Uygulanmasında, Aralık Ayının Değil Özel Hesap Döneminin Son Ayının Dikkate 

Alınacağı Hususu Maliye İdaresince Tekrar Kabul Edilmiştir. 

 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin III/C-5.6. no.lu bölümüne aşağıdaki paragraf 

eklenmiştir. (17 No’lu KDV Tebliği md:10) 
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 “213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesinde "Hesap dönemi normal olarak 

takvim yılıdır. Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve muamelelerinin mahiyetine 

uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı 12'şer aylık özel 

hesap dönemleri belli edebilir." hükmüne yer verilmiştir.  

 

Buna göre, gelir veya kurumlar vergisi bakımından özel hesap dönemine tabi  olan 

KDV mükelleflerinin yüklendikleri KDV’yi özel hesap dönemini aşmamak  kaydıyla 

belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirmeleri mümkündür.” 

 

 Bu duruma göre özel hesap dönemi kullanan mükellefler, hesap döneminin son 

ayını izleyen aylarda, kapanan hesap dönemine ilişkin olarak doğmuş bulunan KDV’leri 

indiremeyeceklerdir.  

 Özel hesap dönemi kullanmayanlar açısından bu yasak, aralık ayından sonra 

kapanan dönem ( takvim yılı ) itibariyle doğmuş KDV’lerin indirilemeyeceği şeklinde 

devam etmektedir.  

 

                          Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


