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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 19.01.2018 

        Sayı  : 2018/8 

  

Değerli Müşterimiz;                                                       

            

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     

 

1- 7061 Sayılı Kanun ile KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler 

           

7061 Sayılı KDV Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler özetle 

aşağıya çıkarılmıştır. 
   

- KDV mükellefiyeti olmayanların yurt dışından elektronik ortamda aldıkları 

hizmete ilişkin KDV sorumluluğu kaldırılmış, yabancı firmalara beyanname mükellefiyeti 

getirilmiştir.  
          

- Finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerin 

borçlarına karşılık doğrudan teslim ettikleri veya icra yoluyla satışı yapılan taşınmaz ve 

iştirak hisseleri ile bu malların finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi 

KDV istisnası kapsamına alınmıştır.(KDVK md:17/4-r) 
          

- Yurt dışından roaming hizmeti alınması ve bu hizmetin Türkiye’deki müşterilere 

yansıtılması işlemleri KDV’den istisna edilmiştir., 
          

- Yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilmiş olup indirim yoluyla 

giderilemeyen KDV’lerin iadesini öngören ve 2017 yılı için geçerli olan uygulama süresi 

2018 yılı da dahil edilmiştir.(KDVK geç. Md:37) 
          

- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen (eğitimde fırsatları artırma ve 

teknolojiyi iyileştirme hareketi-Fatih) proje kapsamında yapılan mal ve hizmet alımları 

KDV’den istisna edilmiştir.(KDVK geç. Md:38) 

 

2- ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (Seri No:3) Yayımlanmıştır. 
 

        Maliye Bakanlığı yayımladığı tebliğde, engellilere ÖTV’den istisna araç satışındaki 

ve ithalindeki 200.000 TL’lik parasal sınırın nasıl uygulanacağını açıklamıştır. 

 

3- ÖTV (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (Seri No:1) Yayımlanmıştır. (01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı R.G) 
           

ÖTV Kanunu’na ekli III sayılı listenin A ve B cetvellerine aşağıdaki mallar eklenmiştir. 

 

- Meyve suları,  

 

- Mineralli ve gazlı sular, 
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- Sade gazozlar, 

 

- Meyveli gazozlar, 

 

- Alkolsüz biralar, 

 

- Makaronlar, (sarmalık kıyılmış tütün mamulünün tüketiminde kullanılan içi boş 

sigara tüpleri) 

 

          

Tebliğde yapılan açıklamaya göre III sayılı listenin (A) cetveline; 20.09 ve 22.02 

G.T.İ.P numaralarında sınıflandırılan ambalajlanmış ve/veya toptan teslime konu 

edilen;  

 

- Meyve nektarları,  

 

- Meyveli içecekler, 

 

- Limonatalar,   

 

- Enerji içecekleri, 

 

- Sporcu içecekleri,  

 

- Soğuk çay,  

 

- Soğuk kahve,  

 

- Tonik, 

  

- Tatlandırılmış veya aromalandırılmış benzeri içecekler, 

 

eklenmiştir. (01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere) 

           

Ancak 20.09 G.T.İ.P numarasında sınıflandırılan sebze suları ile Türk Gıda 

Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılan meyve suları kapsam dışı bırakıldığından 

ÖTV’ye tabi değildir. 

           

İçeceğin ticari amaçla satılmak üzere ithali toptan teslim sayılmaktadır. 

Ambalajlanmış içecekten maksat ise Türk Gıda Kodeksi Gıda “Etiketleme ve Tüketicileri 

Bilgilendirme Yönetmeliğinde” tanımı yapıldığı şekilde hazır ambalajlı gıda kapsamında 

teslime konu olan içecekler anlaşılmalıdır. (26.01.2017 tarih ve 29960 mük. sayılı R.G 

md:4/2-ö) 

           

Buna göre; her durumda açılmadan veya değiştirilmeden içeriği 

değiştirilemeyecek şekilde, tamamen kaplayan bir ambalajın içine konulmak suretiyle, 

son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine sunulmak üzere teslime konu edilen söz 

konusu G.T.İ.P numaralarında yer alan hazır ambalajlı içecekler verginin 

kapsamındadır.  
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Diğer taraftan Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılan meyve suları 

kapsam dışında tutulmuştur. Teslime konu edilen içeceğin % 100 meyve suyu niteliğini 

haiz olup olmadığı hususları Türk Gıda Kodeksine göre ilgili mevzuatta yapılan belirleme 

ve açıklamalar çerçevesinde tespit edilmektedir. (Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve 

Benzeri Ürünler Tebliği, 06.08.2014 tarih ve 29080 sayılı R.G) 

          

Bu duruma göre yukarıda G.T.İ.P numarasına yer  verilen ürünler 01.01.2018 tarihi 

itibariyle ÖTV’ye tabi bulunmaktadır.  

         

ÖTV Kanununa göre III sayılı listedeki malları imal ve ithal edenler ÖTV mükellefi 

olmak durumundadır.  

   

4- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Yönetmelik Yayımlanmıştır. (12.01.2018 tarih ve 30299 sayılı R.G.) 

 

Yapılan düzenleme ile savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna 

veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya 

mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması 

gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren 

hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, asgari işçilik değerlendirmesi 

kapsamından çıkarılmıştır. 

 

 

                        Saygılarımızla 

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


