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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 18.01.2019 

         Sayı  : 2019/14 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            
   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

          -Kur Farkı, Kanunla Yapılan Değişiklik ile KDV Matrahına Dahil Unsurlar Arasına 

Dahil Edilmiştir. 

 

          -Elektronik Tebligata İlişkin PTT Duyuru Yayımlamıştır.       

 

          -İthalatın Ba Formunda Gösterilmesi, 

 

          -Müstahsil Makbuzu Düzenlenmek Suretiyle Alınan Malların İade Edilmesi 

Dolayısıyla İade Faturası Düzenlenmesi, Yapılan Tevkifatın Mahsup ve İadesi, 

 

          -Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler İçin Yapılan Ödemelere 

İlişkin Tevkifat Oranları, 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. Kur Farkı, Kanunla Yapılan Değişiklik ile KDV Matrahına Dahil Unsurlar Arasına 

Dahil Edilmiştir. 

 

“7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18.01.2019 tarih(bugün) ve 30659 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

          Kanunun 18’inci maddesinde yapılan düzenleme ile “Kur Farkı” KDV matrahına 

dahil edilmiştir.  Kur farkları KDV matrahına dahil unsurlar arasında sayılmamakla 

beraber, idarenin KDV’ye tabi olması gerektiğine ilişkin yaygın görüşleri bulunmaktaydı. 

Yargının konuyla ilgili kararlarında ise farklılıklar bulunmaktaydı. Kanunun bugün 

itibariyle yürürlüğe girmesiyle birlikte bundan böyle kur farklarının KDV’ye tabi olup 

olmadığı konusundaki tartışma ve tereddütler de sona ermiştir. 

 

          Bununla birlikte geçici vergi ve hesap dönemi sonunda yapılan değerlemelerde 

oluşan kur farkları için fatura düzenlenmez. Fatura cari hesaplar kapandığı ara 

dönemde oluşan olumlu veya olumsuz kur farkları için düzenlenir. 
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2. Elektronik Tebligata İlişkin PTT Duyuru Yayımlamıştır. 

 

          Elektronik Tebligata ilişkin PTT tarafından yapılan duyuru aşağıdadır. 

“15 Mart 2018 tarihinde yayımlanan 7101 sayılı kanun doğrultusunda PTT A.Ş.'ne 

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni (UETS) kurma ve işletme görevi verilmiştir. Değişiklik 

kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel şirketler, avukatlar, noterler v.b. kanun 

kapsamında bulunan tüm gerçek ve tüzel kişiliklere tebligatın elektronik yolla yapılması 

zorunluluğu getirilmiştir.  

6 Aralık 2018 tarihinde söz konusu kanun kapsamında Adalet Bakanlığınca 

“Elektronik Tebligat Yönetmeliği” yayınlanmıştır.  

Söz konusu hizmetin verilebilmesi için halen hizmetin yürütüldüğü Kayıtlı Elektronik 

Posta Sisteminden (KEP) farklı, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adıyla yeni bir altyapı 

kurulmaktadır.  

1 Ocak 2019'dan itibaren elektronik tebligat gönderimi UETS sisteminden 

yapılacak tebligat gönderici ve alıcı adresleri de söz konusu sistem üzerinden 

verilecektir.  

Kanun kapsamında zorunlu olarak adres verilmesi gereken gerçek ve tüzel 

kişiliklere ait bilgi ve belgeler PTT A.Ş tarafından, 7101 sayılı Kanunun 50. maddesinde 

belirtildiği şekilde ilgili kuruluşlardan talep edilmiştir. Adresler oluşturulduktan sonra yine 

aynı kuruluşlar vasıtasıyla adres sahiplerine ulaştırılacaktır.  

Gerçek kişiler UETS adreslerini, 1 Ocak 2019'dan sonra internet üzerinden ONLINE 

BAŞVURU ile veya PTT Merkezlerimizden alabilecektir. E-devlet kullanıcısı olan gerçek 

kişiler kurulacak entegrasyon üzerinden UETS hesaplarına da giriş yapabilecektir.  

Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi 1 Ocak 

2019'da devreye alınacaktır.” 

 

3. İthalatın Ba Formunda Gösterilmesi 

 

          İthalatta verginin matrahını oluşturan tutar KDV Kanunu'nun 21'inci maddesi 

gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf 

olması durumunda ise sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri olarak 

belirlendiğinden, Form Ba'yı gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura 

bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CIF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve 

gümrük vergisi) dahil, katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi 

hariç bedeli dikkate alarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

4. Müstahsil Makbuzu Düzenlenmek Suretiyle Alınan Malların İade Edilmesi 

Dolayısıyla İade Faturası Düzenlenmesi, Yapılan Tevkifatın Mahsup ve İadesi 

 

         Satın alınan zirai ürünün alıcı tarafından çiftçiye iade edilmesi veya satış işleminin 

gerçekleşmemesi halinde, alıcı tarafından zirai ürün alımı esnasında kesilerek vergi 

dairesine çiftçi adına yatırılan gelir vergisi tevkifatının satış işleminin 

gerçekleşmediğinin tevsik edilmesi halinde çifçiye red ve iade edilmesi mümkündür.  



 
 
 

3 
 
 
 

            Ayrıca, Vergi Usul Kanun’unun "Faturanın Tarifi" başlıklı 229'uncu maddesinde; 

faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı 

göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari 

vesika olduğu belirtilmektedir. 
 

"Faturanın Nizamı" başlıklı 231/5'inci maddesinde ise; faturanın, malın teslimi 

veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği, 

bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı 

belirtilmiştir. 
 

Buna göre; müstahsil makbuzu düzenlemek suretiyle alınan malların iade 

edilmesinden sonraki azami yedi günlük süre içerisinde iade faturası düzenlenmesi 

gerekmektedir. 
 

             Çiftçilerin müstahsil makbuzunun kendilerinde kalan nüshasını zayi etmiş 

olmaları, iade faturası düzenlenmesine engel teşkil etmemektedir. 

 

5. Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler İçin Yapılan Ödemelere 

İlişkin Tevkifat Oranları 
 

Ödemenin Türü Kanun Maddesi Tevkifat Oranı (%) 

Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara 

ve su avcılığı mahsulleri için; 
 

*Ticaret borsalarında tescil ettirilerek 

satın alınanlar için, 
 

*Ticaret Borsası dışında satın alınanlar 

için, 

 

 

 

94/11-a.i 

 

 

94/11-a.ii 
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Diğer zirai mahsuller için; 
 

*Ticaret borsalarında tescil ettirilerek 

satın alınan zirai mahsuller için, 
 

*Ticaret Borsası dışında satın alınanlar 

için, 

 

 

94/11-b.i 

 

 

94/11-b.ii 
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Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen 

hizmetler; 
 

*Orman idaresine veya orman idaresine 

karşı taahhütte bulunan kurumlara 

yapılan ormanların ağaçlandırılması, 

bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, 

taşınması ve benzeri hizmetler için, 
 

*Diğer hizmetler için, 

 

 

 

94/11-c.i 

 

 

94/11-c.ii 
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Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği 

ve alternatif ürün ödemeleri için 

94/11-d 0 

                   

          Saygılarımızla 

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


