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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 05.02.2019 

         Sayı  : 2019/20 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            
   

 

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

-KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır. 

 

-Gelir İdaresi Başkanlığı, 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki Almış Meslek 

Mensupları İçin Duyuru Yayımlamıştır. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. KDV, Muhtasar ve ÖTV Beyannamelerinde Değişiklik Yapılmıştır. 

 

           Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda KDV, Muhtasar ve ÖTV 

beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler aşağıda yer 

almaktadır.  

 

1.1. 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Değişiklik 

 

1 No.lu KDV Beyannamesinde "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme 

Ait İndirilecek KDV" satırı, Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırılarak, 

yerine 108 - 109 ve 110 olarak üç ayrı satır getirilmiştir.  

 

"Bu Döneme Ait İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Dağılımı" tablosunda 

herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu tablo yeni oluşturulacak satırların toplamını 

içerecek şekilde beyan edilecektir. İndirimler tablosundaki yeni kodlar beyannamede 

aşağıdaki şekilde kullanılacaktır. 

 

108-Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV 

 

Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından 

hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar 

tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat 

kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra 

kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek 

suretiyle indirim konusu yapılacaktır. 
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109-Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV 

 

           Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV 

beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda 

indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilmeyen ve 

satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır. 

 

         110-İthalde Ödenen KDV 

 

         İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde 

gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.  

 

1.2. ÖTV-1 (I Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi) 

Beyannamesi Değişikliği  

 

           4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer 

alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme 

Programının güncellenmesi gerekmektedir.  

 

           Ayrıca, I sayılı listeye ilişkin beyannamede yapılan kapsamlı kontroller nedeni ile 

verilecek beyannamenin yasal verilme süresinin son günlerine bırakılmaması 

mükelleflerimizin yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi açısından önem arz 

etmektedir. 

 

1.3. MUH, MUHSGK, MUHGVK281 ve MUH30 Kodlu Beyannamelerde 

Değişiklik  

 

           476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, internet ortamında verilen 

reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Ödeme yapılanın mükellef olup 

olmamasına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya 

verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması 

gerekmektedir. Bu kesintilerin beyanı için "Vergiye Tabi İşlemler" ve "Ödemeler" 

bölümlerine yeni kodlar eklenmiştir.  

 

Reklam hizmeti verenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı 

için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları:  

 

137 İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK 94/18) 

 

      - Kesinti Oranı: %15  

 

139 İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 15/1-ğ) 

 

     - Kesinti Oranı: %0  
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279 İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 30/1-d)  

 

    - Kesinti Oranı: %15  

 

Reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemelerden yapılacak 

kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları: 

 

 138-İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler 

(GVK 94/18) 

 

           - Kesinti Oranı: %15 

 

 140-İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler 

(KVK 15/1-ğ)  

 

      - Kesinti Oranı: %0  

 

280-İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler 

(KVK 30/1-d)  

 

     - Kesinti Oranı: %15  

 

2. Gelir İdaresi Başkanlığı, 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki Almış Meslek 

Mensupları İçin Duyuru Yayımlamıştır. 

 

         Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından meslek mensupları için aşağıdaki duyuru 

yapılmıştır. 

 

        “Gelir İdaresi Başkanlığı olarak meslek mensuplarına ve mükelleflerimize daha 

kaliteli hizmet sunabilmek, gelişen teknolojik imkanları kullanmak ve mevzuatsal 

duruma uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, 

meslek mensupları tarafından Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki 

İnternet Vergi Dairesinde yer alan, 

 

 -Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Yapılan Mükelleflere Ait Defter Bilgileri Girişi, 

 

- Defter Bilgileri Girilmeyen Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri Listesi, 

 

menüleri 07.01.2019 tarihi itibariyle uygulamaya kapatılmıştır. 

 

         Bu tarihten itibaren Defter bilgi girişi yapılmayacaktır.” 
 

                   

          Saygılarımızla 

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

https://intvrg.gib.gov.tr/

