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Sayı   :    2019/36 

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

23.03.2019 tarihli ve 30723 sayılı Resmi Gazete’de 25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Bu Tebliğ, ekte sunulmaktadır. 

Tebliğ ile yapılan değişiklikler ana hatlarıyla aşağıda açıklanmaktadır. 

Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna 

7166 sayılı Kanunla değişik 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde 
hüküm altına alınan basılı kitap ve süreli yayınların teslimine yönelik istisnanın usul ve esasları 
belirlenmiştir. Buna göre; 

 7166 sayılı Kanunla değişik 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) 
bendine göre, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre 
poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi 22/2/2019 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır.  

 İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların (ikinci el olanlar dahil) yurt içindeki her safhada 
tesliminde ve ithalinde uygulanır. 

 Kanun maddesinde yer alan “süreli yayın” ifadesinden, belli aralıklarla yayımlanan gazete, 
dergi gibi basılmış eserler ile basılı haber ajansları yayınlarının anlaşılması gerekmektedir.  

 Ders kitapları, dini kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar (foto roman, çizgi 
roman dâhil), yemek kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, 
mevzuat seti kitapları da istisna kapsamındadır. Boyama defterleri, kitap şeklinde olmayan 
yaprak testler, mevzuat setlerinin güncellenmesi amacıyla gönderilen föyler, ciltli takvim, 
kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap kapsamında 
değerlendirilemeyeceğinden bunların teslimi istisna kapsamında değerlendirilmez. 

 Elektronik kitap (e-kitap) ile süreli yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap ve 
süreli yayın okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde istisna uygulanmaz. 

 İstisna, basılı kitap ve süreli yayınların teslimine ilişkin olup, bunların basımına ilişkin alınan 
mal ve hizmetler KDV’ye tabidir. 

 Program şeklindeki mevzuat bilgi bankası, soru bankası, online test ve benzerleri ile CD veya 
flash bellek gibi veri taşıyıcılarla satılan görüntülü eğitim setleri basılı kitap kapsamında 
değerlendirilemeyeceğinden, bunların satışı istisna kapsamında değerlendirilmez. 

 3065 sayılı Kanunun (13/n) maddesinde yer alan düzenleme tam istisna mahiyetindedir. 
İstisna kapsamında teslim yapanların düzenledikleri fatura ve benzeri belgelerde KDV 
gösterilmez ve “3065 sayılı KDV Kanununun (13/n) maddesi hükmü gereğince KDV 
hesaplanmamıştır.” ibaresine yer verilir. 

 Teslim bedeline bakılmaksızın basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde ve ithalinde istisna 
uygulanır. 
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 Bu istisnadan dolayı yüklenen KDV mükelleflere nakden/mahsuben iâde edilir. 
 Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi 

inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 
TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine 
getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi 
inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. 
 
2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında 
Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna 
Tebliğ ile 7162 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 40 ıncı 

madde kapsamında 2019 (UEFA) Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 

müsabakalarına yönelik getirilen istisna hükmüne ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 Hâsılat Esaslı KDV Vergilemesi 

7104 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle 3065 sayılı Kanunun yeniden düzenlenen 38 inci 
maddesi ile Hâsılat Usulü Vergilendirme düzenlemesi yapılmıştır.  

3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde hüküm altına alınan ve 6/2/2019 tarih ve 718 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile sektör ve vergi oranları belirlenen hasılat esaslı vergilendirmeye ilişkin usul 
ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre; 

 Hasılat esaslı vergilendirme usulünden yalnızca Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında hasılat 
esaslı vergilendirme usulü kapsamına alınan sektör ve meslek gruplarında yer alan mükellefler 
yararlanır. Bu kapsamda vergilendirilmek isteyenler, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak 
bu usule geçmeyi talep ederler. Vergi dairesi tarafından başvurular incelenerek, mükellefin 
bilgileri kontrol edilir ve şartları sağlayan mükelleflere, bu kapsamda vergilendirilmelerinin 
uygun görüldüğü yazı ile bildirilir. Bu kapsamdaki mükellefler, söz konusu bildirimin tebliğ 
edildiği tarihi içine alan vergilendirme dönemini takip eden dönemden itibaren 
hesaplayacakları KDV’yi hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre aylık vergilendirme 
dönemleri itibarıyla beyan ederler. Bu usule geçen mükellefler hasılat esasına geçtikleri 
dönemden itibaren iki yıl boyunca bu usulden çıkamazlar. Yeni işe başlayanlardan bu usulde 
vergilendirmeyi talep edenlerin, işe başlama bildirimiyle birlikte başvuru yapmaları 
mümkündür. 

 Şartları sağlamadığı halde KDV beyannamesini bu usule göre veren mükelleflerden, gerçek 
usulde vergilendirme kapsamında beyan edilmesi gereken vergi; vergi ziyaı cezası ve gecikme 
faiziyle birlikte aranır. Bu durumda hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre ödenen vergi, 
gerçek usulde vergilendirme kapsamında aranacak vergiden mahsup edilir. Hasılat esaslı 
vergilendirme usulüne geçen mükellefler, vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden 
bedeller üzerinden mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerde belirlenen oranlara göre KDV hesaplar, fatura ve benzeri 
belgeler üzerinde bu KDV’yi gösterirler. 

 Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi mükellefler, bu usule göre hesapladıkları vergiyi 4 
No.lu KDV Beyannamesi ile vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü 
akşamına kadar beyan eder ve aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar öderler. 

 Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi mükellefler kendilerine yapılan teslim ve hizmetler 
dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV ile 2 No.lu 
KDV beyannamesiyle tevkif suretiyle ödedikleri KDV ve ithal ettikleri mal ve hizmetler 
dolayısıyla ödedikleri KDV’yi indirim konusu yapamazlar. Bu kapsamdaki mükellefler, 
indirilecek KDV tutarları ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri 
KDV tutarlarını, işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet olarak, yaptıkları teslim ve 
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hizmetler dolayısıyla alıcılar için hesapladıkları ve düzenledikleri belgelerde gösterdikleri 
KDV’yi ise gelir olarak dikkate alırlar. 

 Gerçek usulden hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, hasılat esasına 
geçtikleri vergilendirme dönemi beyannamesinde yer alan devreden KDV tutarını indirim 
konusu yapma imkânını kaybedeceklerinden, bu tutarları gelir/kurumlar vergisi uygulaması 
bakımından gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alabilirler. 

 Bu kapsamda vergilendirilen mükellefler yapmış oldukları indirimli orana tabi işlemler ile 
istisnaya tabi işlemlerini hasılatlarına dâhil ederler. Ayrıca bu mükelleflerin indirim hakkı 
bulunmadığından iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin iade talebinde bulunulması da söz 
konusu değildir. 

 Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi olan mükelleflerin mal teslimi ve hizmet ifalarında 
alıcılar tarafından KDV tevkifatı yapılmayacaktır. Ancak bu mükelleflerin tam ve kısmi tevkifata 
tabi mal ve hizmet alımlarında KDV tevkifatı uygulayacakları tabiidir. 

 Bu mükellefler, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre defter tutmak ve belge düzenlemek, bu 
defter ve belgeleri muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklamak ve gerektiğinde 
yetkililere ibraz etmek zorundadırlar. 

 Öte yandan, hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi olan mükelleflerin düzenleyecekleri 
belgelerde hesaplanan KDV tutarları, KDV mükellefi alıcılar tarafından genel esaslara göre 
indirim konusu yapılabilir. 

 3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, hasılat esaslı vergilendirme usulüne 
geçen mükelleflerin, bu usule geçtikleri dönemden itibaren iki yıl boyunca bu usulden 
çıkamayacakları hüküm altına alınmıştır. 

 Buna göre, hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, bu usule geçtikten sonra 
en az 24 ay süreyle bu usulü uygulamak zorundadırlar. Bu süre geçtikten sonra gerçek usulde 
vergilendirmeyi isteyen mükellefler bağlı oldukları vergi dairesine başvurur ve başvuru üzerine 
vergi dairesi tarafından başvuru tarihini içine alan vergilendirme dönemini takip eden 
dönemden itibaren gerçek usulde KDV mükellefiyeti tesis edilir. 

 Bu mükelleflerin hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçtikleri tarihte KDV beyannamesinde 
yer alan devreden KDV tutarları ile hasılat esasına göre vergilendirildikleri dönemlere ilişkin 
yüklenilen KDV tutarlarının gelir/kurumlar vergisi uygulamasında gider veya maliyet unsuru 
olarak dikkate alınması gerektiğinden bu tutarların gerçek usule geçişte indirilecek KDV olarak 
dikkate alınması mümkün değildir. 

 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı 
Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını 
kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu 
hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil 
eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak 
sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları 
içinde, otobüsle (sürücüsü dâhil en az on sekiz oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma 
faaliyetlerine ilişkin 3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan hasılat esaslı 
vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak 
belirlenmiştir. 

 Hasılat esaslı vergilendirme usulünden sadece 5216 sayılı Kanun ile 5393 sayılı Kanun 
kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu 
taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve 
gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs 
işletmeleri yararlanabilir. Ancak belediyeler bünyesinde kurulmuş ve otobüsle toplu taşıma 
faaliyeti ile iştigal eden iktisadi işletmeler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 
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veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hasılat esaslı vergilendirme usulünden 
yararlanamazlar. 

 Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için toplu taşıma hizmetine ilişkin bedellerin tamamının 
elektronik ücret toplama sistemi aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir. Hizmet bedelinin 
(ücretinin) bir kısmının elektronik ücret toplama sistemiyle, bir kısmının nakit veya başka 
yöntemlerle tahsil edilmesi halinde, hasılat esaslı vergilendirme usulünden yararlanılması 
mümkün değildir. 

 Ayrıca bu uygulamadan, yalnızca il sınırları içinde otobüs ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde 
bulunan mükellefler yararlanabilir. Dolayısıyla bir il sınırları içinde başlayıp, başka bir il sınırları 
içinde sona eren güzergâhlarda yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu 
uygulamadan yararlanması mümkün değildir. 

 Hasılat esaslı vergilendirme usulünü tercih edecek mükelleflerin, toplu taşımacılık faaliyetini 
sürücüsü dâhil en az on sekiz oturma yeri olan otobüslerle yapmaları gerekmektedir. Halk 
otobüsü adı altında bu özellikleri taşımayan taşıtlarla (minibüs, dolmuş, taksi dolmuş vb.) 
toplu taşımacılık hizmeti sunan mükelleflerin bu usulden yararlanmaları mümkün değildir. 

 Diğer taraftan, mükelleflerin bu kapsamda vergilendirilebilmeleri için münhasıran otobüsle 
toplu taşıma faaliyetinde bulunulması gerekmektedir. Bu faaliyetin yanında başka faaliyetleri 
de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamazlar. 

 
İmalat sanayiine yönelik yatırım teşviklerinde KDV 
Yine bu Tebliğ ile KDVGU Tebliğinin (II/E-7.) bölümünün birinci paragrafı değiştirilmiştir. KDV 

Kanunun geçici 37 nci maddesinde, “İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; 
a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yıllarının altı aylık 
dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri 
izleyen bir yıl içerisinde, 
b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yılları sonuna kadar indirim 
yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi 
mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen 
vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 
Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun 
meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar. 

 
Keza KDV Kanunu Geçici 37 inci maddesinde yer alan İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik 

belgesi kapsamındaki işlere âit süreler de Bu Tebliğ ile uzatılmıştır. 
 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 

 

EK:  

- 25 No. KDVGU Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ  
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