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                                                   DUYURU 2017-16 

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 
HAKKINDA 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)18 Şubat 2017 Cumartesi 
Resmî Gazete Sayı : 29983 ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi 
ile Maliye Bakanlığı’na verilmesi gereken muhtasar beyanname birleştirilmiş ve “Muhtasar Ve 
Prim Hizmet Beyannamesi” adını almıştı, ayrıca söz konusu kanun ile Muhtasar Ve Prim Hizmet 
Beyannamesi verilmesine ilişkin idari para cezası düzenlenmişti. 

v Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçeriği 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 98/A maddesi eklenmiştir. Söz konusu maddeye göre, 
muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar 
beyanname ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi 
gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte 
sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine 
mahsustur. 

v Yetkili Makamlar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığıdır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen 98/A maddesine göre; muhtasar beyanname ile aylık 
prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya 
kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hasılatları, istihdam edilen işçi 
sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar 
ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya 
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
müştereken yetkili kılınmıştır. 
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v Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilme Süresi 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde Gelir Vergisi Kanununun 98 inci 
maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkate alınacaktır. Buna göre Muhtasar Ve Prim Hizmet 
Beyannamesi ilgili olduğu ayı takip eden ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar bağlı olunan 
vergi dairesine verilecektir.        …………………………………………………………………… 
 
Maliye Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin 
verilme zamanını belirlemeye yetkili kılınmıştır.  

v Tahakkuk Fişi Elektronik Ortamda Verilecek 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 28 inci maddesine yeni fıkra eklenmiştir. Yapılan ekleme ile 
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin 5510 sayılı Kanun kapsamında oluşturulan kısmına 
ilişkin olarak düzenlenen tahakkuk fişinin, mükellefe veya elektronik ortamda beyanname 
gönderme yetkisi verilmiş diğer kişilere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda 
gönderilmesi düzenlenmiştir. 

v Meslek Mensubuna Müşterek ve Müteselsilen Sorumluluk Getirildi 

5510 sayılı Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına ekleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme 
ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil 
eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest 
muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve 
müteselsilen sorumlu tutulmuştur.                              …………………………………………….. 
 
Ayrıca, Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan 
değişiklik ile 5510 sayılı Kanun gereğince Kuruma verilecek belge ve bildirimlerin 3568 sayılı 
Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından da verilebilmesi amacıyla düzenleme 
yapılmıştır. 

v Teşvik Şartlarında Düzenleme Yapıldı 

5510 sayılı Kanun’da düzenlenmiş olan 5 puanlık ve 6 puanlık prim indirimi teşviklerinden, 
büyük ölçekli yatırımların teşvikinden ve asgari ücret teşvikinden faydalanmak için gerekli olan 
koşullardan olan aylık prim ve hizmet belgelerinin süresinde verilmesi yükümlülüğüne Muhtasar 
Ve Prim Hizmet Beyannamesinin süresinde Maliye Bakanlığına verilmesi şartı eklenmiştir. 
Getirilen bu düzenleme, Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmeye başlanmasıyla 
birlikte uygulanmaya başlanacak doğal süreç için gerekli yasal değişikliği içermektedir. 
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v Diğer Düzenlemeler ve Sigortalı Çalıştırmama Hali 

Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu’nun 86 ncı maddesinde bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile 86 ncı maddedeki aylık prim ve hizmet belgesinin içeriği ve 
verilmesi ile ilgili hususlar mülga edilmiş ve Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin hayata 
geçirilmesi sonucu çıkartılacak yönetmeliğe göre işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna 
benzer şekilde sigortalıların eksik gün belgelerinin verilmesi ve ilgili diğer hususlar da 
çıkartılacak yönetmeliğe havale edilmiştir.       …………………………………………………… 
 
Ayrıca yapılan ekleme ile işverenin sigortalı çalıştırmaya son vermesi halinde durumu 15 gün 
içinde SGK’ya bildirmesi yükümlülüğü getirilmiştir. 

v Afet Durumunda Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesi 
Yeniden Düzenlendi 

Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu’nun “Afet durumunda belgelerin verilme 
süresi ve primlerin ertelenmesi” başlıklı 91 inci maddesi yeniden düzenlenmiştir. Yapılan 
değişiklik ile “yangın, su baskını, yer kayması, deprem” gibi afetlere “sel ve kuraklık” afetleri ile 
ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj halleri eklenmiştir. Buna göre; Yangın, su baskını, 
sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi 
nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, 4/b kapsamındaki sigortalılar ile 
primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin 
meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine 
düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması hâlinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet 
tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana 
geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka 
veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir. 
 
Yukarıda belirtilen durumlar ile Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen vaka, 
afet veya mücbir sebep hâllerinde Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması 
gereken başvuruların vakanın, afetin veya mücbir sebebin meydana geldiği tarihi takip eden üç ay 
içinde Kuruma verilmesi veya yapılması hâlinde, süresinde verilmiş veya yapılmış sayılır. 
 
Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep 
hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak 
zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken 
her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer 
Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın 
etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve 
ertelemeye Kurum yetkilidir.  …………………………………………………………………… 
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Kuruma olan borçların ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme 
cezası ve gecikme zammı uygulanmaz. 

v Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Yeni İdari Para Cezası 
Düzenlemesi Getirilmiştir 

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasına (m) bendi eklenmiştir. Söz konusu 
düzenleme ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemesi halinde uygulanan idari para 
cezasından farklı olarak tutulan defter türüne ve eksik tahakkuk ettirilen prim tutarına göre ceza 
tutarı farklılaştırılmıştır. 

Söz konusu bende göre, Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına 
dayanak teşkil eden Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesindeki sigortalıların, prime esas 
kazançlarının veya 
hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için; 

1. Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla 
beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında, 

2. Beyannamenin ek olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her 
bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri 
tutarında, 

3. Ek beyannamenin, 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen 
düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek 
beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında, 

4. Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş 
memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi 
mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da 
bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve 
kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği 
veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan 
sigortalılarla ilgili olması hâlinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, 
işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir 
işyeri için, 

1. Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına 
göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını 
geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında, 

2. Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını 
geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında, 

3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti 
geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında, 
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5) Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının 
eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, 
işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, 
iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında, 
 

idari para cezası uygulanır. 

v Meslek Kodu Uygulaması İle İlgili İdari Para Cezası Getirilmiştir 

5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasına (n) bendi eklenmiştir. Buna göre, 
muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun 
meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek 
üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri 
tutarında idari para cezası uygulanacaktır.    ………………………………………………………. 
 
Ancak söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi 01/01/2018 olarak belirlenmiştir… 

v Geçiş Hükümleri 

Kanun ile 5510 sayılı Kanuna Ek Madde 12 eklenmiştir. Bu madde ile Muhtasar Ve Prim Hizmet 
Beyannamesinin uygulanmaya başlamasından önceki tarihlerde verilmesi gereken aylık prim ve 
hizmet belgeleri için değişikliklerden önceki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/
20170218.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170218.htm  

 
 
İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
                       Saygılarımızla  
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15 Şubat 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29980 

TEBLİĞ 
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

 
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(SERİ NO: 11) 

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer 
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b) bendinde 
yer alan “ – Bankalar,” satırından sonra gelmek üzere “ – Büyükşehir belediyelerinin su ve 
kanalizasyon idareleri,” satırı eklenmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.5.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan 
veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa 
edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti 
kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.” 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar 
eklenmiştir. 

“Diğer taraftan fazla veya yersiz tevkif edilen KDV’nin alıcı tarafından beyan edilip 
ödenmiş olması halinde, alıcı ve satıcının yazılı talebi üzerine, alıcıya fazla veya yersiz ödenen 
KDV’nin iade edilmemesi kaydıyla, fazla veya yersiz tevkif edilen vergiye göre satıcının yapmış 
olduğu beyana ve bu beyana istinaden kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iadeye ilişkin 
herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, fazla veya yersiz KDV tevkif 
edildiğinin, satıcıya KDV iadesi yapılmadan önce anlaşılması halinde, fazla veya 
yersiz tevkifata ilişkin satıcıya KDV iadesi yapılmaz. Bu durumda 
işlemlerin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir. 

Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında 
değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne 
yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL 
KDV üzerinden (2/10) oranına tekabül eden 80 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV 
Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif 
edilmeyen 320 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 80 TL 
KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerektiğinin 
sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri halinde, (B) 
İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir düzeltme 
yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’nefazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye ilişkin 
herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.” 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünün sekizinci ve onuncu paragrafları 
sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu ile yerine getirilir.” 
“5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya YMM raporuna 
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göre yerine getirilir. İadenin YMM raporu ile talep edilmesi ve bu iadenin 5.000 TL’yi aşan kısmı 
için teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, YMM raporu 
sonucuna göre çözülür.” 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/A-3.3.) bölümünün birinci paragrafının sonuna aşağıdaki 
cümleler eklenmiştir. 
“Bu belgenin alınamadığı durumlarda, istisna kapsamında işlemi beyan eden mükellefin ilgili 
ülkede kendisine verilen roaming hizmetine KDV uygulanmadığını tevsik eden fatura örneği de bu 
belgenin yerine geçer. Ancak, bu şekilde tevsik edilmiş olsa dahi ilgili ülkede karşılıklılık 
uygulanmadığının tespit edilmesi halinde, daha önce hesaplanmayan KDV ve buna ilişkin ceza ve 
faizlerin mükelleften aranacağı tabiidir.” 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin (II/A-8.9.) bölümünün birinci paragrafı aşağıda yer alan ilk 
paragraftaki şekilde değiştirilmiş, aşağıda yer alan diğer paragraflar aynı bölüme sırasıyla ikinci ve 
üçüncü paragraf olarak eklenmiştir. 

“3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde, ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade 
edilecek katma değer vergisinin, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan 
vergiden, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden 
sonra kalan tutardan fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır.” 

“İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek 
faturada KDV hesaplanmaz. Bu kapsamda düzenlenen faturaya; "3065 sayılı KDV Kanununun 
(11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine 
matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV hesaplanmamıştır." ifadesi yazılır. 
Ayrıca söz konusu faturada, imalatçı tarafından düzenlenen faturanın tarih ve sayısına yer verilir. 

İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında, imalatçı aleyhine 
ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere, imalatçı aleyhine matrahta meydana 
gelen değişikliğe ilişkin verginin (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ihraç 
kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutar) ihraç kayıtlı 
teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşüleceği tabiidir.” 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin (II/A-9.1.) bölümünün son paragrafının birinci cümlesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB 
sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların 
üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka 
genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.” 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (II/F-4.9.) bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

“4.9. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri 
3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest 

bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’den müstesnadır. 
Söz konusu istisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile serbest 

bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri girmektedir. İhraç amaçlı yük 
taşıma işleri dışında, yurtiçinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine 
yönelik olarak verilen hizmetler KDV’ye tabidir. 

Buna göre, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının 
taşınması işi KDV’den istisnadır. Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacak 
malların yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması da 
istisna kapsamında değerlendirilecektir. Diğer taraftan serbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma 
işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında değerlendirilmeyeceğinden KDV’ye tabi olacaktır. 

Örnek 1: Serbest bölgede faaliyet gösteren (A) firmasına serbest bölgeye gelinerek makine 
bakım-onarım hizmeti verilmesi 3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesi kapsamında KDV’den 
istisna iken, (A) firmasının serbest bölge dışından araç kiralaması KDV’ye tabi bulunmaktadır. 

Örnek 2: Serbest bölgede faaliyet gösteren (A) A.Ş., serbest bölgede üreteceği mallara 
ilişkin yurtiçinden satın aldığı hammaddeleri (B) Nakliyat Ltd. Şti.’ne taşıttırmıştır. (A) A.Ş. bu 
hammaddeleri kullanarak ürettiği malların bir kısmını ihraç etmiş, ihraç edilen malların limana 
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kadar taşınması işini de yine (B) Nakliyat Ltd. Şti.’neyaptırmıştır. Ürettiği malların kalan kısmını 
da yurtiçine satmış ve söz konusu malları (D) Nakliyat A.Ş.’ne taşıttırmıştır. Bu durumda, (B) 
Nakliyat Ltd. Şti. tarafından yapılan taşıma işleri KDV’den istisna olacak, (D) Nakliyat A.Ş. 
tarafından yapılan taşıma işi ise ihraç amaçlı yük taşıma işi olmadığından KDV’ye tabi olacaktır.” 

MADDE 9 – Aynı Tebliğin (III/B-2.1.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan 
“Kanunu51”, “Kanun52” ve “Kanununun53” ibareleri sırasıyla “Kanunu”, “Kanun” ve 
“Kanununun” olarak değiştirilmiş ve aynı bölümün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. 

“3065 sayılı Kanunun (10/a) maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın 
teslimi veya hizmetin yapılması; (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin 
yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen 
miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran 
olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır. 

Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı 
olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana 
geleceğinden bu faturada gösterilen KDV’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun 
fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV 
oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas 
alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan 
KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir 
düzeltme yapılmayacaktır.” 

MADDE 10 – Aynı Tebliğin (III/B-3.1.2.) bölümünün altıncı paragrafının birinci cümlesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 11 – Aynı Tebliğin (III/B-3.1.3.1.) bölümüne ilişkin “Örnek 1”de yer alan 
“mobilya,” ibaresinden sonra gelmek üzere “perde, avize,” ibaresi, “Örnek 1”in sonuna ise 
aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“Diğer taraftan 150 m²’nin altındaki konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş 
teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara 
ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilebilecektir.” 

MADDE 12 – Aynı Tebliğin (III/B-3.2.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan 
“mahsup talepleri” ibaresi “mahsuben iade talepleri YMM raporu,” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 13 – Aynı Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünün birinci paragrafında yer alan 
“doğalgaz borçlarına” ibaresi “doğalgaz borçları ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri 
elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlarına” 
şeklinde değiştirilmiş olup, aynı bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının mükelleflerin organize 
sanayi bölgelerinden temin ettikleri elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım 
payları ve aidatlara ilişkin borçlarına mahsubu da yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 
yerine getirilir.” 

MADDE 14 – Aynı Tebliğin (III/B-3.3.) bölümünün yedinci paragrafı yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 15 – Aynı Tebliğin (III/B-3.4.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar 
eklenmiştir. 

“Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağı 
doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı iade edilir. Buna göre, indirimli orana tabi 
olup tevkifat uygulanan işlemlerden doğan KDV iade talepleri, bu Tebliğin (I/C-2.1.5.) bölümünde 
yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir. 

Diğer taraftan indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade tutarının hesaplanmasına 
ilişkin tablonun “Hesaplanan KDV” sütununa, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin 
tamamı (tevkif edilen tutar dahil) yazılır. 

Örnek: (A) firması, dokumacı (B) firmasına 100.000 TL’lik tiftik teslim etmiştir. İndirimli 
orana tabi (%8) bu teslimde hesaplanan KDV (100.000x0,08=) 8.000 TL olup söz konusu teslim 
aynı zamanda (9/10) oranında tevkifata tabidir. (A) firmasının hem tevkifata tabi hem de indirimli 
orana tabi bu işleminde, tevkifata tabi tutulan (8.000x0,90=) 7.200 TL KDV’nin tevkifata ilişkin 
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usul ve esaslar çerçevesinde iadesi talep edilecektir. (A) firmasının indirimli orana tabi işlemler 
nedeniyle iade talep etmesi durumunda ise, hesaplama tablosunun hesaplanan KDV sütununa, 
hesaplanan KDV’nin kısmi tevkifat uygulanmadan önceki tutarı olan 8.000 TL yazılacaktır.” 

MADDE 16 – Aynı Tebliğin (III/B-3.4.7.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla 
birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 

“3.4.8. Vergi İnceleme Raporuna Göre Mahsuben İade 
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının, vergi inceleme raporuna göre 

Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara mahsubunun talep edilmesi halinde, mahsup 
işlemi vergi inceleme raporu dışında kalan diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla standart 
iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla teminat aranmadan yapılır. Vergi 
inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmemiş olması kaydıyla mahsuben iade 
talep edilen borcun vade tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği 
tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanmaz.” 

MADDE 17 – Aynı Tebliğin (III/B-3.6.) bölümünde yer alan Tabloların (Tablo 1, Tablo 2 
ve Tablo 3) altıncı sütunlarında yer alan “ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV 
TUTARI” ibaresi “ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADEYE ESAS KDV TUTARI” olarak 
değiştirilmiştir. 

MADDE 18 – Aynı Tebliğin (III/C-5.6.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar 
eklenmiştir. 

“Diğer taraftan, düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle ilgili 
takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından 
kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilir. 

Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti üzerine 
veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu 
vergilerin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin 
gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla, ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması 
mümkündür. 

KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, alıcı tarafından en 
geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden 
ihtarname gönderilmesi üzerine satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı 
tarafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirim 
konusu yapılabilir.” 

MADDE 19 – Aynı Tebliğin (IV/A-1.5.) bölümünün birinci paragrafı yürürlükten 
kaldırılmış, ikinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak 
ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir 
mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı 
girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.” 

MADDE 20 – Aynı Tebliğin (IV/A-4.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

“YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin teminat karşılığı aldıkları iadeye 
ilişkin olarak; 

- İadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili olarak YMM raporu ibraz 
edilmemesi ve ek süre talebinde bulunulmaması, 

- Ek süre talebinin uygun bulunmaması, 
- Altı aylık ek süre içinde de YMM raporunun ibraz edilmemesi 
durumlarında, teminat karşılığı yapılan iade incelemeye sevk edilir ve teminat vergi 

inceleme raporu sonucuna göre çözülür.” 
MADDE 21 – Aynı Tebliğin (IV/A-5.) bölümünün sonuna başlığı ile birlikte aşağıdaki 

bölüm eklenmiştir. 
“5.6. Artırımlı Teminat Uygulaması 
İade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere, 

mükelleflerin Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla YMM 



10	

	

KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden iadelerinde, iade talep dilekçesi ile Tebliğin 
ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin (YMM KDV İadesi Tasdik Raporu 
hariç) tamamlanması sonrasında, nakden iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında (İTUS 
sertifikası sahibi mükellefler için %60’ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde, iade 
işlemi beş iş günü içinde gerçekleştirilir. İadeye ilişkin YMM raporunun iadenin yapıldığı tarihten 
itibaren altı ay içinde verilmemesi halinde, iade talebi sürenin sonunda ivedilikle incelemeye sevk 
edilir. 

İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde, KDVİRA, YMM raporuna ilişkin 
kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller iki ay içerisinde tamamlanır. İade 
hakkı doğuran işlem bazında yapılan bu kontroller sonucunda herhangi bir eksiklik/olumsuzluk 
tespit edilmemesi halinde, YMM raporunun ibraz edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde 
teminat mektubu mükellefe iade edilir. 

Ancak yapılan kontroller sonucunda eksiklik/olumsuzluk tespit edilmesi halinde, bu 
eksikliğin/olumsuzluğun giderilmesi için mükellefe 30 günlük süre verilir. Süresinde 
eksiklikleri/olumsuzlukları gidermeyen mükellefe 30 günlük ek süre verilir. Mükellefe verilen bu 
süreler, teminat mektuplarının iade edilmesine ilişkin iki aylık sürenin hesabında dikkate alınmaz. 
Bu süreler içinde eksikliklerin/olumsuzlukların giderilmemesi halinde haksız iade edilen tutar, 
gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.” 

MADDE 22 – Aynı Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün; 
a) Birinci paragrafında (iii) sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sıra eklenmiş, 
“iv. Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin 

yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde 
düzeltilmemesi” 

b) İkinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 
“Yukarıda dördüncü sıra kapsamında, iade talebinin incelemeye sevki Gelir İdaresi 

Başkanlığı veya Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından yapılabilir. İncelemeye 
sevk, ancak öncesinde vergi dairelerince mükellefin iade dosyasındaki 
eksikliklerin/olumsuzlukların YMM veya mükellef tarafından düzelttirilmesine ilişkin yazının 
yazılması ve belirtilen sürede YMM veya mükellef tarafından gerekli düzeltmelerin mevzuata 
uygun şekilde yapılmaması veya olumsuzluğun giderilmemesi halinde mümkündür. Bu kapsamda 
incelemeye sevk edilen iade talepleri, iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında banka teminat 
mektubu verilmesi halinde yerine getirilir, teminat vergi inceleme raporuna göre çözülür.” 

MADDE 23 – Aynı Tebliğin (IV/E-1.3.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan 
“(IV/E/3.4), (IV/E/3.5),” ibaresi “(IV/E/3.2), (IV/E/3.3),” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 24 – Aynı Tebliğin (IV/E-2.2.) bölümünün ikinci paragrafındaki “(IV/E/3.4), 
(IV/E/3.5),” ibaresi “(IV/E/3.2), (IV/E/3.3),” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 25 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 26 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

 


