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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2018/14 

TARİH: 02/02/2018 

KONU 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No 17) Yayınlanmıştır. 

 

 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri Numaralı  KDV Genel 

Tebliği, 31 Ocak 2018 tarihli 30318 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

 Yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir; 

1. KDV Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler 

 7061 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş 

merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik 

ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip 

ödeneceği, Maliye Bakanlığının elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu hizmetlere ilişkin KDV’nin 

beyanı ve ödemesi aşağıdaki şekilde olacaktır. 

• Elektronik ortamda sunulan hizmetlerin bir işyeri oluşturacak şekilde verilmesi durumunda 

(Türkiye’de bir işyerinin oluşup oluşmadığı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

belirlenir.), bu hizmetlere ilişkin verginin genel esaslar çerçevesinde (1 No.lu KDV 

beyannamesi ile) beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. 

 

• Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV 

mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu 

hizmetlere ilişkin KDV’yi, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis 

ettirmek suretiyle beyan ederler. 

 

• Söz konusu hizmet sunucuları bu işlemlere ilişkin KDV’yi, 3 No.lu KDV beyannamesi ile 

elektronik ortamda beyan ederler. 

 

• Bu kapsamdaki hizmet sunucularının, ilk kez verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesini 

vermeden önce, Gelir İdaresi Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan 

formu doldurmaları gerekmektedir. 

 

• Söz konusu formun elektronik ortamda doldurulup onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler 

Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, hizmet sunucusu adına “Elektronik Hizmet Sunucularına 

Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirilir. 
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• Bu kapsamdaki mükelleflerden ayrıca işe başlama bildirimi aranmaz. Mükellefiyet tesisi 

üzerine internet vergi dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe kullanıcı kodu, parola ve 

şifre verilir. 

 

• Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti tesis ettirenlerin, herhangi bir had ile 

sınırlı olmaksızın beyannamelerini 213 sayılı Kanunun mükerrer 227 nci maddesi uyarınca 

meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu kapsamında olmamaları uygun görülmüştür. 

 

• Elektronik hizmet sunucusunun açıkça belirtilmediği ve bu durumun taraflar arasındaki 

sözleşmeye yansıtılmadığı, düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde hizmete ve elektronik 

hizmet sunucusuna ilişkin bilgilere açıkça yer verilmediği hallerde, elektronik ortamda sunulan 

hizmetlere ilişkin KDV, elektronik hizmet sunumuna aracılık edenler tarafından beyan edilip 

ödenir. 

 

• Öte yandan, müşteriden bedel talep etme, söz konusu hizmete ilişkin genel şartları belirleme 

yetkisi veya hizmeti ifa etme yükümlülüğü bulunanlar, elektronik hizmet sunucusu olarak kabul 

edilir. 

 

2. Teşvik Belgeli Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle 2018 Yılında Yüklenilen 

KDV’nin İadesi 

 İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” başlıklı (II/E-7.) 

bölümünde değişiklik yapılarak uygulamadan yararlanma süresi 2018 yılını da kapsayacak şekilde 

düzenleme yapılmıştır. 

• Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle 2018 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2018-30/6/2018) söz konusu yatırım teşvik 

belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla 

telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2018- 30/6/2019) 

 

• Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle 2018 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2018-31/12/2018) söz konusu yatırım 

teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim 

yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2019- 31/12/2019), 

 

• 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle 2018 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen 

faturalarda yer alan ve 2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin 

izleyen yıl içinde (1/1/2019-31/12/2019) talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade 

olunacaktır. 
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3. Yurt Dışından Alınan Roaming Hizmetlerinde İstisna 

 Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu 

hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması KDV’den istisna tutulmuştur. 

 Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren yurt dışında mobil telefon kullanımlarına ilişkin olarak 

yurt dışındaki GSM operatörleri tarafından Türkiye’de yerleşik GSM operatörüne 

verilen roaming hizmetleri KDV’den istisna olup, bu hizmetler nedeniyle Türkiye’de yerleşik GSM 

operatörü sorumlu sıfatıyla KDV beyanında bulunmayacaktır. 

 Ayrıca, bu hizmetlerin GSM operatörleri tarafından müşterilerine yansıtılması da KDV’den 

istisna olduğundan, GSM operatörleri tarafından müşterilerine düzenlenecek faturalarda yurt dışındaki 

kullanımlara ilişkin yansıtılan roaming bedelleri KDV matrahına dahil edilmez. 

4. Bankalara, Finansal Kiralama Ve Finansman Şirketlerine Borçlu Olanların Ve 

Kefillerinin Borçlarına Karşılık Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna Uygulaması 

 Bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanlar ile kefillerinin borçlarına 

karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, 

finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin 

finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından devir ve teslimi KDV’den istisnadır. Bu istisnanın 

uygulanabilmesi için iştirak hisseleri ile taşınmazların iki yıl aktifte bulundurulması gerekmez. 

 İstisna sadece bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine olan borca karşılık, banka, 

finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılacak devir ve teslimler ile bu taşınmaz ve iştirak 

hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından devir ve tesliminde uygulanır. Borca 

karşılık banka,  finansal kiralama ve finansman şirketleri dışında üçüncü kişilere yapılan satışlar, istisna 

kapsamında değerlendirilmez. 

 Finansal kiralama ve finansman şirketlerinin 1/1/2018 tarihinden önce, borçlarına karşılık 

borçlu ve kefillerden aldıkları taşınmaz ve iştirak hisselerinin 1/1/2018 tarihinden sonraki devir ve 

teslimleri de istisna kapsamındadır. 

 İstisna uygulanabilmesi için, devir ve teslime konu taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankaya, 

finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanlara veya bu borca kefil olanlara ait olması 

gerekir. 

 İstisna, satış yoluyla gerçekleştirilen devir ve teslimlere uygulanır. Bağış, hibe şeklindeki devir 

ve teslimler istisna kapsamı dışındadır. Öte yandan, söz konusu istisna uygulamasında, borçlu olanlar, 

kefiller ile finansal kiralama ve finansman şirketlerinin, taşınmaz ve iştirak hisselerini ticaretini yapmak 

amacıyla aktiflerinde bulundurup bulundurmadıkları dikkate alınmaz. 

Söz konusu Tebliğ'in orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir. 
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Saygılarımızla, 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180131-7.htm

