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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2018/58 

TARİH: 12/10/2018 

KONU 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ (Seri No: 21) Yayınlamıştır. 

 

10.10.2018 tarihli ve 30561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Seri No.lu Katma Değer 

Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; 

• KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümünün yedinci ve sekizinci paragrafları 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yapılan bu değişiklik ile KDV Kanunu tevkifat uygulaması 

kapsamındaki bir işleme ilişkin olarak alıcının KDV tevkifatını beyan etmemesi ve/veya eksik 

beyan etmesi durumunda yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar netleştirilmiştir. 

Eski Şekli Yeni Şekli 
Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik 

beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan 
edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak 
tarhiyatta vergi aslı aranmaz.  
 

Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi 
gerekirken satıcı tarafından beyan edilen KDV’nin 
ödenmiş olması halinde, bu verginin normal vade 
tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin 
ödenmemiş olması halinde ise normal vade 
tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine 
kadar gecikme faizi uygulanır. 

Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik 
beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan 
edilmiş ve Hazineye ödenmiş olması halinde sorumlu 
adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmaz. Sorumlu 
tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı 
tarafından beyan edilen ve Hazineye ödenen bu 
verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe 
kadar hesaplanan gecikme faizi alıcıdan aranır. 

Söz konusu vergi satıcı tarafından beyan 
edilmiş olmakla birlikte, tahakkuk eden verginin 
ödenmemesi veya ödenecek KDV çıkmaması 
nedenleriyle Hazineye ödenmeyen vergi ile buna bağlı 
ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aranır. 

 

 

• Aynı Tebliğin “Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve 

Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna” uygulaması ile ilgili (II/B-15.2.1.) 

bölümünün ikinci paragrafının sonuna eklenen cümle ile; KDV Kanununun 13 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan istisna kapsamında üniversitelere 

bağışlanacak tesise ilişkin inşaat ruhsatının alınamaması halinde, istisna kapsamında alınacak 

mal ve hizmet listesinin onayında inşaat ruhsatı yerine üniversitenin inşaatla ilgili biriminin 

uygun görüşünün yeterli olduğu belirtilmiştir. 
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• Aynı Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünün sekizinci paragrafı ile (III/B-3.1.2.) bölümünün beşinci 

paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yapılan bu değişiklik ile İndirimli orana tabi 

işlemlerde azami iade tutarının (kümülatif iade) belirlenmesinde, ay içerisinde azami iade 

edilebilir tutarı aşan yüklenim tutarı doğrudan yüklenimler ile sınırlandırılmış, genel giderler 

ve sabit kıymet alımları nedeniyle yüklenilen KDV tutarlarının bu hesaplama dışında tutulması 

sağlanmıştır.  

 

Eski Şekli (III/B-3.1.1.) bölümü Yeni Şekli (III/B-3.1.1.) bölümü 
Diğer taraftan indirimli orana tabi teslim 

veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz 
konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi 
arasındaki farkın, (% 1) oranına tabi işlemler için işlem 
bedelinin (% 17)’sini, (% 8)’e tabi işlemler için ise 
işlem bedelinin (% 10)’unu aşan kısmı, iade hesabına 
dahil edilmez. Azami iade tutarının belirlenmesinde 
iade talebinde bulunulan döneme kadar yapılan 
toplam işlem bedeli dikkate alınır, ay içi 
hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın aşılması 
bu durumu değiştirmez. Ancak işlemin bünyesine 
doğrudan giren harcamalara ilişkin olarak yüklenilen 
verginin, azami iade tutarını aşması halinde, 
mükellefin iade talebi, aşan kısım için münhasıran 
vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. 

Diğer taraftan indirimli orana tabi teslim veya 
hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu 
işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın, 
(% 1) oranına tabi işlemler için işlem bedelinin (% 
17)’sini, (% 8)’e tabi işlemler için ise işlem bedelinin 
(% 10)’unu aşan kısmı, iade hesabına dahil edilmez. 
Azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde 
bulunulan döneme kadar yapılan toplam işlem bedeli 
dikkate alınır, ay içi hesaplamalarda doğrudan 
yüklenimler nedeniyle azami iade edilebilir tutarın 
aşılması bu durumu değiştirmez. Ancak işlemin 
bünyesine doğrudan giren harcamalara ilişkin olarak 
yüklenilen verginin, azami iade tutarını aşması 
halinde, mükellefin iade talebi, aşan kısım için 
münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre 
yerine getirilir. 

 

Eski Şekli (III/B-3.1.2.) bölümü Yeni Şekli (III/B-3.1.2.) bölümü 
Yıllık iadelerde azami iade tutarının 

belirlenmesinde, iade talebinde bulunulan yıldaki 
toplam işlem bedeli esas alınır, ay içi hesaplamalarda 
azami iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu 
değiştirmez. 

Yıllık iadelerde azami iade tutarının belirlenmesinde, 
iade talebinde bulunulan yıldaki toplam işlem bedeli 
esas alınır, ay içi hesaplamalarda doğrudan 
yüklenimler nedeniyle azami iade edilebilir tutarın 
aşılması bu durumu değiştirmez. 

 

İlgili Tebliğin orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir. 
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