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Sirküler Numarası : 2018 / 39 

Kanun Adı : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu  

Tebliğ Adı : 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:21) 

 

  

10 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:21) ile bir takım 

değişiklikler yapılmıştır. Tebliğde yer verilen değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

 

1) Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının 

satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı 

aranmaması için söz konusu verginin satıcı tarafından Hazineye ödenmiş olması şartı 

getirilmiştir. 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 aranacaktır. 

 

Öte yandan 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 aranacaktır. 

 

2) KDV Kanunun 13/1-k maddesinde yer alan “Genel ve Özel Bütçeli Kamu 

İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına 

İlişkin İstisna” uygulamasında Üniversitelere yapılacak bağışlarda, uygulama imar planı, 

parselasyon planı veya vaziyet planı olmaması gibi nedenlerle inşaat ruhsatı alınamaması 

halinde, istisna kapsamında alınacak mal ve hizmet listesinin onayında ruhsat yerine 

üniversitenin inşaatla ilgili sorumlu biriminin uygun görüşü aranılacaktır. 

 

3) İndirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yılı içinde talep edilen 

mahsuben iade tutarlarının hesaplanmasında 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 edilmemektedir. Azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde 

bulunulan döneme kadar yapılan toplam işlem bedeli dikkate alınmakta olup; Tebliğ 

değişikliği uyarınca ay içi hesaplamalarda doğrudan yüklenimler nedeniyle azami 

iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu değiştirmeyecektir. 

 

Benzer şekilde izleyen yıl içerisinde talep edilen nakden/mahsuben iade 

tutarlarının hesaplanmasında da azami iade tutarının belirlenmesinde, iade talebinde 

bulunulan yıldaki toplam işlem bedeli esas alınacak olup, ay içi hesaplamalarda 

doğrudan yüklenimler nedeniyle azami iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu 

değiştirmeyecektir. 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

            Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

                 

  

 

 

 
 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 
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