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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 43)

MADDE 1- 26/4/2014 tar�hl� ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Verg�s� Genel
Uygulama Tebl�ğ�n�n (I/C-2.1.1.2.) bölümünün �k�nc� paragrafında yer alan “sorumlu sıfatıyla” �bares� �le üçüncü
paragrafının üçüncü satırında yer alan “- Sorumlu sıfatıyla” �bares�nden sonra gelmek üzere “kanun� süres�nde”
�bareler� eklenm�ş; aynı bölümün üçüncü paragrafının üçüncü satırından sonra gelmek üzere aşağıdak� satır eklenm�ş;
aynı bölümde yer alan “Örnek”�n �k�nc� paragrafının üçüncü cümles� “2 No.lu KDV Beyannames� yanlışlıkla
süres�nden sonra 20 Ağustos tar�h�nde ver�l�rse ve tevk�f ed�len 126 TL tutarındak� KDV 5 Eylül tar�h�nde öden�rse
söz konusu KDV, en erken ödemen�n yapıldığı Eylül dönem�ne �l�şk�n 1 No.lu KDV Beyannames�nde �nd�r�m konusu
yapılab�lecekt�r.” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
“- Sorumlu sıfatıyla kanun� süres�nden sonra beyan ed�len kısmı �se bu beyana �l�şk�n ödemen�n yapıldığı döneme a�t,”

MADDE 2- Aynı Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.3.8.1.) bölümünde yer alan “(4/10)” �bares� “(5/10)” olarak değ�şt�r�lm�ş;
aynı bölümün �k�nc� paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdak� paragraf eklenm�şt�r.

“Ayrıca, dem�r-çel�k ve alaşımlarından mamul ürünler�n payları Borsa İstanbul A.Ş.’de �şlem gören ş�rketler
tarafından tesl�m�nde de tevk�fat uygulanır.”

MADDE 3- Aynı Tebl�ğ�n (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdak� paragraf
eklenm�şt�r.

“Aynı yetk� çerçeves�nde, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek� (I) sayılı l�sten�n (A) bölümü
kapsamında yer alan malların takv�m yılının Ocak-Haz�ran dönem�ndek� tesl�mler�nden doğan KDV �adeler�n�n, en
erken �lg�l� yılın Haz�ran dönem� en geç �lg�l� yılın Kasım dönem� �t�barıyla talep ed�lmes� kaydıyla nakden yapılması
uygun görülmüştür.”

MADDE 4- Aynı Tebl�ğ�n (III/B-3.2.5.) bölümünün sonuna aşağıdak� paragraf eklenm�şt�r.
“2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ek� (I) sayılı l�sten�n (A) bölümü kapsamında yer alan malların

tesl�mler�nden doğan yılı �ç�nde nakden �ade tutarı, Tebl�ğ�n (III/B-3.1.1.) bölümündek� açıklamalar çerçeves�nde
�şlemler�n yapıldığı yılın Ocak-Haz�ran dönem� �ç�n altı aylık olarak ve Haz�ran dönem� sonu �t�barıyla hesaplanır.
Benzer şek�lde, 10.000 TL ve üstündek� nakden �ade talepler�n�n, tem�nat ver�lmeks�z�n verg� �nceleme raporuna göre
sonuçlandırılmasının talep ed�lmes� hal�nde, �ade verg� �nceleme raporunun verg� da�res� kayıtlarına �nt�kal ett�ğ�
tar�hte yapılır.”

MADDE 5- Aynı Tebl�ğ�n (IV/A-1.6.) bölümü başlığı �le b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“1.6. İst�sna Kapsamındak� İşlem�n Gerçekleşmes�nden Sonra İşleme İl�şk�n Mal ve H�zmet Alımları �le İlg�l�

Kur Farkları
Tam �st�sna kapsamındak� b�r �şlem�n gerçekleşmes�nden sonra, söz konusu �şleme �l�şk�n mal ve h�zmet

alımlarına a�t tam �st�sna kapsamındak� �şlem� yapan mükellef leh�ne veya aleyh�ne kur farkı ortaya çıkab�lmekted�r.
Mükellef aleyh�ne ortaya çıkan kur farkı üzer�nden ödenen KDV’ler�n tam �st�sna kapsamındak� �şlem�n

gerçekleşt�ğ� verg�lend�rme dönem�ne �l�şk�n yüklen�len KDV hesabına dah�l ed�lerek �ades�n�n talep ed�lmes�
mümkündür. Ancak, kur farkına �l�şk�n faturanın �ade �şlemler� sonuçlandırıldıktan sonra gelmes� hal�nde, �şlemle
�lg�l� mal ve h�zmet alımlarına a�t kur farkı üzer�nden ödenen ve yüklen�len KDV hesabına dah�l ed�lmes� gereken
KDV, �nd�r�m hesaplarına dah�l ed�ld�ğ� verg�lend�rme dönem�ne �l�şk�n �ade hesabında d�kkate alınab�l�r.

Tam �st�sna kapsamındak� �şlem� yapan mükellef�n mal ve h�zmet alımlarına �l�şk�n olarak leh�ne oluşan kur
farkı neden�yle KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönem beyannames�nde beyan ed�lmes�
gerekmekted�r. Tam �st�sna kapsamındak� �şlem� yapan mükellef�n leh�ne oluşan kur farkının �ade �şlemler�
sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması hal�nde bu tutarın �ade hesabından düşülmes� gerekmekted�r. İadeye konu
ed�lemeyen bu tutarın �se kur farkının ortaya çıktığı dönem �nd�r�m hesaplarına alınması mümkündür. Söz konusu kur
farkının �ade �şlemler� sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması hal�nde �se �ade hesabında herhang� b�r düzeltme
yapılmasına gerek bulunmamaktadır.”

MADDE 6- Aynı Tebl�ğ�n;
a) (IV/A-5.1.) bölümünün (a) alt bend�nde yer alan “tem�nat mektubunun” �bares� “tem�nat mektubunun veya

s�gorta ş�rket� kefalet sened�n�n” olarak, aynı bölümün (c) alt bend�nde yer alan “tem�nat mektupları” �bares� “tem�nat
mektupları veya s�gorta ş�rket� kefalet senetler�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

b) (IV/A-5.2.) bölümüne aşağıdak� paragraf eklenm�şt�r.
“S�gorta ş�rketler� tarafından düzenlenen kefalet senetler�n�n paraya çevr�lmeler� konusunda h�çb�r sınırlayıcı

şart taşımayacak b�ç�mde süres�z ve şartsız, Tahs�lat Genel Tebl�ğ� (Ser�: A Sıra No:1) ek�ndek� örneğe (EK-13) uygun
olarak ve Türk�ye’de yerleş�k s�gorta ş�rketler� tarafından düzenlenm�ş olması gerek�r.”



c) (IV/A-5.4.) bölümünün başlığında yer alan “Tem�nat Mektuplarının” �bares� “Tem�nat Mektuplarının ve
S�gorta Ş�rket� Kefalet Senetler�n�n” olarak, �lk paragrafında yer alan “Tem�nat mektupları” �bares� “Tem�nat
mektupları ve s�gorta ş�rket� kefalet senetler�” olarak, �k�nc� paragrafında yer alan “tem�nat mektuplarının” �bares�
“tem�nat mektuplarının ve s�gorta ş�rket� kefalet senetler�n�n” olarak, aynı paragrafta yer alan “tem�nat mektubunun”
�bares� “tem�nat mektubunun ve s�gorta ş�rket� kefalet sened�n�n” olarak, aynı paragrafta yer alan “tem�nat
mektubunun” �bares� “tem�nat mektubunun/s�gorta ş�rket� kefalet sened�n�n” olarak ve aynı paragrafta yer alan
“bankaların” �bares� “bankalar ve s�gorta ş�rketler�n�n” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

ç) (IV/A-5.5.) bölümünün başlığında yer alan “Tem�nat Mektuplarının” �bares� “Tem�nat Mektuplarının ve
S�gorta Ş�rket� Kefalet Senetler�n�n” olarak, b�r�nc� ve üçüncü paragraflarında yer alan “Banka tem�nat mektubu”
�bareler� “Banka tem�nat mektubu ve s�gorta ş�rket� kefalet sened�” olarak, b�r�nc� paragrafında yer alan “tem�nat
mektuplarının” �bares� “tem�nat mektuplarının ve s�gorta ş�rket� kefalet senetler�n�n” olarak, �k�nc� paragrafında yer
alan “banka tem�nat mektuplarının” �bares� “banka tem�nat mektupları ve s�gorta ş�rket� kefalet senetler�n�n” olarak,
aynı paragrafta yer alan “Bankalar” �bares� “bankalar ve s�gorta ş�rketler�” olarak, “tem�nat mektuplarına” �bares�
“tem�nat mektuplarına ve s�gorta ş�rket� kefalet senetler�ne” olarak, üçüncü paragrafında yer alan “tem�nat mektubunu
veren banka şubes�nden” �bares� “tem�nat mektubunu ve s�gorta ş�rket� kefalet sened�n� veren banka şubes� veya
s�gorta ş�rket�nden” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

d) (IV/A-5.6.) bölümünün b�r�nc� ve �k�nc� paragraflarında yer alan “tem�nat mektubu” �bareler� “tem�nat
mektubu veya s�gorta ş�rket� kefalet sened�” olarak, üçüncü paragrafında yer alan “tem�nat mektuplarının” �bares�
“tem�nat mektuplarının veya s�gorta ş�rket� kefalet senetler�n�n” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

e) (IV/A-6.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “banka tem�nat mektubu” �bares� “banka tem�nat
mektubu veya s�gorta ş�rket� kefalet sened�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

f) (IV/C-2.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “veya banka tem�nat mektubu” �bares� “, banka
tem�nat mektubu veya s�gorta ş�rket� kefalet sened�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 7- Bu Tebl�ğ�n;
a) 2 nc�, 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddeler� yayımını �zleyen ayın başında,
b) D�ğer maddeler� �se yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
MADDE 8- Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


