
                                                     

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

13.10.2016 

Sirküler, 2016/30 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu : 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

yayımlanmıştır. 

 

 04/10/2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan değişikliklerden özetle 

şöyledir. 

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre 

üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile yem 

teslimlerinde istisna getirilmiştir. 

 

- Büyük Yatırımlar (500 milyon liranın üzerindeki sabit yatırımlar) da inşaat işleri 

nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen 

KDV’nin iadesi öngörülmüştür.  
 

- Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin 

yurtdışından temin edilen hizmetler dolayısıyla sorumlu sıfatıyla ödenmiş KDV’ler 

ile ithalat işlemlerine ilişkin ödenmiş olan KDV’lerin mükellefin vergiye tabi 

işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi sağlanmıştır. 
 

- DİİB sahibi mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin 

temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından 

KDV hesaplanarak teslimi mümkün değildir. Buna rağmen KDV hesaplanarak 

teslim edilmesi halinde, ihracatçılara bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin 

iadesi yapılamaz. İhraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV bu 

uygulamanın dışında tutulmuştur. 
 

- KDV iade alacaklarının, ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsubu talep 

edilemeyecektir.  
 

- Sahte belge düzenleme riski nedeniyle incelemeye sevk edilen mükellefler 

komisyon tarafından değerlendirilerek Özel Esaslar kapsamına alınabilecektir. 
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- Bilinen adreslerinde bulunamayan mükelleflerin, mükellefiyeti kapatılarak özel 

esaslara alınacaktır. 
 

- Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma, Beyanname 

vermeme, Adresinde bulunamama, Defter ve belge ibraz etmeme gibi olumsuz 

tespitlerden dolayı Özel Esaslarda olanların 6736 sayılı Kanun kapsamında 2011, 

2012, 2013, 2014 ve 2015 takvim yıllarında KDV artırımında bulunmaları ve 

artırım tutarlarının tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından 

çıkarılacaktır. 
 

- Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara 

ilişkin yazılım teslimi ve hizmetlerdeki istisna süresi 31.12.2020 taihine kadar 

uzatılmıştır. 

 

Sözkonusu Tebliğin tam metnine aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz. 

http://www.gib.gov.tr/node/114891 

 

 

Bilgilerinize Sunarız. 

 

Saygılarımızla; 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş.  
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