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KDV UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖZET

:

KDV Uygulama Tebliğinde aşağıdaki konularda değişiklik yapıldı.
1. Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimleri ile
yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarında belediyeler ve il
özel idareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına
sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak
üzere iktisap edilecek olan minibüslerde istisna kapsamına
alınmıştır.
2. Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisna
kapsamına, ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç
güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma
sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri
ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırmageliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması
gereken tesislerin teslimi de dahil edilmiştir.
3. KDV Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına 23/2/2017
tarihli ve 6824 sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile yapılan
düzenlemeyle 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere
yabancılara gayrimenkul satışı istisna kapsamına alınmıştır. Bu
kapsamda Bedelin Türkiye’ye Getirildiğinin Tevsikinde Alıcılar
dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla
satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerinin;
⎯ Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime
konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi,
bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya
⎯ Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından,
transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya,
alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri (proje
adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir
muvafakatname verilmesi
kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak
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kabul edileceği belirtilmiştir.
4. Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine,
Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin
İstisna uygulaması kapsamında mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfında
bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz ve
geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen
madde kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin
inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim
ve hizmetlerin de istisna kapsamında olacağı belirtilmiştir.
5. İTUS ile HİS Sertifikalarının iptal edilmesi ile olarak olumsuz
rapora dayanılarak yapılan tarhiyatın yargı kararları ile terkin
edilmesi halinde mükellefe tekrar sertifika verileceği belirtilmiştir.
Daha önce bu uygulama için nihai yargı kararı aranılıyordu.

15 Ekim 2019 tarihli ve 30919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27 seri No.lu Katma
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV
uygulamalarında bazı değişiklikler yapılmıştır.
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.
1. Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri
maddi hak satış ve kiralamalarında belediyeler ve il özel idareleri ile bunların bağlı
kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu
taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olan minibüslerde istisna
kapsamına alınmıştır.
2. Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin istisna kapsamına, ulusal
güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent
güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar
sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırmageliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin
teslimi de dahil edilmiştir.
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3. KDV Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı
Kanunun 7’nci maddesi ile yapılan düzenlemeyle 1/4/2017 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere yabancılara gayrimenkul satışı istisna kapsamına alınmıştır. Bu
kapsamda Bedelin Türkiye’ye Getirildiğinin Tevsikinde Alıcılar dışındaki gerçek
veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz
transferlerinin;
⎯ Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya
iş yerine ilişkin bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer
verilmesi veya
⎯ Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın
alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş
yerine ilişkin bilgileri (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir
muvafakatname verilmesi
kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edileceği
belirtilmiştir.
4. Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere
Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna uygulaması kapsamında mülkiyeti
Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız,
süresiz ve geri dönüşsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde
kapsamındaki ibadethane ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta
bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve hizmetlerin de istisna kapsamında
olacağı belirtilmiştir.
5. İTUS ile HİS Sertifikalarının iptal edilmesi ile olarak olumsuz rapora dayanılarak
yapılan tarhiyatın yargı kararları ile terkin edilmesi halinde mükellefe tekrar sertifika
verileceği belirtilmiştir. Daha önce bu uygulama için nihai yargı kararı aranılıyordu.
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Tebliği ile yapılan değişiklikler aşağıda verilmiştir.

Tebliğin Önceki Hali

5.
Yatırım
Teşvik
Belgesi
Kapsamında
Makine
ve
Teçhizat
Teslimleri ile Yazılım ve
Gayri Maddi Hak Satış
ve
Kiralamalarında
İstisna
…
5.1. Kapsam

“otobüs (Belediyeler ve İl
Özel
İdareleri
ile
bunların bağlı kuruluşları
ve
hisselerinin
tamamına
sahip
oldukları
şirketlerce
şehir
içi
yolcu
taşımacılığında
kullanılmak üzere iktisap
edilecek olanlar hariç),
minibüs,”

Değişiklik Tebliği
MADDE 1
– 26/4/2014 tarihli ve 28983
sayılı
Resmî
Gazetede
yayımlanan Katma Değer
Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinin
(II/B-5.1)
bölümünün
altıncı
paragrafında
yer
alan
“otobüs (Belediyeler ve İl
Özel İdareleri ile bunların
bağlı
kuruluşları
ve
hisselerinin tamamına sahip
oldukları şirketlerce şehir içi
yolcu
taşımacılığında
kullanılmak üzere iktisap
edilecek
olanlar
hariç),
minibüs,” ibaresi “minibüs,
otobüs (Belediyeler ve İl
Özel İdareleri ile bunların
bağlı
kuruluşları
ve
hisselerinin tamamına sahip
oldukları şirketlerce şehir içi
yolcu
taşımacılığında
kullanılmak üzere iktisap
edilecek olan minibüs ve
otobüsler hariç),” şeklinde
değiştirilmiştir.

Tebliğin Değişiklikten
Sonraki Hali
5. Yatırım Teşvik Belgesi
Kapsamında Makine ve
Teçhizat
Teslimleri
ile
Yazılım ve Gayri Maddi Hak
Satış ve Kiralamalarında
İstisna
…
5.1. Kapsam
1 Sıra No.lu Muhasebe
Sistemi Uygulama Genel
Tebliğinde[22] makine ve
cihazlar, üretimde kullanılan
her türlü makine ve cihazlar
ile bunların eklentileri ve bu
amaçla kullanılan taşıma
gereçleri
şeklinde
tanımlanmıştır.
…
.
Taşıt araçları da makine ve
teçhizat kapsamına girmez.
Bu nedenle otomobil, panel,
arazi taşıtı, (Değişik ibare:
RG-15/10/2019-30919)
minibüs, otobüs (Belediyeler
ve İl Özel İdareleri ile
bunların bağlı kuruluşları ve
hisselerinin tamamına sahip
oldukları şirketlerce şehir içi
yolcu
taşımacılığında
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kullanılmak üzere iktisap
edilecek olan minibüs ve
otobüsler hariç), kamyonet,
kamyon, treyler ve çekici
(Euro normlarına uygun
yeşil motoru haiz olan
çekiciler hariç) gibi taşıt
araçları
istisnadan
faydalanamaz.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin
(II/B-7.1.)
bölümünün
dördüncü
paragrafından
sonra
gelmek
üzere
aşağıdaki
paragraf
eklenmiştir.
“Diğer
taraftan,
ulusal
güvenlik kuruluşlarınca milli
savunma ve iç güvenlik
ihtiyaçları için kullanılan kent
güvenlik ve plaka tanıma
sistemleri dahil tarama,
tanıma ve takip sistemleri,
radar sistemleri ile istisna
kapsamındaki araç, silah ve
sistemlerine
ilişkin
araştırma-geliştirme ve test
faaliyetlerine yönelik zorunlu
olarak kullanılması gereken
tesislerin teslimi de bu
istisna
kapsamında
değerlendirilir.”

7. Ulusal Güvenlik Amaçlı
Teslim ve Hizmetlere İlişkin
İstisna
7.1. Kapsam
Bu istisna;
- Millî Savunma Bakanlığı,
- (Ek satır:RG-5/12/201730261) Adalet Bakanlığı,
- Jandarma Genel
Komutanlığı,
- Sahil Güvenlik
Komutanlığı,
- Savunma Sanayii
Müsteşarlığı,
- Milli İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı,
- Emniyet Genel Müdürlüğü,
- Gümrük Muhafaza Genel
Müdürlüğüne
(bu kurum ve kuruluşlar
sonraki bölümlerde “Ulusal
Güvenlik Kuruluşları” olarak
adlandırılacaktır.) aşağıda
belirtilen mal teslimleri ile
hizmet ifalarında
uygulanabilir.
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Bu kuruluşlara istisna
kapsamında mal teslimi ya
da hizmet ifasında
bulunmayı taahhüt eden
mükelleflere (yüklenicilere)
kapsam ve niteliği ulusal
güvenlik kuruluşları
tarafından onaylanacak mal
teslimleri ile hizmet
ifalarında da istisna
uygulanır.
İstisna kapsamına, ulusal
güvenlik kuruluşlarına;
- Uçak, helikopter, gemi,
denizaltı, tank, panzer, zırhlı
personel taşıyıcı, roket, füze
ve benzeri araç ve silahlar
ile bunların oluşturduğu
sistemlerin teslimi,
- Bu araç, silah ve
sistemlere ilişkin mühimmat,
teçhizat, yedek parça ve
eklentilerinin teslimi,
- Yukarıda belirtilen araç,
silah ve sistemlerin ar-ge,
yazılım, üretim, montaj,
tadil-bakım-onarım ve
modernizasyonuna ilişkin
mal teslimi ve hizmet ifaları,
girmektedir.
Bu çerçevede söz konusu
araç, silah ve sistemlerin
temini kapsamında alınan
eğitim hizmetleri de
istisnadan yararlanır. Aynı
şekilde, idari ve hizmet
araçları dışında kalan
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muharebe ve taktik
harekâtla ilgili savunma
gereksinmelerini karşılamak
üzere, özel olarak muharebe
için imal edilen zırhlı veya
zırhsız, silahlı veya silahsız
motorlu araçların teslimleri
de istisna kapsamında
mütalaa edilir.
(Ek paragraf: RG15/10/2019-30919) Diğer
taraftan, ulusal güvenlik
kuruluşlarınca milli savunma
ve iç güvenlik ihtiyaçları için
kullanılan kent güvenlik ve
plaka tanıma sistemleri dahil
tarama, tanıma ve takip
sistemleri, radar sistemleri
ile istisna kapsamındaki
araç, silah ve sistemlerine
ilişkin araştırma-geliştirme
ve test faaliyetlerine yönelik
zorunlu olarak kullanılması
gereken tesislerin teslimi de
bu istisna kapsamında
değerlendirilir.
Ulusal Güvenlik
Kuruluşlarına sadece
yukarıda belirtilen
kapsamdaki teslim ve
hizmetlerde istisna
uygulanabilecek, bu
kuruluşların diğer
harcamaları genel hükümler
çerçevesinde vergiye tabi
olacaktır. Buna göre, ulusal
güvenlikle ilgili kuruluşların
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yemek, giyecek, hizmet
binası, her türlü büro
malzemesi, mefruşat,
kırtasiye, bentte sayılanlar
dışındaki araç alımları,
taşıma işleri, istisna
kapsamına girmeyen iktisadi
kıymetlerin imal, inşa, tadil,
bakım, onarım harcamaları
ve benzeri alımlar istisna
kapsamında
değerlendirilmez.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin
(II/B-12.2.2.)
bölümünün
birinci paragrafından sonra
gelmek üzere aşağıdaki
paragraf eklenmiştir.
“Alıcılar dışındaki gerçek
veya tüzel kişiler tarafından
bankalar
aracılığıyla
satıcıların hesabına yapılan
döviz transferleri;
- Döviz transferine
ilişkin
banka dekontunda alıcıya
ve teslime konu konut veya
iş yerine ilişkin bilgilere
(proje adı, adresi, bağımsız
bölüm
numarası)
yer
verilmesi veya
- Dövizi transfer eden
gerçek veya tüzel kişiler
tarafından, transfere konu
tutarın
alıcı
adına
gönderildiğine dair satıcıya,

12.2.2. Bedelin Türkiye’ye
Getirildiğinin Tevsiki
Yurt
dışında
bulunan
dövizin, Türkiye’deki bir
bankaya transfer edilmek
suretiyle getirilmesi esastır.
Dövizin
Türkiye’deki
bankaya transfer edilmesi
durumunda, yapılan transfer
işlemi banka dekontu ile
tevsik edilir. Ödemenin, yurt
dışındaki
bankalar
tarafından
verilen
kredi
kartları
ile
yapılması
mümkün olup, bu kredi
kartları
ile
yapılan
ödemelere ilişkin dövizin
Türkiye’ye getirildiğinin yurt
içindeki
ilgili
banka
tarafından
verilecek
bir
dekont veya yazı ile tevsik
edilmesi gerekir.
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alıcı ve teslime konu konut
veya iş yerine ilişkin bilgileri
(proje adı, adresi, bağımsız
bölüm numarası) içeren
bir muvafakatname verilmesi
kaydıyla istisna
uygulamasında Türkiye’ye
getirilen döviz olarak kabul
edilir.”

(Ek
paragraf:
RG15/10/2019-30919) Alıcılar
dışındaki gerçek veya tüzel
kişiler tarafından bankalar
aracılığıyla
satıcıların
hesabına
yapılan
döviz
transferleri;
- Döviz transferine
ilişkin
banka dekontunda alıcıya
ve teslime konu konut veya
iş yerine ilişkin bilgilere
(proje adı, adresi, bağımsız
bölüm
numarası)
yer
verilmesi veya
- Dövizi transfer eden
gerçek veya tüzel kişiler
tarafından, transfere konu
tutarın
alıcı
adına
gönderildiğine dair satıcıya,
alıcı ve teslime konu konut
veya iş yerine ilişkin bilgileri
(proje adı, adresi, bağımsız
bölüm numarası) içeren
bir muvafakatname verilmesi
kaydıyla istisna
uygulamasında Türkiye’ye
getirilen döviz olarak kabul
edilir.
Yurt dışında bulunan dövizin
Türkiye’ye alıcı tarafından
fiziki olarak getirilmesi de
mümkün olup, bu durumda
dövizin Türkiye’ye getirilmiş
olduğunun
tevsikinde
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gümrük idaresinden alınan
belgeler kullanılır.
Diğer
taraftan,
dövizin
Türkiye’ye fiziken getirilmesi
veya alıcının Türkiye’de
bulunan
hesabına
yurt
dışından transfer edilmesi
durumunda, söz konusu
bedelin
satıcıya
banka
aracılığıyla ödenmesi ve bu
ödemenin banka dekontuyla
tevsik
edilmesi
gerekmektedir.
Yurt
dışından
döviz
olarak
getirilen bedelin satıcıya
Türk Lirası olarak ödenmesi
de mümkündür.
6824 sayılı Kanunun Resmî
Gazetede
yayımlandığı
8/3/2017 tarihinden önce
getirilen dövizler, bu istisna
kapsamında
Türkiye’ye
getirilen
döviz
olarak
değerlendirilmez.
Ancak,
belirli konut veya iş yeri
almak amacıyla bu tarihten
önce getirilen ve satıcıya
ödenen
dövizler,
tevsik
edilmek
şartıyla
istisna
kapsamında teslime konu
edilen konut veya işyerlerine
ilişkin Türkiye’ye getirilen
döviz olarak kabul edilir.
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MADDE 4 – Aynı Tebliğin
(II/B-15.1.3.)
bölümünün
ikinci paragrafının sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Mülkiyeti Türkiye Diyanet
Vakfında
bulunmakla
birlikte,
anılan
Vakıf
tarafından
karşılıksız,
süresiz ve geri dönüşsüz
olarak
Diyanet
İşleri
Başkanlığına tahsis edilen
madde
kapsamındaki
ibadethane ve din eğitimi
verilen
tesislerin
inşası
dolayısıyla bağışta bulunan
söz konusu Vakfa yapılan
teslim ve hizmetler de
istisna kapsamındadır.”

15. Genel ve Özel Bütçeli
Kamu İdarelerine, İl Özel
İdarelerine, Belediyelere ve
Köylere
Bağışlanan
Tesislerin İnşasına İlişkin
İstisna
…
15.1.3. İstisna Kapsamına
Giren İşlemler
İstisna kapsamına; genel ve
özel bütçeli kamu idareleri, il
özel idareleri, belediyeler ve
köylere bağışlanmak üzere
Tebliğin
(II/B-15.1.1.)
bölümünde sayılan tesislerin
inşası dolayısıyla bağışta
bulunacaklara yapılan teslim
ve hizmetler girmektedir.
Söz konusu tesislerin tadil,
bakım ve onarım işlemlerine
yönelik teslim ve hizmetler
istisna kapsamına girmez.
İstisnadan
faydalanılabilmesi için ilgili
idare ve kuruluşlarla bağış
protokolü
imzalanması
şarttır. (Ek cümle: RG15/10/2019-30919) Mülkiyeti
Türkiye Diyanet Vakfında
bulunmakla birlikte, anılan
Vakıf tarafından karşılıksız,
süresiz ve geri dönüşsüz
olarak
Diyanet
İşleri
Başkanlığına tahsis edilen
madde
kapsamındaki
ibadethane ve din eğitimi
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verilen
tesislerin
inşası
dolayısıyla bağışta bulunan
söz konusu Vakfa yapılan
teslim ve hizmetler de
istisna kapsamındadır.
İstisna kapsamındaki tesisin
inşaatı
ile
birlikte
bağışlanması
öngörülen
makine, teçhizat ve tefrişatın
bağışta
bulunacaklara
teslimi, söz konusu makine,
teçhizat ve tefrişatın tesisin
kullanım amacına uygun
olması, mutat olması ve
bağış protokolünde açıkça
belirtilmiş olması kaydıyla
istisna
kapsamında
değerlendirilir.
Söz konusu tesislerin belirli
bir kısmının inşa edilmesine
yönelik
bağışta
bulunulmasına dair protokol
düzenlenmesi
halinde,
bağışta bulunan tarafından
inşa edilmesi öngörülen
kısımla ilgili yapılan teslim
ve hizmetler de istisna
kapsamında değerlendirilir.
Örnek: Bay (A), Milli Eğitim
Bakanlığı
ile
Trabzon/Çaykara’da
20
derslikli ortaokul binasının
%50’sinin
bağışlanmak
üzere inşa edilmesine ilişkin

16.10.2019/159-13
bağış protokolü yapmıştır.
Bay (A), söz konusu okul
binasının %50’lik kısmının
inşasına ilişkin (B) Taahhüt
Ltd. Şti. ile sözleşme
imzalamıştır. Buna göre (B)
Taahhüt Ltd. Şti.nin okul
binasının inşasına ilişkin
Bay (A)’ya vereceği inşaat
taahhüt işi KDV’den istisna
olacaktır.
Bu tesislerin tamamının
veya belirli bir kısmının
inşasına yönelik ilgili idare
ve kuruluşlara nakdi olarak
yapılan bağışlar, ilgili idare
ve kuruluş tarafından istisna
kapsamındaki
tesislerin
inşasına ilişkin yapılacak
mal ve hizmet alımlarında
kullanılsa bile bu alımlar
istisna
kapsamında
değerlendirilmez.
MADDE 5 – Aynı Tebliğin
(IV/B-3.)
ve
(IV/C-3.)
bölümlerinde yer alan “nihai”
ibareleri Tebliğ metninden
çıkarılmıştır.

(IV/B-3.)
3. İTUS Sertifikasının İptal
edilmesi
Kendilerine İTUS sertifikası
verilen mükelleflerle ilgili
olarak,
aşağıdaki
hususlardan
herhangi
birisinin
gerçekleşmesi
halinde İTUS sertifikası iptal
edilir.
Sertifikanın
iptal
edildiği, gerekçesiyle birlikte
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mükellefe
bildirilir.
Mükellefin, bu durumun
bildirildiği tarihi içine alan ve
sonraki dönemlere ait olan
veya önceki dönemlere ait
olup bu tarihe kadar henüz
sonuçlandırılmamış
iadelerinde indirimli teminat
uygulanmaz.
a)
Tebliğin
(IV/B-1.2.)
ayrımında
belirtilen
koşullardan tutarlarla ilgili
olanlar dışındaki şartları
kaybeden mükellefler ile
anılan bölümde belirtilen
tutarlarda ve çalıştırılan işçi
sayılarında %25'i aşan bir
azalma meydana geldiği
anlaşılan
mükelleflerin
sertifikaları iptal edilir.
Mükelleflerin Tebliğin (IV/B1.2.) ayrımındaki tutarlar
karşısındaki durumu, yıllık
kurumlar
vergisi
beyannamesinin
verildiği
tarihi, ortalama işçi sayısına
ilişkin
şart
karşısındaki
durumu ise her bir muhtasar
beyannamenin verildiği tarihi
izleyen 15 gün içinde
mükellefin bağlı olduğu vergi
dairesi
müdürlüğünce/mal
müdürlüğünce tespit edilir.
b) Defter ve belgelerini 213
sayılı Kanundaki süreler
içinde
ibraz
etmeyen
mükelleflerin
sertifikaları
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sürenin dolduğu günü takip
eden gün iptal edilir.
c)
Vergi
borçlarını,
vadesinde
ödemediği
anlaşılan mükelleflere, vade
tarihinden itibaren 7 gün
içinde 6183 sayılı Kanunun
55’inci
maddesinde
öngörülen ödeme emri veya
alacağın
teminata
bağlanmış olması halinde
56’ncı
maddesinde
öngörülen yazı tebliğ edilir.
Tebliğ tarihinden itibaren 7
gün içinde vergi borcunu
ödemeyen
mükelleflerin
sertifikası iptal edilir.
Ancak, takip edilen vergi
borcunun (Mülga ibare:RG15/10/2019-30919)
(…)
yargı kararı veya düzeltme
işlemiyle
tamamen
kaldırılması halinde; yargı
kararının İdare'ye tebliğ
edildiği
veya
düzeltme
işleminin yapıldığı tarihi içine
alan dönem ve izleyen
dönemlerdeki iadeler ile bu
tarihe
kadar
henüz
sonuçlandırılmamış
iadelerde
“İTUS
Uygulaması”
kapsamında
işlem yapılır.
ç) Mükellef hakkında sahte
belge
veya
muhteviyatı
itibarıyla
yanıltıcı
belge
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düzenlediği veya kullandığı
konusunda vergi dairesine
“olumsuz
rapor”
intikal
etmesi halinde, raporun
vergi dairesine intikal ettiği
tarihten sonraki ve bu tarihe
kadar
henüz
sonuçlandırılmamış
iade
taleplerinde indirimli teminat
hükümleri uygulanmaz ve
sertifika iptal edilir.
Olumsuz rapora dayanılarak
yapılan tarhiyatın (Mülga
ibare:RG-15/10/201930919) (…) yargı kararları
ile terkin edilmesi halinde
mükellefe tekrar sertifika
verilir. Yapılan tarhiyatın
(Mülga
ibare:RG15/10/2019-30919)
(…)
yargı kararları ile kısmen
veya tamamen onaylanması
halinde mükellefin Sertifika
alabilmesi
için
(IV/B-1)
bölümünde belirtilen şartları
tekrar sağlaması gerekir.
Yargı
kararından
önce,
mükellefin gerekli şartları
yerine
getirerek
genel
esaslara geçmesi halinde,
genel esaslara tabi olduğu
tarihten sonraki 24 ay
süresince özel esaslara tabi
olmayı gerektirecek şartların
ortaya
çıkmaması
ve
Tebliğin (IV/B-1) bölümünde
belirtilen şartları taşıması

16.10.2019/159-17
kaydıyla, 24 aylık sürenin
sonunda mükellefe tekrar
sertifika verilir. Sonradan
(Mülga
ibare:RG15/10/2019-30919)
(…)
yargı
kararının
gelmesi
halinde
yukarıda
(c)
numaralı
ayrımın
ikinci
paragrafındaki açıklamalara
göre işlem yapılır.

(IV/C-3.)
3. HİS Sertifikasının İptal
Edilmesi
Kendilerine HİS sertifikası
verilen mükelleflerle ilgili
olarak,
aşağıdaki
hususlardan
herhangi
birisinin
gerçekleşmesi
halinde HİS sertifikası iptal
edilir.
Sertifikanın
iptal
edildiği, gerekçesiyle birlikte
mükellefe
bildirilir.
Mükellefin, bu durumun
bildirildiği tarihi içine alan ve
sonraki dönemlere ait olan
veya önceki dönemlere ait
olup bu tarihe kadar henüz
sonuçlandırılmamış
iadelerinde Tebliğin (IV/C-2)
bölümü
hükümleri
uygulanmaz.
a)
Tebliğin
(IV/C/1-b)
ayrımında belirtilen tutarlarla
ilgili
şartları
kaybeden
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mükellefler ile (IV/C/1-c)
ayrımında belirtilen sayı
şartında %25'i aşan bir
azalma meydana geldiği
anlaşılan
mükelleflerin
sertifikaları iptal edilir.
Mükellefin, Tebliğin (IV/C/1)
ayrımındaki
tutarlar
karşısındaki durumu, yıllık
kurumlar
vergisi
beyannamesinin
verildiği
tarihi, ortalama işçi sayısına
ilişkin
şart
karşısındaki
durumu ise her takvim
yılında verilen muhtasar
beyannamelere dayanılarak
Aralık
ayı
muhtasar
beyannamesinin
verildiği
tarihi izleyen 15 gün içinde
tespit edilir.
b) Defter ve belgelerini 213
sayılı Kanundaki süreler
içinde
ibraz
etmeyen
mükelleflerin
sertifikaları
sürenin dolduğu gün iptal
edilir.
c)
Vergi
borçlarını,
vadesinde
ödemediği
anlaşılan mükelleflere, vade
tarihinden itibaren yedi gün
içinde 6183 sayılı Kanunun
55’inci
maddesinde
öngörülen ödeme emri veya
alacağın
teminata
bağlanmış olması halinde
56’ncı
maddesinde
öngörülen yazı tebliğ edilir.
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Tebliğ tarihinden itibaren
yedi gün içinde vergi
borcunu
ödemeyen
mükelleflerin sertifikası iptal
edilir.
Ancak, takip edilen vergi
borcunun (Mülga ibare: RG15/10/2019-30919)
(…)
yargı kararı veya düzeltme
işlemiyle
tamamen
kaldırılması halinde; yargı
kararının İdare'ye tebliğ
edildiği
veya
düzeltme
işleminin yapıldığı tarihi içine
alan dönem ve izleyen
dönemlerdeki iadeler ile bu
tarihe
kadar
henüz
sonuçlandırılmamış
iadelerde “HİS Uygulaması”
kapsamında işlem yapılır.
ç) Mükellef hakkında sahte
belge
veya
muhteviyatı
itibarıyla
yanıltıcı
belge
düzenlendiği veya kullandığı
konusunda vergi dairesine
“olumsuz
rapor”
intikal
etmesi halinde, raporun
vergi dairesine intikal ettiği
tarihten sonraki ve bu tarihe
kadar
henüz
sonuçlandırılmamış
iade
taleplerinde Tebliğin (IV/C/2)
bölümü
hükümleri
uygulanmaz ve sertifika iptal
edilir.
Olumsuz rapora dayanılarak
yapılan tarhiyatın (Mülga
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ibare:RG-15/10/201930919) (…) yargı kararları
ile terkin edilmesi halinde
mükellefe tekrar Sertifika
verilir. Yapılan tarhiyatın
(Mülga
ibare:RG15/10/2019-30919)
(…)
yargı kararları ile kısmen
veya tamamen onaylanması
halinde mükellefin Sertifika
alabilmesi
için
Tebliğin
(IV/C/1) bölümünde belirtilen
şartları tekrar sağlaması
gerekir.
Yargı
kararından
önce,
mükellefin gerekli şartları
yerine
getirerek
genel
esaslara geçmesi halinde,
genel esaslara tabi olduğu
tarihten sonraki 24 ay
süresince özel esaslara tabi
olmayı
gerektirecek
ve
sertifikayı iptal ettirecek
şartların ortaya çıkmaması
kaydıyla, mükellefe tekrar
Sertifika verilir. Sonradan
(Mülga
ibare:RG15/10/2019-30919)
(…)
yargı
kararının
gelmesi
halinde
yukarıda
(c)
numaralı
ayrımın
ikinci
paragrafındaki açıklamalara
göre işlem yapılır.
d) HİS sertifikası sahibi
mükelleflerin
iade
taleplerinin bulunduğu her
takvim
yılında,
İdare
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tarafından belirlenen en az
bir vergilendirme dönemi
KDV
iadeleri
yönünden
incelenir ve bu inceleme
ivedi olarak sonuçlandırılır.
Yapılan
incelemede
haksız/yersiz iade aldığı
anlaşılan
mükelleflerden;
haksız/yersiz
aldığı
vergilerin, ilgili dönemde
yapılan
vergi iadelerine
oranı
%5'i
geçen
mükelleflerin
sertifikaları
iptal edilir. Bu mükelleflere,
raporun
vergi
dairesine
intikal tarihinden itibaren beş
yıl süreyle tekrar sertifika
verilmez.

Saygılarımızla…
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