
 

 

 

 

İstanbul, 13.10.2016 
 

 

DUYURU 371 
 

Konu: KDV Genel Tebliği Seri No 7 İle yapılan düzenlemeler, SGK prim ve idari para cezalarına 

ilişkin yapılandırma imkânının genişletilmesi hk. 

 

1. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No 7 İle Yapılan Düzenlemeler 

 

4.10.2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 

Seri No 7 ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde kimi değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan önemli 

görülenler aşağıda belirtilmiştir. Uygulayıcıların Tebliğin tamamını incelemeleri önem arz etmektedir. 

 

a. KDV İade Alacakları ÖTV Borçlarına Mahsup Edilemeyecek 

 

Bilindiği üzere mükellefler, KDV iade alacaklarını; kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olmak 

üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite 

ortakların)  vergi dairelerine olan bütün borçlarına (Devlete ait olup vergi dairelerince takip edilen tüm 

amme alacaklarına) mahsubu suretiyle iadesini talep edebilirler. 

 Ancak Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No 7 ile yukarıdaki düzenlemelere “4760 sayılı 

ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç” ibaresi eklendiğinden bundan böyle KDV iade alacakları ÖTV 

borçlarına mahsup edilemeyecektir. 

 

b. KDV Matrah Artırımı Yapanların Özel Esastan Genel Esasa Dönmeleri 

4.10.2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Tebliği 

Seri No 7 ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik uyarınca, Aralık/2015 ve öncesi 

vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında; 

– Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile 

– Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma, 

– Beyanname vermeme, 

– Adresinde bulunamama, 

– Defter ve belge ibraz etmeme 

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2011, 2012, 2013, 

2014 ve 2015 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 6736 sayılı 

Kanunun 5 inci maddesi kapsamında KDV artırımında bulunanlar (Bu yıllardan herhangi birinde faaliyete 

başlanması halinde faaliyete başlanan yıl ve sonraki yıllar için; faaliyetin terk edilmesi halinde ise 

faaliyetin terk edildiği yıl ve önceki yıllar için artırımda bulunulması gerekir.), artırım tutarlarının 

tamamını ödedikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılır. Ayrıca, taksit uygulamasından 

faydalanan mükelleflerin hesaplanan tutarların tamamı ile bir taksite ait tutarın %10’u kadar banka 

teminat mektubu (herhangi bir kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmektedir), devlet tahvili veya hazine 

bonosu cinsinden teminat göstermeleri halinde taksitlerin tamamının ödenmesi beklenmeksizin genel 

esaslara dönüşleri sağlanır. Bu şekilde teminat gösteren mükelleflerin mezkûr Kanunun verdiği haktan 

daha fazla taksiti aksatmaları halinde, ödenmemiş taksitler muaccel hale gelir ve kalan borcun tamamı 

teminatın paraya dönüştürülmesi yoluyla tahsil edilir. 
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c. İşlemlerin Gerçekliğini İspata İlişkin KDV Genel Uygulama Tebliğine Eklenen Örnek 

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No 7 ile KDV Genel Uygulama Tebliğine aşağıdaki 

örnek eklenmiştir. 

“Örnek: Uluslararası taşımacılık hizmeti dolayısıyla KDV iade talebinde bulunan bir mükellefin 

akaryakıt alımı yaptığı bir mükellef hakkında olumsuzluk bulunması halinde, iade talep eden mükellef 

işlemin gerçekliğini yukarıda belirtildiği şekilde ödeme belgesi ibraz ederek ispat edebilir. 

Ancak, akaryakıt alımı yapıldığı iddia edilen mükellefin, iadeci mükellefin bağlı olduğu ilden 

farklı bir ilde bulunması ve/veya yapılan taşımacılık hizmetinin güzergâhı üzerinde bulunmaması gibi 

şüphe uyandıran bir durumunun bulunması halinde, vergi dairesince yapılan değerlendirme sonucunda 

ödeme belgesi işlemin gerçekliğinin tevsiki hususunda yeterli bulunmayarak yalnızca ödeme belgesine 

göre işlem tesis edilmeyecek ve mükelleften ilave açıklamalar istenebilecektir.” 

 

d. Finansal Kiralama Şirketleri, Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım 

Bankalarınca, 6361 sayılı Kanun Kapsamında, Taşınır veya Taşınmazların Bizzat Kiracıdan Satın 

Alınması, Satan Kişilere Kiralanması ve Kiralayana Satılması (Sat-Kirala-Geri Al) İşlemine İlişkin 

Açıklamalar 

3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının 6728 sayılı Kanun ile değişik (y) 

bendi uyarınca, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 

Kanunu kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca 

bizzat kiracıdan satın alınıp geri kiralanan her türlü taşınır ve taşınmazlara uygulanmak üzere ve 

kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile 

kiralamaya konu taşınır ve taşınmazların kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemi 

KDV’den istisna edilmiştir. 

Buna göre, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının 

6361 sayılı Kanun kapsamında, bir taşınır veya taşınmazı sahibinden satın alıp bizzat sahibine geri 

kiralaması işlemine, söz konusu taşınır ve taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya 

devredilecek olması koşulu ile KDV istisnası uygulanır. 

İstisna, kiralamaya konu taşınır ve taşınmazların satın alınması, satan kişilere kiralanması ve 

tekrar kiralayana devri işlemlerinde uygulanacak olup, aynı sözleşme kapsamındaki işlemlerin 

ayrıştırılarak farklı uygulamalara tabi tutulması mümkün değildir. 

3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının (y) bendinde 6728 sayılı Kanun ile 

yapılan değişiklikle taşınırlar da istisna kapsamına dahil edilmiş olup, finansal kiralama şirketleri, katılım 

bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının 6361 sayılı Kanun kapsamında, taşınırların sahibinden 

satın alıp bizzat sahibine geri kiralaması işlemlerinde istisna, söz konusu değişikliğin Resmî Gazete’de 

yayımlandığı tarihten (9/8/2016) sonra yapılan sözleşmelerde uygulanacaktır. 

Diğer taraftan, istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak her türlü taşınır ve taşınmazların 

kiracıları tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına 

devrinde, kiracılarca istisnaya konu taşınır ve taşınmazların iktisabında yüklenilen KDV’nin indiriminde; 

devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla telafi edilen kısım için herhangi bir düzeltme yapılmaz. 

Ancak, kiracılarca bu taşınır ve taşınmazların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar 

indirilemeyen kısım “İlave edilecek KDV” olarak beyan edilir ve devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin 

gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır. 

 

2. 6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Prim ve İPC Borçlarına İlişkin Kapsamın 

Genişletilmesi 

 

4.10.2016 Tarih ve 2016-22 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genelgesi uyarınca 6736 

sayılı Kanun uyarınca 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yeniden yapılandırma başvurusunda 

bulunan işverenlerin/işyerlerinin 2016/Haziran ve önceki aylara ait olup Kanunun yayımlandığı tarih 

itibariyle ödenmemiş olan; 

- SGK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının raporlarından, 

- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi/belgelerden, 

- Mahkeme kararlarından, 
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kaynaklanan prim borçlarının en geç 31/12/2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş; idari para 

cezalarının ise 31/12/2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması şartıyla yapılandırma kapsamında 

değerlendirilecektir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

                                                                                                    

                                                                                                                                    Saygı ile, 

                                                                                                            ERİŞ YMM LTD. ŞTİ. 

 

 


