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DUYURU 451 

 

Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler ve Merkez 

Bankası kısa vadeli avans faiz oranı hk. 
 

1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 

 

15.10.2019 Tarih ve 30919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27 Seri No.lu Katma Değer 

Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; 

- Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip 

oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak minibüslerin yatırım teşvik belgesine 

istinaden alımında 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna 

uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştır. 

- 3065 sayılı Kanunun 13/f maddesinde hüküm altına alınan ulusal güvenlik amaçlı teslim ve 

hizmetlere ilişkin istisna uygulaması kapsamına, 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 tesliminin de dahil olduğuna ilişkin açıklama yapılmıştır. 

- 3065 sayılı Kanunun 13/i maddesinde hüküm altına alınan yabancılara ve Türkiye’de 

yerleşik olmayan Türk vatandaşlarına konut ve iş yeri tesliminde istisna uygulamasına ilişkin bedelin 

döviz olarak Türkiye’ye getirilmesinin tevsikine yönelik açıklama yapılmıştır. 

- 3065 sayılı Kanunun 13/k maddesinde yer alan genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il 

özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan tesislerin inşasına ilişkin istisna uygulamasında, 

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 olduğuna ilişkin açıklama yapılmıştır. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

2. Merkez Bankası Kısa Vadeli Avans Faiz Oranı  

 

11.10.2019 Tarih ve 30915 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez 

Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre avans işlemlerinde kullanılacak faiz oranı, yayım 

tarihinden itibaren % 18,25 olarak uygulanacaktır. Bu oran bilindiği üzere vergi uygulamalarında, 

üzerinde faiz oranı yazılmamış alacak ve borç senetlerinin reeskont hesaplamalarında ve örtülü 

kazanç dağıtımı iddialarında emsal faiz oranı olarak kullanılabilmektedir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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