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1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

1- GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
A- GVK Madde 94
Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesi uyarınca,
√

Kamu idare ve müesseseleri,

√

İktisadi kamu müesseseleri,

√

Sair kurumlar, ticaret şirketleri,

√

İş ortaklıkları,

√

Dernekler,

√

Vakıflar,

√

Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri,

√

Kooperatifler,

√

Yatırım fonu yönetenler,

√

Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek
erbabı,

√

Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden
çiftçiler,

bu maddede

sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben

yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben kesinti

yapmaya

mecburdurlar.

193 sayılı GVK
Yasa Madde No

94/1

2009/14592 sayılı BKK

Yasa metni

belirlenen oran

1- Hizmet erbabına ödenen

1-Hizmet

ücretler ile 61 inci maddede

ödenen ücretler ile 61

GVK’nun 103 ve

yazılı olup ücret sayılan

inci maddede yazılı olup

104

ödemelerden

ücret

maddelerine

(istisnadan

faydalananlar hariç), 103 ve
104 üncü maddelere göre,

1

BKK ile

BKK metni

1

erbabına

sayılan

ödemelerden (istisnadan

göre

faydalananlar hariç)

Sporculara yapılan ödemelerde aşağıdaki GVK’nun Geçici 72 nci maddesine göre tevkifat yapılacaktır:
Geçici Madde 72:

2

üncü

2. Yaptıkları serbest meslek
işleri dolayısıyla bu işleri
icra

94/2

edenlere

ödemelerden
(...)

serbest

yapılan
(Noterlere
meslek

faaliyetlerinden

dolayı

yapılan ödemeler hariç);

94/2-a

2.

Yaptıkları

serbest

meslek işleri dolayısıyla
bu işleri icra edenlere
yapılan

ödemelerden

(Noterlere (...)
meslek

serbest

faaliyetlerinden

dolayı yapılan ödemeler
hariç);

a) 18 inci madde kapsamına

a)

giren serbest meslek işleri

kapsamına giren serbest

dolayısıyla

meslek işleri dolayısıyla

yapılan

18

inci

madde

ödemelerden,

yapılan ödemelerden,

94/2-b

b) Diğerlerinden,

b) Diğerlerinden,

94/3

3. 42 nci madde kapsamına

3.

giren işler dolayısıyla bu

kapsamına

giren

işler

işleri yapanlara (kurumlar

dolayısıyla

bu

işleri

dahil)

yapanlara

ödenen

istihkak

bedellerinden,

42

nci

% 17

% 20
madde

%3

(kurumlar

dahil) ödenen istihkak
bedellerinden,

94/4

4. Dar mükellefiyete tabi

4. Dar mükellefiyete tabi

olanlara, telif ve patent

olanlara, telif ve patent

haklarının satışı dolayısıyla

haklarının

satışı

yapılan ödemelerden,

dolayısıyla

yapılan

% 20

ödemelerden,

94/5-a

5. a) 70 inci maddede yazılı

5. a) 70 inci maddede

mal ve hakların kiralanması

yazılı mal ve hakların

karşılığı

kiralanması

yapılan

ödemelerden,

% 20

karşılığı

yapılan ödemelerden,

(06.06.2008 tarih ve 26898 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5766 sayılı Kanunun 8/ç maddesiyle
eklenmiştir. Yürürlük: 01.07.2008)
(1) 31.12.2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi
tevkifatı yapılır.
a. Lig usulüne tabi spor dallarında;
1. En üst ligdekiler için % 15,
2. En üst altı ligdekiler için % 10,
3. Diğer liglerdekiler için % 5,
b. Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası
müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5.
(2) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler için yıllık beyanname
verilmez, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde
31.12.2007 tarihinde yürürlükte olan hükümler uygulanır.
(4) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

3

94/5-b

b) Vakıflar (mazbut vakıflar

b)

hariç) ve derneklere ait

vakıflar

gayrimenkullerin

derneklere

kiralanması

gayrimenkullerin

bunlara

karşılığında
yapılan

kira

ödemelerinden,

Vakıflar

hariç)

% 20

ve
ait

kiralanması
bunlara

(mazbut

karşılığında

yapılan

kira

ödemelerinden,

94/5-c

c)

Kooperatiflere

ait

gayrimenkullerin
kiralanması
bunlara

karşılığında
yapılan

ödemelerinden,

94/5-d

(6322

kira

2

sayılı

kanunun

(2012/3322 sayılı BKK ile

10.maddesiyle eklenen alt

eklenen bent Yürürlük:

bent;

Yürürlük

30.06.2012) c) Yabancı

15.06.2012)d)

Yabancı

devletlere, yabancı kamu

devletlere, yabancı kamu

idare ve kuruluşları ile

idare

uluslararası

ve

kuruluşları

ile

kuruluşlara

uluslararası kuruluşlara ait

ait diplomatik statüsü

diplomatik

bulunmayan

statüsübulunmayan

gayrimenkullerin

gayrimenkullerin

kiralanması

kiralanması

bunlara

bunlara

karşılığında
yapılan

kira

% 20

karşılığında

yapılan

kira

ödemelerinden %20,

ödemelerinden

94/6-a

6.

a)

Dağıtılsın

dağıtılmasın

veya

Kurumlar

Vergisi Kanununun 8 inci
maddesinin

4

numaralı

bendinin;

94/6-a-i

i) (a), (c) ve (d) bentlerinde
yazılı kazançlardan

94/6-a-ii

3

ii) (b) alt bendinde yazılı
4

kazançlardan,

94/6-b-i

b)

(Değişik:9/4/2003-

4842/12 md.)

6.

a)

Tam

mükellef

% 15,

kurumlar tarafından; tam
mükellef gerçek kişilere,

2

Yeni Kararda oran belirlenmemiş olmakla birlikte; (10.12.2003 - 2003/6577 BKK. ile 01.01.2004 tarihinden itibaren %
22) (20.12.2006 - 2006/11449 BKK. ile 01.01.2007 tarihinden itibaren % 20’dir.) Ancak, Kooperatiflere yapılan
ödemelerden KVK 15 ve 30 ncu maddelerine göre tevkifat yapılacaktır.
3
Yeni Kararda oran belirlenmemiş olmakla birlikte;2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 0 olarak belirlenmiştir. Ancak, bu
kapsama ödemelerden KVK 15 ve 30 ile GVK’nun Geçici 67 nci maddesine göre tevkifat yapılacaktır.
4
Yeni Kararda oran belirlenmemiş olmakla birlikte;2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 0 olarak belirlenmiştir. Ancak, bu
kapsama giren ödemelerden KVK 15 ve 30 ile GVK’nun Geçici 67 nci maddesine göre tevkifat yapılacaktır.

4

i) Tam mükellef kurumlar

gelir ve kurumlar vergisi

tarafından; tam mükellef

mükellefi olmayanlara ve

gerçek kişilere, gelir ve

gelir vergisinden muaf

kurumlar vergisi mükellefi

olanlara dağıtılan, 75 inci

olmayanlara

maddenin

ve

bu

ikinci

vergilerden muaf olanlara

fıkrasının (1), (2) ve (3)

dağıtılan, 75 inci maddenin

numaralı

bentlerinde

ikinci fıkrasının (1), (2) ve

yazılı

paylarından

(3) numaralı bentlerinde

(kârın

yazılı kâr paylarından (kârın

eklenmesi kâr dağıtımı

sermayeye eklenmesi kâr

sayılmaz.)

kâr

sermayeye

dağıtımı sayılmaz.),

94/6-b-ii

ii) Tam mükellef kurumlar

b)

tarafından;

mükellef

kurumlar tarafından; dar

gerçek kişilere, dar mükellef

mükellef gerçek kişilere

kurumlara (Türkiye'de bir

ve gelir vergisinden muaf

işyeri veya daimi temsilci

olan

aracılığıyla kâr payı elde

dağıtılan,

edenler hariç) ve gelir ve

maddenin

kurumlar vergisinden muaf

fıkrasının (1), (2) ve (3)

olan

numaralı

bentlerinde

dağıtılan, 75 inci maddenin

yazılı

paylarından

ikinci fıkrasının (1), (2) ve

(kârın

(3) numaralı bentlerinde

eklenmesi kâr dağıtımı

yazılı kâr paylarından (Kârın

sayılmaz.

dar

dar

mükelleflere

Tam

dar

kâr

mükellef

% 15

mükelleflere
75

inci
ikinci

sermayeye

sermayeye eklenmesi kâr
dağıtımı sayılmaz.),

94/6-b-iii

94/6-c

iii) 75 inci maddenin ikinci
fıkrasının

(4)

numaralı

bendinde

yazılı

sermaye

iradının

ana

merkeze

aktarılan

tutarı

üzerinden,

5

menkul

c) (Ek: 22/7/1998 - 4369/48
md.; Mülga: 25/12/20035035/49 md.)

94/7

7. 75 inci maddenin ikinci

7. 75 inci maddenin ikinci

fıkrasının

numaralı

fıkrasının (5) numaralı

menkul

bendinde yazılı menkul

bendinde
sermaye

5
yazılı

iratlarından

5

sermaye

iratlarından

Yeni Kararda oran belirlenmemiş olmakla birlikte;2003/6577 sayılı B.K.K. ile % 0 olarak belirlenmiştir. Ancak, bu
kapsama giren ödemelerden KVK 30 ncu maddesine göre tevkifat yapılacaktır.
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(Kanunla kurulan dernek ve

(Kanunla kurulan dernek

vakıflar, Bakanlar Kurulunca

ve

vergi

tanınan

Kurulunca

vergi

vakıflar, kamu menfaatine

muafiyeti

tanınan

yararlı dernekler ile dernek

vakıflar,

ve vakıf olmamakla birlikte;

menfaatine

odalar,

meslek

dernekler ile dernek ve

örgütleri ve bunların üst

vakıf olmamakla birlikte;

kuruluşları, siyasi partiler,

odalar, borsalar, meslek

emekli ve yardım sandıkları

örgütleri ve bunların üst

gibi vergi uygulamalarında

kuruluşları,

dernek ve vakıf olarak kabul

partiler,

edilenler hariç, dernek ve

yardım

vakıflar ile tam mükellef

vergi

kurumlara ödenenler dahil),

dernek ve vakıf olarak

muafiyeti

borsalar,

kabul

vakıflar,

Bakanlar

kamu
yararlı

siyasi
emekli

ve

sandıkları

gibi

uygulamalarında
edilenler

hariç,

dernek ve vakıflar dahil)
94/7-a

a)

Devlet

tahvili

faizlerinden,

a) Devlet tahvili ve
Hazine bonosu faizleri
ile Toplu Konut İdaresi,
(2013/4552
sayılı
BKK ile yürürlükten
kaldırılan
ibare;
Yürürlük :27.4.2013)6
ve
Özelleştirme
İdaresince
çıkarılan
menkul
kıymetlere
(2013/4552 sayılı BKK
ile eklenen
ibare;
Yürürlük :27.4.2013) ve
4749
sayılı
Kamu
Finansmanı ve Borç
Yönetiminin
Düzenlenmesi
Hakkında
Kanun
uyarınca kurulan varlık
kiralama
şirketleri
tarafından yurt dışında
ihraç
edilen
kira
sertifikalarına sağlanan
gelirlerden
(1/1/2006 tarihinden
önce

ihraç

edilen

menkul kıymetlerden
6

Yürürlükten kaldırılan ibare Kamu Ortaklığı İdaresi

6

%0

elde edilen gelirlere
uygulanmak

üzere

03.02.1009 tarihinden
geçerli olmak üzere
uygulanacaktır.)
94/7-b

b)

Hazine

bonosu

faizlerinden,

(2011/1854 sayılı BKK ile
Yapılan
Düzenleme
Yürürlük 29.06.2011
“b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar
tarafından yurt dışında
ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar
olanlardan elde edilen
faizlerinden
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası
olanlardan elde edilen
faizlerinden
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası
olanlardan elde edilen
faizlerinden
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun
olanlardan elde edilen
faizlerinden,

bb) Tam mükellef varlık
kiralama
şirketleri
tarafından yurt dışında
ihraç
edilen
kira
sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar
olanlara
sağlanan
gelirlerden,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası
olanlara
sağlanan
gelirlerden
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası
olanlara
sağlanan
gelirlerden
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun
olanlara
sağlanan
gelirlerden
bc)
(ba)
ve
(bb)’de
belirtilenler dışında kalanlar
için

94/7-c

c) (Değişik: 31/05/2012 6322/10 md.) Toplu Konut
İdaresi, “28/3/2002 tarihli
ve

4749

sayılı

Kamu

7

% 10
% 7,

% 3,

%0

% 10,”

% 7,
% 3,
%0
% 10,”

Finansmanı

ve

Borç

Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında
kurulan

Kanuna
varlık

göre

kiralama

şirketleri” ve Özelleştirme
İdaresince çıkarılan menkul
kıymetlere

sağlanan

gelirlerden,
94/7-d

d)

Nama

yazılı

tahvil

faizlerinden,
94/7-e

e) Hamiline yazılı tahvil
faizlerinden

94/7-f

f) (Ek: 21/2/2007-5582/29
md.)

İpotek

kuruluşları

finansmanı
ve

finansmanı
tarafından

konut

kuruluşları
ihraç

edilen

ipotekli sermaye piyasası
araçlarından elde edilen kâr
payı ve faiz gelirlerinden,
94/7-g

b) Diğerlerinden,

g) Diğerlerinden,

(1/1/2006

% 10

tarihinden

önce ihraç edilen menkul
kıymetlerden elde edilen
gelirlere

uygulanmak

üzere

03.02.1009

tarihinden geçerli olmak
üzere uygulanacaktır.)
(2012/3322 sayılı BKK ile
eklenen bent Yürürlük:
01.07.2012)

8

-

Başbayiler hariç olmak
üzere, 14/3/2007 tarihli
ve

5602

sayılı

Oyunları

Şans

Hasılatından

Alınan Vergi, Fon ve
Payların

Düzenlenmesi

Hakkında

Kanunda

tanımlanan

şans

oyunlarına ilişkin olarak;
bilet,

8

kupon

ve

% 15

benzerlerini
düzenlenen
bahis

satanlara,
her

türlü

ve

şans

oynatılmasına

aracılık

oyunlarının
edenlere, diğer kişilerce
çıkartılan bu nitelikteki
biletleri

satanlara

yapılan komisyon, prim
ve benzeri ödemelerden
%15,"
94/8

8.

Mevduat

faizlerinden

9. Mevduat faizlerinden

(Kanunla kurulan dernek ve

(Kanunla kurulan dernek

vakıflar, Bakanlar Kurulunca

ve

vergi

tanınan

Kurulunca

vergi

vakıflar, kamu menfaatine

muafiyeti

tanınan

yararlı dernekler ile dernek

vakıflar,

ve vakıf olmamakla birlikte;

menfaatine

odalar,

muafiyeti

borsalar,

vakıflar,

Bakanlar

kamu
yararlı

meslek

dernekler ile dernek ve

örgütleri ve bunların üst

vakıf olmamakla birlikte;

kuruluşları, siyasi partiler,

odalar, borsalar, meslek

emekli ve yardım sandıkları

örgütleri ve bunların üst

gibi vergi uygulamalarında

kuruluşları,

dernek ve vakıf olarak kabul

partiler,

edilenler hariç, dernek ve

yardım

vakıflar ile tam mükellef

vergi

kurumlara ödenenler dahil)

dernek ve vakıf olarak
kabul

% 15,

siyasi
emekli

ve

sandıkları

gibi

uygulamalarında
edilenler

hariç,

dernek ve vakıflar dahil)
94/8-a

a) Döviz tevdiat hesaplarına
yürütülen faizler ile özel
finans kurumlarınca döviz
katılma hesaplarına ödenen
kar paylarından,

94/8-b

b) Nama yazılı mevduat
hesaplarına

yürütülen

faizlerden,
94/8-c

c) Hamiline yazılı mevduat
hesaplarına

yürütülen

faizlerden
94/8-d

d) Diğerlerinden

94/9

9) 75 inci maddenin ikinci

9

10. 75 inci maddenin

% 15,

fıkrasının

12

numaralı

ikinci

fıkrasının

(12)

bendinde yer alan menkul

numaralı bendinde yer

sermaye

alan

iratlarından

menkul

(Kanunla kurulan dernek ve

iratlarından

vakıflar, Bakanlar Kurulunca

kurulan

vergi

vakıflar,

muafiyeti

tanınan

sermaye
(Kanunla

dernek

ve

Bakanlar

vakıflar, kamu menfaatine

Kurulunca

vergi

yararlı dernekler ile dernek

muafiyeti

tanınan

ve vakıf olmamakla birlikte;

vakıflar,

odalar,

menfaatine

borsalar,

meslek

kamu
yararlı

örgütleri ve bunların üst

dernekler ile dernek ve

kuruluşları, siyasi partiler,

vakıf olmamakla birlikte;

emekli ve yardım sandıkları

odalar, borsalar, meslek

gibi vergi uygulamalarında

örgütleri ve bunların üst

dernek ve vakıf olarak kabul

kuruluşları,

edilenler hariç, dernek ve

partiler,

vakıflar ile tam mükellef

yardım

kurumlara

vergi

dahil).

ödenenler

(

siyasi
emekli

ve

sandıkları

gibi

uygulamalarında

dernek ve vakıf olarak
kabul

edilenler

hariç,

dernek ve vakıflar dahil)
94/9-a

a)

Faizsiz

verenlere

olarak
ödenen

kredi
kâr

paylarından
94/9-b

b) Kâr ve zarar ortaklığı
belgesi karşılığı ödenen kâr
paylarından

94/9-c

c) Özel finans kurumlarınca
kâr ve zarara katılma hesabı
karşılığında

ödenen

kâr

paylarından
94/10-a

10. (Değişik: 22/7/1998 -

(2012/3322 sayılı BKK ile

4369/48 md.) a) Baş bayiler

değişen bent Yürürlük:

hariç olmak üzere Milli

01.07.2012)

Piyango İdaresince çıkarılan

Başbayiler hariç olmak

biletleri satanlar ile diğer

üzere, 14/3/2007 tarihli

kişilerce

ve

çıkartılan

bu

5602

11)"a)

sayılı

Şans

nitelikteki biletleri satanlara

Oyunları

Hasılatından

yapılan komisyon, prim ve

Alınan Vergi, Fon ve

benzeri ödemelerden,

Payların

Düzenlenmesi

Hakkında
tanımlanan

10

Kanunda
şans

% 15

oyunlarına ilişkin olarak;
bilet,

kupon

benzerlerini
düzenlenen
bahis

ve

satanlara,
her

türlü

ve

şans

oynatılmasına

aracılık

oyunlarının
edenlere, diğer kişilerce
çıkartılan bu nitelikteki
biletleri

satanlara

yapılan komisyon, prim
ve benzeri ödemelerden
7

94/10-b

b) 4077 sayılı Tüketicinin

b) 4077 sayılı Tüketicinin

Korunması

Korunması

Hakkında

Kanuna göre gerçek ve

tüzel kişilerin mallarını iş

tüzel kişilerin mallarını iş

akdi ile bağlı olmaksızın

akdi ile bağlı olmaksızın

bunlar

bunlar adına kapı kapı

adına

tüketiciye

94/11

Hakkında

Kanuna göre gerçek ve

dolaşmak

kapı

kapı

suretiyle
satanlara

% 20,

dolaşmak

suretiyle

bu

tüketiciye satanlara bu

faaliyetleriyle ilgili olarak

faaliyetleriyle ilgili olarak

yapılan komisyon, prim ve

yapılan komisyon, prim

benzeri ödemelerden,

ve benzeri ödemelerden

11. (Değişik:25/5/1995 -

12.

4108/23 md.) Çiftçilerden

alınan ziraî mahsuller ve

satın alınan zirai mahsüller

hizmetler

ve hizmetler için yapılan

ödemelerden;

Çiftçilerden
için

satın
yapılan

ödemelerden;
94/11-a

a) Hayvanlar ve bunların

a) Hayvanlar ve bunların

mahsulleri ile kara ve su

mahsulleri ile kara ve su

avcılığı mahsülleri için

avcılığı mahsulleri için,

%1
% 2

i) Ticaret borsalarında
tescil

ettirilerek

satın

alınanlar için % 1,
ii) (i) alt bendi dışında
kalanlar için

7

Değişmeden önceki şekli: 10. a) Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri
satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri
ödemelerden % 20
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94/11-b

b) Diğer zirai mahsuller için,

b) Diğer ziraî mahsuller

%2

için,
% 4
i) Ticaret borsalarında
tescil

ettirilerek

satın

alınan zirai mahsuller için
,
ii) (i) alt bendi dışında
kalanlar için 4,
94/11-c

c) Zirai faaliyet kapsamında

c)

Ziraî

faaliyet

ifa edilen hizmetler için

kapsamında ifa edilen

%2
%4

hizmetler için,
i) Orman idaresine veya
orman

idaresine karşı

taahhütte

bulunan

kurumlara

yapılan

ormanların
ağaçlandırılması, bakımı,
kesimi,

ürünlerin

toplanması, taşınması ve
benzeri hizmetler için,
ii) Diğer hizmetler için,
94/11-d

d) (Ek: 28/6/2001-4697/8

d)

md.)

yapılan

doğrudan gelir desteği ve

doğrudan gelir destekli ve

alternatif ürün ödemeleri

alternatif ürün ödemeleri

için

Çiftçilere

Çiftçilere

yapılan

%0

için,
94/12

12.

PTT

acenteliği

yapanlara,bu

faaliyetleri

nedeniyle

13.

PTT

acenteliği

% 20

yapanlara, bu faaliyetleri

ödenen

nedeniyle

ödenen

komisyon bedeli üzerinden,

komisyon

bedeli

üzerinden
94/13

13. (Değişik: 25/5/1995 -

14. Esnaf muaflığından

4108/23

yararlananlara mal ve

md.)

Esnaf

muaflığından

hizmet

alımları

(...)yararlananlara mal ve

karşılığında

yapılan

hizmet alımları karşılığında

ödemelerden,

yapılan ödemelerden
94/13-a

(2012/3322 sayılı BKK ile
değişen bent Yürürlük:

12

% 2,

30.06.2012) a) 9 uncu
maddenin

birinci

fıkrasının

(6)

ve

(8)

numaralı bentlerinde yer
alan emtia bedelleri veya
bu

emtianın

imalinde

ödenen hizmet bedelleri
üzerinden

8

94/13-b

b) Hurda mal alımları için

%2

94/13-c

c) Diğer mal alımları için

%5

94/13-d

d) Diğer hizmet alımları

% 10

(a, b ve c alt bentleri
hariç olmak üzere mal ve
hizmet

bedelinin

ayrılamaması hali de bu
kapsamdadır) için

94/14

14. 75 inci maddenin ikinci

15. 75 inci maddenin

fıkrasının

ikinci

14

numaralı

fıkrasının

(14)

bendinde yer alan menkul

numaralı bendinde yer

sermaye

alan

iratlarından

menkul

(Kanunla kurulan dernek ve

iratlarından

vakıflar, Bakanlar Kurulunca

kurulan

vergi

vakıflar,

muafiyeti

tanınan

sermaye
(Kanunla

dernek

ve

Bakanlar

vakıflar, kamu menfaatine

Kurulunca

vergi

yararlı dernekler ile dernek

muafiyeti

tanınan

ve vakıf olmamakla birlikte;

vakıflar,

odalar,

menfaatine

borsalar,

meslek

kamu
yararlı

örgütleri ve bunların üst

dernekler ile dernek ve

kuruluşları, siyasi partiler,

vakıf olmamakla birlikte;

emekli ve yardım sandıkları

odalar, borsalar, meslek

gibi vergi uygulamalarında

örgütleri ve bunların üst

dernek ve vakıf olarak kabul

kuruluşları,

edilenler hariç, dernek ve

partiler,

vakıflar ile tam mükellef

yardım

kurumlara ödenenler dahil)

vergi

(2)

dernek ve vakıf olarak
kabul

% 15

siyasi
emekli

ve

sandıkları

gibi

uygulamalarında
edilenler

hariç,

dernek ve vakıflar dahil)
94/15-a

15.

(Ek

:28/6/2001

-

8

15. a) 75 inci maddenin

% 15,

Değişmeden önceki şekli: a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri
veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2

13

4697/8 md.) a) 75 inci

ikinci

maddenin ikinci fıkrasının

numaralı bendinin (a) alt

(15) numaralı bendinin (a)

bendinde

alt

menkul

bendinde

yer

menkul

alan

sermaye

fıkrasının
yer

(15)
alan

sermaye

iratlarından

iratlarından
94/15-b

b) 75 inci maddenin ikinci

b) 75 inci maddenin

fıkrasının

ikinci

(15)

numaralı

fıkrasının

(15)

bendinin (b) alt bendinde

numaralı bendinin (b) alt

yer alan menkul sermaye

bendinde

iratlarından

menkul

yer

% 10,

alan

sermaye

iratlarından
94/15-c

9

(13.8.2012 tarihli ve

(6327

2012/2571 sy. BKK

9.maddesiyle eklenen bent;

ikinci

ile

Yürürlük 29.08.2012)

numaralı bendinin (a) alt

eklenen

Bent;

sayılı

kanunun

Yürürlük¸29.08.2012)
94/16-a

a) 75 inci maddenin
fıkrasının

bendinde
16/a) 75 inci maddenin

menkul

ikinci

iratlarından

fıkrasının

(16)

yer

% 15

(16)
alan

sermaye

numaralı bendinin (a) alt
bendinde yer alan menkul
sermaye iratlarından,
(13.8.2012 tarihli ve

16/b) 75 inci maddenin

b) 75 inci maddenin

2012/2571 sy. BKK

ikinci

ikinci

ile

Bent;

numaralı bendinin (b) alt

numaralı bendinin (b)

Yürürlük¸29.08.2012)

bendinde yer alan menkul

alt bendinde yer alan

94/16-b

sermaye iratlarından,

menkul

eklenen

fıkrasının

(16)

fıkrasının

% 10

(16)

sermaye

iratlarından
(13.8.2012 tarihli ve

16/c) 75 inci maddenin

c) 75 inci maddenin

2012/2571 sy. BKK

ikinci

ikinci

ile

Bent;

numaralı bendinin (c) alt

numaralı bendinin (c) alt

Yürürlük¸29.08.2012)

bendinde yer alan menkul

bendinde

94/16-b

sermaye iratlarından,

menkul

eklenen

fıkrasının

(16)

fıkrasının
yer

%5

(16)
alan

sermaye

iratlarından

9

13.8.2012 Tarihli ve 2012/3571 sayılı BKK, m.2 ile, 29.8.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten
kaldırılmıştır.
94/15-c

9

c) 75 inci maddenin ikinci

c) 75 inci maddenin ikinci

fıkrasının

numaralı

fıkrasının (15) numaralı

bendinin (c) alt bendinde

bendinin (c) alt bendinde

yer alan menkul sermaye

yer alan menkul sermaye

iratlarından

iratlarından

(15)

14

% 5.

EK FIKRA

(Ek

fıkra:

28/3/2007-

5615/6 md.) Vergilendirme
rejiminin,

Türk

vergi

sisteminin

sahip

olduğu

vergilendirme kapasitesi ile
en az aynı düzeyde bir
vergilendirme

imkânı

sağlayıp sağlamadığı ve bilgi
değişiminde

bulunup

bulunmadığı hususu da göz
önünde

bulundurulmak

suretiyle,

Bakanlar

Kurulunca

ilan

ülkelerde

yerleşik

faaliyette

edilecek
veya

bulunanlara

(Türkiye’de

yerleşik

olanların

bu

ülkelerde

bulunan

işyerleri

dahil)

nakden

veya

hesaben

yapılan

veya

tahakkuk

ettirilen her türlü ödemeler
üzerinden, bu ödemelerin
verginin

konusuna

girip

girmediğine veya ödeme
yapılanın

mükellef

olup

olmadığına bakılmaksızın %
30 oranında vergi kesintisi
yapılır.

Emsaline

uygun

fiyatlarla satın alınan mal ve
iştirak hisseleri için yapılan
ödemeler, emsaline uygun
fiyatlarla, deniz ve hava
ulaştırma

araçlarının

kiralanması

için

yapılan

ödemeler ile yapılan işin
tamamlanabilmesi
bakımından zorunluluk arz
eden geçiş ücreti, liman
ücreti

gibi

ödemeler

üzerinden yapılacak kesinti
oranını; her bir ödeme türü,
faaliyet konusu ya da sektör
itibarıyla

ayrı

ayrı

15

belirlemeye,
indirmeye

sıfıra
veya

kadar
kanunî

seviyesine kadar getirmeye
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yurt

dışındaki

kuruluşlarından

finans
temin

edilen borçlanmalara ilişkin
anapara, faiz ve kâr payı
ödemeleri ile sigorta ve
reasürans

ödemeleri

üzerinden bu fıkra uyarınca
vergi kesintisi yapılmaz.
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B- GVK GEÇİCİ 67
(22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı BKK)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve
iratlardan yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
"a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve
kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören
aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım
ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için %0,
2) (1) numaralı fıkrada yer alan oran; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci
maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları
kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu
Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenler hariç olmak üzere, (1) numaralı
alt bent dışında kalan kazançlar için %10,
“3) (2011/1854 sayılı BKK ile Yapılan Düzenleme Yürürlük 29.06.2011

) (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer
alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde sayılanlar hariç]
tarafından elde edilen kazançlar (yurt dışında ihraç edilen tahviller ve kira sertifikalarından
elde edilenler hariç) için %10,”
b) (8) numaralı fıkrada yer alan Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler
yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları
dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden;
1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için % 0,
2) (1) numaralı alt bent dışında kalanlar için 1 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere %
10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 0,
c) Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım
fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler
yatırım ortaklıklarının (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarda belirtilen gelirleri üzerinden
yapılacak tevkifat oranları;
1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için % 0,
2) (1) numaralı alt bent dışında kalanlar için 1 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere %
10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 0,
“ç) (2011/1854 sayılı BKK ile Yapılan Düzenleme Yürürlük 29.06.2011 ) (11) numaralı fıkrada yer alan oran;
hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları
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dahil olmak üzere hisse senetlerinden (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri
hariç) elde edilen kazançlar için %0, diğer kazançlar için %10.”
- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin
birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
"d) (2012/4116 sayılı BKK ile eklenen bend; Yürürlük : 2 Ocak 2013) Bankalar arası
mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait
paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin
ikinci fıkrasının (7) ve (12) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından,
1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma
hesaplarına ödenen kar paylarından;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %18,
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %15,
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13,
2) Mevduat faizlerinden;
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15,
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12,
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,
3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;
i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
%15,
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12,
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10."
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2- KURUMLAR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

A- Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerden
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda (KVK) kurum kazançları üzerinden yapılacak vergi
kesintileri, tam mükellef kurumlar yönünden 15’inci maddede, dar mükellefler yönünden
30’uncu maddede düzenlenmiştir.
Yasanın 15’inci maddesinde,
√ Kamu idare ve kuruluşları,
√ İktisadî kamu kuruluşları,
√ Sair kurumlar,
√ Ticaret şirketleri,
√ İş ortaklıkları,
√ Dernekler,
√ Vakıflar,
√ Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,
√ Kooperatifler,
√ Yatırım fonu yönetenler, g
√ Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,
√ Ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin;
kurumlara avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben yaptıkları maddede
belirtilen ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben %
15 oranında kesinti yapmak zorunda oldukları hükmü yer almaktadır.
3 Şubat 2009 tarihli ve 27130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/14594 sayılı BKK ile
yeni bir düzenleme yapılmıştır. BKK ile belirlenen oranlar, Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili
düzenlemesiyle birlikte aşağıdaki Tabloda yer almaktadır.
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5520 sayılı KVK

BKK ile

Yasa

Yasa metni

Madde No
15/1-a

2009/14594 sayılı BKK (Yürürlük, 03.02.2009)

BKK metni

belirlenen
oran

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen

1 – Gelir Vergisi Kanununda belirtilen

esaslara göre birden fazla takvim

esaslara göre birden fazla takvim yılına

yılına yaygın inşaat ve onarım işleri

yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan

ile uğraşan kurumlara bu işleri ile

kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan

ilgili

hakediş ödemelerinden.

olarak

yapılan

hakediş

%3

ödemeleri.
15/1-b

Kooperatiflere
kiralanması

15/1-c

ait

taşınmazların

karşılığında

bunlara

2 – Kooperatiflere ait taşınmazların
kiralanması karşılığında bunlara yapılan

yapılan kira ödemeleri.

kira ödemelerinden.

c) Her nevi tahvil (ipotek finansmanı

(2011/1854 sayılı BKK ile Yapılan Düzenleme

kuruluşları ve konut finansmanı

Yürürlük 29.06.2011

kuruluşları tarafından ihraç edilen
ipotekli sermaye piyasası araçları,
varlık teminatlı menkul kıymetler
dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile
Toplu Konut İdaresi (6111 Sayılı
Kanunla değiştirilen ibare Yürürlük;
25.02.2011)Özelleştirme İdaresince
çıkarılan menkul kıymetler ve varlık
kiralama şirketleri tarafından ihraç
edilen

kira

sertifikalarından(**)

sağlanan gelirler (Döviz cinsinden

% 20

)

3 ‒ Her nevi tahvil (ipotek finansmanı
kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları
tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye
piyasası araçları, varlık teminatlı menkul
kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile
Toplu Konut İdaresi, Özelleştirme İdaresince
çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama
şirketleri tarafından ihraç edilen kira
sertifikalarından sağlanan gelirlerden (Döviz
cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir
değere endeksli menkul kıymetlerin itfası
sırasında oluşan değer artışları kesintiye tabi
tutulmaz);”

yahut dövize, altına veya başka bir
değere endeksli menkul kıymetlerin
itfası sırasında oluşan değer artışları
kesintiye tâbi tutulmaz.).
a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri
ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme
İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere
(2013/4552 sayılı BKK ile eklenen ibare;
Yürürlük :27.4.2013) "ve 4749 sayılı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca
kurulan

varlık

kiralama

şirketleri

tarafından yurt dışında ihraç edilen kira
sertifikalarına" sağlanan gelirlerden

20

%0

“b) Diğerlerinden;
ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt
dışında ihraç edilen tahvillerin;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen
faizlerinden % 10,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde
edilen faizlerinden % 7,
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde
edilen faizlerinden % 3,
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde
edilen faizlerinden %0,
bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri
tarafından yurt dışında ihraç edilen kira
sertifikalarının;
i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan
gelirlerden % 10,
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan
gelirlerden % 7,
iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan
gelirlerden % 3,
iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan
gelirlerden %0,
bc) (ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar
için % 10,”

15/1-ç

Mevduat faizleri.

4 – Mevduat faizlerinden

% 15

15/1-d

Katılım bankaları tarafından katılma

5 – Katılım bankaları tarafından katılma

% 15

hesabı

hesabı

15/1-e

15/1-f

karşılığında

ödenen

kâr

karşılığında

ödenen

kâr

payları.

paylarından

Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı

6 – Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı

ödenen kâr payları.

ödenen kâr paylarından

Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan

7 – Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci

menkul kıymetlerin geri alım veya

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde

satım taahhüdü ile elde edilmesi

yer alan menkul kıymetlerin geri alım

veya elden çıkarılmasından sağlanan

veya satım taahhüdü ile elde edilmesi

gelirler.

veya

elden

çıkarılmasından

% 15

% 15

sağlanan

gelirlerden
15/2

Vergiden
dağıtılan

muaf

olan

(Kârın

kurumlara

8 – Vergiden muaf olan kurumlara

sermayeye

dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr

eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)

dağıtımı

Gelir Vergisi Kanununun 75 inci

Kanununun 75 inci maddesinin ikinci

maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2)

fıkrasının

ve (3) numaralı bentlerindeki kâr

bentlerindeki

payları üzerinden, bu maddenin

Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin

üçüncü

üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine

fıkrası

uyarınca

vergi
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sayılmaz.)
(1),

(2)
kâr

Gelir
ve

(3)

payları

Vergisi
numaralı
(Kurumlar

% 15

kesintisine tâbi tutulan kazançlar

tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden

hariç olmak üzere % 15 oranında
vergi kesintisi yapılır.
15/3

Emeklilik
kazançları

yatırım
hariç

fonlarının

olmak

üzere,

9 – Emeklilik yatırım fonlarının kazançları
hariç

olmak

üzere,

dağıtılsın

veya

Kanunun 5 inci maddesinin birinci

dağıtılmasın, Kurumlar Vergisi Kanununun

fıkrasının

(d)

kazançlardan,

bendinde

yazılı

5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d)

dağıtılsın

veya

bendinin;

dağıtılmasın, kurum bünyesinde %
15 oranında vergi kesintisi yapılır.
a) (1) numaralı alt bendinde yazılı

%0

kazançlardan
b) (2) numaralı alt bendinde yazılı

%0

kazançlardan
c) (3) numaralı alt bendinde yazılı

%0

kazançlardan
ç) (4) numaralı alt bendinde yazılı

%0

kazançlardan
d) (6) numaralı alt bendinde yazılı
kazançlardan
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%0

B- Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerden
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, dar mükellefiyete tâbi
kurumların madde de yer alan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da
dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15
oranında kurumlar vergisi kesintisi

yapılacağı

hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla dar

mükellef kuruma ödeme yapanın mükellefiyeti ve kişiliği önemli olmayıp, ödeme yapan
herkes tevkifat yapmak zorundadır.
3 Şubat 2009 tarihli ve 27130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/14593 sayılı BKK ile
yeni bir düzenleme yapılmıştır. BKK ile belirlenen oranlar, Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili
düzenlemesiyle birlikte aşağıdaki Tabloda yer almaktadır.

2009/14593 sayılı BKK
(Yürürlük, 03.02.2009)
BKK ile

Yasa Madde

Yasa metni

No

BKK metni

belirlenen
oran

KVK md.30/1-

Gelir

Vergisi

a

belirtilen

Kanununda

esaslara

1

–

Gelir

Vergisi

Kanununda

göre

belirtilen esaslara göre birden fazla

birden fazla takvim yılına

takvim yılına yaygın inşaat ve

yaygın inşaat ve onarım

onarım işleri ile uğraşan kurumlara

işleri ile uğraşan kurumlara

bu işleri ile ilgili olarak yapılan

bu işleri ile ilgili olarak

hakediş ödemelerinden

%3

yapılan hakediş ödemeleri.
KVK md.30/1-

Serbest meslek kazançları.

2 – Serbest meslek kazançlarından;

b
a)

Petrol

arama

faaliyetleri

dolayısıyla

%5

sağlanacak

kazançlardan
b) Diğerlerinden
KVK md.30/1-c

Gayrimenkul
iratları.

sermaye

3

–

% 20

Gayrimenkul

sermaye

iratlarından;

a) 3226 sayılı Finansal Kiralama
Kanunu
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kapsamındaki

% 1,

faaliyetlerden

sağlanacak

gayrimenkul sermaye iratlarından
b) Diğerlerinden
KVK md.30/1-ç

Gelir Vergisi Kanununun 75

4

inci

ikinci

finansmanı kuruluşları ve konut

fıkrasının (1), (2), (3) ve (4)

finansmanı kuruluşları tarafından

numaralı

ihraç

maddesinin

bentlerinde

sayılanlar hariç olmak üzere
menkul sermaye iratları

10

–

Her

% 20

nevi

edilen

tahvil

(ipotek

ipotekli

sermaye

piyasası araçları, varlık teminatlı
menkul kıymetler dahil) ve Hazine
bonosu faizleri ile Toplu Konut
İdaresi ve Özelleştirme İdaresince
çıkarılan

menkul

sağlanan

kıymetlerden

gelirlerden

(Döviz

cinsinden yahut dövize, altına veya
başka bir değere endeksli menkul
kıymetlerin itfası sırasında oluşan
değer

artışları

kesintiye

tabi

tutulmaz);
a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu

%0

faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve
Özelleştirme İdaresince çıkarılan
menkul

kıymetlere

sağlanan

gelirlerden

(2013/4552 sayılı BKK ile
değişik; Yürürlük :27.4.2013)
b)

% 10

Diğerlerinden

5 – Her nevi alacak faizlerinden;
a) Yabancı devletler, uluslararası
kurumlar

veya

bankalardan
ülkede
vermeye

ya

mutad

da

%0

yabancı
bulunduğu

olarak

yetkilendirilmiş

kredi
olup

sadece ilişkili bulunduğu kurumlara
değil tüm gerçek ve tüzel kişilere
kredi veren kurumlardan alınan her

10

2006/1147 sayılı BKK ile belirlenen oranlar
md. 2- e) Her nevi alacak faizlerinden;
i) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek
faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için
ödedikleri kâr payları dahil) % 0,
ii) Diğerlerinden % 10,
f) Gelir Vergisi Kanunu'nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 10 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye
iratlarından % 10.
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türlü

krediler

faizlerden

için

ödenecek

(katılım

bankalarının

kendi usullerine göre yurt dışından
sağladıkları

fonlar

ve

benzeri

kaynaklar için ödedikleri kâr payları
dahil)
b) Bankaların 5411 sayılı Bankacılık

%1

Kanunu uyarınca uygun görülen
ikincil sermaye benzeri kredileri ile
bankaların ve diğer kurumların bir
akım veya varlık portföyüne dayalı
olarak

yurt

dışında

menkul

kıymetleştirme yöntemiyle temin
ettikleri kredileri için ödenecek
faizlerden
c) Katılım

bankaları tarafından

%5

ödenen kâr payları hariç olmak
üzere,

mal

kaynaklanan

tedarikinden
vade

farkları

üzerinden
ç) Diğerlerinden

% 10

6 – Mevduat faizlerinden

% 15

7 – Gelir Vergisi Kanununun 75 inci

%10

maddesinin ikinci fıkrasının (10)
numaralı bendinde yazılı menkul
sermaye iratlarından
8 – Katılım bankaları tarafından

% 15

katılma hesabı karşılığında ödenen
kâr paylarından
9 – Kâr ve zarar ortaklığı belgesi

% 15

karşılığı ödenen kâr paylarından
10 – Kurumlar Vergisi Kanununun

% 15

15 inci maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinde yer alan menkul
kıymetlerin geri alım veya satım
taahhüdü ile elde edilmesi veya
elden

çıkarılmasından

sağlanan

gelirlerden
KVK md.30/2

Ticarî veya ziraî kazanca

11 – Ticari veya zirai kazanca dahil

dahil

olmadığına

olup olmadığına bakılmaksızın telif,

bakılmaksızın telif, imtiyaz,

imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret

olup
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% 20

ihtira,

işletme,

ticaret

unvanı,

marka

ve

benzeri

unvanı, marka ve benzeri

gayrimaddi hakların satışı, devir ve

gayrimaddî hakların satışı,

temliki karşılığında nakden veya

devir ve temliki karşılığında

hesaben ödenen veya tahakkuk

nakden

veya

hesaben

ettirilen bedeller üzerinden

ödenen

veya

tahakkuk

ettirilen bedeller üzerinden
bu

maddenin

birinci

fıkrasında belirtilen kişilerce
% 15 oranında kurumlar
vergisi kesintisi yapılır.
KVK md.30/3

Tam

mükellef

kurumlar

12 – Tam mükellef kurumlar

tarafından, Türkiye'de bir iş

tarafından, Türkiye'de bir iş yeri

yeri veya daimî temsilci

veya daimi temsilci aracılığıyla kâr

aracılığıyla kâr payı elde

payı elde edenler hariç olmak

edenler hariç olmak üzere

üzere dar mükellef kurumlara veya

dar

kurumlara

kurumlar vergisinden muaf olan

veya kurumlar vergisinden

dar mükelleflere dağıtılan (Kârın

muaf olan dar mükelleflere

sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı

dağıtılan (Kârın sermayeye

sayılmaz.)

eklenmesi

dağıtımı

Kanununun 75 inci maddesinin

sayılmaz.) ve Gelir Vergisi

ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3)

Kanununun

inci

numaralı bentlerinde sayılan kâr

maddesinin ikinci fıkrasının

payları (5520 sayılı Kanunun 15 inci

(1), (2) ve (3) numaralı

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca

bentlerinde

mükellef

payları

kâr
75

ve

kesintisine

Gelir

sayılan

kâr

vergi

tabi

üzerinden

bu

kazançlar hariç) üzerinden

% 15

Vergisi

tutulan

Kanunun 15 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca vergi
kesintisine

tâbi

tutulan

kazançlar hariç olmak üzere
% 15 oranında kurumlar
vergisi kesintisi yapılır.
KVK md.30/5

Türkiye'de iş yeri ve daimî

13 – Türkiye'de iş yeri ve daimi

temsilcisi

bulunmayan

temsilcisi bulunmayan mükelleflerin,

yetkili

yetkili makamların izniyle açılan sergi

mükelleflerin,

makamların izniyle açılan sergi

ve

ve panayırlarda yaptıkları ticarî

faaliyetlerden

faaliyetlerden

kazançlardan

kazançlar

elde

üzerinden,

ettikleri
kurum

bünyesinde % 15 oranında
kurumlar

vergisi

kesintisi

yapılır.
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panayırlarda

yaptıkları
elde

ticari
ettikleri

%0

KVK md.30/6

Yıllık veya özel beyanname

14 – Yıllık veya özel beyanname veren

veren dar mükellef kurumların,

dar mükellef kurumların, indirim ve

indirim

istisnalar düşülmeden önceki kurum

ve

düşülmeden
kazancından,

istisnalar

önceki

kurum

hesaplanan

kazancından,
vergisi

hesaplanan

düşüldükten

kurumlar

sonra

kalan

kurumlar vergisi düşüldükten

kısımdan ana merkeze aktardıkları

sonra

tutar üzerinden

kalan

merkeze

kısımdan

aktardıkları

ana
tutar

üzerinden, kurum bünyesinde
% 15 oranında kurumlar vergisi
kesintisi yapılır.

24/6/2013 TARİHLİ
2013/4962 SAYILI BKK

VE

KARAR
MADDE 1 - (1) Kanuni veya iş merkezi
Türkiye'de bulunan ve hava taşımacılığı
faaliyeti ile iştigal eden kurumların
yolcu,

yük

ve

bagaj

taşımacılığı

dolayısıyla Maldivler'de elde

ettiği

kazançlarının 18/7/2011 tarihinden
itibaren Maldivler'de gelir

üzerinden

alınan veya alınacak olan her türlü
vergiden

istisna

edilmesi

şartıyla

kanuni veya iş merkezi Maldivler'de
bulunan kurumların benzer nitelikteki
kazançları Türkiye'de aşağıdaki şekilde
vergilendirilir:
a)

Kanuni

veya

merkezi Maldivler'de olup

iş

Türkiye'de

elde ettiği kazançlar dolayısıyla 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 23
üncü maddesine göre vergilendirilen
dar mükellef kurumların hava yolu ile
yaptıkları

yolcu,

yük

ve

bagaj

taşımacılığı dolayısıyla Türkiye'de elde
ettikleri kazançlara kurumlar vergisi
sıfır (0) oranında uygulanır.
b)

5520

sayılı

Kurumlar

Vergisi

Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı
fıkrasına istinaden yapılacak tevkifat,
(a) bendinde belirtilen kurumlar için
sıfır (0) oranında uygulanır.
MADDE
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2

- (1)

Bu

% 15

Karar 18/7/2011 tarihinden

itibaren

elde edilen kazançlara uygulanmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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3-KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI
KDV TEVFİFAT ORANLARI
(117 SERI NO’LU KDV KANUNU GENEL TEBLİĞİ YÜRÜRLÜK; 1 MAYIS 2012)

Sıra No
1

Tevkifata Tabi Mal veya
Hizmet
YAPIM İŞLERİ İLE BU
İŞLERLE
BİRLİKTE
İFA
EDİLEN
MÜHENDİSLİKMİMARLIK VE ETÜTPROJE HİZMETLERİ

Tevkifata Konu İşlemler

Tevkifat Yapacak Olanlar

- Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı,
rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük,
spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve
enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi,
sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve
benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

Belirlenmiş alıcılar
olsun olmasın):

- Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile
ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma
sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi,
tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakımonarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme,
dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj
ve benzeri işler. (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla
ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat
işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu
kapsamda tevkifata tabi tutulur.)
- Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık,
mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita
dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar
planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler
yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği
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(KDV

Tevkifat Oranı
mükellefi

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
-Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla
kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,

İfa edilen yapım işleri ile
bu işlerle birlikte ifa edilen
mühendislik-mimarlık ve
etüt-proje
hizmetlerinde
alıcılar tarafından (2/10)
oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır.

takdirde Tebliğin
değerlendirilir.

(3.2.2.)

bölümü

kapsamında

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt
yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere
devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici
tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV
üzerinden tevkifat yapılacaktır.

- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
-Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda
sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait
olan (tek başına ya da birlikte) kurum,
kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,

2

ETÜT,
PLAN-PROJE,
DANIŞMANLIK,
DENETİM VE BENZERİ
HİZMETLER

- Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak
okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına
bağlı aile hekimliği kurumları bu
kapsamda değerlendirilmeyecektir.)
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):

- Piyasa etüt-araştırma,
- Ekspertiz,
- Plan-proje,
- Teknik, ekonomik, mali ve hukuki alanda
sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim
ve benzeri hizmetler girmektedir.

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki,
kanunla kurulan kamu kurum ve
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İfa edilen etüt, plan-proje,
danışmanlık, denetim ve
benzeri
hizmetlerde
alıcılar tarafından (9/10)
oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır.

kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan
yukarıda sayılan idare, kurum ve
kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

3

MAKİNE, TEÇHİZAT,
DEMİRBAŞ
VE
TAŞITLARA AİT TADİL,
BAKIM VE ONARIM
HİZMETLERİ

Tevkitat yapacak kişi ve kuruluşlara ait veya bunlara
tahsis edilen ve faaliyetlerinin yürütülmesinde
kullanılan makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait
tadil, bakım ve onarım hizmetleri tevkifat
kapsamındadır.
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- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri

İfa edilen makine, teçhizat,
demirbaş ve taşıtlara ait
tadil, bakım ve onarım
hizmetlerinde
alıcılar
tarafından
(5/10)
oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır.

birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki,
kanunla kurulan kamu kurum ve
kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan
yukarıda sayılan idare, kurum ve
kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak
okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına
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4

YEMEK SERVİS
ORGANİZASYON
HİZMETLERİ

VE

İfa edilen her türlü yemek servis ve organizasyon
hizmetleri.

bağlı aile hekimliği kurumları bu
kapsamda değerlendirilmeyecektir.)
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):

Ancak, Yemek servis hizmetleri; Tebliğin (3.1.2/b)
ayrımında sayılan idare, kurum ve kuruluşların
personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı
taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla
yapacakları
hizmet
alımlarını
kapsamaktadır.

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,

Tevkifat yapacak olan idare, kurum ve
kuruluşların konser, fuar, kutlama, parti, kokteyl,
davet, kongre, seminer, panel, tanıtım ve benzeri
hizmet alımları tevkifata tabi tutulacaktır. Ancak, Söz
konusu hizmetleri veren mükelleflerin, organizasyonun
yapılacağı yeri (salon, otel ve benzeri) işletenlerden
alacakları hizmetler tevkifat uygulaması kapsamında
değildir. Bu durum, organizasyonu yapan firmaların,
hizmet verdikleri idare, kurum ve kuruluşlar adına
düzenledikleri faturalarda yer alan toplam tutar
üzerinden tevkifat uygulanmasına engel değildir.

- Yukarıda sayılanlar dışındaki,
kanunla kurulan kamu kurum ve
kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
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ifa edilen her türlü
yemek
servis
ve
organizasyon
hizmetlerinde
alıcılar
tarafından (5/10) oranında
KDV
tevkifatı
uygulanacaktır.

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan
yukarıda sayılan idare, kurum ve
kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

5

İŞGÜCÜ
HİZMETLERİ

TEMİN

Faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde
kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen
hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında)
- Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli
statüsünde
hizmet
akdiyle
bağlı
olmaması
gerekmektedir.
- Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare
ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir.
Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi
safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde,
sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu
kabul edilecektir.
Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının
tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların
işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde
bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti
alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması
gibi karineler göz önünde bulundurulacak, bu
hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme
yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye
bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate
alınarak tespit edilecektir.
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- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak
okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına
bağlı aile hekimliği kurumları bu
kapsamda değerlendirilmeyecektir.)
a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu
sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama
dahil değildir.)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla
kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan

İşgücünün
sağlanması
şeklinde
verilen
hizmetlerde (işgücü temin
hizmeti
alımlarında)
alıcılar tarafından (9/10)
oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır.

İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu
hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları
kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen
işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır.

6

YAPI
DENETİM
HİZMETLERİ

Özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü
temin hizmeti kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır.
Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu
kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun
117 seri No’lu KDVK Genel Tebliğinin (3.2.1.)
bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini
taşıması halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanacaktır.
Yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim
hizmetleri oluşturmaktadır. Su yapıları denetim hizmeti
ve benzeri hizmetler.
Tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlara verilen yapı
denetim hizmetlerinde bedelin kamu kurumları
aracılığıyla ödenmesi halinde tevkifat, hizmeti satın
alan ve adına yapı denetim hizmeti faturası düzenlenen
tarafından uygulanacaktır. Kamu kurumları tarafından
bizzat satın alınmayan yapı denetim hizmetlerine ilişkin
bedellerin, bunlar adına açılan hesaplardan ödenmesi
nedeniyle sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapmaları
söz konusu değildir.
Arsa karşılığı inşaat işlerinde, hizmet bedeli
müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim
hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat
ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına düzenlendiğinden,
inşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre
hareket edilecektir. Ruhsat sahibinin tevkifat
kapsamında giren kişi ya da kurum olması halinde,
tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilecektir.
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yukarıda sayılan idare, kurum ve
kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak
okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına
bağlı aile hekimliği kurumları bu
kapsamda değerlendirilmeyecektir.)

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu
sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama
dahil değildir.)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla
kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,

Yapı
denetim
hizmetlerinde
alıcılar
tarafından
(9/10)
oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır

- Yarıdan fazla hissesi doğrudan
yukarıda sayılan idare, kurum ve
kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak
okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına
bağlı aile hekimliği kurumları bu
kapsamda değerlendirilmeyecektir.)
7

FASON
OLARAK
YAPTIRILAN TEKSTİL
VE
KONFEKSİYON
İŞLERİ, ÇANTA VE
AYAKKABI
DİKİM
İŞLERİ VE BU İŞLERE
ARACILIK
HİZMETLERİ

Tevkifat kapsamına;
- Deriden mamul giyim eşyalarına ilişkin fason işler de
dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işleri
(perde, halı, mobilya kumaşı ve örtüsü, havlu, oto
koltuk kumaşı, çuval ve benzerleri ile bunların
imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason
hizmetler dahil),
- Fason çanta, kemer, cüzdan ve benzerleri ile
ayakkabı (terlik, çizme ve benzerleri dahil) dikim işleri
(söz konusu malların dikimi dışında tadil ve onarım
şeklinde ortaya çıkan hizmetler hariç)
- bu işlerle ilgili aracılık hizmetleri
girmektedir.
Terziler tarafından, 117 seri no’lu KDVK
Tebliğinin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara verilen
dikim, tadil, onarım şeklindeki hizmetler de tevkifat
uygulaması kapsamındadır.
Fason imalatın şartı, imal edilecek mal ile ilgili ana
hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason
iş yaptıranlarca temin edilmesidir.
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Fason
tekstil
ve
konfeksiyon işleri, fason
çanta ve ayakkabı dikim
işleri ile 117 seri no’lu
KDVK Genel Tebliğinin
(3.2.7.2.6)
bölümünde
belirtilen
aracılık
hizmetlerinde,
alıcılar
tarafından
(5/10)
oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır

Bazı KDV mükellefleri;
- Fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak
işletmeleri,
- Fason iş yapacak işletmelere, fason iş
yaptıracak olanları,
temin etmek suretiyle aracılık hizmeti
vermektedir. Bu hizmetlerde aracı firmanın fason işle
ilgili bir sorumluluğu bulunmamakta, sadece tarafları
bir araya getirmektedir. Bu aracılık hizmetleri tevkifata
tabidir.

8

9

TURİSTİK
MAĞAZALARA
VERİLEN
MÜŞTERİ
BULMA / GÖTÜRME
HİZMETLERİ

SPOR KULÜPLERİNİN
YAYIN, REKLÂM VE
İSİM
HAKKI
GELİRLERİNE KONU
İŞLEMLERİ

Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen başka
firmalara fason olarak yaptırılması halinde de her iki
aşamada tevkifat uygulanacaktır.
Turizm acentesi, rehber ve benzerlerinin turist
kafilelerini
alışveriş
etmeleri
için
belirli
dükkânlara/mağazalara götürmeleri karşılığında bu
işletmelerden aldıkları komisyonlar genel oranda
KDV’ye tabidir.
Bu kapsamdaki komisyon ve benzeri ödemeleri yapan
işletmeler tarafından komisyon tutarına ait KDV
üzerinden tevkifat uygulanacaktır
Profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler
dahil);
- sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklam
alanları ve panolarının kiralanması dahil) suretiyle
reklâm gelirleri,
- spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin
yayınlanması suretiyle yayın geliri,
- toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp
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KDV mükellefleri (sadece sorumlu
sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama
dahil değildir.)

Turizm acentesi, rehber ve
benzerlerince
verilen
müşteri
bulma
hizmetlerinde,
alıcılar
tarafından
(9/10)
oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu
sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama
dahil değildir.)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,

Profesyonel
spor
kulüplerince
(şirketleşenler
dahil)
yapılan, işlemlerde (9/10)
oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır.

isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim
hakkı
geliri elde etmektedirler.
Spor kulüplerinin genel oranda KDV’ye tabi olan bu
gelirlerine konu işlemleri nedeniyle hesaplanan
KDV’nin 9/10’u işlemin muhatapları (reklâm hizmeti
alanlar, yayın faaliyetini gerçekleştirenler, isim
hakkını kullananlar vb.) tarafından tevkifata tabi
tutulacaktır.

10

TEMİZLİK, ÇEVRE VE
BAHÇE
BAKIM
HİZMETLERİ

Temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu
hizmetler;
- bina temizliği,
- sokak temizliği,
- sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane
atıklarının toplanması ve imhası,
- çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,
- park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği,
- haşere mücadelesi,
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- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla
kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan
yukarıda sayılan idare, kurum ve
kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu
sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama
dahil değildir.)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla
kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz

Temizlik, çevre ve bahçe
bakım hizmeti alımlarında,
alıcılar tarafından (7/10)
oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır.

- demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği
ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu işler
tevkifat uygulaması kapsamındadır.
Bina temizliğine; binaların müştemilat ve eklentileri
dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü
mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina
içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir.
Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların
temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik
hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır.
Ancak, temizlik işlerinde kullanılacak deterjan,
süpürge gibi alet-edevat ve sarf malzemelerinin satın
alınması sırasında tevkifat uygulanmayacaktır.

11

SERVİS TAŞIMACILIĞI
HİZMETİ

Sorumlu tayin edilenlerin park, bahçe ve mezarlık
alanları ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve
havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması, haşere
mücadelesi, sokak hayvanlarının toplanması-ıslahı ve
benzerlerine ilişkin hizmet alımları, çevre ve bahçe
bakım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır
Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir
güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri
servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık
hizmeti alımları girmektedir.
Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar
ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması
kapsamında işlem tesisine engel değildir.
Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya
velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle
doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması
suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait
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emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan
yukarıda sayılan idare, kurum ve
kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak
okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına
bağlı aile hekimliği kurumları bu
kapsamda değerlendirilmeyecektir.)

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu
sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama
dahil değildir.)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla
kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

TTaşımacılık
hizmeti
alımlarında
(5/10)
oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır.

faturaların servis hizmetinden yararlanan personel,
öğrenci
(veya
velisi)
adına
düzenlenmesi
gerektiğinden, tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak,
faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına
düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında
işlem tesis edilecektir.

12

HER TÜRLÜ BASKI VE
BASIM HİZMETLERİ

Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap, ansiklopedi,
risale, dergi, broşür, gazete, bülten, basılı kağıt,
katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak,
makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter,
ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye,
mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli
veya süresiz yayınlar ile diğer ürünlerin her türlü (cd,
vcd, dvd gibi baskılar dâhil) baskı ve basımı hizmeti ile
bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından
kullanılan her çeşit evrakın ciltlenmesine ilişkin
hizmetler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi
tutulacaktır.
Üretimde kullanılacak kâğıt, boya ve benzeri ham ve
yardımcı maddelerin siparişi veren alıcı tarafından
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- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan
yukarıda sayılan idare, kurum ve
kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak
okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına
bağlı aile hekimliği kurumları bu
kapsamda değerlendirilmeyecektir.)
Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki,
kanunla kurulan kamu kurum ve
kuruluşları,

Baskı
ve
basım
hizmetlerinde
alıcılar
tarafından (5/10) oranında
KDV
tevkifatı
uygulanacaktır.

temin edilmesi veya edilmemesi tevkifat uygulamasına
engel değildir.
Ayrıca, söz konusu işlemler hizmet niteliğinde
olduğundan, baskısı yapılmış ve piyasada satışa
sunulmuş hazır haldeki ürünlerin doğrudan alımında
tevkifat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, hizmetin
veya faaliyetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt,
defter ve benzeri malların alımı bu bölüm kapsamında
değerlendirilmeyecektir.

- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan
yukarıda sayılan idare, kurum ve
kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

13

KÜLÇE
TESLİMLERİ

METAL

Hurda metallerden elde edilenler dışındaki (122 No’lu
KFV GT ile eklenen ibare) bakır, çinko, alüminyum ve
kurşun külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler
(cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan
teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan
sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır.
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- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak
okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına
bağlı aile hekimliği kurumları bu
kapsamda değerlendirilmeyecektir.)
a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu
sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama
dahil değildir.)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer

Külçe metallerin Tebliğin
tesliminde,
(7/10)
oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır

Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve
üreticileri
tarafından
tesliminde
de
tevkifat
uygulanacaktır.
İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde,
satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada
“Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin
edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına
ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi
bilgilerine yer verilecektir. Cevherden üretim yapanlar
ise düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal
firmamızca
cevherden
üretildiğinden
tevkifat
uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle
tevkifat uygulanmaksızın işlem yapabileceklerdir.
Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde
edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler
dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin
teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot
teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak
değerlendirilecektir.
Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat
uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum,
mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip
etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve
ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı
uygulanacaktır.
14

3.3.2.BAKIR, ÇİNKO VE
ALÜMİNYUM
ÜRÜNLERİNİN
TESLİMİ

Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile
ithalatçıları
tarafından
tesliminde
tevkifat
uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise
tevkifata tabi olacaktır.
İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı
(ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim
edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden
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alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla
kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan
yukarıda sayılan idare, kurum ve
kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak
okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına
bağlı aile hekimliği kurumları bu
kapsamda değerlendirilmeyecektir.)
a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu
sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama
dahil değildir.)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri

Çinko ve alaşımlarından,
alüminyum
ve
alaşımlarından
mamul,
117 seri No’lu KDVK
Genel Tebliğinin (3.3.2.2.)
bölümünde
belirtilen
ürünlerin tesliminde, (122
No’lu KDV GT ile değişen

tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata
ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer
verilecektir. Cevherden üretim yapanlar ise
düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal firmamızca
cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.”
açıklamasına
yer
vermek
suretiyle
tevkifat
uygulanmaksızın işlem yapabileceklerdir.
3.3.2.2.1. Tevkifat kapsamına bakır ve alaşımlarından,
çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından,
belirtilen ürünlerin tesliminde, (122 No’lu KDV GT ile
eklenen
ibare, Yürürlük : 26.2.2013) kurşun ve
alaşımlarından
mamul;
anot,
katot,
granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel,
sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri
(122 No’lu KDV GT ile eklenen ibare, Yürürlük :
26.2.2013) ile kurşun ve alaşımlarından mamul,
tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma,
ızgara, toz, kurşun oksit, kurşun monoksit, kırmızı
oksit ve benzerleri girmektedir.

Profilin boyanmış veya kaplanmış olması, bunların
tesliminde tevkifat uygulanmasına engel değildir. Bu
durumda, profilin boyanması veya kaplanmasına
ilişkin fason eloksal işçiliği tevkifat kapsamında
olmayacaktır.
3.3.2.2.2. Bakır, çinko, alüminyum ve (122 No’lu KDV
GT ile eklenen ibare, Yürürlük : 26.2.2013) kurşun
telin; plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri
izolasyon malzemeleri ile kaplanması suretiyle elde
edilen "izoleli iletken" teslimleri tevkifata tabi
tutulmayacaktır.
Ayrıca, söz konusu metal ve alaşımlarından imal edilen
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birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla
kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan
yukarıda sayılan idare, kurum ve
kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak
okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına
bağlı aile hekimliği kurumları bu
kapsamda değerlendirilmeyecektir.)

ibare,
Yürürlük
:
26.2.2013)
(5/10)
oranında KDV tevkifatı
uygulanacaktır.
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3.3.3 HURDA VE ATIK
TESLİMİ

nihai ürünler ile bunların kesme, sıyırma, kıvırma,
kaynak, bükme, vida yeri delme-açma ve benzeri
şekillerde işlenmesi sonucu elde edilen yarı mamul ve
mamul mahiyetindeki malların teslimleri tevkifata tabi
olmayacaktır.
Hurda kavramı; her türlü metal, plastik, lastik, kauçuk,
kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki
karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim
amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki
metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli
her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade
etmektedir.
Hurda kavramının
çerçevesinde;

işaret

edilen

genel

anlamı

- demir, bakır, alüminyum, pirinç, kurşun, teneke, çelik,
çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangantutya, antimon ve benzeri her türlü metaller,
- bu metallerin alaşım, bileşim ve cürufları,
- imalathane ya da fabrikalarda imalat sırasında
ortaya çıkan metal kırpıntı, döküntü ve talaşlar ile
standart dışı çıkan metal ürünler,
- izabe tesislerinden çıkan standart dışı metal
hammaddeler, yarı mamuller, hadde bozukları
ve benzerleri "hurda metal" kabul edilecektir.
Ayrıca, hurda veya atık niteliğindeki; her türlü kâğıt,
karton, mukavva, kauçuk, plastik ile bunların
kırpıntıları, naylon, lastik kırıkları, cam şişe, kavanoz,
otomobil ve pencere camları, cam kırıkları teslimleri
de tevkifat uygulaması kapsamındadır.
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a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu
sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama
dahil değildir.)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla
kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan
yukarıda sayılan idare, kurum ve
kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak

Metal,
plastik,
lastik, kauçuk, kâğıt, cam
hurda ve atıklarının teslimi
KDV Kanununun (17/4-g)
maddesi
gereğince
KDV’den
müstesnadır.
Ancak, bu malların teslimi
ile ilgili olarak aynı
Kanunun (18/1) maddesine
göre
istisnadan
vazgeçilmesi mümkündür.
İstisnadan
vazgeçenlerin
metal, plastik, lastik, kauçuk,
kâğıt, cam hurda ve atıklarının
tesliminde, Tebliğin (3.1.2.)
bölümü kapsamındaki alıcılar
tarafından (122 No’lu KDV GT
ile eklenen ibare, Yürürlük :
26.2.2013) (5/10) oranında
KDV tevkifatı uygulanacaktır.
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3.3.4 METAL, PLASTİK,
LASTİK,
KAUÇUK,
KÂĞIT VE CAM HURDA
VE ATIKLARDAN ELDE
EDİLEN HAMMADDE
TESLİMİ

Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması
mümkün olan kullanılmış metal, plastik, lastik, kauçuk,
kâğıt ve cam esaslı eşya teslimlerinde tevkifat
uygulanmayacaktır.
Bunların, ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat
uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise
tevkifata tabi olacaktır. İthalatçılar tarafından
yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından
düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan
ithalat
yoluyla
temin
edildiğinden
tevkifat
uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin
fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer
verilecektir.
Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve
atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi
sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık
niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk,
kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde
olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz,
granül ve benzeri ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması
kapsamındadır.
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okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına
bağlı aile hekimliği kurumları bu
kapsamda değerlendirilmeyecektir.)
a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu
sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama
dahil değildir.)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla
kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan
yukarıda sayılan idare, kurum ve
kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak
okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına

(9/10) oranında KDV
tevkifatı uygulanacaktır.
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3.3.5 PAMUK, TİFTİK,
YÜN VE YAPAĞI İLE
HAM POST VE DERİ
TESLİMLERİ

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarını
belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı4
eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2 nci sıraları
kapsamına giren ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması
kapsamındadır.
Buna göre;
- kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi
döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve
yapağı,
- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki
sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve
kuzuların (astragan veya karakul, persaniye,
breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve
Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve
oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve
oğlakları hariç) ham post ve derilerinin,
tesliminde tevkifat uygulanacaktır.
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bağlı aile hekimliği kurumları bu
kapsamda değerlendirilmeyecektir.)
a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu
sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama
dahil değildir.)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla
kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan
yukarıda sayılan idare, kurum ve
kuruluşlara ait olan (tek başına ya da
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak
okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına
bağlı aile hekimliği kurumları bu
kapsamda değerlendirilmeyecektir.)

(9/10) oranında KDV
tevkifatı uygulanacaktır.

18

3.3.6 AĞAÇ VE ORMAN
ÜRÜNLERİ TESLİMİ

Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde
tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından
yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından
düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan
ithalat
yoluyla
temin
edildiğinden
tevkifat
uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura
ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir.
Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk maddemalzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile
bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde
edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve
benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya
çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun
artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır.
Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb.
mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması,
döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri,
süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat
uygulanmayacaktır.

KDV
mükellefleri
tarafından, 5018 sayılı
Kanuna ekli cetveller
kapsamındaki
idare,

117 Seri No’lu KDVK Genel Tebliğinde belirtilmeyen
diğer bütün hizmet ifaları.
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a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu
sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil
değildir.)
b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi
olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel
idareleri ve bunların teşkil ettikleri
birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri
birlikler ile köylere hizmet götürme
birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla
kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz
emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi
Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul
kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil
bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda
sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait
olan (tek başına ya da birlikte) kurum,
kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları (Ancak
okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına
bağlı aile hekimliği kurumları bu
kapsamda değerlendirilmeyecektir.)
KDV mükellefleri tarafından

(5/10)
oranında
KDV
tevkifatı uygulanacaktır.

5/10

kurum ve kuruşlara ifa
edilen ve 117 Seri No’lu
KDVK Genel Tebliğinde
belirtilmeyen diğer bütün
hizmet ifaları.
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 ¨’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması
halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDV Kanunu uyarınca KDV’den
istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmayacaktır.
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TAM TEVKİFATA TABİ İŞLEMLER
(117 SERI NO’LU KDV KANUNU GENEL TEBLİĞİ YÜRÜRLÜK; 1 MAYIS 2012)
Sıra No

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

Tevkifata Konu İşlemler

Tevkifat Yapacak Olanlar

1

İKAMETGÂHI,
İŞYERİ,
KANUNİ
MERKEZİ VE İŞ MERKEZİ TÜRKİYEDE
BULUNMAYANLAR
TARAFINDAN
YAPILAN İŞLEMLER,

İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş
merkezi
Türkiye’de
bulunmayanların
Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların
yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de
faydalanılan hizmetler

Muhatap olanlar tarafından (Mükellef
olup olmaması önem arz etmemektedir.)

2

SERBEST
MESLEK
FAALİYETİ
ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE
HİZMETLER,

Serbest meslek faaliyetlerini mutad ve
sürekli olarak yapanların prensip olarak,
KDV mükellefiyeti tesis ettirmeleri
gerekmektedir. Ancak, 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunun 18 inci maddesi
kapsamına giren teslim ve hizmetleri
münhasıran aynı Kanunun 94 üncü
maddesinde belirtilen kişi, kurum ve
kuruluşlara yapanların hesaplayacağı
KDV’nin bu kişi veya kuruluşlar
tarafından sorumlu sıfatıyla beyan
edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Hizmeti ifa edenin KV mükellefi olmaması
ve devamlı olarak faaliyette bulunması ve
serbest meslek erbabının bu uygulamadan
faydalanabilmesi
için
KDV
mükellefiyetinin sadece Gelir Vergisi
Kanununun 18 inci maddesi kapsamına
giren işlemlerden ibaret olması ve
işlemlerinin tamamının aynı Kanunun 94
üncü maddesinde sayılan kişi, kurum ve
kuruluşlara yapılması gerekmektedir.
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GVK, m.94, f.1’de sayılanlar, meslek
erbabının talepte bulunması halinde
tevkifat yapacaklardır. Tevkifat Yapacak
olanlar; Kamu idare ve müesseseleri,
iktisadî
kamu
müesseseleri,
sair
kurumlar,
ticaret
şirketleri,
iş
ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek
ve
vakıfların
iktisadî
işletmeleri,
kooperatifler, yatırım fonu yönetenler,

gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur
olan ticaret ve serbest meslek erbabı,
zirai kazançlarını bilanço veya ziraî
işletme hesabı esasına göre tespit eden
çiftçilerdir.

3

KİRALAMA İŞLEMLERİ,

KDVK’nunda vergiden istisna edilmeyen
ve GVK 70 nci maddesinde yazılı mal ve
hakların kiralanması işlemleri;

- Kiraya verenin başka faaliyetleri
nedeniyle
KDV
mükellefiyetinin
bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla
KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir),
- Kiracının KDV mükellefi olması
(sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler
bu kapsama dâhil değildir),
şartlarının birlikte var olması
halinde, kiracı tarafından sorumlu
sıfatıyla beyan edilecektir.
Ayrıca, kiracının;
- Gelir Vergisi Kanununa göre
basit usulde vergilendirilenler (istisnadan
vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar
dahi),
- banka ve sigorta şirketleri gibi
faaliyetleri
KDV’den
istisna
olan
işletmeler,
- sadece KDV’ye tabi işlemlerinin
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bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti
tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun
görülenler,
- 5018 sayılı Kanuna ekli
cetvellerde yer alan idare, kurum ve
kuruluşlar
olması hallerinde de, kiralama
hizmetine ait KDV söz konusu kiracılar
tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.
Yukarıda
belirtilenler
hariç
kiracının KDV mükellefi olmaması
halinde de (faaliyetleri sadece 2 No.lu
KDV
beyannamesi
vermelerini
gerektirenler de bu kapsamda mütalaa
edilecektir)
kira
bedeli
üzerinden
hesaplanan KDV, kiraya veren tarafından
mükellef sıfatıyla beyan edilecektir.
Kiraya verenin başka nedenlerle KDV
mükellefiyeti olmaması bu uygulamaya
engel değildir.
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşların Tebliğin
bu bölümü kapsamındaki kiralama
işlemlerinde, kiracının KDV mükellefi
olup olmadığına bakılmaksızın, tevkifat
uygulanmayacaktır.
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4

KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel
kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV
ödeyenler bu kapsama dahil değildir),

REKLÂM VERME İŞLEMLERİ.

- Amatör spor kulüplerine,
oyuncularının formalarında gösterilmek,
- Şahıslara veya kuruluşlara ait
bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara
yazılmak, pano olarak yerleştirilmek,
- gerçek veya tüzel kişiler
tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi
yazılı eserlerde yayınlanmak
ve benzeri
vermektedir.

şekillerde

reklâm

Bu şekilde reklâm verme işlemleri ile ilgili
KDV, reklâm hizmeti verenlerin KDV
mükellefi olmaması halinde, reklâm
hizmeti alanlar tarafından sorumlu
sıfatıyla beyan edilecektir.
Ayrıca, reklam hizmetini alanların;
- Gelir Vergisi Kanununa göre
basit usulde vergilendirilenler (istisnadan
vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar
dahi),
- banka ve sigorta şirketleri gibi
faaliyetleri
KDV’den
istisna
olan
işletmeler,
- sadece KDV’ye tabi işlemlerinin
bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti
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tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun
görülenler,
- 5018 sayılı Kanuna ekli
cetvellerde yer alan idare, kurum ve
kuruluşlar
olması hallerinde de, reklam
hizmetine ait KDV, hizmeti alanlar
tarafından bu bölüm kapsamında tevkifata
tabi tutulacaktır.
5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer
alan idare, kurum ve kuruluşların Tebliğin
bu bölümü kapsamında reklâm hizmeti
vermeleri halinde, reklâm hizmeti alanın
KDV
mükellefi
olup
olmadığına
bakılmaksızın,
tevkifat
uygulanmayacaktır.
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TEVKİFAT UYGULAMASINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
1- “Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “kısmi tevkifat” ise
hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan
tarafından beyan edilip ödenmesidir.
2- KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması
zorunludur. Diğer taraftan, Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir.
3- Tevkifat kapsamındaki işlemlerde vergiyi doğuran olay bakımından özellikli bir durum söz konusu olmayıp, bu işlemlere ilişkin KDV’nin beyan dönemi KDV
Kanununun 10 uncu maddesine göre tespit edilecektir.
4- İşleme ait fatura veya benzeri belge izleyen ay içinde düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içinde yapılacaktır.
Kısmi tevkifat uygulamasında satıcının mükellef sıfatıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edeceği kısım da aynı dönemde beyan edilecektir.
5- KDV mükellefiyeti bulunmayan BSMV mükelleflerinin 2 No.lu KDV Beyannamesini kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri
gerekmektedir. Ancak, bankaların tevkif ettikleri vergiyi ödemeyi yapan şubeler itibariyle şubelerin bağlı bulundukları vergi dairesine beyan edip ödemeleri de
mümkün bulunmaktadır.Bu tercihi yapan bankaların, durumu bir dilekçe ile önceden genel müdürlüğün bağlı olduğu vergi dairesine yazılı şekilde bildirmeleri
gerekmektedir.
6- Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde,
sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu indirimin
dayanağı 2 No.lu KDV beyannamesi olacaktır.
7- Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin;
- Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak
verilmesi gereken,
- Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 No.lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken,
1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır
8- Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir.
9- Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek
KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanacaktır. Bu şekilde işlem yapılabilmesi için fiyat farkı,
kur farkı ve benzerinin ait olduğu asıl işleme ait KDV dahil bedelin tevkifat alt sınırını geçmiş ve tevkifata tabi tutulmuş olması gerekmektedir.fat uygulaması
kapsamında bulunan hizmetlerde düzeltme, ifa edilen hizmetin iadesi söz konusu olmayacağından, faturanın hizmetin ifasından önce düzenlendiği durumlarda
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10-

11-

12-

1314-

1516-

hizmetten tamamen vazgeçilmesi ya da hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle işlemin matrahında bir değişiklik meydana
gelmesi halinde yapılabilecektir.
Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı tarihte kur farkı oluşması halinde ise kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin
yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Böylece, matrahta oluşan azalma tutarı, tevkifata tabi tutulmayan KDV tutarı ile birlikte,
satıcı tarafından alıcıya iade edilecektir. Ayrıca, söz konusu KDV tutarı alıcı tarafından 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.
Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi öncelikle tevkifatı yapan alıcı tarafından satıcıya iade edilecektir. Alıcının, fazla veya yersiz tevkif ettiği KDV tutarını satıcıya
ödediğini gösterir belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte başvurması halinde, fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, bu
vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilecektir.Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve satıcı tarafından verginin tamamının
beyan edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısının ibrazı aranmayacaktır.
Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV
Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması ve Tebliğde belirlenen diğer
iade usul ve esaslarına uyulması zorunludur.
İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette
tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olmayacaktır.
KDV Kanununun (9/1) maddesi kapsamında sorumlu tayin edilenlerin, sorumlu sıfatıyla beyan edip ödemeleri gereken vergilerin beyan edilmemesi veya eksik
beyan edilmesi halinde, bu vergi tutarının ikmalen veya resen tarh edilerek vergi ziyaı cezası kesilmesi ve gecikme faizi hesaplanması gerekmektedir. Sorumlu
sıfatıyla beyan edilmeyen tutarın 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmamış olması bu şekilde işlem tesis edilmesine engel değildir. Ancak,
sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta
vergi aslı aranmayacaktır.
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait
1 No.lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar.
Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere bu
işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap
tutulmayacaklardır.

55

4-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

VİVK Madde 0017: Vergiye Mukabil Alınacak Teminat
Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri, sair
şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri istihkak sahiplerine bu verginin
mevzuuna giren her hangi bir muamele dolayısıyla para ve senet verebilmek için evvelemirde
verginin ödenmiş olduğuna dair vergi dairesinden verilmiş bir tasdikname talep ederler.
(22.07.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle değişen ve 29.07.1998
tarihinden geçerli olarak yürülüğe giren şekli) Tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerinin
istihkaklarından,
√ VERASET YOLUYLA İNTİKALLERDE % 5 ORANINDA,
√ İVAZSIZ İNTİKALLERDE % 15 ORANINDA
vergi karşılığı olarak tevkifat yaptıktan sonra, bakiyesini verebilirler. Tevkifatı yapanlar tevkif
ettikleri parayı en geç bir hafta içinde bulundukları yerin mal sandığına yatırmaya ve keyfiyeti
bağlı bulundukları Vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar.
(22.07.1998 tarih ve 4369 sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle değişen ve 29.07.1998
tarihinden geçerli olarak yürülüğe giren şekli) Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle
tevkif ettikleri parayı yukarıda belirtilen süre içinde mal sandığına yatırmayanlardan
(hakimler hariç), tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paralar Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir.
Tevkifatı yapan ilgili kuruluşların, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen sorumlularından,
tevkif etmeye ve yatırmaya mecbur oldukları paraların % 10'u oranında ayrıca ceza tahsil
olunur.
VİVK Madde 0016: NİSPETLER
5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen
yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran yüzde 10 olarak uygulanır. İkramiyenin
ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değeri esas alınır.
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