
 

 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 
 

Teslim 

Madde 2 
 

1. Teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya 

veya adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin 

gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket 

edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi 

edilmesi de mal teslimidir. 

 

2. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme âkit 

yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, 

aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir. 

 

3. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir. 

 

4. Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim 

bunlar dışında kalan maddeler itibariyle yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap 

ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır.[1] 

 

5. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Bu kanunun uygulanmasında arsa karşılığı inşaat işlerinde; 

arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit 

tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi yapılmış sayılır. 

 

Hizmet 

Madde 4 
1. Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. 

 

Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, 

muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, 

şekillerde gerçekleşebilir. 

 

2. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri 

ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilirler. 

 

Mükellef 

Madde 8 
 

1. Katma Değer Vergisinin Mükellefi: 

 

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar, 

 

b) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler, 

 

c) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, 

 

ç) Müzayede mahallerinde yapılan satışlarda bu satışları yapanlar,[1] 

 

d) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları, 

 

e) Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler,  



 

 

 

f) [3] 

 

g) 1 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (c) bendine giren hallerde bunları tertipleyenler veya 

gösterenler, 

 

h) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler, 

 

ı) İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlardır. 

 

2. Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri 

vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer 

vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi 

tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla 

veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen vergi, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve 

esaslara göre işlemi yapan mükellefe iade edilir. Şu kadar ki söz konusu iadenin yapılabilmesi için 

işlemle ilgili beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından 

alıcıya geri verilmesi şarttır 

 

Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Gelmesi 

Madde 10 
Vergiyi Doğuran Olay: 

 

a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, 

 

b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi 

hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin 

düzenlenmesi, 

 

c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan 

hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması, 

 

d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya 

teslimi, 

 

e) Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesine 

başlanması veya nakliyeci veya sürücüye tevdii, 

 

f)[1] 

 

g) Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların 

bedellerinin tahakkuk ettirilmesi, 

 

h)[2] 

 

ı) İthalatta, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük 

vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili,[3] 

 

j) İkametgâhı, işyeri, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlar tarafından yabancı 

ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta gümrük bölgesine girilmesi 

veya gümrük bölgesinden çıkılması,[4] 

 



 

 

k) 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin 

temsil ettiği ürünlerin depodan çekilmesi.[5] 

 

Anında meydana gelir. 

 

Mal ve Hizmet İhracatı 

Madde 11 
1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır: 

 

a) İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan 

hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla 

uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de verilen 

roaming hizmetleri,[1] 

 

b) Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satınalarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi 

anında Katma Değer Vergisi tahsil edilir. Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin 

ibrazında tahsil edilen Katma Değer Vergisi iade olunur. 

 

Türkiye’de İkametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine 

ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla 

satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisi, karşılıklı olmak kaydıyla 

iade edilir. 

 

14/7/2004 tarihli ve 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile 

Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan 

sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılar tarafından satın alınacak 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddin üzerindeki mal 

ve hizmetler nedeniyle ödenen katma değer vergisi yapımcılara iade olunur. 

 

Maliye Bakanlığı iadeden faydalanacak mal ve hizmetler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları 

tespit etmeye yetkilidir.[2] 

 

c) İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer 

vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem 

beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil 

olunur. 

 

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içinde ihraç 

edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur. 

 

İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk 

ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 

maddesine göre belirlenen gecikme zammıyla birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla 

teslim edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi 

halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte 

tahsil edilir. 

 

Tecil veya terkin edilen bu veriler hakkında ihracatçılar bakımından bu Kanunun 32 nci maddesi 

hükmü uygulanmaz. 

 



 

 

İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer Vergisi, ihraç edilen mala 

ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen 

değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamaz. 

 

İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma Değer Vergisi, ihracat 

işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya tecil olunacak vergi miktarı, mükellefin 

ilgili dönem beyannamesinde yer alan bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır. 

 

İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi 

halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, 

Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek 

süre verilebilir 

 

Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar  
Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir.  
İmalatçının;  
- Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 
alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden(üretici belgesi) 
herhangi birine sahip olması, (Bu belgeler sonraki bölümlerde “imalatçı belgesi” olarak anılacaktır.)  
- İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması,  
- Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi 
çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması, 
gerekmektedir.  
 
 İmalatçı (A), Ekim/2012 ayında toptancılara 8.000 TL tutarında, ihracatçı firmaya ise ihraç kaydıyla 
2.000 TL tutarında gömlek teslim etmiştir. Ekim ayında yüklendiği KDV toplamı 600 TL’dir. İmalatçının 
önceki dönemlerden devreden indirilebilir KDV’si yoktur.  
(A) nın Ekim ayı tecil işlemlerine ilişkin hesaplamaları aşağıdaki şekilde yapılır:  
 
Hesaplanan KDV [(8.000 + 2.000.) x (% 8)] = 800  
Toplam Vergi İndirimi                                    =-600  
Fark (Ödenmesi Gereken KDV)                     = 200  
Tecil Edilebilir KDV (2.000 x %8)                 = 160  
Tecil Edilecek KDV 160 Ödenmesi Gereken KDV= 40 

 Bu mükellef Ekim/2012 ayına ait olmak üzere vergi dairesine 40 TL KDV ödeyecektir. 160 TL KDV 
ise ihracatın tamamlanmasından sonra terkin edilmek üzere tecil edilir.  

 

Özel Matrah Şekilleri 

Madde 23 
Özel matrah şekilleri şunlardır; 

 

a) Spor-Toto oyununda ve Millî Piyango dahil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katılma 

bedeli, 

 

b) At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bu yarış ve oyunlara katılma 

karşılığında alınan bedel ile bunların icra edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel, 

 

c) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı 

sportif faaliyetler, maçlar ve yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi ve gösterilmesinde bunların icra 

edildiği mahallere giriş karşılığında alınan bedel ile bu mahallerde yapılan teslim ve hizmetlerin 

bedeli, 

 

d) Gümrük depolarında ve müzayede mahallerinde yapılan satışlarda kesin satış bedeli ile 5300 

sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin, 



 

 

senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, senedin en son işlem gördüğü 

borsada oluşan değeri. [1] 

 

e) Altından mamül veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ile sikke altınların teslim ve ithalinde 

matrah, külçe altın bedeli düşüldükten sonra kalan miktardır.[2] 

 

f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer 

vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) 

alınarak vasfında değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların 

tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.[3] 

 

g) Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini gözönünde tutarak özel matrah şekilleri tespit 

etmeye yetkilidir. 

 

 Şans Oyunları, Profesyonel Gösteriler ve Açık Artırmalar 

 Altından Mamul Eşya 

 Gümüşten Mamul Eşya 

 İkinci El Araç ve Taşınmaz Ticareti 

 Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlar 

 Tütün Mamulü Teslimleri 

 Belediyeler Tarafından Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı 

 Telefon Kartı ve Jeton Teslimi 

 Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tarafından Araç Plakaları ile Basılı Evrakın 

Teslimi 

 Kıymetli Taş Teslimleri 

 Mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için 

yapılan satışlar da dahil olmak üzere, bütün ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetleri 

 

 

Karşılıklılık esası aranan istisnalar 

 Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye'de 

verilen roaming hizmetleri 

 Türkiye’de İkametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık 

faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere 

katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler  

 Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Cumhurbaşkanı 

tarafından belirlenecek taşıma işleri 

 Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların 

diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler 

 

Vergi İndirimi 

Madde 29 
1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu 

Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler: 

 

a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri 

vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, 

 

b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi, 

 



 

 

c) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye 

geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri 

vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, 

 

2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi 

işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki 

fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca 

Cumhurbaşkanı tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve 

tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta 

prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner 

sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme 

kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet 

bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir.[2] Ancak mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye 

Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden 

iade edilebilir.[3] Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi 

şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Cumhurbaşkanı, 

vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya 

tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile 

sınırlı olmak üzere kaldırmaya;Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir. 

 

 

3. İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı 

aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde 

kullanılabilir.[6] 

 

4. Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan 

ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim 

konusu yapılabilir (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak 

suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer 

vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.) 

 

5. Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi 

mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun 

olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir. 

 

İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi 

Madde 30 
Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden 

indirilemez: 

 

a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası (Bu 

Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (4) numaralı fıkrasının 

(ı) ve (ö) bentleri uyarınca katma değer vergisinden istisna edilen işlemler hariç) ile ilgili alış 

vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi, 

 

b) Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde 

işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin 

alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisi, 

 



 

 

c) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki 

yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi, (Şu kadar 

ki Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı 

ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi 

iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi 

olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen 

katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilir.) 

 

d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen 

giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.(5520 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi Kanununun 41 

inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin 

ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi ile yurt içindeki işlemlerde mal teslimi 

veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek 

ödenen katma değer vergisi hariç) 

 

e) Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı 

tarafından ödenmeyen katma değer vergisi 

 

 
Hasılat esaslı vergilendirme 

Madde 38 
Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç 

defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları 

kapsamında yer alanlar, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma 

değer vergisi dâhil) bedel üzerinden, bu Kanunun 28 inci maddesi uyarınca belirlenen en yüksek 

oranı geçmemek üzere, Cumhurbaşkanınca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran 

uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile 

ilişkilendirmeksizin beyan ederek öderler. 

 

Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, 

kazançlarının tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında 

gösterilen katma değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri 

katma değer vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler 

dolayısıyla hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar. 

 

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden çıkamazlar. 

 

Cumhurbaşkanı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutan gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerini, sektörler ve meslek grupları itibarıyla belirleyeceği yıllık iş 

hacimlerine göre hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya, Maliye Bakanlığı bu 

maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Belediyeler tarafından ruhsat verilen,  

 toplu taşıma hatlarını kiralayan,  

 toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma 

yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti 

sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret 

toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs 

(sürücüsü dahil en az onsekiz oturma yeri olan) 

işletmeleri yararlanabilir. 

 

 işletme hesabı veya bilanço esasına göre defter 

tutan  

 gelir vergisi mükellefleri 

 kurumlar vergisi mükellefleri  

yıllık iş hacimlerine bağlı olmaksızın bu uygulamadan 

faydalanabilirler.  

 

***belediyeler bünyesinde kurulmuş ve otobüsle toplu 

taşıma faaliyeti ile iştigal eden iktisadi işletmeler ile 

doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya 

daha fazlası belediyelere ait şirketler hasılat esaslı 

vergilendirme usulünden yararlanamazlar.  

 

***Hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak 

belirlenmiştir. 

 

***Bu usule geçtikleri dönemden itibaren iki yıl boyunca 

bu usulden çıkamazlar. 

 

4 No.lu KDV Beyannamesi ile vergilendirme dönemini 

takip eden ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar beyan 

eder ve aynı ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar 

öderler.  

 

Örnek: (A) Özel Halk Otobüsü İşletmesi Nisan/2019 döneminde yapmış olduğu toplam 50.000 TL tutarındaki toplu 

taşıma hizmeti için 9.000 TL KDV hesaplamıştır. Mükellef bu dönemde akaryakıt, tamir bakım, personel vb. için 

40.000 TL harcama yapmış ve 6.000 TL KDV ödemiştir. Bu durumda, mükellefin gerçek usulde vergilendirilmesi 

halinde ödemesi gereken KDV tutarı 3.000 TL (9.000-6.000) olarak hesaplanacaktır.  

Bu mükellefin hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçmesi halinde ödemesi gereken KDV tutarı 6/2/2019 tarihli ve 

718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre hasılat tutarına %1,5 oran uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. Buna göre 

mükellefin ödemesi gereken KDV tutarı 885 TL [(50.000+9.000)x%1,5] olacaktır.  

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçmesi nedeniyle mükellefin bu dönem için kazancının tespitinde 10.000 TL 

(50.000-40.000) yerine, 12.115 TL [(50.000+9.000)–(40.000+6.000+885)] dikkate alınacaktır.  

 

 

 
Beyanname Çeşitleri  

- Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerce verilmek üzere  1 no.lu,  

- Vergi sorumluları tarafından verilmek üzere  2 no.lu,  

- Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükelleflerince verilmek üzere  3 no.lu,  

-Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Tabi Mükelleflerce verilmek üzere,  4 no.lu,  

- İcra daireleri, mahkeme satış memurlukları ve gerçek usulde KDV mükellefiyeti olmayanlar 

tarafından müzayede mahallinde yapılan satışlarda verilmek üzere  

  

5 no.lu,  

 


