
 
 
 

 

Özet: KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 25 Seri No'lu 
Tebliğ, 23 Mart 2019 tarihli ve 30723 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz 
konusu Tebliğ ile, 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlükte olan KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı 
bölümleri değiştirilirken bazı yeni bölümler de ilave edilmiştir. 

Açıklamalar 

Bahse konu tebliğde yer alan düzenleme ve değişikliklere ilişkin maddelere aşağıda yer 
verilmiştir. 

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer 
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-11.2.) bölümünün birinci paragrafında yer alan 
"fiyat farkı," ibaresinden sonra gelmek üzere "kur farkı," ibaresi eklenmiştir. 

"11.2. Taksitli Satışlar 

3065 sayılı Kanunun (24/c) maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi 
çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve 
değerlerin KDV matrahına dahil olduğu hükme bağlanmıştır." 

Taksitli satışlara ilişkin matrahın tespitinde, kur farkının dikkate alınması gerekmektedir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/A-8.9.) bölümünün üçüncü paragrafının sonuna aşağıdaki 
cümle eklenmiştir. 

“Ancak, iade talep dilekçesinin verildiği tarihten sonra imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur 
farklarına ilişkin olarak iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmaz.” 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/A-8.9. bölümünde açıklandığı üzere, 3065 sayılı 
Kanunun (11/1-c) maddesinde, ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek 
katma değer vergisinin, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan 
vergiden, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin 
düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır. 

İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek 
faturada KDV hesaplanmaz. Bu kapsamda düzenlenen faturaya; "3065 sayılı KDV 
Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan 
teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan 
KDV hesaplanmamıştır." ifadesi yazılır. Ayrıca söz konusu faturada, imalatçı tarafından 
düzenlenen faturanın tarih ve sayısına yer verilir. 
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Uygulamada, ihracatçı firma KDV beyannamesinde beyan ederek, iade talep dilekçesini 
oluşturduktan sonra ortaya çıkan bu kur farkları için düzeltme beyannamesi verilerek, 
iade hesabı düzeltilmekteydi. Düzenleme ile iade talep dilekçesi oluşturulduktan sonra, 
bu kur farkları nedeniyle iade hesabında düzeltme yapılamayacağı belirtilerek, bu 
düzeltmeler nedeniyle oluşabilecek karışıklıkların da önüne geçilmiştir.  
 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (II/B-13.) ve (II/B-13.1.2.) bölümleri ile Tebliğ eki (Ek:26)'da yer 
alan "haberleşme" ibarelerinden sonra gelmek üzere ", yenilenebilir ve diğer enerji" 
ibareleri, Tebliğ eki (Ek:26)'da yer alan "Haberleşme" ibarelerinden sonra gelmek üzere 
", Yenilenebilir ve Diğer Enerji" ibareleri eklenmiştir. 

Yapılan değişiklik sonrası, ilgili paragraflar şöyle olmuştur. 

"13. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna* 

21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesine eklenen (j) bendine göre, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi 
sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yenilenebilir ve 
diğer enerji tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına 
ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal 
teslimleri ile hizmet ifaları 1/4/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV'den 
istisnadır." 

"13.1.2. İstisna Kapsamına Giren İşlemler 

Organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler ve küçük 
sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, 
haberleşme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yolların ve küçük sanayi 
sitelerindeki işyerlerinin yeniden inşasına yönelik mal ve hizmet alımları bu istisna 
kapsamına girmekle birlikte, bunların tamir, bakım ve onarımına ilişkin mal ve hizmet 
alımları istisna kapsamında değerlendirilmez." 

Yapılan düzenlemede Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak inşaat işleri nedeniyle 
uygulanan istisna kapsamına yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri de dahil edilmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (II/B-16.4.2.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla 
birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiş ve bu bölümden sonra gelen bölümün numarası 
buna göre teselsül ettirilmiştir. 

"17. Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna 

7166 sayılı Kanunla değişik 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(n) bendine göre, 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve 
süreli yayınların teslimi 22/2/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV'den 
istisnadır. 

Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir. 

Daha önce KDV Kanununda yapılan düzenleme ile istisna kapsamına alınan basılı kitap 
ve süreli yayınlara teslimlerde, istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
belirlenmiştir. Uygulamada dikkat edilmesi gereken konular; 



 

 

 

 E-kitap, program şeklindeki mevzuat bilgi bankası, soru bankası, online test ve 
benzerleri ile CD veya flash bellek gibi veri taşıyıcılarla satılan görüntülü eğitim 
setlerinin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği, 

 Fatura üzerinde "3065 sayılı KDV Kanununun (13/n) maddesi hükmü gereğince 
KDV hesaplanmamıştır." ibaresine yer verilmesi gerektiği, 

 KDV beyannamesinin "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" 
kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda, 335 kod 
numaralı "Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri" satırı aracılığıyla beyan 
edileceği, 

 Mahsuben iade taleplerinde teminat, VİR veya YMM raporu aranmadığıdır. 

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/E-7.) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
  
"3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinde, 
"İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; 
a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin 
inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 
yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer 
vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 
b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 
işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yılları 
sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl 
içerisinde, 
talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu 
yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak 
iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarında 
zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana 
geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar. 
Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini 
takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya 
yetkilidir. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 
yetkilidir." 
hükmü yer almaktadır." 
  
Daha önce 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin olarak uygulanan yatırım teşvik belgesi 
kapsamındaki inşaat işleri nedeniyle, imalatçı firmalara tanınan istisna, Cumhurbaşkanı 
kararı ile 2019 yılında da uygulanacaktır. 
  

MADDE 6 – Aynı Tebliğin (II/E-7.1.) bölümünün birinci paragrafının altıncı alt çizgili 
satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir. 

"- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin 
inşaat işleri nedeniyle 2019 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2019-30/6/2019) söz 
konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu 
süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2019-
30/6/2020), 



 

 

 

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 
işleri nedeniyle 2019 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2019-31/12/2019) söz konusu 
yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre 
içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2020-
31/12/2020), 

- 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 
işleri nedeniyle 2019 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere 
düzenlenen faturalarda yer alan ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV'nin izleyen yıl içinde (1/1/2020-31/12/2020)" 

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV'nin iadesinin 
talep edilebileceği süreler, 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi, 2019 yılı için de 
belirlenmiştir. 50 milyon Türk Lirası sınırı aynen korunmuştur. Yine 50 milyon Türk 
Lirası ve üzerindeki yatırımlara ilişkin inşaat işleri için altı aylık dönemler halinde iade 
talep edilebilecektir. 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin (II/E-7.3.) bölümünün birinci paragrafının altıncı alt çizgili 
satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir. 

"- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin 
inşaat işlerinde 2019 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2019-30/6/2019) yüklenilen ve 
bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Temmuz/2019, en 
geç Mayıs/2020 dönemine ait KDV beyannamesine, 

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 
işlerinde 2019 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2019-31/12/2019) yüklenilen ve bu 
süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Ocak/2020, en geç 
Kasım/2020 dönemine ait KDV beyannamesine, 

- 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 
işlerinde 2019 yılında yüklenilen ve 2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV için en erken Ocak/2020, en geç Kasım/2020 dönemine ait KDV 
beyannamesine" 

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV'nin iadesinin 
beyan edileceği dönemlere ilişkin dönemler, 2017 ve 2018 yıllarında olduğu gibi 
belirlenmiştir. 50 milyon Türk Lirası sınırı aynen korunmuştur. Yine 50 milyon Türk 
Lirası ve üzerindeki yatırımlara ilişkin inşaat işleri için ilk beyan dönemi 2019/Temmuz, 
son beyan dönemi ise 2020/Mayıs'tır. 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (II/E-9.6.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte 
aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 

"10. 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları 
Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna 

7162 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 40 ıncı 
maddede; 

- 2019 Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA 
Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin olmak üzere UEFA, katılımcı futbol 
kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi 
Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve 
hizmet ifaları ile bunların bu müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve 
hizmet ifalarının KDV'den istisna olduğu, 



 

 

 

- Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergilerin, 
vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirileceği, indirim yoluyla 
telafi edilemeyen vergilerin 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca 
istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edileceği, 

- Hazine ve Maliye Bakanlığının istisna ve iadenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 
belirlemeye yetkili olduğu 

hükme bağlanmıştır. 

Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir. 

Daha önce KDV Kanununda yapılan düzenleme ile istisna kapsamına alınan 2019 UEFA 
Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakaları Kapsamında Yapılacak 
Teslim ve Hizmetlerde, istisnanın kapsamı belirlenmiştir. Uygulamada dikkat edilmesi 
gereken konular; 

 Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, istisna kapsamında mal ve hizmet almak 
isteyen UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel 
kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara 3065 sayılı 
Kanunun geçici 40 ıncı maddesi kapsamında olduklarına yönelik verilecek 
yazının ibrazı gerektiği, 

 KDV beyannamesinin İstisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV 
beyannamesinde yer alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" 
kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda, 336 kod 
numaralı "UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetler" satırı 
aracılığıyla beyan edileceği, 

 Mahsuben iade taleplerinde teminat, VİR veya YMM raporu aranmadığıdır. 

  

MADDE 9 – Aynı Tebliğin (III/A-5.) bölümünün birinci paragrafının (c) bendinde yer 
alan, "fiyat farkı," ibaresinden sonra gelmek üzere "kur farkı," ibaresi eklenmiş, (III/A-
5.3.) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu paragraftan 
sonra gelmek üzere aşağıdaki örnek eklenmiştir. 

"Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin 
kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi 
halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkları KDV matrahına dahildir. Buna göre, 
matraha dahil olacak kur farklarının hesabında, mal ve hizmet bedeline isabet eden kur 
farkları dikkate alınır, hesaplanan KDV'ye ilişkin ortaya çıkan kur farkları matraha dahil 
edilmez. 

Örnek: (A) Ltd. Şti., (B) A.Ş.'ye mal tesliminde bulunmuş, bu teslime ilişkin 1.000 Dolar 
üzerinden 180 Dolar KDV hesaplamıştır. Teslim tarihinde döviz kuru 4 TL iken 6 ay 
sonra yapılan ödeme sırasında döviz kuru 4,40 TL olmuştur. 

Buna göre, teslime konu malın bedeli 1.000 Dolar üzerinden ortaya çıkan kur farkı 400 
TL [(4,40-4)x1.000] olup, bu fark üzerinden 72 TL KDV hesaplanacaktır. 

(A) Ltd. Şti. tarafından, (B) A.Ş.'ye düzenlenecek kur farkı faturasında; matrah 400 TL, 
hesaplanan KDV ise 72 TL olacaktır." 



 

 

 

Bilindiği gibi, 7161 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kur farklarının, KDV matrahına 
dahil olan unsurlara eklenmiştir. Aynı düzenleme, KDV Genel Uygulama Tebliğine de 
eklenerek örnek üzerinden açıklanmıştır.  

MADDE 10 – Aynı Tebliğin (V) bölümündeki "A.VERGİLENDİRME USULLERİ" 
başlığından sonra gelmek üzere "1. Gerçek Usulde Vergilendirme" bölüm başlığı 
eklenmiş ve bu bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. 

"2. Hasılat Esaslı Vergilendirme 

2.1. Kapsam 

7104 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle 3065 sayılı Kanunun yeniden düzenlenen 38 inci 
maddesinde; 

"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. 

7104 sayılı Kanun ile hasılat esaslı vergilendirme yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu 
düzenlenmenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise bu Tebliğ ile 
belirlenmiştir. Uygulamada dikkat edilmesi gereken konular; 

 Birinci fıkra kapsamında hasılat esaslı vergilendirilen mükellefler, kazançlarının 
tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında 
gösterilen Katma Değer Vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre 
gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları 
Katma Değer Vergisi'ni de gelir olarak dikkate alacağı, 

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

 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 yetkili olacağı, 

 Hasılat esaslı vergilendirme usulüne uygun olan mükelleflerin, bağlı oldukları 
Vergi Dairesi'ne başvurak uygunluk yazısı almaları gerektiği, 

 Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi mükelleflerin, bu usule göre 
hesapladıkları vergiyi 4 No.lu KDV Beyannamesi ile vergilendirme dönemini 
takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar beyan edip, aynı ayın 
yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeyeceği, 

 Gerçek usulden hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükelleflerin, hasılat 
esasına geçtikleri vergilendirme dönemi beyannamesinde yer alan devreden 



 

 

 

KDV tutarını indirim konusu yapma imkânını kaybedeceklerinden, bu tutarları 
gelir/kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya maliyet unsuru olarak 
dikkate alacağı, 

 Düzenlemenin şimdiki haliyle, mükelleflerin bu kapsamda vergilendirilebilmeleri 
için münhasıran otobüsle toplu taşıma faaliyetinde bulunulması gerektiği, bu 
faaliyetin yanında başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan 
faydalanamayacağıdır. 

MADDE 11 – Aynı Tebliğin (V/B-4.) bölümünde yer alan "-Elektronik Hizmet 
Sunucularına Özel KDV Mükelleflerince verilmek üzere 3 no.lu," satırından sonra 
gelmek üzere "-Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Tabi Mükelleflerce verilmek üzere 
4 no.lu," satırı eklenmiştir. 

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne tabi mükelleflerin vermesi gereken 4 no'lu KDV 
beyannamesine ilişkin bölüm KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenmiştir. 

MADDE 12 – Bu Tebliğin; 

a) 2 nci maddesi, bu Tebliğin yayım tarihini izleyen vergilendirme dönemlerine ilişkin 
iade taleplerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

b) 3 üncü maddesi 18/1/2019, 4 üncü maddesi 22/2/2019, 8 inci maddesi 30/1/2019, 10 
uncu maddesi 1/3/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Buna göre; 

 2019/Mart dönemi itibariyle, iade talep dilekçesi oluşturulduktan sonra, imalatçı 
aleyhine oluşan kur farklarına ilişkin iade hesabında düzeltme yapılmaması 
uygulaması, 

 18.01.2019 tarihi itibariyle, Organize Sanayi Bölgelerinde yapılacak inşaat işleri 
nedeniyle yenilenebilir ve diğer enerji tesislerine istisna uygulaması, 
 

 22.02.2019 tarihi itibariyle, basılı kitap ve süreli yayınlara ilişkin istisna 
uygulaması, 
 

 01.03.2019 tarihi itibariyle, 2019 UEFA Süper Kupa ve 2020 UEFA Şampiyonlar 
Ligi finali müsabakaları kapsamında yapılacak teslim ve hizmetlerde istisna 
uygulaması, 

Yürürlüğe girecektir. Diğer düzenlemeler ise, 23.03.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe 
girecektir. 

MADDE 13 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

Ek- Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Seri No: 25)  

Saygılarımızla, 

Bize Ulaşın 

https://www.kpmgvergi.com/PDF/2019-bulten/KDV-genel-uygulama-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-25.pdf
https://www.kpmgvergi.com/PDF/2019-bulten/KDV-genel-uygulama-tebliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-25.pdf
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