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Özet: 9 Mayıs 2018 tarihli ve 30416 sayılı Resmi Gazete'de Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma
Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.
Açıklamalar
2018/11658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi
oranlarında değişiklik yapılmıştır.
24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere
uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar Eki (I) sayılı listeye aşağıdaki sıra
eklenmiştir.
" 20-İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait
şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler."
İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin
personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında
2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda bahsi geçen kurum ve kuruluşların personel çalıştırmasına
dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Aynı kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında;
"İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel
çalıştırılmasına dayalı hizmetlerini 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci
maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi
olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı
sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait şirketlere gördürebilir."
şeklinde açıklama yapılmıştır. Eklenen maddede bahsi geçen 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise;
e) (Değişik: 20/11/2017-KHK-696/83 md. Aynen kabul: 1/2/2018-7079/78 md.)(1) 1) 5018 sayılı Kanuna
ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı
döner sermayeli kuruluşlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan
idarelerin merkez ve taşra teşkilatları, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi
olduğu mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri,
belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketler; merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet
sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü, mahalli
idare ve şirket bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer
idareler için ise kendi bütçelerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı veya niteliği itibarıyla
bu sonucu doğuracak şekilde alım yapamaz ve buna imkân sağlayan diğer mevzuat hükümleri
uygulanmaz.

denilmektedir. Yapılan değişiklik ile İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi
olduğu mahalli idare birliklerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı
sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan personel
hizmetlerinde KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır.
Bahse konu karar yayım tarihini izleyen aybaşından itibaren (01.06.2018) yürürlüğe girecektir.
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