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KDV’DE TAM TEVKİFAT VE KISMİ
TEVKİFAT UYGULAMALARI
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KDV’DE TAM TEVKİFAT
İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamının işleme
muhatap olan alıcılar tarafından ödenmesi.
• Hizmet İthali (tüm kişi ve kuruluşlar) (Verginin konusuna

girmeyen, örneğin yurt dışında yararlanılan hizmetler için
tevkifat yapılmaz)

• Türkiye’de Yerleşik Olmayan Kişiler ile Türkiye’de İşyeri
Olmayanların Türkiye’de Yaptığı Teslim ve Hizmetler (tüm
kişi ve kuruluşlar)

• GVK’nın 18. Maddesi Kapsamına Giren İşlemler (GVK’nun
94. maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlar)

• Kiraya Verme İşlemleri (KDV mükellefleri, basit usulde
vergilenenler, banka ve sigorta şirketleri, 5018 sayılı Kanun
kapsamındaki kurumlar)

• Reklam Alma Hizmetleri (KDV mükellefleri, basit usulde
vergilenenler, banka ve sigorta şirketleri, 5018 sayılı Kanun
kapsamındaki kurumlar)
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KDV’DE KISMİ TEVKİFAT
I. GRUP: KDV Mükellefleri
II. GRUP: Belirlenmiş Alıcılar
• 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 (Belediyeler kapsam dışı tutulmuştur)

• 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,
• Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
• Bankalar, Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
• Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri (11 Seri No.lu Tebliğ),
• Organize sanayi bölgeleri, menkul kıymet ve vadeli işlem borsaları dahil borsalar
• Yarıdan fazla hissesi (tek başına ya da birlikte) yukarıda sayılan idare, kurum ve

kuruluşlara ait olan işletmeler (Belediyelere ait olan işletmeler kapsam dışında),
• Payları BİST’de işlem gören şirketler (Bunların yarıdan fazla hissesine sahip olduğu

şirketler hariç)
• Kalkınma ve yatırım ajansları. (Yarıdan fazla hissesine sahip olduğu şirketler hariç)
• Okul aile birlikleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları kapsama

girmiyor.
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KISMİ TEVKİFATA TABİ HİZMETLER VE TEVKİFAT ORANLARI

• Yapım işleri, yapım işiyle birlikte yapılan mimarlık, mühendislik, etüd, proje 
hizmetleri (30 Eylül 2017’e kadar 2/10, 1 Ekim 2017’den sonra 3/10) II. grup

• Etüd, plan, proje, danışmanlık ve denetim (9/10) II. grup

• Yapı denetimi (9/10) I. ve II. gruplar

• Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt tamir, bakım, onarım (5/10) II. grup

• Yemek servisi ve organizasyonu (5/10) II. grup

• İşgücü temini (9/10) I. ve II. Gruplar

• Fason tekstil, konfeksiyon, deri, dikim ve aracılık (5/10) I. ve II. gruplar

• Turistik mağazalara müşteri bulma (hanutçuluk) (9/10) I. grup

• Profesyonel spor kulüplerinin yayın, reklam, sponsorluk hizmetleri (9/10) I. ve 
II. gruplar

• Temizlik, çevre, bahçe bakım (7/10) I. ve II. gruplar

• Servis taşımacılığı (5/10) I. ve II. gruplar

• Baskı ve basım (5/10) II. grup

• 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde sayılan idare, kurum ve kuruluşlara yapılan 
diğer hizmetler (5/10)
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KISMİ TEVKİFATA TABİ TESLİMLER VE TEVKİFAT ORANLARI

• Külçe metal teslimi (hurdadan elde edilenler dışındakilerin 

ithalatçıları ve ilk imalatçılarının teslimleri hariç) (5/10) I. ve II. 

gruplar

• Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun rulo, boru, levha teslimi 

(bunların işlenmesi suretiyle imal edilen mallar ile izoleli iletken 

teller hariç)  (5/10) I. ve II. gruplar

• İstisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık metal, cam, plastik, lastik, 

atık kağıt teslimleri (5/10) I. ve II. gruplar

• Metal, cam, plastik, lastik ve kağıt hurda ve atıklarından elde 

edilen hammaddelerin teslimi (9/10) I. ve II. gruplar

• Pamuk, tiftik, yün, yapağı, ham post ve deri (9/10) I. ve II. gruplar

• Ağaç ve orman ürünlerinin teslimi (ithalatçıların teslimi ile 

işlenmek suretiyle imal edilen ürünler hariç, imalat artığı kırpıntı, 

yonga, talaş, çıta dahil) (5/10) I. ve II. gruplar
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KDV TEVKİFATI
• Kısmi tevkifat uygulamasında alt sınır: KDV dahil 1.000 TL’dir.
• II. Grupta yer alan belirlenmiş alıcıların teslim ve hizmetlerinde 

tevkifat yapılmaz. (Spor kulüpleri hariç)
• KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17. maddeleri uyarınca tecil-

terkin kapsamındaki teslimler ile KDV'den istisna olan teslim ve 
hizmetlerde tevkifat yapılmaz.

• Sorumluların KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması, dolayısıyla 1 
No.lu KDV Beyannamesi vermemeleri tevkifata engel değil.

• 2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu 
dönemlerde verilir. 

• Genel bütçeli idareler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları da 2 
No.lu KDV Beyannamesi verirler.

• Tevkifat yapılması ihtiyari değil, zorunludur. Tevkifat yapılmaması 
veya eksik yapılması durumunda alıcıya vergi aslı üzerinden tarhiyat, 
vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanır. Satıcıya sadece 
usulsüzlük cezası kesilir.

• Satıcının KDV’nin tamamını ödemiş olması veya alıcının sorumlu 
sıfatıyla beyan edilmeyen tutarı 1 No.lu KDV beyannamesinde 
indirim konusu yapmamış olması bu şekilde işlem tesis edilmesine 
engel değildir.
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İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASI
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GAYRİMENKUL TESLİMLERİ
- Ticari, sınai, zırai ve serbest meslek faaliyeti kapsamında olmayan teslimler KDV’nin 
konusuna girmez.

- Ticari, sınai, zırai ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki teslimler ile müzayede 
yoluyla satılan taşınmazlar KDV’ye tabi. (Meslek mensubunun işyerini satışı?)

• Arsa, arazi, mağaza, dükkan, işyeri, konaklama tesisi satışında KDV oranı %18

• Konutta

KDV oranı
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YABANCILARA TAŞINMAZ SATIŞINDA KDV İSTİSNASI 
(KDV Kanunu madde 13/i Yürürlük: 1/4/2017)

• T.C. vatandaşı olmayan, Türkiye’de yerleşmiş sayılmayan 
yabancı uyruklu gerçek kişiler ile bir işyeri veya daimi temsilci 
vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara,

• Çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan fazla yurt dışında 
yaşayan Türk vatandaşlarına (görevli gidenler hariç),

• Bedelin en az %50’si peşin, kalanı bir yıl içinde döviz cinsinden 
ödemek suretiyle,

• Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart 
daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş 
yerlerinin ilk tesliminde KDV istisnası uygulanır.

• İstisna uygulanan taşınmazın tapuya tescili şart olup, 1 yıl 
içerisinde elden çıkarılmaması gerekmektedir. Aksi halde, ilk 
teslimde alınmayan KDV tecil faizi ile birlikte ödenmedikçe 
tapuda devir ve tescil yapılmaz.
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TAŞINMAZ SATIŞLARINDA DİĞER İSTİSNALAR
1- Kurumların aktifinde en az 2 yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı (ticaret amacıyla aktifte 
bulundurulan taşınmazlar hariç) (17/4-r)

2- Belediyelerin, il özel idarelerinin (iktisadi işletmelerine ait olanlar hariç) ve Hazinenin taşınmaz 
teslimleri ile TOKİ’nin arsa ve arazi teslimi (17/4-p)

3- Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme ile Gelir Vergisi Kanununun 81. maddesine 
göre yapılan devirler (17/4-c)

4- Yabancı devletlerin diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarına, uluslararası kuruluşlara, ev sahibi 
hükümet anlaşmaları ve diğer uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan kuruluşlara, bunların 
vergi muafiyeti tanınan mensuplarına satılan taşınmazlar (16, Geçici 26)

5- Bankalar ile finansal kiralama ve finansman şirketlerine borç karşılığı devrolan taşınmazlar ile 
devralınan taşınmazların bu kuruluşlar tarafından satışı (17/4-r)

6- Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitesi iktisadi işletmelerinin arsa ve işyeri satışı (17/4-k)

7- Türkiye Varlık Fonuna devrolan ve Fon Yönetimi A.Ş. tarafından satılan taşınmazlar (17/4-i)

8- TMSF’ye devrolan taşınmazlar ile TMSF’nin taşınmaz teslimi (17/4-m)

9- Konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutların satışı (17/4-ş)

10- Sat-kirala-geri al sözleşmeleri kapsamında varlık kiralama şirketlerine devir ve geri alımlar (17/4-y)

11- Özelleştirme kapsamına alınan taşınmazların teslimi (Geçici m. 12)

12- 3/7/2009 tarihinden önce ruhsat alan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimi (Geçici 28)

13- Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında emeklilik taahhüdünde bulunan 
dernek, vakıf, sandık veya diğer kuruluşların yaptığı taşınmaz satışları (Geçici 31)

14- SGK’nın alacaklarına karşılık taşınmaz devralması ve bunları satışı (Geçici 33)
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İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASI
o İnşaat taahhüt işinde KDV oranı %18
o Konut yapı kooperatiflerine, 150 m²’nin altındaki konut inşaatlarıyla sınırlı 

olmak üzere sosyal güvenlik kuruluşlarına ve belediyelere yapılan inşaat 
işlerinde %1 

o İnşaatı yaptıran belirlenmiş alıcı ise 3/10 oranında KDV tevkifatı
o Müteahhidin iş gücü kiralamasında 9/10 oranında KDV tevkifatı
o Arsa karşılığı inşaat işlerinde karşılıklı iki teslim söz konusu
o Yurt dışında yapılan inşaat işleri KDV’nin konusuna girmez
o KDV istisnası:
- Boru hattıyla taşımacılık yapanlara (13/c)
- Liman, hava meydanı, bağlantı demiryolu yaptıranlara (13/e)
- Yabancı devletlerin diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarına, uluslararası

kuruluşlara, ev sahibi hükümet anlaşmaları ve diğer uluslararası
anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan kuruluşlara, bunların vergi muafiyeti
tanınan mensuplarına (16, Geçici 26)

- Serbest bölgelerdeki kişi ve kuruluşlara (17/4-ı)
- 29/7/1998 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı 

kooperatiflerine (Geçici 15)
- TANAP Projesi kapsamındaki kuruluşlara (Geçici 34)
yapılan inşaat taahhüt işleri KDV’den istisnadır.
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İŞLETMEYE AİT ARAÇLARIN
ALIMINDA ÖDENEN KDV’NİN İNDİRİMİ

SATIŞINDA VERGİLENDİRİLMESİ

13



ARAÇLARDA KDV İNDİRİMİ
• KDV mükellefleri (aşağıda sayılanlar hariç) faaliyetinde kullanmak 

üzere olsa dahi satın aldığı binek otomobillerine ödediği KDV’yi 
indirim konusu yapamaz, gider olarak göz önüne alırlar. (KDV 
Kanunu madde 30/b)

• Sadece araç kiralama firmaları (rent a car), gerçek usulde 
vergilendirilen taksi işletmeleri ve sürücü kursları binek otomobili 
alımında ödediği KDV’yi indirim konusu yapabilirler.

• Binek otomobili ibaresi, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife 
pozisyonundaki şoför dahil 9 kişiye (8+1) kadar insan taşımak üzere 
imal edilmiş araçları kapsar.

• Kullanılmamış (sıfır) binek otomobili ticareti yapan ithalatçılar, 
distribütörler, bayiler, acentalar, yetkili satıcılar, mal hesabında 
izledikleri (kullanmadıkları) sıfır binek otomobili alımında ödediği 
KDV’yi indirim konusu yapabilir.

• Kullanılmış binek otomobili alım satımı yapan galericiler, binek 
otomobili alımında ödediği KDV’yi indirim konusu yapamaz.

• Binek otomobili dışındaki araçların alımında ödenen KDV, araç 
bedelinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 
yazılabilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilir.
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ARAÇLARDA KDV HESAPLAMASI
• İşletmeye kayıtlı olan taşıt araçlarının tesliminde genel 

KDV oranı (%18) uygulanır.

• Sadece işletmeye kayıtlı olan kullanılmış binek 
otomobillerinin tesliminde KDV oranı %1’dir.

• Ancak binek otomobili alımında KDV indirimi yapabilen 
araç kiralama firmaları (rent a car), gerçek usulde 
vergilendirilen taksi işletmeleri ve sürücü kurslarının 
kullanılmış binek otomobili satışında KDV oranı %18’dir. 
(2008/13426 sayılı BKK: Bunların 31.12.2007 tarihinde 
aktifinde yer alan binek otomobillerinin 2 yıl geçtikten 
sonra tesliminde %1) 

• Araçların alımında KDV ödenmemiş olması (örneğin 
özel bir kişiden alınmış olması) satışında KDV 
uygulanmasına engel teşkil etmez.
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KDV ORANLARI VE İNDİRİMLİ ORANA TABİ
İŞLEMLERDE KDV İADESİ
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2007/13033 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI EKİ 

KARARDA YER ALAN:

(I) SAYILI LİSTEDEKİ MAL VE HİZMETLER  % 1,

(II) SAYILI LİSTEDE YER ALAN MAL VE HİZMETLER % 8,

BU LİSTELERDE YER ALMAYAN MAL VE HİZMETLER % 18,

ORANINDA VERGİLENDİRİLMEKTEDİR.



% 1 ORANINA TABİ  MAL VE HİZMETLER

TARIM ÜRÜNLERİNİN TOPTAN TESLİMİ

1. Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, fıstıklar, ayçiçeği ve 
kabak çekirdeği, leblebi, kestane (Perakende teslimi % 8)

2.  a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola, kitre (Perakendesi % 18)

b) Meyan kökü, balı, hülasası, anason, defne yaprağı, kekik, sumak 
yaprağı, mahlep, çöven, kimyon, susam, haşhaş, zerdali ve kayısı 
çekirdeği, kapari, keçi boynuzu ve çekirdeği, adaçayı, acı badem, 
kuzu göbeği mantar, rezene tohumu, kişniş, şeker pancarı, süpürge, 
teli, tohumu, ıhlamur (Perakendesi % 8)

3. Tahıllar, çeltik, pirinç, baklagiller, bulgur, büyük ve küçükbaş 
hayvanlar (sığır, manda, deve, koyun, keçi), etler ve sakatatlar
(işkembe ve kokoreç ile kümes hayvanları, bunların etleri ve yağları 
hariç), arı, zeytin (siyah, yeşil, çizik), zeytinyağı, patates, kuru soğan, 
sarımsak (Perakendesi % 8)



4. Buğday unu, buğday unundan mamul (en fazla %5 katkılı) ekmekler, 
yufka

5. Sertifikalı (buğday, arpa, mısır, çeltik, pirinç, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, 
soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer 
fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezi) tohumluk ve meyve 
fidanları 

6. Toptancı hallerinde taze sebze ve meyve teslimi (Perakende % 8)

7. Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları

8. Gazete ve dergiler (elektronik ortamda olanlar dahil, okuyucu, tablet ve 
benzerleri hariç)

9. Kullanılmış binek otomobilleri (İthalatta %18), kullanılmış traktör 
(İndirim hakkı olanların kullanılmış otomobil teslimi %18)

10. Penetrasyon asfalt

11. Net alanı 150 m²’ye kadar konut teslimi ile belediye, il özel idaresi ve 
TOKİ’nin 150 m²’nin altındaki konutlar için arsa teslimi

% 1 ORANINA TABİ  MAL VE HİZMETLER



12. Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt 
işleri
13. Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve 
belediyelere, 150 m²’ye kadar konut yapımına ilişkin 
inşaat işleri
14. Cenaze hizmetleri
15. Deniz, hava ve demiryolu taşıma aracı kiralayan 
veya işleten KDV mükelleflerine bu araçların 
kiralanması
16. Finansal kiralama şirketlerinin, teşvik belgesi sahibi 
KDV mükelleflerine, indirim hakkı tanınan işlemlerinde 
kullanacağı belge kapsamındaki makine ve teçhizatı 
kiralaması 



% 1 ORANINA TABİ  MAL VE HİZMETLER

17. Buhar ve ısıtma kazanı, ısı pompası, su buharı için kondansör, sanayi için elektrikli 
olmayan fırın, ocak ve ısı değişim cihazı, ısıtıcı ve soğutucu cihazlar, hadde makine ve 
cihazları, santrifüj, pulvarizatör, gemi vinçleri, vinçli taşıyıcılar, asansör, konveyör, 
yürüyen merdiven, teleferik, buldozer, angledozer greyder, toprak tesviyesine mahsus 
makinalar, skreyper, mekanik küreyici, ekskavatör, küreyici yükleyiciler, tokmaklama 
makinaları, yol silindirleri, tarım ürünlerinin hasat ve harman makina ve cihazları, çim ve 
çayır biçme makina ve cihazları, seperatör, süt sağma makinası, meyve pres ve fulvarları, 
tarla, orman, arıcılık, kuluçka , yayık makinaları, dokuma ve iplik yıkama, temizleme, 
boyama makinaları, lehim, kaynak, tavlama makinaları, toprak, taş, cevherleri işleme 
makinaları, elektrik motoru, jeneratör, transformatör, konvertör, endüktörler, diğer
sanayi ve laboratuvar cihazları, buhar, su, gaz tribünleri, çarkları, regülatörleri, turbojet, 
dağıtım ve beton pompaları, şişe, kutu, çuval, paket doldurma, kapama, etiketleme, 
kapsülleme makinaları, baskül ve teraziler, forkliftler, kaldırma ve elleçleme arabaları, 
kağıt, karton, cilt, kağıt hamuru makinaları, matbaa ve baskı silindir, levha ve makinaları, 
iplik, kumaş, dokuma, örgü, dikiş, trikotaj, tekstil, post, kösele, metalurji makinaları, 
takım tezgahları, taş, seramik, beton, ağaç, kemik, kauçuk, lastik işleme, kaynak 
makinalarından (aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) kullanılmamış olanların;  

- Finansal kiralama şirketlerine teslimi,
- Finansal kiralama şirketleri tarafından  bilanço esasına göre defter tutan KDV, 

gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine teslimi.

18. Kur’anı-Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, sûre, ayet 
ve/veya meallerini içeren kitaplar dahil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları.

19. Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri (2017/9759 sayılı BKK yürürlük 3/2/2017)



% 8 ORANINA TABİ  MAL VE HİZMETLER

A) GIDA MADDELERİ
1. CANLI HAYVANLAR, AV HAYVANLARI, KÜMES HAYVANLARI VE BALIKLAR
- 01.01 Pozisyonu: At, eşek, katır, bardo
- 01.02 Pozisyonu: Büyükbaş hayvanlar (sığır, manda, buffalo) (Toptan %1)
- 01.03 Pozisyonu: Domuzlar
- 01.04 Pozisyonu: Koyun ve keçiler (Toptan %1)
- 01.06 Pozisyonu: Canlı tavşan, geyik, deve, dağ keçisi, keklik, devekuşu, 

bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kaz, sülün
- 02.07 Pozisyonu: Kümes hayvanları, bunların etleri ve yağları
- 03 Pozisyonu: Balıklar ve diğer deniz hayvanları (süs balıkları hariç) ile bunların

taze, kurutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, haşlanmış, salamura edilmiş
etleri, unları, pelletleri

2. HAYVANSAL GIDALAR (04 Pozisyonu): Süt, kaymak, tereyağı ile yoğurt, peynir
gibi süt ürünleri, kümes hayvanları ve kuş yumurtaları

3. İŞKEMBE VE BAĞIRSAK (05.04 Pozisyonu): İşkembe ve bağırsak ile bunların
mamulleri (kokoreç)
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4. SEBZE TOHUMLARI (06 Pozisyonu): Sebze, çilek, hindiba, ananas fideleri, 
mantar miselleri (tohumu)

5. SEBZELER (07 Pozisyonu): Taze ve kurutulmuş sebzeler, zeytin, mantar
ve yenilen kökler ile yumrular

6. MEYVELER (08 Pozisyonu): Meyveler (taze, kurutulmuş, dondurulmuş)
7. ÇAY, KAHVE VE BAHARATLAR (09 Pozisyonu): Çay, kahve ve baharatlar
8. HUBUBAT (10 Pozisyonu): Buğday, arpa, çavdar, mısır, yulaf, çeltik, 

pirinç, darı, kuşyemi
9. UN, MALT, NİŞASTA (11 Pozisyonu): Un, kaba un, pellet, malt, nişasta
10. TOHUM, ÇEKİRDEK VE BUNLARIN UNLARI (12 Pozisyonu): Sebze ve 

meyvelerin tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk 
tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları

11. YEMEKLİK YAĞLAR (15 Pozisyonu): Yemeklik bitkisel ve hayvansal
yağlar ile ham yağlar
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12. ŞARKÜTERİ (16 Pozisyonu): İşlenmiş et, balık, kabuklu ve
yumuşakçalar, su ürünleri müstahzarları)

13. ŞEKER VE ŞEKERLEME (17 Pozisyonu): Şeker, şekerleme, fruktoz, 
lokum, ciklet, pastil, helva, karamel

14. ÇİKOLATA VE KAKAOLU MAMULLER (18 Pozisyonu): Kakao, çikolata ve
diğer kakao mamulleri

15. EKMEK VE UNLU MAMULLER (19 Pozisyonu): Ekmek, makarna, 
bulgur, simit, pasta, kek, güllaç, hamur işleri

16. KURUYEMİŞLER İLE İŞLENMİŞ SEBZE VE MEYVELER (20 Pozisyonu):
Kuruyemiş, salça, konserve, meyve ve sebze suları, işlenmiş sebze ve
meyve ürünleri, zeytin

17. ÇAY, KAHVE, SOSLAR (21 pozisyonu): Çay, kahve, mayalar, soslar, 
çorbalar, dondurma

18. ALKOLSÜZ İÇECEKLER (22 Pozisyonu): Sular, sade, meyveli, kolalı
gazozlar, alkolsüz bira, şıra, sirke

19. KÜSPE VE DİĞER KATI ATIKLAR (23 Pozisyonu): Prina, diğer küspeler
20. SOFRA TUZLARI (25 Pozisyonu): Sofra tuzu
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B. DİĞER MAL VE HİZMETLER
1. Kütlü, elyaf, linter pamuk, tiftik, yün, yapağı

2. Sığır, at, koyun, kuzu, keçi ve oğlakların ham postları, derileri (Türkiye’de 
üretilen hayvanlar)

3. İplik, filament, lifler (Pamuk, yün, kıl, ipek, sentetik, bitkisel 
materyalden)

4. Kumaş, mensucat, vatka, keçe, örgü, dantela, kordon, işleme

5. Kumaş ve mensucattan iç ve dış giyim eşyası, şapka, kaşkol, şal, eşarp, 
eldiven, çorap, kemer, havlu bornoz, ev tekstili, fermuar, çıtçıt, düğme vb.

6. Deri, post, kösele ve taklitleri ile bunlardan mamul (şapka, kemer, eldiven 
vb.) giyim eşyası, sığırların işlenmiş kürkleri

7. Ayakkabı, terlik, çizme

8. Çanta, valiz, bavul.

9. Halı, kilim

10. Fason tekstil, konfeksiyon, deri, saya işleri (%90 oranında tevkifat)

11. Yazar kasa (Maliye onaylı)

12. Takograf.
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13. Gazete ve baskı kağıtları,

14. Kitap ve benzeri yayınlar (Muzır neşriyat % 18) kurşun kalem, boya 
kalemleri, sulu ve pastel boya, okul defteri, silgi, kalemtraş, cetvel, pergel, 
gönye, iletki.

15. Özel okul ve üniversite eğitimi, kurslar, okul servisi ve yurt hizmetleri

16. Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri (konser % 18)

17. Mamalar, kan ürünleri, antiserumlar, aşılar

18. İlaçlar, beşeri tıbbi ürünler (Sağlık Bakanlığınca ruhsatlı, ithal izinli)

19. Zirai mücadele ve bitki koruma ürünleri (Gıda, Tarım ve Hay. Bak)

20. Veteriner ilaçları ve tıbbi müstahzarlar (Gıda, Tarım ve Hay. Bak)

21. İnsan ve hayvan sağlığına yönelik teşhis ve tedavi, rehabilitasyon, 
ambulans hizmetleri

22. Tıbbi ve ortopedik cihaz ve araçlar (bunların aksam ve parçaları, makine 
ve cihaz kapsamında olanların kiralanması dahil), numaralı gözlük, camı, 
kontakt lens ve solüsyonu
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24. Lokanta, kahvehane, çay bahçesi, pastane, kafeterya, yemek şirketi, 
kebapçı, dönerci vb. yerlerde verilen yemek hizmetleri (Alkollü içkiler %18)
(Birinci sınıf lokantalar ile 3 ve daha fazla yıldızlı konaklama tesislerinin
bünyesindeki lokanta ve benzeri yerler hariç) 

25. Otel, motel, pansiyon, tatil köyü vb. yerlerde geceleme hizmetleri, 
turizm işletme belgeli seyahat acentelerinin geceleme hizmetini aktarma ve
hizmet komisyonu

- Ayrı fiyatlandırılan hizmetler ile geceleme yapmayanlara verilen
hizmetler genel oranda vergilenir (Lokanta, pastane, çay ocağı %8)

- Herşey dahil sistemi %8, ancak alkollü içkilere ait vergi indirilemez

26. Yaşlı, sakat, bakım ve huzurevi, düşkünevi, yetimhane işletmesi

27. Belediyeler ve işletmeleri tarafından verilen atık su hizmeti

28. Traktör (kullanılmış %1), biçerdöver ve diğer zirai alet ve makineler ile
aksam ve parçaları

29. Ekskavatör, beko loder, dikiş, örgü, trikotaj makinaları, torna, freze
makinaları, takım tezgahları

30. YİD modeli köprülerin (Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi) geçiş ücreti

31. Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) teslimi (Otogaz hariç)



İNDİRİMLİ ORANDA KDV İADESİ

Bir vergilendirme döneminde:
- Ödenecek KDV varsa (sonraki döneme devreden KDV yoksa),
- Sonraki döneme devreden KDV var; ancak indirimli oranda satış 

veya hizmet yoksa (İndirimli oranda alış iade hakkı doğurmaz),
- İndirimli oranda satış veya hizmet var; ancak bunlardan tahsil 

edilen KDV yüklenilen KDV’den fazla olduğu için indirilemeyen KDV 
yoksa (İndirimli oranda vergilenmeyen işlemlere ait indirilemeyen KDV 
iade edilmez, sonraki döneme devrolunur),

- İndirimli oranda satış veya hizmetten tahsil edilen KDV, bu 
işlemlere ait yüklenilen KDV’den az olduğu için indirilemeyen KDV var; 
ancak Bakanlar Kurulunca belirlenen limitin (2018 yılı için 11.400 TL) 
altında ise,

KDV iadesi yoktur.
Dolayısıyla; bir vergilendirme döneminde sonraki döneme devreden 
KDV var, indirimli oranda satış veya hizmet var, indirimli oranda satış 
veya hizmetten tahsil edilen KDV, bu işlemlere ait yüklenilen KDV’den 
az olduğu için indirilemeyen KDV de var ve bu tutar belirlenen limitin 
(11.400 TL) üzerinde ise, limitin üzerindeki tutar aylık mahsuben iade 
edilecek KDV’dir.
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KDV İADESİ
• Genel kural; bir vergilendirme döneminde indirilemeyen

KDV’nin sonraki döneme devredilmesidir. İade hakkı doğuran
işlemlerde indirilemeyen vergi mükellefe iade edilir.

• İndirimli orana tabi işlemlere ait indirilemeyen KDV’nin
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen limiti (2018 yılı için
11.400 TL) aşan kısmı yıl içinde aylar itibariyle mahsuben, 
takip eden yıl içinde (Kasım ayına kadar) nakden iade edilebilir.

• Yıl içinde veya takip eden yılda nakit veya mahsuben iadeler, 
5.000 TL’yi aşmıyorsa belgelerin tamamlandığı tarihte, 
aşıyorsa inceleme veya YMM raporu ya da teminatla yerine 
getirilir. 

• İndirimli orana tabi konut teslimleri ile traktör, iş makinası, 
tarım alet ve makinaları, dikiş makinası, torna ve freze 
makinaları, LPG (otogaz hariç) teslimlerine ait indirilemeyen 
KDV yılı içerisinde aylar itibariyle nakden de iade edilebilir.
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YIL İÇİNDE MAHSUP YAPILMASI
• 5.000 liranın altındaki mahsup talepleri aranılan belgelerin ibrazı suretiyle (30 

günde eksiklikler tamamlanırsa borç için gecikme zammı uygulanmaz),
• 5.000 liranın üzerindeki mahsup talepleri vergi inceleme raporuna göre (talep

tarihi itibariyle) veya YMM raporu (tam tasdik sözleşmesi olmayanlar için 2018
yılında en fazla 1.124.000 TL) ya da teminatın verildiği tarih itibariyle
gerçekleştirilecektir.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında inceleme, YMM raporu, teminat aranmaz.
• Kollektif şirketler ile adi ortaklıklarda, diğer ortakların mahsup izni verdiğine

dair noterde hazırlanmış muvaffakatname aranır..
• Fason tekstil ve konfeksiyon işlerinden doğan iadelerin 5.000 lirası incelemesiz, 

5.000 lirayı aşan kısmı vergi inceleme raporu veya teminat karşılığı yapılır. YMM 
raporuyla mahsuben iade yapılmaz.

• Mükellefin kendisine ait; vergi dairesine veya gümrük idaresine olan vergi
borçları, çalıştırdığı kişilere ait sosyal sigorta prim borçları (serbest meslek
meslek erbabının kendi bağ-kur prim borcu mahsup kapsamına girmemektedir), 
kamu hissesi %51 ve daha fazla olan kuruluşlardan alınan elektrik ve doğalgaz
borçlarına, organize sanayi bölgelerinden alınan elektrik, su, doğalgaz, internet 
alt yapı katılım payı ve aidat borçlarına mahsup yapılabilmektedir.

• Kollektif şirket ve adi ortaklıklarda, ortakların kendi vergi borçları ile çalıştırdığı
kişilere ait sosyal sigorta primi borçlarına da mahsup yapılır.

• İş ortaklıkları dahil kurumlar vergisi mükelleflerinin, ortaklarının vergi ve sosyal
sigorta primi borçlarına mahsup mümkün değildir.
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YILI İÇİNDE MAHSUP EDİLEMEYEN KDV’NİN İADESİ
• Yılı içinde mahsup edilemeyen tutarların, takip eden yılın Ocak-Kasım

dönemine ait beyannamelerde nakden veya mahsuben iadesi talep
edilebilecektir.

• Yılı içinde mahsup edilen tutarlar dikkate alınmadan yıllık KDV iadesi tutarı
hesaplanacak, bundan mahsuben iadeler düşülecek, kalan tutarın o 
(geçmiş) yıla ait iade limitinin üzerinde kalan kısmı ile cari yılda iade talep
edilen döneme kadarki sonraki döneme devreden KDV tutarları
karşılaştırılacak, bunlardan en küçük olan tutarın iadesi talep edilecektir.

• 5.000 liranın altındaki nakden veya mahsuben iadeler, aranılan belgelerin
ibrazı üzerine, belgelerin tamamlandığı tarih (30 günlük süre) itibariyle
yerine getirilir.

• 5.000 liranın üzerindeki nakden veya mahsuben iadeler inceleme veya
YMM raporu ya da teminat karşılığı yerine getirilir.

• Geçmiş yıldaki mahsuben iade raporlarına bakılmaz, cari yıldaki üst limit 
dikkate alınarak yeni bir YMM raporu düzenlenmesi gerekir.

İndirimli oranla birlikte diğer işlemlerden de iade doğmuş olması halinde:
- Önce mükellefin ithaldekiler dahil kendi vergi borçlarının mahsubu yapılır,
- Sonra indirimli orana tabi işlemlerden doğan iadenin sosyal sigorta primi 
veya elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu yapılır,
- Son olarak kalan kısım ile diğer iade hakkı doğuran işlemlere ait kısmın iadesi 
yapılır.

31



ADİ ORTAKLIKLARDA VERGİLENDİRME
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• Adi ortaklıklar KDV uygulamasında tüzel kişiler gibi 
vergilendirilir.

• Ortaklık adına, ortaklardan birinin vergi dairesine 
mükellefiyet tesis ettirilir.

• Ortaklık adına fatura bastırılır, teslim ve hizmetlerde bu 
fatura düzenlenir.

• Alış belgeleri de ortaklık adına düzenlenmelidir.
• Ortaklıktan ayrılmalarda ortaklık sona ermiyorsa, 

ayrılana verilen mallar üzerinden vergi hesaplanır. Mal 
verilmez ise KDV hesaplanmaz.

• Ortaklığın sona ermesi halinde ortaklıktaki tüm mallar 
için (ortakların hisse oranı gözetilmeksizin) KDV 
hesaplanır. Son beyannamede beyan edilir.

• Ortaklığın sona erdiği dönemde sonraki döneme 
devreden KDV varsa bu tutar iade edilmez, gelir vergisi 
matrahının tespitinde gider olarak gözönüne alınabilir.
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UÇAK BİLETi SATIŞI YAPAN FiRMALARIN KDV 
BEYANLARI VE İNDİRİMİ

34



- Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren,
- Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren,
- Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçip yabancı bir ülkede sona eren,
uluslararası yük ve yolcu taşıma işleri KDV’den istisna edilmiştir.
• Uluslararası taşımacılığa ait bilet satışı yapan acentelerin, bu işlemlere ilişkin olarak

hesapladıkları komisyonlar da taşımacılık işi içinde mütalaa edilir ve istisnadan
yararlanır.

• Bilet satış komisyonunun, acente tarafından taşıma firmasına fatura düzenlemek
suretiyle taşıma firmasından tahsil edildiği durumlarda, komisyon faturasında
“Uluslararası taşımaya ait bilet satışına ilişkin komisyon olduğundan KDV 
Kanununun 14. maddesi gereğince KDV hesaplanmamıştır.” açıklamasına yer verilir
ve faturadaki bedel üzerinden KDV hesaplanmaz.

• Komisyonun, acenteler tarafından bilet veya fatura üzerinde ayrıca gösterilerek
doğrudan yolcudan tahsil edildiği durumda ise bilet, fiş veya fatura üzerinde ayrıca
gösterilen komisyon tutarı üzerinden KDV hesaplanmaz.

• Seyahat acentelerince yurt dışına düzenlenen turlara katılanlara, yurt dışında
verilen yeme-içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık vb. hizmet
bedelleri (Yurt dışından satın alınan bu hizmet bedellerinin Vergi Usul Kanunu
hükümlerine göre belgelenmesi koşuluyla) KDV’ye tabi tutulmaz.

• Yurt dışına gidiş-dönüş ücretleri de KDV’ye tabi değildir.
• Bunlar dışında tur organizasyonuna katılanlara yurt içinde verilen hizmetler KDV’ye

tabidir.
• Seyahat acentesi tarafından müşterilere kesilecek faturada hizmet karşılığını teşkil

eden tüm bedel gösterilir. Yurt dışında verilen hizmet bedelleri ile yurt dışına gidiş-
dönüş ulaşım bedelleri düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden KDV hesaplanır.
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