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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 37)

 
MADDE 1 – 26/4/2014 tar�hl� ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Verg�s� Genel

Uygulama Tebl�ğ�n�n (II/A-5.7.2.) bölümünün b�r�nc� paragrafının (b) bend� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n (IV/E-14.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdak� bölüm eklenm�şt�r.
“15. 3/6/2021 Tar�hl� ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Bazı Kanunlarda

Değ�ş�kl�k Yapılmasına İl�şk�n Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındak�
Durumu

Aralık/2020 ve önces� verg�lend�rme dönemler�ne �l�şk�n olarak haklarında bu Tebl�ğ kapsamında;
- Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu �le
- Sahte belge veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma,
- Beyanname vermeme,
- Adres�nde bulunamama,
- Defter ve belge �braz etmeme,
olumsuz tesp�tler� bulunan ve bu nedenle özel esaslara tab� olan mükelleflerden 2016, 2017, 2018, 2019 ve

2020 takv�m yıllarında faal�yette bulundukları dönemler�n tamamına �l�şk�n olarak 7326 sayılı Kanunun 5 �nc�
maddes� kapsamında KDV artırımında bulunanlar (Bu yıllardan herhang� b�r�nde faal�yete başlanması hal�nde
faal�yete başlanan yıl ve sonrak� yıllar �ç�n; faal�yet�n terk ed�lmes� hal�nde �se faal�yet�n terk ed�ld�ğ� yıl ve öncek�
yıllar �ç�n artırımda bulunulması gerek�r.), artırım tutarlarının tamamını öded�kler� tar�hten �t�baren özel esaslar
kapsamından çıkarılır. Ayrıca, taks�t uygulamasından faydalanan mükellefler�n hesaplanan tutarların tamamı �le b�r
taks�te a�t tutarın %10’u kadar banka tem�nat mektubu (herhang� b�r kısıtlayıcı şart taşımaması gerekmekted�r), devlet
tahv�l� veya haz�ne bonosu c�ns�nden tem�nat göstermeler� hal�nde taks�tler�n tamamının ödenmes� beklenmeks�z�n
genel esaslara dönüşler� sağlanır. Bu şek�lde tem�nat gösteren mükellefler�n mezkûr Kanunun verd�ğ� haktan daha
fazla taks�t� aksatmaları hal�nde, ödenmem�ş taks�tler muaccel hale gel�r ve kalan borcun tamamı tem�natın paraya
dönüştürülmes� yoluyla tahs�l ed�l�r.

7143 sayılı Kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları �ç�n (Bu yıllardan herhang� b�r�nde faal�yete başlanması
hal�nde faal�yete başlanan yıl ve sonrak� yıl �ç�n) artırımdan yararlanmış olanların genel esaslara dönüşünde,
yararlanma koşullarının �hlal ed�lmem�ş olması koşuluyla bu yıllar �ç�n yen�den artırımda bulunulması şartı aranmaz.

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takv�m yıllarında faal�yette bulundukları dönemler�n tamamına �l�şk�n olarak
7326 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes� doğrultusunda KDV artırımında bulunarak özel esaslar kapsamından çıkarılan
mükellefler, artırımda bulunulan yıllar �ç�n yukarıda bel�rt�len olumsuzluklar kapsamında tekrar özel esaslara
alınmazlar.

Özel esaslar kapsamında olmadığı halde KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler, artırımda bulundukları
yıllarda alım yaptıkları mükelleflerle �lg�l� olumsuzluklar �ç�n yapılacak tesp�tler dolayısıyla özel esaslar kapsamına
alınmazlar. Ancak, bu mükellefler hakkında, artırımda bulunulan yıllar �ç�n sahte belge kullanma olumsuz tesp�t�
yapılması hal�nde, Tebl�ğ�n (IV/E-5) bölümünde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, sonrak� döneme devreden
KDV’ye �l�şk�n düzeltme �şlem� net�ces�nde artırımda bulunulmayan b�r yılda tarh�yat yapılması gerek�yorsa, mükellef
özel esaslara alınmasa dah� düzeltme �şlem� yapılacaktır.

Yukarıda bel�rt�lenler dışındak� sebepler dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulananların KDV artırımında
bulunmaları �se bunların genel esaslara dönüşler�n� sağlamaz. Aynı şek�lde yukarıda bel�rt�lenler dışındak� sebepler
dolayısıyla haklarında özel esaslar uygulanması gerekenler�n KDV artırımında bulunmaları bunların özel esaslara tab�
tutulmasını engellemez.

7326 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes� kapsamında KDV artırımında bulunmasına bağlı olarak özel esaslar
kapsamından çıkarılan veya özel esaslar kapsamına alınmayan mükellefler�n �ade talepler�nde, haklarında olumsuzluk
bulunan mükelleflerden alımlarının bulunduğunun tesp�t� hal�nde, Tebl�ğ�n (IV/E-11) bölümünde bel�rt�len hükümler�n
uygulanacağı tab��d�r.

7326 sayılı Kanunun 5 �nc� maddes�n�n dokuzuncu fıkrasının (b) bend� uyarınca, mezkûr madden�n yürürlüğe
g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla haklarında, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddes�n�n (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve
belgeler� yok etme veya defter sah�feler�n� yok ederek yer�ne başka yapraklar koyma veya h�ç yaprak koymama veya
belgeler�n asıl veya suretler�n� tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme f��ller�nden hareketle yapılan verg�
�ncelemes� devam edenler�n bu maddede bel�rt�len süre ve öngörülen şek�lde KDV artırımında bulunmaları
durumunda, söz konusu verg� �ncelemes�n�n tamamlanmasına kadar bu artırımlara �l�şk�n olarak tahakkuk �şlemler�n�n



beklet�lmes� gerekmekted�r. Bu durumda olan ve 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takv�m yıllarında faal�yette
bulundukları dönemler�n tamamına �l�şk�n KDV artırımında bulunmuş olan mükellefler�n genel esaslara dönüşler�,
verg� �ncelemes�n�n �lg�l� maddede bel�rt�len sürede sonuçlandırılamaması veya yapılan verg� �ncelemes�nde bu
f��ller�n varlığının tesp�t ed�lmemes� ve maddede öngörülen d�ğer şartların sağlanması durumunda, verg� artırımı
sonucunda hesaplanan verg�ler�n ödenmes� veya taks�t �mkanından faydalanılacaksa yukarıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde
tem�nat göster�lmes� hal�nde yer�ne get�r�l�r.”

MADDE 3 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 4 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


