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SİRKÜLER 2008/ 10                                                              Ankara, 19.02.2008 
  
  

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 
 
 

1- İHRACAT BEDELLERİNİN DÖVİZ ALIM BELGESİNE BAĞLATILMASI  
MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR. 
 

Bilindiği üzere ihracat bedellerinin, fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içinde yurda 
getirilmesi ve ihracat dövizlerinin en az %70’ inin fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içinde 
getirilerek bankalara satılması halinde kalan %30’ unun ihracatçılar tarafından serbestçe tasarruf 
edilmesi mümkündü. 
 

08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe 
giren 2008/13186 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik 
yapılmasına dair Karar ile ihracatçıların ihracat bedellerini serbestçe tasarruf etmeleri mümkün 
hale getirilerek, ihracat bedellerinin döviz alım belgesine bağlanması zorunluluğu kaldırılmıştır.  

 
Yapılan düzenleme ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilmemesi şeklinde anlaşılmamalıdır. 

Özellikle ihracat işlemleriyle ilgili KDV iadelerinde mal ve hizmet bedelinin tahsil edilip edilmediği 
yapılan ihracat işleminin gerçeği yansıttığı konusunda önemli bir karine teşkil etmektedir.  
 

2- SEYAHAT ACENTELERİNCE %8 ORANINDA KDV’YE TABİ GECELEME 
HİZMETLERİNE ARACILIK BEDELİ DE %8 ORANINDA KDV KAPSAMINA 
ALINMIŞTIR. 
 

01 Ocak 2008 tarihinden itibaren konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde 
KDV oranı %8’e indirilmiş, geceleme hizmetlerinin seyahat acentelerince hizmeti fiilen satın alan 
kişilere aktarılmasında da KDV oranı %8 olarak belirlenmişti.  
 

Ancak, bu işlerle ilgili olarak acenteler tarafından alınan aracılık bedelinde KDV oranının 
%18 olacağı belirtilmişti. 
 

08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13234 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile; 1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
işletme belgesi almış bulunan seyahat acenteleri tarafından müşterilere aktarılan geceleme 
hizmet bedelleri ile bu hizmetlerine karşılık almış oldukları aracılık bedellerinde KDV oranı 
%8 olarak belirlenmiştir.  
 

Ancak, konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm 
hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme 
hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Diğer 
bir ifade ile konaklama haricindeki hizmetlerin aracılık bedeli %18 KDV’ne tabidir. 
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 Seyahat acentaları tarafından otellerden alınan faturalarda KDV oranı %18 olarak gösterilen 
hizmetlerin bulunması halinde seyahat acentalarının da bu hizmetleri %18 oranında KDV’ne tabi 
tutmaları gerekmektedir.  
 
 
 3- Tarım Alet ve Makinalarında KDV Oranı %8’e İndirilmiştir.  
 
 08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13234 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile;  Traktörler ile diğer tarım alet ve makinalarında KDV oranı %18 den %8 e 
düşürülmüştür. 
 
 Saygılarımızla.  
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