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SİRKÜLER 2008/ 12                                                           Ankara, 08.03.2008 
   
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 

A- Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde KDV Tevkifatı Yapılma Zorunluluğu 
Getirilmiştir; 

27.02.2008 tarihinden itibaren büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin (sakatat ve bağırsak 
dahil) teslimlerinde ½ oranında tevkifat uygulanacaktır. Büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin 
parakende safhadaki teslimi %8, toptan teslimi % 1 oranında KDV’ ne tabidir.   

Buna göre, alıcılar bu malları alışlarında hesaplanan KDV’nin ½’ sini tevkif ederek sorumlu 
sıfatıyla vergi dairesine beyan edecekler ve ödeyeceklerdir. 

B- Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimlerinde KDV Tevkifat Oranı 
%90 Olarak Değiştirildi; 

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimlerinde 27 Şubat 2008 tarihinden 
itibaren %90 oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir. Pamuk,  tiftik, yün ve yapağı ile ham 
post ve derinin parakende safhadaki teslimi %8 toptan teslimi %1 oranında KDV’ne tabidir. 

C- KDV Tevkifatında Sınır ve Parakende Satıştan Maksat 

Yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili olarak, faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV 
ile birlikte, KDV Kanununun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların (tarımsal amaçlı 
kooperatifler hariç), sermayelerinin % 51 veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme 
kapsamındaki kuruluşların bu bölümde belirtilen teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır. Diğer 
mükellefler tarafından yapılacak teslimlerde faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan KDV ile 
birlikte,Vergi Usul Kanunu’nun 232’ nci maddesinde belirtilen 600 YTL’lik tutarı aşmadığı takdirde 
tevkifat uygulanmayacaktır. 

Parakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra 
satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanılacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri aynen ya da 
işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi 
olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de parakende teslim sayılır.   

D- Satıcıların  Bildirim Yükümlülüğü ve Müteselsil Sorumluluk; 

Yukarıdaki tevkifat kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış 
yaptıkları alıcılara ait bir listeyi izleyen ayın 15 inci gününün mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları 
vergi dairesine vermek zorundadırlar. 

 

 



             
 

 

Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası itibariyle; faturanın tarih ve numarası, tevkifat 
uygulanan malın cinsi, miktarı, tutarı, teslimin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, 
alıcı tarafından tevkif edilen ve satıcı tarafından beyan edilecek KDV tutarları, alıcının kimlik bilgileri ile 
bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, bir liste halinde düzenlenerek satıcı mükellefler 
tarafından doğruluğu imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanacak ve izleyen ayın 15 inci gününe 
kadar  vergi dairesine verilecektir. 

Belirtilen süre içinde bu listeyi vermeyen veya eksik veren satıcılar, alıcının tevkifat tutarını 
beyan etmemesi veya beyan etmekle birlikte vergi dairesine ödememesi halinde Hazineye intikal etmeyen 
vergi tutarlarının ödenmesinden alıcılar ile birlikte müteselsilen sorumlu olacaktır. 

E- Seyahat Acentelerinin Geceleme Hizmetleri İçin Verdikleri Aracılık Hizmetleri; 

9/2/2008 tarihinden itibaren geceleme hizmet bedelinin seyahat acentesi tarafından hizmeti fiilen 
alan kişiye aktarılmasında, aktarılan geceleme hizmeti ve buna ilişkin komisyon toplamına % 8 KDV 
oranı uygulanacaktır. 

Acentenin geceleme hizmetine aracılık karşılığında konaklama tesisine fatura düzenlemesi 
halinde bu faturada gösterilen bedel üzerinden de % 8 KDV hesaplanacaktır. 

Ancak,  acentelerin müşteriye düzenlediği faturada yer alan toplam tutarın, geceleme hizmeti ile 
buna ilişkin komisyon ücreti dışındaki kısmı ise genel oranda KDV'ye tabi olacaktır. 

F- Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde KDV Uygulaması; 

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinin bünyesindeki;lokanta, 
restaurant, restaurante, alakart lokantası, kahvaltı salonu, açık yemek alanı, yemek terası, 
kafeterya, snack bar, vitamin bar, pasta salonu, lobi gibi mekanlarda verilen hizmetlerde % 8 oranında 
KDV uygulanacaktır.  

Bu yerlerde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde,  hizmetin alkollü içeceklere ilişkin 
kısmına %18 KDV oranı uygulanacaktır. Yukarıda sayılan işletmeler toplam hizmet bedeli içinde alkollü 
içeceklere ilişkin olan ve olmayan kısmı hesaplayarak faturada ayrıca gösterecekler ve alkollü içeceklere 
isabet eden kısım üzerinden %18, diğer kısım üzerinden %8 KDV hesaplayarak KDV tutarını ayrı ayrı ve 
toplam olarak faturada göstereceklerdir. Öte yandan, konaklama tesislerinin bünyesinde yer alan ve 
yukarıda sayılanlar dışında kalan mekanlarda verilen hizmetler ise genel vergi oranına tabidir. 

G- Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinin Niteliğine İlişkin Belgelerin 
İbrazı; 

Daha önce yayımlanmış olan 107 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile, konaklama tesisleri 
bünyesindeki bu tür yiyecek ve içecek hizmeti birimlerinde %8 oranı uygulanabilmesi için Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na veya ilgili belediyeye başvurularak bu yerlerin mahiyetini belirten bir yazı alınması 
ve vergi dairesine verilmesi zorunluluğu getirilmişti. Bu birimlerdeki hizmetin KDV oranı bu yazının 
içeriğine göre belirlenecekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilmiş turizm işletme belgesi sahibi 
işletmelerin Bakanlıktan ayrıca yazı alma zorunluluğu kaldırılmış olup, bu kapsamdaki 
işletmelerin vergi dairesine bu belgenin bir örneğin vermeleri yeterli olacaktır. Bu belgeye sahip 
olmayan mükellefler ise, 107 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’nde belirtildiği şekilde ruhsatı veren 
ilgili belediyeye başvurarak alacakları yazıyı vergi dairesine ibraz edeceklerdir. 



             
107 Seri No’lu KDV Genel Tebliği’ne göre söz konusu belgelerin verilme süresi 2008’ den önce 

faaliyete geçmiş olan tesisler için 29.02.2008 tarihinde sona ermektedir. 01.Ocak.2008 tarihinden sonra 
işletmeye açılması halinde, işletmeye açılmadan önce bu yazının temin edilerek vergi dairesine verilmesi 
zorunludur. Aksi halde indirimli KDV oranı uygulanması mümkün değildir. 

Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz.   
 
 
 Saygılarımızla.  
 

KANIT YEMİNLİ MALİ 
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