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26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel
Uygulama Tebliğinin (I/C) kısmında yer alan “2.1.2.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve
İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler” bölüm başlığından sonra
aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda
Sunulan Hizmetler
28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 41 inci maddesiyle 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (1)
numaralı fıkrasında yapılan değişiklik ile;
Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından
Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda
sunulan hizmetler KDV’ye tabi olup, bu hizmetlere ilişkin KDV’nin beyanı ve ödemesi bu
bölümde yer alan usul ve esaslara tabidir.
213 sayılı Kanunun mükerrer 257 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre;
Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV
mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanlar
tarafından yapılacak işlemler sıralanmıştır.


Gelir İdaresi Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.tr adresinde yer alan formu
doldurup onaylanması gerekeceği,



Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, hizmet sunucusu adına
“Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirileceği,



Bu kapsamdaki mükelleflerden ayrıca işe başlama bildirimi aranmayacağı,



İnternet vergi dairesinde işlem yapılabilmesi için mükellefe kullanıcı kodu, parola ve
şifre verileceği,



Bu işlemlere ilişkin, 3 No.lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi
gerekeceği,



Elektronik hizmet sunucusun açıkça belirtilmemesi halinde, bu duruma aracılık edenler
tarafından beyan edilip ödeneceği,



Hizmete ilişkin genel şartları belirleme yetkisi veya hizmeti ifa etme
yükümlülüğü bulunanlar, elektronik hizmet sunucusu olarak kabul edileceği,



Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar,
Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları
hizmetler için, bu hizmetlerin tabi olduğu oranda KDV hesaplanması gerektiği,



Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti bulunanların 213 sayılı Kanun
uyarınca defter tutma zorunluluğu bulunmadığı,
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Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında beyan edilen
hizmetlere ilişkin olması şartıyla, Türkiye’de KDV mükellefiyeti bulunanlardan temin
edilen mal ve hizmetler nedeniyle düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen
KDV’nin, bu kapsamda beyan edilen işlemlere isabet eden kısmının 3065 sayılı
Kanunun (29/1) inci maddesi kapsamında indirim konusuna sahip olduğu,



Bu fatura ve benzeri belgeler, 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümleri
gereğince muhafaza edileceği,



Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar,
Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sundukları
hizmetler nedeniyle hesapladıkları KDV’yi, takvim yılının aylık vergilendirme dönemleri
itibariyle, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına
kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No.lu KDV Beyannamesi ile Türk Lirası
cinsinden beyan edileceği,



Elektronik hizmet sunucularına özel KDV mükellefiyetine ilişkin hükmün yürürlüğe
girdiği 1/1/2018 tarihinden itibaren, Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve
iş merkezi bulunmayıp, Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel
karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanların, 2018 yılının Ocak, Şubat, Mart
dönemlerinde yaptıkları işlemleri 2018 yılının Nisan ayının başından itibaren yirmi
dördüncü günü akşamına kadar verecekleri 3 No.lu KDV beyannamesi ile beyan
etmeleri uygun görüldüğü,



Bu kapsamda beyan edilen KDV’nin, beyannamenin verilmesi gereken ayın yirmi
altıncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekeceği,



Beyanı gereken herhangi bir işlemin olmaması halinde, ilgili döneme ilişkin
beyanname vermelerine gerek bulunmadığı,



Bedelin döviz olarak hesaplanması halinde döviz, vergiyi doğuran olayın meydana
geldiği günkü Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz
alış kuru üzerinden Türk parasın çevrileceği,



Ödemenin vergi dairelerine ve tahsile yetkili bankalara yapılabileceği gibi, Gelir İdaresi
Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden tahsile yetkili bankaların
banka kartı veya kredi kartı ile de yapılabileceği,

3065 sayılı Kanunun (9/1) inci maddesinde yer alan elektronik ortamda sunulan hizmetlere
yönelik beyan yükümlüğüne ilişkin düzenlemelere uymayanlar hakkında, 213 sayılı Kanunun
vergi cezalarına dair hükümlerinin uygulanacağı tabiidir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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