
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

DUYURU: 18.02.2019/13 
 

HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME USULÜNE GÖRE KATMA DEĞER VERGİSİ ÖDEYECEK 
OLAN SEKTÖR VE BUNA İLİŞKİN VERGİ ORANI BELİRLENMİŞTİR 

 
06.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Katma 
Değer Vergisi Kanunu’nun 38. maddesi kapsamında “hasılat esaslı vergilendirme usulü” 
uygulanacak olan sektör ve vergi oranı belirlenmiştir. 
 
Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir: 
 

I. HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME SİSTEMİ 
 
Bilindiği üzere, 7104 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun mülga 38. maddesi 
“Hasılat esaslı vergilendirme” başlığıyla yeniden düzenlenmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımız 
16.04.2018 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer almıştı.  
 
Sözü edilen düzenlemeye göre, hasılat esaslı vergilendirme sisteminin işleyişi şu şekildedir:  
 

 Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek olan sektör ve meslek grupları kapsamında yer 
alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince ödenmesi gereken KDV, indirilecek KDV ile 
ilişkilendirilmeksizin, toplam hâsılata sektör bazında belirlenen oranın uygulanması 
suretiyle hesaplanacaktır.  
 

 Bu mükellefler, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında 
gösterilen KDV ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri 
KDV’yi kazancın tespitinde işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet; yaptıkları teslim 
ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV’yi de kazancın tespitinde gelir olarak dikkate 
alacaklardır.  
 

II. HASILAT ESASLI VERGİLENDİRMENİN UYGULANACAĞI SEKTÖR VE VERGİ ORANI 
 
Bu defa, işbu Duyuru konusu Karar ile, KDV Kanunu’nun 38. maddesi kapsamında 
Cumhurbaşkanı’na verilen yetki çerçevesinde, hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak 
sektör ve buna ilişkin vergi oranı belirlenmiştir.  
 
Buna göre, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında 
belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin 



 
 

 

 

hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını 
elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin 
otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası 
belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dâhil en az on 
sekiz oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin hasılat esaslı 
vergilendirme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir. 
 
Ancak, anılan faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler 
hasılat esaslı vergilendirme uygulamasından faydalanamayacaklardır.  

 
Saygılarımızla. 


