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DUYURU: 12.02.2016/7 
                            
11.02.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5 Seri No.lu Katma Değer Vergisi 
Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile, Türk Kızılay 
Derneği’ne yapılan teslim ve hizmetlerde istisna ve müteselsil sorumluluk 
uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 
 
Söz konusu Tebliğ’de yer alan açıklamalar, özetle aşağıdaki gibidir: 

 
I- 5 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ:  
 

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 13/h maddesine göre; 
  

 Türkiye Kızılay Derneğine tüzüğünde belirtilen amaçlarına uygun olarak afet 
yönetimi ve yardımları, barınma, beslenme, sosyal yardımlar, toplumu 
bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası Kızılay-
Kızılhaç Hareketi faaliyetleri, savaş veya olağanüstü hâllerdeki görevleri ile kan, 
sağlık, göç ve mülteci hizmetlerini (sığınmacı hizmetleri dâhil) yerine 
getirmesine yönelik görevler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler ile 

  

 Türkiye Kızılay Derneğinin ulusal ve uluslararası işbirlikleri, uluslararası 
mensubiyet ve üyelikleri, Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile 
uluslararası akreditasyonu olan yardım kuruluşlarıyla yürüttüğü insani yardım 
faaliyetleri kapsamındaki teslim ve hizmetleri  

 
KDV’den istisnadır. 

 

Türkiye Kızılay Derneği’ne yapılan teslim ve hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneği’nin 
teslim ve hizmetlerine yönelik istisna uygulaması yukarıda sayılan işlemlerle sınırlı 
olup, bunlar dışındaki işlemler genel hükümlere göre KDV’ye tabidir. 
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Yukarıda belirtilen Kanun hükmünün uygulanmasında, Türkiye Kızılay Derneği’nin 
istisna hükmünde belirtilen faaliyetleri ile doğrudan ilgili olmayan; 
 
 Mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar alımları, 
 Binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları,  
 İdari bina, tesis ve teçhizatının temini, inşası, kurulması ve iletilmesine yönelik 

mal ve hizmet alımları, 
 Bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım, onarım masrafları, 
 İdari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, elektrik, su, doğalgaz 

giderleri, 
 Yiyecek, giyecek, temizlik malzemeleri alımları ile hizmet teminleri, 
 Her türlü büro malzemesi ve kırtasiye alımları, 

 
istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.  
 
KDV Kanunu’nun (13/h) maddesinde yer alan istisnanın uygulanmasında aşağıdaki 
açıklamalar takip edilecektir: 
 
 Türkiye Kızılay Derneği, istisna kapsamında temin edeceği mal ve hizmetlere 

ilişkin liste ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesine başvuracak, bu başvuru vergi 
dairesi tarafından değerlendirilerek mal ve hizmet alımlarında istisna 
uygulanacağına ilişkin istisna belgesi Türkiye Kızılay Derneği’ne verilecek, mal 
ve hizmet listesi onaylanacaktır. Dernek şubelerine ilişkin başvurunun bu 
şubelerin bağlı oldukları vergi dairelerine yapılması halinde, istisna belgesi bu 
vergi dairelerince verilecektir.  

 

 Vergi dairesinden alınan istisna belgesi ve onaylı liste Türkiye Kızılay Derneği 
tarafından satıcılara ibraz edilerek istisna uygulanması sağlanacaktır. Satıcı 
firma bu istisna belgesi ve eki listeyi Vergi Usul Kanunu’nun muhafaza ve ibraz 
hükümlerine göre saklayacaktır. 

 

 İstisna kapsamındaki malların Türkiye Kızılay Derneği tarafından ithalat yoluyla 
temin edilmesi durumunda, istisna belgesi ve eki onaylı liste ilgili gümrük 
idaresine ibraz edilecektir. 

 

 Satıcılar, istisna uygulanan teslim ve hizmetleri nedeniyle yüklendikleri KDV’yi 
indirim konusu yapabilecek, indirim yoluyla telafi edemedikleri KDV’yi ise 
iade alabileceklerdir. 
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 Türkiye Kızılay Derneği’nin mal ve hizmet alımlarında istisna kapsamında işlem 
yapılabilmesi için, teslim ve/veya hizmetin istisna kapsamında olduğuna ilişkin 
istisna belgesi ve mal ve hizmet listesinin satıcıya ibraz edilmesi 
gerekmektedir.  

 

 Satıcıların ilgili belge ve liste olmadan istisna uygulamaları halinde, istisna 
uygulaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden satıcılar ile 
birlikte Türkiye Kızılay Derneği de müteselsilen sorumlu olmaktadır. 

 

 İşlemin istisna için açıklanan şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha 
sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, 
faiz ve zamlar Türkiye Kızılay Derneği’nden aranacaktır.  

 

 Bu istisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim ve 
hizmetin gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar-
Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren 
İşlemler" tablosunda 324 kod numaralı satırında beyan edilecektir.  

 

 Beyan edilen satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslim 
ve hizmetlerin KDV hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa ise bu teslim ve 
hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı 
yazılacaktır. İade talep etmek istemeyenler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0” 
yazacaklardır. 

 

 İstisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranacaktır:  
 

 Standart iade talep dilekçesi 

 İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 

 İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 

 İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 

 Satış faturaları listesi 

 Vergi dairesinden alınacak istisna belgesi ve eki listenin örneği  
 
 İstisnadan kaynaklanan mahsuben iadeler, yukarıdaki belgelerin ibraz 

edilmesiyle miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve 
teminat aranmadan yerine getirilecektir. 

 
 



 
 

4 
 

 

 İstisnadan kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan (nakden) iade talepleri vergi 
inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecek, iade 
talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde ise aşan kısmın iadesi, vergi inceleme 
raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir.  
 

 Teminat verilmesi halinde iade talebi yerine getirilmekle birlikte, teminat vergi 
inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülecektir. 

 

 

Saygılarımızla, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yukarıda yer verilen açıklamalara ilişkin detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız için info@centrumauditing.com adresinden veya 

(0216 504 20 66) numaralı telefondan bizlerle irtibat sağlamanızı öneririz. Centrum Denetim, merkezi “Akasya Acıbadem AVM A 

Kule Kat:28 34660 Acıbadem-Üsküdar/İstanbul” adresinde bulunan, Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü adına tescilli bir 

markadır. Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için 

www.centrumdenetim.com internet adresini ziyaret edebilirsiniz. 

mailto:info@centrumauditing.com
http://www.centrumdenetim.com/

