
          22.02.2019 – ANKARA 

 

Konu: 1- Kitap ve Süreli Yayınlarda KDV Değişikliği 

            2- Poşet Beyannamesiyle İlgili Değişiklikler 

            3- KDV Nakit Uygulamasında Değişiklikler 

 

SİRKÜLER 

NO:2019/05 

 

1- 22 Şubat 2018 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı 

Kanunun 7. maddesi ile yapılan değişiklik sonucu KDV Kanunun 13. Maddesi (n) bendi 

gereğince Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu Hükümlerine göre poşetlenerek 

satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’ den istisnadır. Buna 

göre 22 Şubat 2019 itibariyle tüm kitap ve süreli yayınlarda KDV sıfırlanmıştır. Ayrıca 

2004/8127 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre istisna uygulamasında 100 TL’ lik alt sınır bu 

istisna kapsamında uygulanmayacaktır. 

  

Söz konusu Kanuna http://www.dorukdenetim.com/?p=6610 ulaşabilirseniz. 

 

2- 22 Şubat 2018 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı 

Kanunun 3 ve 4. maddesi ile; meslek mensupları arasında poşet beyannamesi olarak 

adlandırılan geri kazanım katılım payı beyannameleri 22 Şubat 2019 tarihinden itibaren takip 

eden ayın 24. Günü sonuna kadar ilgililerin Gelir veya Kurumlar Vergisi yönünden bağlı 

olduğu vergi dairesine, mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise GİB tarafından 

belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın son gününe kadar ödenecektir.  

     

2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 

24/04/2019 tarihine  ( bu tarih dahil) kadar verilebilecek ve bu beyanların son ödeme günü 

30/04/2019 olarak belirlenmiştir. 

 

Söz konusu Kanuna http://www.dorukdenetim.com/?p=6610 ulaşabilirseniz. 

 

 

 

 

  

http://www.dorukdenetim.com/?p=6610
http://www.dorukdenetim.com/?p=6610


 

3- 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDVGUT’ 

de değişiklik yapılmasına dair 24 Seri Nolu Tebliğ ile aşağıdaki şartları sağlayan 

mükelleflerin Ocak 2019 ve sonraki işlemlerinden kaynaklanan YMM KDV İadesi tasdik 

raporuyla nakden iade talepleri YMM raporunun teslimi ve sonrasında KDVİRA sistemi 

tarafından üretilen KDV İadesi ön kontrol raporuna göre iade talebinin olumsuzluk tespit 

edilmeyen kısmının % 50 si KDV İadesi ön kontrol raporunun oluşturulmasından itibaren 10 

iş günü içinde mükellefe ödenecektir. 

 

a) En az 24 dönem KDV beyannamesi vermiş olması, 

b) Daha önce en az 3 vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış 

olması, 

c) Kendisi, ortakları ve kanuni temsilcilerinin;  

- Özel esaslara tabi olmaması, 

- Bakanlığın ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler sonucu 

bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti 

nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması, 

- KDVGUT’ nin IV/A-6. bölümünün birinci paragrafının iv ayrımı 

kapsamında vergi dairelerince mükellefin iade dosyasındaki 

eksikliklerin/olumsuzlukların YMM veya mükellef tarafından 

düzelttirilmesine ilişkin yazının yazılması ve belirtilen sürede YMM veya 

mükellef tarafından gerekli düzeltmelerin mevzuata uygun şekilde 

yapılmaması veya olumsuzluğun giderilmemesi haliyle incelemeye sevk 

edilmemiş olması, 

 

Söz konusu Tebliğe http://www.dorukdenetim.com/?p=6598 ulaşabilirseniz. 

 

 

Bilginize sunarız. 

Saygılarımızla,  

Kaan DEMİROĞLU 

Yeminli Mali Müşavir     

http://www.dorukdenetim.com/?p=6598

