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14 Şubat 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31039

TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 30)

MADDE 1 – 26/4/2014 tar�hl� ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Verg�s� Genel
Uygulama Tebl�ğ�n�n (I/C-2.1.3.2.13.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdak� bölüm eklenm�şt�r.

“2.1.3.2.14. Kamu Özel İş B�rl�ğ� Model� �le Yaptırılan Sağlık Tes�sler�ne İl�şk�n İşletme Dönem�nde
Sunulan H�zmetlerde Tevk�fat Uygulaması

Kamu Özel İş B�rl�ğ� Model� �le yaptırılan sağlık tes�sler�ne �l�şk�n olarak 21/2/2013 tar�hl� ve 6428 sayılı
Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş B�rl�ğ� Model� �le Tes�s Yaptırılması, Yen�lenmes� ve H�zmet Alınması �le Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Sağlık Bakanlığınca
�şletme dönem�nde b�rtakım h�zmetler alınmaktadır.

3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n verd�ğ� yetk�ye �st�naden, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan
sağlık tes�sler�ne yönel�k �şletme dönem�nde alınan h�zmetlere uygulanacak tevk�fat oranları
�le tevk�fatuygulamasından doğan �ade talepler�nde, bu h�zmetlere aşağıdak� tabloda karşılık gelen �şlem türler�n�n
d�kkate alınması uygun görülmüştür.

D�ğer taraftan, sağlık tes�sler�ne yönel�k sunulan h�zmetler� b�lf��l �fa etmeyen alt yüklen�c�ler tarafından
düzenlenecek faturalarda (yapım �şler� har�ç) tevk�fat uygulanmayacaktır. Ancak, yüklen�c� f�rma tarafından alt
yüklen�c�ler aracılığıyla tem�n ed�len ve Sağlık Bakanlığına sunulan h�zmetlere �l�şk�n Sağlık Bakanlığı tarafından
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında (5/10) oranında [yapım �şler�nde (3/10) oranında]
KDV tevk�fatıyapılması gerekmekted�r.

Söz konusu h�zmetler�n, alt yüklen�c�lerden tem�n ed�lmeks�z�n doğrudan yüklen�c� f�rma tarafından Sağlık
Bakanlığına sunulması hal�nde, aşağıdak� tabloda bu h�zmetlere karşılık gelen �şlem türler� d�kkate alınarak (�şlem
türü sütununda �şlem türü bel�rlenmeyenler �ç�n Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü kapsamında 5/10
oranında) tevk�fatuygulanacaktır:

 
Tablo: Kamu Özel İş B�rl�ğ� Model� �le Yaptırılan Sağlık Tes�sler�ne İl�şk�n İşletme Dönem�nde Alınacak H�zmetlerde
Uygulanacak Tevk�fat Oranları
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Örnek: Yüklen�c� (A) f�rması, �şletmeye alınan sağlık tes�s�ne yönel�k alt yüklen�c� (B) f�rmasından tem�n

etmek suret�yle Sağlık Bakanlığına güvenl�k h�zmet� vermekted�r. Alt yüklen�c� (B) f�rması da bu h�zmet� b�r alt
yüklen�c� (C) f�rmasından sağlamaktadır.

Bu durumda, h�zmet� b�lf��l �fa eden (C) f�rması tarafından aracı (B) f�rmasına sunulan güvenl�k h�zmet�n�n,
yukarıdak� tabloya göre “İşgücü Tem�n H�zmetler�” kapsamında değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�nden, Tebl�ğ�n (I/C-
2.1.3.2.5.) bölümünde yer alan şartların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, bu h�zmete �l�şk�n aracı (B) f�rması
tarafından (9/10) oranında KDV tevk�fatı uygulanacaktır.

Aracı konumundak� (B) f�rması tarafından yüklen�c� (A) f�rması adına düzenlenecek
faturada tevk�fatuygulanmayacaktır. Yüklen�c� (A) f�rması tarafından Sağlık Bakanlığına düzenlenecek faturada �se
Tebl�ğ�n (I/C-2.1.3.2.13.) bölümü uyarınca (5/10) oranında tevk�fat uygulanacaktır.”

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n (II/E-3.1.2.) bölümünün sonuna aşağıdak� paragraf eklenm�şt�r.
“Ayrıca, 6428 sayılı Kanun kapsamında, Kamu Özel İş B�rl�ğ� Model� �le yaptırılan sağlık tes�sler�n�n Sağlık

Bakanlığına k�ralanması �şlem�n�n, 6428 sayılı Kanunun 12 nc� maddes� �le 3065 sayılı Kanunun geç�c� 29 uncu
maddes� kapsamında KDV’den �st�sna olduğu tab��d�r.”

MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n (II/E-7.) bölümünün b�r�nc� paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdak� paragraf
eklenm�şt�r.

“D�ğer taraftan, 30/12/2019 tar�hl� ve 30994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 29/12/2019 tar�hl� ve 1950
sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, söz konusu madden�n, 2020 ve 2021 yıllarında yüklen�len ve �nd�r�m yoluyla
g�der�lemeyen katma değer verg�s� �ç�n de uygulanmasına karar ver�lm�şt�r.”

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n (II/E-7.1.) bölümünün b�r�nc� paragrafı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“İmalat sanay��ne yönel�k yatırım teşv�k belges� kapsamında;
– Asgar� 50 m�lyon Türk L�rası tutarında sab�t yatırım öngörülen yatırımlara �l�şk�n �nşaat �şler� neden�yle �lg�l�

yılın �lk altı aylık dönem�nde söz konusu yatırım teşv�k belges� sah�b� mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve
bu süre �ç�nde �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV’n�n bu altı aylık dönem� �zleyen b�r yıl �ç�nde,

– Asgar� 50 m�lyon Türk L�rası tutarında sab�t yatırım öngörülen yatırımlara �l�şk�n �nşaat �şler� neden�yle �lg�l�
yılın �k�nc� altı aylık dönem�nde söz konusu yatırım teşv�k belges� sah�b� mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan
ve bu süre �ç�nde �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV’n�n bu altı aylık dönem� �zleyen b�r yıl �ç�nde,

– 50 m�lyon Türk L�rası tutarına kadar sab�t yatırım öngörülen yatırımlara �l�şk�n �nşaat �şler� neden�yle �lg�l�
yılda söz konusu yatırım teşv�k belges� sah�b� mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve aynı yılın sonuna kadar
�nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV’n�n söz konusu yılı �zleyen yıl �ç�nde

talep ed�lmes� hal�nde �ades� öngörülmekted�r.
Örnek 1: İmalat sanay��ne yönel�k yatırım teşv�k belges� kapsamında asgar� 50 m�lyon Türk L�rası tutarında

sab�t yatırım öngörülen yatırımlara �l�şk�n �nşaat �şler� neden�yle 2019 yılının �lk altı aylık dönem�nde (1/1/2019-
30/6/2019) söz konusu yatırım teşv�k belges� sah�b� mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre �ç�nde
�nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV’n�n �zleyen b�r yıl �ç�nde (1/7/2019-30/6/2020) talep ed�lmes� hal�nde �ade
ed�lmes� söz konusu olacaktır.

Örnek 2: İmalat sanay��ne yönel�k yatırım teşv�k belges� kapsamında asgar� 50 m�lyon Türk L�rası tutarında
sab�t yatırım öngörülen yatırımlara �l�şk�n �nşaat �şler� neden�yle 2020 yılının �k�nc� altı aylık dönem�nde (1/7/2020-
31/12/2020) söz konusu yatırım teşv�k belges� sah�b� mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre �ç�nde
�nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV’n�n �zleyen b�r yıl �ç�nde (1/1/2021-31/12/2021) talep ed�lmes� hal�nde �ade
ed�lmes� söz konusu olacaktır.

Örnek 3: İmalat sanay��ne yönel�k yatırım teşv�k belges� kapsamında 50 m�lyon Türk L�rası tutarına kadar
sab�t yatırım öngörülen yatırımlara �l�şk�n �nşaat �şler� neden�yle 2021 yılında söz konusu yatırım teşv�k belges� sah�b�
mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2021 yılı sonuna kadar �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV’n�n
�zleyen yıl �ç�nde (1/1/2022-31/12/2022) talep ed�lmes� hal�nde �ade ed�lmes� söz konusu olacaktır.”

MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n (II/E-7.3.) bölümünün b�r�nc� paragrafı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“İade;
– Asgar� 50 m�lyon Türk L�rası tutarında sab�t yatırım öngörülen yatırımlara �l�şk�n �nşaat �şler�nde �lg�l� yılın

�lk altı aylık dönem�nde yüklen�len ve bu süre �ç�nde �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV �ç�n en erken aynı yılın
Temmuz, en geç �lg�l� yılı �zleyen Mayıs dönem�ne a�t KDV beyannames�ne,

– Asgar� 50 m�lyon Türk L�rası tutarında sab�t yatırım öngörülen yatırımlara �l�şk�n �nşaat �şler�nde �lg�l� yılın
�k�nc� altı aylık dönem�nde yüklen�len ve bu süre �ç�nde �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV �ç�n en erken �lg�l� yılı
�zleyen yılın Ocak, en geç Kasım dönem�ne a�t KDV beyannames�ne,

– 50 m�lyon Türk L�rası tutarına kadar sab�t yatırım öngörülen yatırımlara �l�şk�n �nşaat �şler�nde �lg�l� yılda
yüklen�len ve söz konusu yılın sonuna kadar �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV �ç�n en erken bu yılı �zleyen yılın
Ocak, en geç Kasım dönem�ne a�t KDV beyannames�ne

dah�l ed�lerek talep ed�leb�l�r. İades� talep ed�lecek tutar, taleb�n yapılacağı döneme a�t KDV beyannames�n�n
“İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunun 442
kod numaralı “İmalat Sanay��ne Yönel�k Yatırım Teşv�k Belges� Kapsamındak� İnşaat İşler�” satırında beyan ed�l�r.

Örnek 1: Asgar� 50 m�lyon Türk L�rası tutarında sab�t yatırım öngörülen yatırımlara �l�şk�n �nşaat �şler�nde
2019 yılının �lk altı aylık dönem�nde (1/1/2019-30/6/2019) yüklen�len ve bu süre �ç�nde �nd�r�m yoluyla telaf�
ed�lemeyen KDV, en erken Temmuz/2019, en geç Mayıs/2020 dönem�ne a�t KDV beyannames�ne dah�l ed�lerek �ade
talep ed�leb�l�r.
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Örnek 2: Asgar� 50 m�lyon Türk L�rası tutarında sab�t yatırım öngörülen yatırımlara �l�şk�n �nşaat �şler�nde
2020 yılının �k�nc� altı aylık dönem�nde (1/7/2020-31/12/2020) yüklen�len ve bu süre �ç�nde �nd�r�m yoluyla telaf�
ed�lemeyen KDV, en erken Ocak/2021, en geç Kasım/2021 dönem�ne a�t KDV beyannames�ne dah�l ed�lerek �ade
talep ed�leb�l�r.

Örnek 3: 50 m�lyon Türk L�rası tutarına kadar sab�t yatırım öngörülen yatırımlara �l�şk�n �nşaat �şler�nde 2021
yılında yüklen�len ve 2021 yılı sonuna kadar �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lemeyen KDV, en erken Ocak/2022, en geç
Kasım/2022 dönem�ne a�t KDV beyannames�ne dah�l ed�lerek �ade talep ed�leb�l�r.”

MADDE 6 – Aynı Tebl�ğ�n (II/E-9.) bölümünün b�r�nc� paragrafında ve (II/E-9.1.2.) bölümünün �k�nc�
paragrafında yer alan “31/12/2019” �bareler� “31/12/2022” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n (III/B-2.6.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdak� bölüm eklenm�şt�r.
“2.7. Kamu Özel İş B�rl�ğ� Model� �le Yaptırılan Sağlık Tes�sler�ne İl�şk�n İşletme Dönem�nde Sunulan

H�zmetlerde KDV Oranı Uygulaması
2007/13033 sayılı BKK ek� (II) sayılı l�sten�n (B) bölümünün 21 �nc� sırasında, �lg�l� Bakanlıklar ya da

kanunlarla �z�n ver�len gerçek veya tüzel k�ş�ler tarafından yer�ne get�r�len �nsan veya hayvan sağlığına yönel�k
koruyucu hek�ml�k, teşh�s, tedav� ve rehab�l�tasyon h�zmetler� (hayvan ırkının ıslahına yönel�k h�zmetler dah�l) �le bu
h�zmetler� �fa edenlere hek�mlerce veya hek�mler vasıtasıyla ver�len h�zmetler ve ambulans h�zmetler�n�n %8 oranında
KDV’ye tab� tutulması öngörülmüştür.

Buna göre, 6428 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan sağlık tes�sler�ne yönel�k yüklen�c� tarafından Sağlık
Bakanlığına sunulan laboratuvar, rehab�l�tasyon ve görüntüleme h�zmetler� �le alt yüklen�c�ler tarafından bu kapsamda
sunulan h�zmetler %8 oranında KDV’ye tab�d�r.

D�ğer taraftan, 2007/13033 sayılı BKK ek� (II) sayılı l�sten�n (B) bölümünün 24 üncü sırasında yemek h�zmet�
sunan yerlerde ver�len h�zmetler�n %8 oranında KDV’ye tab� tutulması öngörülmüş olup, 6428 sayılı Kanun
kapsamında yaptırılan sağlık tes�sler�ne yönel�k yüklen�c� tarafından Sağlık Bakanlığına sunulan yemek h�zmetler� �le
bu h�zmetlere �l�şk�n alt yüklen�c�ler tarafından sunulan yemek h�zmetler� %8 oranında KDV’ye tab�d�r.”

MADDE 8 – Bu Tebl�ğ�n 1 �nc� maddes� yayımını �zleyen ay başında, d�ğer maddeler� �se yayımı tar�h�nde
yürürlüğe g�rer.

MADDE 9 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


