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Konu:
IPA ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİNDE SÖZLEŞME SÜRESİNDEN
SONRA FATURA DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADELERİNE İLİŞKİN
YAPILAN DÜZENLEMELER
26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de “Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi
Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinde (Sıra No: 1) Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)” yayınlanmıştır.
Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkelere ilişkin mali yardım mekanizması, Katılım
Öncesi Yardım Aracı (IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance) olarak yeniden
düzenlenmiş ve tek bir hukuki çerçeve içerisine dahil edilmiştir.
Bu kapsamda, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde Avrupa
Birliği’nin 2007-2013 bütçe dönemine ilişkin mali yardımlar için 11.07.2008 tarihinde
Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) ile Temin
Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa
Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşma”nın (IPA
Çerçeve Anlaşması), 03.12.2008 tarih ve 5824 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş,
19.12.2008 tarih ve 2008/14450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanmış ve
21.01.2009 tarih ve 2009/14614 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 24.12.2008 tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu IPA Çerçeve Anlaşması’nın 26. maddesinde yer alan vergi istisnalarına ilişkin
hükümlerin uygulama usul ve esasları 08.05.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan
“Türkiye - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel
Tebliği (Sıra No:1)” ile belirlenmiştir, söz konusu tebliğde farklı tarihlerde değişiklikler
yapılmıştır. Tebliğ, Avrupa Birliği’nin 2007-2013 bütçe döneminde IPA Çerçeve Anlaşması
ve bu Anlaşmaya dayanarak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan sektörel
anlaşmalar veya finansman anlaşmaları ile IPA kapsamındaki diğer Topluluk programları
çerçevesinde ve finansmanı Avrupa Birliği veya Türkiye-Avrupa Birliği ortak finansmanı ile
karşılanan Avrupa Birliği tarafından bu amaçla yetkilendirilmiş Sözleşme Makamları ile
Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicisi arasında imzalanan sözleşmeleri kapsamaktadır.
Tebliğde yer verilen tanımlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
Avrupa Topluluğu (AT) Yüklenicisi: AT Sözleşmesi kapsamında mal tedarik eden ve/veya
hizmet sunan ve/veya iş yapan ve/veya hibe sözleşmesini yürüten gerçek veya tüzel kişidir.
Ayrıca, AT Yüklenicisi, bir konsorsiyum veya ortak teşebbüsteki ortakları, yüklenicileri ve
yerleşik eşleştirme danışmanları olarak bilinen katılım öncesi danışmanları da kapsamaktadır.

Avrupa Topluluğu (AT) Sözleşmesi: Avrupa Topluluğu veya Türkiye veya hibe
yararlanıcısı tarafından imzalanan ve bir faaliyetin, muhtemel ortak finansmanını da içerecek
şekilde, IPA çerçevesinde finanse edilmesini sağlayan ve yasal olarak bağlayıcılığı olan
herhangi bir belgedir.
Tedarikçi: AT Sözleşmesi kapsamında AT Yüklenicisine mal tedarik eden ve/veya hizmet
sunan ve/veya iş yapan gerçek ya da tüzel kişilerdir. AT Yüklenicisi ile bir AT Sözleşmesi
kapsamındaki mal, hizmet veya işleri temin etmek amacıyla tedarik sözleşmesi imzalayan
gerçek veya tüzel kişilerin, tedarik sözleşmelerinde kendilerini farklı sıfatlarla
nitelendirmeleri bunların “Tedarikçi” vasfını değiştirmez.
26.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4 Sıra No.lı Tebliğ ile;


AT Yüklenicisine AT Sözleşmesinin süresinden sonra KDV’li fatura düzenlenmesi
halinde Yüklenici tarafından yüklenilen KDV’ne ilişkin iadenin yapılması,



AT Yüklenicisine AT Sözleşmesinin süresinden sonra KDV’siz fatura düzenlenmesi
halinde Tedarikçi tarafından yüklenilen KDV’ne ilişkin iadenin yapılması,

konuları hakkında 1 Sıra No.lı Tebliğin “4.3.4.4. KDV İadesinde Özellik Arz Eden Durumlar”
başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
Değişiklik öncesi madde metni:
AT Sözleşmesinin süresi içerisinde herhangi bir
tarihte bu Tebliğin “4.3.2.1. KDV İstisna
Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam” başlıklı
bölümünde belirtilen makamlara başvurarak
KDV İstisna Sertifikasına yönelik resmi yazı
almış bulunan AT Yüklenicisine mal teslimi,
hizmet ifası veya iş yapan tedarikçinin, kendisine
AT Yüklenicisi tarafından o gün için geçerli bir
KDV İstisna Sertifikası ibraz edilmediği halde
KDV hesaplamaksızın fatura düzenlemesi
durumunda, yüklendiği KDV’lerin indirim ve
iadeye konu edilebilmesi, işlemin AT Sözleşmesi
süresi içerisinde yapılmış olması, AT Sözleşmesi
kapsamında olduğunun Yeminli Mali Müşavir
Raporu veya Vergi İnceleme Raporuyla tespiti ve
Tebliğdeki diğer koşullara uyulması şartıyla
mümkündür. Bu tespit, Yeminli Mali Müşavir
KDV İadesi Tasdik Raporu ibraz edilen
durumlarda bu rapor ile de yapılabilir. Diğer
yandan, yukarıdaki işleme taraf olan AT
Yüklenicisi ve tedarikçiye ayrı ayrı Vergi Usul
Kanunu’nun 352/II-7 nci maddesi uyarınca ikinci
derece usulsüzlük cezası kesilir.

Değişiklik sonrası madde metni:
AT Sözleşmesinin süresi içerisinde herhangi bir
tarihte bu Tebliğin “4.3.2.1. KDV İstisna
Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam” başlıklı
bölümünde belirtilen makamlara başvurarak
KDV İstisna Sertifikasına yönelik resmi yazı
almış bulunan AT Yüklenicisine mal teslimi,
hizmet ifası veya iş yapan tedarikçinin, kendisine
AT Yüklenicisi tarafından o gün için geçerli bir
KDV İstisna Sertifikası ibraz edilmediği halde
KDV hesaplamaksızın fatura düzenlemesi
durumunda, yüklendiği KDV’lerin indirim ve
iadeye konu edilebilmesi, işlemin AT Sözleşmesi
süresi içerisinde yapılmış olması, AT Sözleşmesi
kapsamında olduğunun Yeminli Mali Müşavir
Raporu veya Vergi İnceleme Raporuyla tespiti ve
Tebliğdeki diğer koşullara uyulması şartıyla
mümkündür. Bu tespit, Yeminli Mali Müşavir
KDV İadesi Tasdik Raporu ibraz edilen
durumlarda bu rapor ile de yapılabilir. Diğer
yandan, yukarıdaki işleme taraf olan AT
Yüklenicisi ve tedarikçiye ayrı ayrı Vergi Usul
Kanunu’nun 352/II-7 nci maddesi uyarınca ikinci
derece usulsüzlük cezası kesilir.

AT Sözleşmesi ve eklerinde yazılı olan başlangıç
süresinden önce veya bitiş süresinden sonra AT
Yüklenicileri tarafından yapılması zorunlu olan
hizmet alımlarına ilişkin KDV’lerin iadesi, bu
hizmet alımlarının AT Sözleşmesi kapsamında ve
uygun harcama kalemleri içerisinde olduğunun,
AT Sözleşmesi ve eklerinden açıkça tespit
edilebilmesi halinde bu belgelere göre, AT
Sözleşmesi ve eklerinden açıkça tespit
edilemediği durumlarda ise Vergi inceleme
Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporuyla
tespiti ve Tebliğdeki diğer koşullara uyulması
şartıyla mümkündür. Bu tespit, Yeminli Mali
Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu ibraz edilen
durumlarda bu rapor ile de yapılabilir.

AT Sözleşmesi ve eklerinde yazılı olan başlangıç
süresinden önce veya bitiş süresinden sonra AT
Yüklenicileri tarafından yapılması zorunlu olan
hizmet alımlarına ilişkin KDV’lerin iadesi, bu
hizmet alımlarının AT Sözleşmesi kapsamında ve
uygun harcama kalemleri içerisinde olduğunun,
AT Sözleşmesi ve eklerinden açıkça tespit
edilebilmesi halinde bu belgelere göre, AT
Sözleşmesi ve eklerinden açıkça tespit
edilemediği durumlarda ise Vergi inceleme
Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporuyla
tespiti ve Tebliğdeki diğer koşullara uyulması
şartıyla mümkündür. Bu tespit, Yeminli Mali
Müşavir KDV İadesi Tasdik Raporu ibraz edilen
durumlarda bu rapor ile de yapılabilir.
AT
Yüklenicisine
AT
Sözleşmesinin
süresinden sonra KDV’li fatura düzenlenmesi
halinde Yüklenici tarafından yüklenilen
KDV’ne ilişkin iadenin yapılması; mal teslimi,
hizmet ifası veya iş yapımının sözleşme süresi
içerisinde gerçekleşmiş olması şartıyla, bu
alımlara ilişkin sözleşme süresinden sonra
düzenlenen faturanın mal teslimi, hizmet ifası
veya iş yapımının gerçekleştiği tarihten
itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi
ve Tebliğdeki diğer koşullara uyulması
şartıyla mümkündür.
AT
Yüklenicisine
AT
Sözleşmesinin
süresinden
sonra
KDV’siz
fatura
düzenlenmesi halinde Tedarikçi tarafından
yüklenilen KDV’ne ilişkin iadenin yapılması;
mal teslimi, hizmet ifası veya iş yapımının
sözleşme süresi içerisinde gerçekleşmiş olması
şartıyla, bu alımlara ilişkin sözleşme
süresinden sonra düzenlenen faturanın mal
teslimi, hizmet ifası veya iş yapımının
gerçekleştiği tarihten itibaren azami yedi gün
içinde düzenlenmesi ve Tebliğdeki diğer
koşullara uyulması şartıyla mümkündür.

Diğer taraftan, 1 Sıra No.lı tebliğin eki olan “İade Yapmakla Yetkili Vergi Daire
Müdürlükleri”ne dair EK-9, sirkülerimiz ekinde yer alan şekilde değiştirilmiştir.

Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
EK
Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel
Tebliğinde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKİNER
YMM
Mazars/Denge, Ortak
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
Güray ÖĞREDİK
SMMM
Mazars/Denge, Direktör
gogredik@mazarsdenge.com.tr
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TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA)
ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 4)
MADDE 1 – 8/5/2009 tarihli ve 27222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye-Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin “4.3.4.4. KDV İadesinde Özellik Arz
Eden Durumlar” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.
“AT Yüklenicisine AT Sözleşmesinin süresinden sonra KDV’li fatura düzenlenmesi halinde Yüklenici
tarafından yüklenilen KDV’ye ilişkin iadenin yapılması; mal teslimi, hizmet ifası veya iş yapımının sözleşme süresi
içerisinde gerçekleşmiş olması şartıyla, bu alımlara ilişkin sözleşme süresinden sonra düzenlenen faturanın mal
teslimi, hizmet ifası veya iş yapımının gerçekleştiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi ve
Tebliğdeki diğer koşullara uyulması şartıyla mümkündür.
AT Yüklenicisine AT Sözleşmesinin süresinden sonra KDV’siz fatura düzenlenmesi halinde Tedarikçi
tarafından yüklenilen KDV’ye ilişkin iadenin yapılması; mal teslimi, hizmet ifası veya iş yapımının sözleşme süresi
içerisinde gerçekleşmiş olması şartıyla, bu alımlara ilişkin sözleşme süresinden sonra düzenlenen faturanın mal
teslimi, hizmet ifası veya iş yapımının gerçekleştiği tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi ve
Tebliğdeki diğer koşullara uyulması şartıyla mümkündür.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin EK-9’u ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Ekleri için tıklayınız.

Tebliğ
Türkiye-Avrupa Sıra 4
Disket, ekler film
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Tebliğ
Türkiye-Avrupa Sıra 4
Disket, ekler film
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