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SĐRKÜLER         Đstanbul, 21.06.2012 
Sayı: 2012/148        Ref:4/148  
 
Konu: 
SOSYAL GÜVENL ĐK KURUMU’NA (S.G.K.) SA ĞLIK H ĐZMET Đ SUNAN K.D.V. 
MÜKELLEF Đ SAĞLIK H ĐZMET SUNUCULARININ KURUMA KAR ŞI 
VERDĐKLER Đ HĐZMET ĐN K.D.V. TEVK ĐFATI KAPSAMINA G ĐRMEDĐĞĐ 
HAKKINDA S.G.K. DUYURUSU  
 
14.04.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 117 No.lı K.D.V. Genel Tebliği’nin 3.2.13 
no.lı bölümü aşağıdaki gibidir: 
 
“3.2.13. Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler 
 
K.D.V. mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum 
ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu 
idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında K.D.V. tevkifatı uygulanacaktır.” 
 
Sirkülerimiz ekinde yer verilen duyuru metninden de görüleceği üzere, S.G.K. tarafından 
Maliye Bakanlığı’na, Kurum tarafından K.D.V. mükellefi olan sağlık hizmet sunucularından 
alınan hizmetlerin K.D.V.  tevkifatından istisna edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur.  
 
S.G.K. Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından www.sgk.gov.tr internet adresinde 
yayınlanan ve sirkülerimiz ekinde yer verilen duyuruya göre, Maliye Bakanlığı tarafından 
verilen görüşte; S.G.K.’na sağlık hizmeti sunan K.D.V. mükellefi sağlık hizmet sunucularının 
verdikleri hizmetin 117 No.lı K.D.V. Genel Tebliği’nin 3.2.13 numaralı bölümünde 
kapsamında açıklanan K.D.V. tevkifatı kapsamına girmediği belirtilmiştir.  
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
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EK: 
SGK Strateji Geliştirme Başkanlığı duyurusu  
 
 
(*)  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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 



 

                                  T.C.
 SOSYAL GÜVENL!K KURUMU BA"KANLI#I  
        Strateji Geli$tirme Ba$kanlõ%õ   

 

Birim Adõ: Strateji Geli tirme Ba kanlõ!õ / "ç Kontrol Daire Ba kanlõ!õ 
"rtibat    : Bülent KAYA Mali Hizmetler Uzmanõ        E-posta  : bkaya4@sag.gov.tr Telefon:(312) 
2078319  
Adres     : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA  

 
  14.06.2012 

 

KATMA DE ER VERG!S! MÜKELLEF! OLAN SA LIK H!ZMET SUNUCULARINA 

DUYURU 

Maliye Bakanlõ!õnca 14/04/2012 tarihli ve 28264 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanan 
117 Seri Numaralõ Katma De!er Vergisi Genel Tebli!i ile KDV tevkifat uygulamasõna 
ve bu uygulamadan do!an iade taleplerinin yerine getirilmesine ili kin usul ve esaslar  
açõklanmõ tõr. Söz konusu Tebli!in "Kõsmi Tevkifat Uygulamasõ" ba lõklõ 3 numaralõ 
bendinin, 3.2.13 numaralõ alt bendinde, “KDV mükellefleri tarafõndan, 5018 sayõlõ 
Kanuna ekli cetveller kapsamõndaki idare, kurum ve kuru lara ifa edilen ve yukarõda 
belirtilmeyen di!er bütün hizmet ifalarõnda söz konusu idare, kurum ve kuru lar 
tarafõndan (5/10) oranõnda KDV tevkifatõ uygulanacaktõr.” denilmek suretiyle, 
Kurumumuzca sigortalõlarõmõzõn sa!lõk ödemelerini yaptõ!õmõz KDV mükellefi olan 
sa!lõk hizmet sunucularõndan aldõ!õmõz hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV’den 
tevkifat yapõlmasõ gündeme gelmi tir.  
 Ancak, Maliye Bakanlõ!õ Gelir "daresi Ba kanlõ!õndan Kurumumuzca 
sigortalõlarõmõzõn sa!lõk ödemelerini yaptõ!õmõz KDV mükellefi olan sa!lõk hizmet 
sunucularõndan aldõ!õmõz hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV’den tevkifat 
yapõlmamasõ 117 Sayõlõ Genel Tebli! kapsamõndan istisna edilmesi hususunda talepte 
bulunulmu tur. 

Maliye Bakanlõ!õ Gelir "daresi Ba kanlõ!õnõn 14/06/2012 tarihli ve 063724 sayõlõ 
yazõlarõ do!rultusunda, KDV mükellefi olan sa!lõk hizmet sunucularõndan aldõ!õmõz 
hizmetin bedeli üzerinden hesaplanan KDV’den tevkifat yapma zorunlulu!u olmadõ!õ 
yönünde görü  beyan edilmi  olup söz konusu sa!lõk hizmet sunucularõnca 
Kurumumuz adõna düzenlemi  olduklarõ faturalardan KDV tevkifatõ yapõlmayacaktõr. 

Bilgilerini ve gere!ini rica ederim.  
.  

 .                                             
                                                        Ahmet AÇIKGÖZ 
                                                                                         Kurum Ba kanõ a. 
                                                  Strateji Geli tirme Ba kanõ 
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