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YENİ TEVKİFAT UYGULAMALARI 

 
1- TAŞIMACILIK HİZMETLERİ 
 
Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-

2.1.3.2.11.2.) bölümü kapsamındaki, 
 

 Yük taşımacılığı hizmeti alımlarında (2/10), 
  Servis taşımacılığı hizmeti alımlarında ise (5/10) oranında 

KDV tevkifatı uygulanır. 
 
Servis Taşımacılığı Hizmeti, Personel, öğrenci, müşteri ve 

benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas 
ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti 
alımları, 

 
Yük Taşımacılığı Hizmeti ise karayoluyla yapılan yük 

taşımacılığı hizmeti alımları (kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi 
mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri hariç) girmektedir. 

 
Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp 

yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve 
sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal 
ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında 
işlem tesisine engel değildir. 

 
Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi 

aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme 
yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete 
ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya 
velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmaz.  

 
Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına 

düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem 
tesis edilir. 
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Taşımacılık hizmetini yüklenen bir firmanın, bu işi bizzat ifa 
etmeyip bir başka firmaya devretmesi durumunda, taşımacılık 
hizmetini alan tarafından bu kapsamda tevkifat yapılmaz. 
Ancak taşımacılık hizmetini yüklenen firma tarafından, 
taşımacılık hizmetini fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet için 
KDV tevkifatı uygulanır.” 
 

1- TİCARİ REKLAM HİZMETLERİ 
 
Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-

2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

 
 
Ticari Reklam Hizmetinin Konusu; 
 
Ticari Reklam, Ticaret, İş, Zanaat Veya Bir Meslekle Bağlantılı 

Olarak; 
  Mal Veya Hizmetin Satışını Ya Da Kiralanmasını Sağlamak,  
  Hedef Kitleyi Oluşturanları Bilgilendirmek Veya İkna Etmek 

Amacıyla,  
  Bir Mecrada Yazılı, Görsel, İşitsel Ve Benzeri Yollarla 

Gerçekleştirilen Pazarlama İletişimi Niteliği Olarak İfade 
Edilmiştir.  

 
Tevkifat Kapsamı İse,  
 
 Mal Veya Hizmetlerin Tanıtım Ve Pazarlamasına Yönelik Her Türlü 

Ticari Reklam Hizmeti Alımları,  
 Reklama İlişkin Danışmanlık,  
 Reklamın Planlanması,  
 Reklam İçeriğinin Hazırlanması Ve Tasarımı,  
 Reklamın Yayımlanması Gibi Reklama Yönelik Hizmetlerin 

Tesliminde   3/10 Tevkifat Uygulanacaktır. 
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Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt 
yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari 
reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, 
kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. 
Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu 
ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama 
yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez. 

 
Profesyonel spor kulüplerinin (şirketleşenler dahil) reklam 

hizmetleri Tebliğin (I/C-2.1.3.2.9.) bölümü kapsamında, tasarımı yapılmış 
olan reklamlara ilişkin baskı ve basım hizmeti alımları Tebliğin (I/C-
2.1.3.2.12.) bölümü kapsamında değerlendirilir.” 

 
Yararlı Olması Dileği İle, 
 
Saygılarımızla 
Qural Denetim A.Ş. 

    


