KDV BEYANNAMESİ İLE İSTENEN BELGE SAYISI KONUSUNDA AÇIKLAMA

Değerli üyemiz,

28/08/2017

Gelir İdaresi Başkanlığı 24/08/2017 Tarihin de internet sitesinde aşağıdaki duyuruyu
yapmıştır.
“01.10.2017 tarihinde uygulamaya konulacak olan (Eylül 2017 vergilendirme dönemi icin)
KDV 1 beyannamesi yeni versiyonuna aşağıdaki belge türleri eklenerek, teslim edilen mal ve
hizmetler için düzenlenen belge sayıları istenecektir. Mükelleflerimizin hazırlıklarını buna
göre yapmaları gerekmektedir.”
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Fatura,
e- Fatura,
e -Arşiv Fatura,
e-Bilet,
Perakende Satış Fişi,
Serbest Meslek Makbuzu,
İrsaliyeli Fatura,
Özel Fatura,
Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Bileti,
Kıymetli Maden Satım Belgesi,
Döviz ve Maden Satım Belgesi,
Dövız ve Kıymetli Maden Satım Belgesi
Noter Makbuzu
Döner Sermaye Alındı Belgesi
Dip Koçanlı Olmayan Yolcu Taşıma Biletleri
Tahsilat Alındı Belgesi (Kamu Kurumları/Belediyeler)

GİB lığı Nisan 2016 tarihinde benzer duyuru yaparak uygulamanın Mayıs 2016 tarihinden
itibaren başlayacağı belirtmesine rağmen meslek camiasının tepkisi ve talebi doğrultusun da
bu kararını ertelemiştir.
Yukarıda belirtilen belgelerin bir kısmı zaten idarenin bilgisindedir. (e-uygulamalar) Geçici
Vergi beyannamesinde ekinde son düzenlenen fatura ve serbest meslek makbuzu detayı
yazılmaktadır. Diğer taraftan 5 Bin Liranın üzerindeki alım ve satım belgelerinin sayısı Ba Bs formları ile bildirilmektedir.
Bu uygulamam meslek mensuplarımıza yüklenen yeni ve ağır bir yüktür. Sektörler itibari
ile ; Bir ay içinde düzenlenen Binlerce Perakende Satış Fişi ,Yolcu Taşıma Bileti ve
Faturanın ve diğer belgenin tasnifi ve sayılması zaman kaybına sebep olacaktır.
Belge sayısını Maliye idaresi tarafından bilinmesi ile kayıt dışılık mı önlenecek
bilemediğimiz nedenle ne amaçlanmaktadır.

veya

Son günlerde Sayın Maliye Bakanı görsel ve yazılı basında KDV uygulamalarında köklü
değişikliğe gidileceği uygulayıcılara ve mükelleflere kolaylıklar sağlanacağını beyan etmiştir.
Ancak, getirilen bu uygulamanın kolaylaştırıcı değil zaman alıcı ve amacı ve faydası belli
olmayan bir angarya olduğu kanaatindeyiz. Bu angaryaları kabul etmemiz mümkün değildir.
Gelir İdaresi Başkanlığının KDV beyannamesinde yapmak istediği bu değişiklikten acilen
vazgeçilmesi gerekmekte olup , meslek mensuplarımızın bu doğrultudaki talepleri gerek
Maliye Bakanlığı’na gerekse üst birliğimiz Türmob’a iletilecek olup, kaldırılması yönündeki
haklı talebimizi sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz.
Dileğimiz Maliye Bakanlığının 100.000 meslek mensubundan gelen bu sese kulak vermesi ve
yapılan yanlışlıktan geriye dönülmesidir. Aksi taktirde doğal olarak meslek mensuplarımız
odalarımız ve birliğimiz angaryalara karşı tüm gücü ile mücadele edecektir.
Bilgilerinize rica ederim,
Saygılarımla,
Yücel Akdemir
Başkan

