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ilgi 	: 24/10/2018 tarihli ozelge talep formunuz. 

Ilgide kayttli ozelge talep formunuzda; Universitenizin kapi isimligi alum, isimlik yazt 
degisimi, digital bash, kumlama islemleri (calm iizerine puslu goruntu verme calismast) vb. 
altmlannin katma deger vergisi (KDV) tevkifati uygulamast bakimmdan mal altnu mt yoksa 
hizmet alum ml olarak degerlendirilecegi ye bu islemlerde KDV tevkifat' uygulantp 
uygulanmayacagi hususunda Baskanligitniz gonistiniin talep edildigi anlastlmaktadtr. 

3065 sayilt Katma Deger Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinde, mftkellefin 
Tiirkiye icinde ikametgalunm, isyerinin, kanuni merkezi ye is merkezinin bulunmamast 
hallerinde ye gerekli goriilen diger hallerde Bakanligunizin, vergi alacaguun emniyet altma 
almmast amactyla, vergiye tabi islemlere taraf olanlan verginin odenmesinden sorumlu 
tutabilecegi hiikiim altma altruntstir. 

Bu yetkiye istinaden KDV tevkifat' uygulamasina iliskin usul ye esaslar KDV Genel 
Uygulama Tebliginde belirlenmis olup, Tebligin (1/C-2.1.3.1.) bolumunde kismi tevkifat 
uygulamast kapsammda KDV tevkifati yapmak ftzere sorumlu tutulanlar, (I/C-2.1.3.2.) 
bolumunde kismi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3.) boliimiinde de kismi tevkifat 
uygulanacak teslimler 

Mezkur Tebligin "I/C-2.1.3.2.12. Her Tiirlii Baski ye Basun Hizmetleri" baslikli 
bolfinninde, Tebligin (I/C-2.1.3.1/b) apt-mu-Ida sayilanlara karst ifa edilen bash ye basun 
hizmetlerinde alictlar tarafindan (5/10) orarunda KDV tevkifati uygulanacagt ye bu kapsama; 
kitap, ansiklopedi, risale, dergi, brosftr, gazete, biilten, basil' kap, katalog, ails, poster, dosya, 
klasor, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kagit, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her 
resit belge ye sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kart', etiket, ambalaj, test gibi siireli veya 
siiresiz yaytnlar ile diger iiriinlerin her tiirlii (cd, vcd, dvd gibi baskilar &ail) bask' ye basum 
hizmeti ile bunlann veya sorumlu tayin edilenler tarafindan kullamlan her resit evrakin 
ciltlenmesine 	hizmetlerin girecegi actklamalanna yer 

63 No.lu KDV Sirkiileri ile degisik 60 No.lu KDV Sirkiilerinin "2.2.2.12 Her Thrill 
Basla ye Basim Hizmetleri"bashkh boliimilnde de, 
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Bir igemin bu Mum kapsaminda tevkifata tabi tutulabilmesi icin, oncelikle hizmet 
niteliginde olmasi gereklidir. Diger bir deyige, teslimler bu boliim kapsaminda tevkifata tabi 
degildir. Dolayisiyla ilzerine ceOtli baskilar yapilan urunlerin bu kapsamda KDV tevkifatina 
tabi olup olmadigi, baskili iiriiniin teslim veya hizmet niteligi tapylp tapmadzg ma gore 
belirlenecektir. 

Bir 	teslim veya hizmet mahiyetinde olup olmadigi, igem bedelinin icerisindeki 
hizmet ve teslimin agirligina gore tespit edilecektir. Dolayisiyla, 1 Kr degeri olan bir plastik 
kagitin, ilzerine marka, icerik, kullanim tarihi, renk, logo gibi bilgiler basilmak suretiyle degeri 
5Kr'a cikiyorsa, bu i,clemin hizmet niteliginde oldugu kabul edilecektir. Benzer cekilde, koli 
olarak 10Kr'a satilan bir karton kutunun iizerine firma adz veya logosu basilmak suretiyle 
tesliminde fiyatz degiymiyor veya hizmet teslimin tali unsuru olacak cekilde ciizi oranda 
artzyorsa, bu iylemin teslim niteliginde oldugu kabul edilecektir. 

aciklamalari yer almakta olup, anilan Teblig ye Sirkillerde belirtilen aciklamalar 
cercevesinde bir i§lemin baski ye basim hizmetleri kapsaminda tevkifata tabi tutulabilmesi, 
oncelikle bu i§lemin hizmet niteliginde olmasi §artina bagli olup, teslime konu i§lemlerin bu 
kapsamda tevkifata tabi tutulmasi milmktin degildir. Bir i§lemin teslim veya hizmet 
mahiyetinde olup olmadigi ise i§lem bedelinin icerisindeki hizmet ye teslimin agirligina gore 
tespit edilecektir. 

Yukarida yer alan haft ye aciklamalar cercevesinde; 

- Universitenize yapilan kapi isimligi tesliminde, isim basim i§i, soz konusu teslimin 
tali unsurunu olu§turdugundan mal teslimi olarak degerlendirilecek ye KDV tevkifatina tabi 
tutulmayacaktir. 

- Mevcut isimliklerde yazi degi§imi i§lemi ye dijital baski i§leminde KDV Genel 
Uygulama Tebliginin "I/C- 2.1.3.2.12. Her Turlu Bask: ye Basun Hizmetleri" ba§likli 
boltimiinde yer alan aciklamalar cercevesinde (5/10) oraninda tevkifat uygulanacaktir. 

- Universitenize yapilan cam kumlama (camin Ozerine puslu goruntu verme cali§masi) 
i§leminin Tebligin (I/C-2.1.3.2.) boltimilnde sayilan kismi tevkifat uygulanacak hizmetlerden 
olmamasi nedeniyle bu i§lem KDV tevkifatina tabi tutulmayacaktir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

e-ioiyahrevz 
Osman KOcA$ 
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Vali a. 
Defterdar 

(*) Bu Ozelge 213 sap!' Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanilarak 
(**) inceleme, yargi ya da uzlasmada oldugu halde bu konuya iliskin olarak yanks bilgi verilmis ise bu Ozelge gegersizdir. 
(***) Talebiniz t1zerine tayin edilmis olan bu Ozelgeye uygun islem yapmamz halinde, bu fiilleriniz dolayisiyla vergi tarh 
edilmesi icap ederse, tarafmaa vergi cezast kesilmeyecek ye tarh edilen vergi icin gecikme faizi hesaplanmayacaktir. 
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