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 KKTC Bakanlar Kurulu, 29.11.2006 tarihinde almış olduğu S(K II) 416-2006 sayılı 

kararla, elektrik enerjisi kullanımında tasarrufa gitmek, verimli kullanmak amacıyla 1 Aralık 

2006 ile 28 Şubat 2007 tarihleri arasını kapsayan üç aylık bir dönem için; likit gaz (LPG) 

veya akaryakıt ile çalışan soba, su ısıtıcısı (şofben) ve merkezi ısıtma sistemlerini (kazan. 

Combi, ve radyatörleri) nihai tüketicilere satanların tahsil etmeleri gereken Katma Değer 

Vergisi’nin alıcıdan tahsil edilmemesi ve KDV2nin tahsil edilmediğini gösteren ibareyi 

belge üzerinde belirtmek suretiyle KDV miktarının Maliye Bakanlığı tarafından satıcılara 

ödenmesi öngörülmüştür. 

(1) Sözkonusu karar, sadece kararda belirtilen malları kapsamakta olup bunların 

aksamları, parçaları, teferruatı vehizmet bedelleri üzerinden KDV hesaplanıp 

alıcıdan tahsil edilecektir. 

(2) Sözkonusu Karar, kararda belirtilen malların ithalatçılarını ve bu malları toptan 

satanları kapsamamaktadır. Bu baımdan, malları ithal edip perakentecilere 

satanlar ile bu malları perakentecilere toptan satışını yapanlar bu satışları ile ilgili 

düzenleyecekleri faturalarda KDV hesaplayıp tahsil edeceklerdir. 

(3) Sözkonusu malları nihai tüketicilere satan perakenteciler bu satışlarını fatura ile 

belgeleyecekler ve düzenleyecekleri fatura üzerinde KDV hesaplayıp 

gösterecekler fakat alıcıdan tahsil etmeyeceklerdir. Faturanın ikinci kopyasının 

arka yüzüne “KDV tahsil edilmemiştir” ibaresi yazılacak ve alıcı tarafından 

imzalanacaktır. 



(4) Perakenteciler tarafından, Karar’a uygun olarak düzenleyecekleri faturaların, 

alıcı tarafından imzalı suretlerini beyanname verme süresini beklemeden Gelir 

ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ilettikleri taktirde, hiç bekletilmeden, kendilerine 

KDV ödemesi yapılacaktır. 

(5) KDV ödemeleri, Gelir ve Vergi Dairesi tarafından sadece sözkonusu üç aylık 

dönem içindeki satışları gösteren fatura tarihleri dikkate alınarak yapılacaktır. 

(6) Perakenteciler, sözkonusu satışlarını ve bu satışları üzerinden hesapladıkları 

KDV’leri, Maliye Bakanlığı’nca kendilerine iade yapılsın veya henüz yapılmamış 

olsun beyanname verme süresi içerisinde hesaplanan KDV bölümünde beyan 

edeceklerdir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

         Taney Aşçıoğulları 

         Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü 
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