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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Verginin Ödenmesi 

 
 

MADDE 46 : VERGİNİN ÖDENMESİ   

 
 
MADDE METNİ   : 
 
"Verginin Ödenmesi : 
 
 
Madde 46 - 
 
1. Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu 

tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri 
ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar (5035 sayılı Kanun’un 48/3-b maddesi ile değişen ibare. 

Yürürlük 02.01.2004) ödemeye mecburdurlar. 
 
2. İthalde alınan katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir. 
 
3. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ve ikametgahı, kanuni merkezi ve iş merkezi yurt 

dışında bulunanlar tarafından motorlu kara taşıtlarıyla Türkiye ile yabancı ülkeler 
arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılığa ait Katma Değer Vergisi, bu işlemlere 
ait özel beyannamelerin verilme süresi içinde ödenir. 

 
4. (4108 sayılı Kanun'un 36 ıncı maddesiyle değişik şekli) Beyanname vermek 

mecburiyetinde olmayan mükelleflerin katma değer vergisi tarh süresi içinde ödenir. 
 
 Götürü usulde vergilendirilen mükelleflerin katma değer vergisi, Gelir Vergisi Kanununun 

götürü vergilendirmeye ilişkin usul ve esasları ile vergilendirme dönemine ait hükümleri 
çerçevesinde tarh ve tahakkuk ettirilerek, götürü gelir vergisinin ödeme süreleri içinde 
ödenir. 

 
5. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, işlemin mahiyetini göz önünde tutarak Katma Değer 

Vergisinin işlemden önce ödenmiş olması şartını koymaya yetkilidir. 
 
6. (Bu bent, 3946 sayılı Kanunun 38 inci maddesiyle kaldırılmış, kısa bir aradan sonra 3968 

sayılı Kanunla ve benzer bir metin halinde 49 uncu maddeye eklenmek suretiyle yeniden 
yürürlüğe konmuştur.) 

 
 

MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER   : 
 

KDV Kanunu ile ilgili ve halen geçerli genel Tebliğ 01.05.2014 tarihi ile yürürlüğe giren KDV GENEL 
UYGULAMA TEBLİĞİ’dir. (Bu Tebliğ ile daha önceki 123 adet tebliğ iptal edilmiştir.)  
 
Bu Tebliğde 46 ncı madde uygulamasıyla ilgili olarak kayde değer bir değişiklik getirilmemiştir.  
Madde ile ilgili olan ve bu tarihten öncesi için geçerli KDV Genel Tebliğleri için KDV 5 isimli e-
kitabımıza bakınız.  
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VERGİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR   : 
 

KDV’nin ödenmesine ilişkin açıklamalar KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/D bölümünde 
açıklanmıştır.  
 
Buna göre; 
 
 KDV, beyannamenin verileceği ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir. (Eskiden 

beyanname müteakip ayın ilk 25 günü içinde veriliyor ve ödeme de aynı süre içinde yapılıyordu) 
 
 41 inci maddeye ilişkin bölümde açıkladığımız gibi gerçek usulde beyanname verme süresi, 

vergilendirme dönemini takibeden ayın ilk 24 günüdür. Sürenin son günü (ayın 24 üncü günü) 

resmi tatile rastlarsa, beyanname bu resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde verilebilir(VUK Md. 
18/4). 

 
 Bir ay içinde vuku bulan ve 9 uncu madde uyarınca vergi sorumluluğu gerektiren işlemlere 

ilişkin 2 nolu KDV beyannamesi, müteakip ayın ilk 24 günü içinde verilir ve ödeme de yine aynı 
ayın 26 ncı günü akşamına kadar yapılır. 

 
 Mal ithaline ilişkin KDV gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir. 
 
 Gümrük vergisine tabi olmayan ithalatta, 40 ve 41 inci maddeler uyarınca verilecek özel 

beyannamelerin verilme süresi içinde bu ithalata ilişkin KDV nin ödenmesi gerekir. 
 
 Uluslararası taşımacılık işlerinde de KDV ödeme zamanı özel beyan süresi olarak belirlenmiş 

olmakla birlikte bu işlemler 14 üncü madde uyarınca KDV den istisna edildiği için özel 
beyanname verilmesi ve KDV ödenmesi söz konusu değildir. 

 
 46 ncı maddenin 4 üncü fıkrasında, beyanname vermek mecburiyetinde olmayan mükelleflerin 

KDV yi tarh süresi içinde ödeyecekleri belirtilmiştir. 
 
 KDV de beyannamesiz mükellefiyet istisnaidir. Bunun tek örneği müzayede mahallerinde (cebri 

icra dahil) satılan mallardır.  
 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin I/B-6.2.2. no.lu bölümünde, konu hakkında şu açıklamalar 
yapılmıştır : 

 

“6.2.2. Verginin Beyanı ve Ödenmesi  

İcra dairelerince müzayede mahallinde yapılan satışlar nedeniyle hesaplanan KDV, ilgili mevzuatı 

uyarınca en geç bedelin tahsil edildiği günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine beyan 

edilip aynı süre içinde ödenir. 

Satışa ait KDV’nin bu süre içinde beyan edilerek ödenmemesi halinde, teslim gerçekleştirilmez. 

Bu işlem sırasında her bir satışa ait bilgileri içeren ve bu Tebliğ ekinde örneği yer alan (EK:1) 5 

No.lu KDV Beyannamesi kullanılır. Bu beyanname, satışı gerçekleştiren icra dairesi yetkilisi tarafından imza, 

tarih ve mühür kullanılmak suretiyle onaylanır. Her bir satışa ait KDV’nin tahakkukuna esas olmak üzere 

düzenlenen bu belgenin bir örneği ile vergi dairesi makbuzu, mükellef tarafından 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklanır.” 

 
  
 Maliye Bakanlığı, işlemin mahiyetini göz önünde tutarak KDV nin işlemden önce ödenmesi 

şartını koymaya yetkili kılınmıştır. 
 
 

 


