
      
 

UFUK 2020 PROJELERİ İÇİN KDV İSTİSNA SERTİFİKASI 
BİLGİLENDİRME NOTU 

 

13 Şubat 2016 tarih ve 29623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye-Avrupa Birliği 
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1)” göre, Ufuk 
2020 Programı kapsamında projesi desteklenen gerçek ve tüzel kişiler ilgili proje kapsamında 
temin edilen mallar veya verilen hizmetler veya yapılan işler çerçevesinde KDV’den muaftır. 

A. SERTİFİKANIN TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YAPILACAK MAKAM: 
1.  

 Gerçek kişiler için, 
o Projenin uygulandığı yer (tespiti mümkün değilse ikametgâhı) veya mükellefiyeti,  

 Tüzel kişiler için, 
o Kayıtlı iş merkezi, 

 Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu illerde (tam liste için ilgili tebliğin EK-1 belgesi) ise; 

a. Projede kendilerine ayrılan bütçe payı (Total Budget) 4 Milyon TL’den az olanlar, 
o ildeki Vergi Dairesi Başkanlığı, 

b. Bütçe payı 4 Milyon TL’den fazla olanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığı; 
 

2.  

 Gerçek kişiler için, 
o Projenin uygulandığı yer (tespiti mümkün değilse ikametgahı) veya mükellefiyeti,  

 Tüzel kişiler için, 
o Kayıtlı iş merkezi, 

Vergi Dairesi Başkanlığı kurulu olmayan illerde ise; 

a. Projede kendilerine ayrılan bütçe payı (Total Budget) 2 Milyon TL’den az olanlar, 
o ildeki Defterdarlık Gelir Müdürlüğü, 

b. Bütçe payı 2 Milyon TL’den fazla olanlar ise Gelir İdaresi Başkanlığı’dır. 

NOT-1: Türkiye’de ikametgâhı olmayan ve herhangi bir vergi türünden mükellefiyeti olmayan 
gerçek kişiler ile Türkiye’de iş yeri olmayan tüzel kişiler, bütçe tutarına bakılmaksızın Gelir 
İdaresi Başkanlığına başvuru yapar. 

NOT-2: Bütçe payı € olarak belirlenmiş sözleşmelerde TL tutarının tespitinde başvuru 
tarihindeki (başvuru dilekçesinin başvuru yapılan makamın evrak kaydına giriş tarihi) TCMB 
döviz alış kuru kullanılır. 

B. BAŞVURU BELGELERİ 
 

1. Talep Dilekçesi (İlgili Tebliğ EK-2 belgesi) 
2. Proje Hibe Sözleşmesi ve Ekleri 
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a. Sözleşmenin Article 58 dâhil proje koordinatörü kuruluş ile Avrupa Komisyonu 

yetkilisinin elektronik imzalarının yer aldığı ana metni, 
 

b. Sözleşmenin Annex 2 belgesi durumundaki “Estimated Budget for the Action” 
tablosu, 
 

c. Başvuruyu yapan Türkiye’de yerleşik proje ortağının imzaladığı, Sözleşmenin 
elektronik imzalı Annex 3 belgesi 

NOT-3: Tek paydaşlı veya çok paydaşlı fakat proje koordinatörü olarak yapılan başvurularda 
başvuruyu yapan kuruluş temsilcisi ile Avrupa Komisyonu temsilcisi arasında imzalanan sayfa 
(Hibe Sözleşmesinin 58.maddesi) yeterli iken; çok paydaşlı ve ortak olarak dâhil olunan 
projelerde, bu sayfaya ek olarak başvuru yapan kuruluş temsilcisinin ilgili sözleşmeye dâhil 
olduğunu gösteren sayfanın (Hibe Sözleşmesinin Annex 3 Belgesi) sunulması gereklidir. 

NOT-4: İkinci maddede sunulan başvuru belgelerinin hepsi proje başvurusu yapan kişinin 
gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişi olması durumunda kurum yetkilisi* tarafından 
“Aslının Aynıdır” ibaresi konularak, onaylayan kişinin adı-soyadı, unvanı, tarih ve imza içerecek 
şekilde iletilmelidir.  

*Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde konuyla ilgili imza yetkisine sahip üst idari amir, diğer 
kuruluşlarda konuyla ilgili imza yetkisine sahip üst yönetici 

3. Bilgi Formu (İlgili Tebliğ EK-3 belgesi) Aslı 

NOTLAR:  

1. Birlik Yüklenicisi tarafından imzalanmalıdır. 
2. İmzalayan kişinin adı-soyadı, unvanı, tarih ve imzası formda mutlaka yer almalıdır. 
3. Sözleşmenin imzalanma şekli kutucuğa “X” işaret konularak belirtilmelidir. 
4. Bilgi formundaki bilgiler ile Hibe Sözleşmesi ve eklerindeki bilgiler uyumlu ve tutarlı 

olmalıdır. 
5. Birlik Yüklenicisini ilgilendirmeyen kısımlara “YOK” ibaresi eklenmelidir. 
6. Sözleşme Makamı Avrupa Komisyonu olduğundan, formdaki ilgili kısımlar boş 

bırakılacaktır.  

Eksiksiz yapılan başvurular 30 gün içinde olumlu sonuçlanacak, sertifika başvuran 
kişi/kuruluşlara iletilecektir. 

C. SERTİFİKANIN KULLANILMASI  
 

 İlgili proje kapsamında yapılacak mal, hizmet ile yapılan işler için tedarikçi tarafından 
düzenlenecek fatura tutarının 3.500 TL’yi aşması durumunda proje yürütücüsü kuruluş 
ile tedarikçi arasında Tedarik Sözleşmesi (İlgili Tebliğ EK-7 belgesi)* yapılacaktır.  
 

 Ufuk 2020 projelerinde Birlik Yüklenicisi ile Hibe Yararlanıcısı aynı kişi/kuruluş 
olduğundan mal, hizmet veya yapılan işlerin ilgili Hibe Sözleşmesi kapsamında 
yapıldığına dair onay ilgili kişi/kuruluş tarafından tek taraflı bir beyanla yapılacaktır. “Bu 
Tedarik Sözleşmesinde yazılı alımlar … tarih ve … sayılı Birlik Sözleşmesi kapsamında 
yapılmıştır.” şeklinde bir şerh düşülmesi ve onaylanması durumunda bu işler için KDV 
hesaplanmayacaktır.  
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 Onaylı sözleşmenin ve sertifikanın onaylı örneğinin kendine ibrazı halinde, tedarikçi 
düzenlediği fatura veya benzeri evrakta “6647 sayılı Kanunla onaylanması uygun 
bulunan IPA II Çerçeve Anlaşmasının 28/2. Maddesi gereğince, … tarih ve … sayılı KDV 
İstisna Sertifikasına istinaden KDV hesaplanmamıştır” şeklinde şerh düşer ve bu şekilde 
KDV hesaplanmaz. 
 

 Alımın 3.500 TL’nin altında olduğu durumlarda Tedarik Sözleşmesi yapmak şartı 
aranmaksızın sertifikanın onaylı örneğinin ibrazı ve bir örneğinin verilmesiyle yukarıda 
yer alan şerh düşülerek düzenlenecek fatura veya benzeri evrakta KDV 
hesaplanmayacaktır. 

*Tedarik Sözleşmesi örneğinde yer alan detay ve bilgiler ihtiva edilmek şartıyla taraflar farklı bir formatta 
da bir sözleşme düzenleyebilir. 

D. YÜKÜMLÜLÜKLER 

Proje yürütücüsü ve sertifika sahibi kişi/kuruluş, Hibe Sözleşmesi kapsamında, 

 KDV İstisna Sertifikası kullanarak KDV’siz yaptığı alımlar, 

 KDV İstisna Sertifikası kullanmaksızın yaptığı KDV’li alımlar, 

 KDV’nin konusuna girmeyen diğer harcamaları, 

“IPA Alım Bildirimi”ne (İlgili Tebliğ EK-8 belgesi) aktarıp,  

 Hibe Sözleşmesi’nin imzalandığı tarihi takip eden takvim yılının başından başlamak 
üzere her yıl Şubat ayının son gününe kadar,  

 Yıl içerisinde sona eren sözleşmelerde sözleşme süresinin bittiği ayı takip eden ikinci 
ayın sonuna kadar,  

 KDV iadesi talep edilen durumlarda ise her halükarda iade talebinde bulunulduğu tarihe 
kadar: 
 

o KDV İstisna Sertifikası’nın üzerinden yazılı vergi dairesi müdürlüğüne/malmüdürlüğüne, 
o KDV İstisna Sertifikası’nın alınmadığı durumlarda ise ilgili Tebliğin 4.2.3.1.1. numaralı 

bölümünde belirtilen KDV iadesi için yetkili vergi dairesi müdürlüğüne/malmüdürlüğüne, 

Bir dilekçe ekinde ıslak imzalı olarak gönderilecektir. Süresi takvim yılını aşan sözleşmelerde 
takip eden yıllarda yapılacak bildirimler, önceki dönemleri de içerecek şekilde kümülatif olacak, 
son bildirim elektronik ortamda (cd, dvd, flash disk, vb.) yapılacaktır. 

Herhangi bir alım olmaması durumunda bu husus bir yazı ile yine aynı sürelerde ilgili makama 
bildirilecektir. KDV İstisna Sertifikası’nın alınmadığı durumlarda IPA Alım Bildirimi yalnızca KDV 
iadesi talebinde bulunulması halinde verilecektir. 

Tüm ekler için lütfen tıklayınız. 

Tebliğde yer alan diğer muafiyetlere ve KDV istisnasına ilişkin detay hususlara dair bilgi için ilgili 
tebliğ incelenmelidir.  
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