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Sağlanan Destekler
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05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Bazı Vergi Kanunları ile Diğer
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanun ile 3065 Sayılı KDV
Kanunu’na Geçici 38. Madde eklenmiş ve 05.12.2017 tarihinden itibaren yapılan
sözleşmelere istinaden Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Eğitimde Fırsatları Artırma ve
Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına
aşağıdaki destekler sağlanmıştır. Sağlanan söz konusu desteklere ilişkin olarak 31.12.2017
tarih ve 30287 sayılı, 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan KDV,
ÖTV ve Özel İletişim Tebliğleri ile detaylı açıklamalar yapılmıştır.
1- KDV İstisnası
05.12.2017 tarihinden itibaren düzenlenen sözleşmelere istinaden Eğitimde Fırsatları Artırma
ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Proje bileşenlerine ilişkin
olarak; Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan ithalatlar ile bu Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve
hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Tam istisna kapsamındaki bu teslim
ve hizmetler nedeniyle yüklenilen vergilerden indirim konusu yapılamayanlar talep üzerine
mükelleflere iade edilecektir.
2- Özel İletişim Vergisi İstisnası
Proje bileşenleri için belirlenen internet kullanımlarına mahsus olan mobil telefon aboneliğinin
ilk tesisi ile Proje bileşenlerine ilişkin verilen elektronik haberleşme hizmetleri, 6802 sayılı
kanunun 39 uncu Maddesine göre alınan özel iletişim vergisinden istisna edilmiştir. Bu
kapsamda verilen elektronik haberleşme hizmetleri nedeniyle yüklenilen vergilerin, vergiye
tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilmesi, indirim yoluyla telafi edilemeyen
vergilerin istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilmesi
öngörülmektedir.
3- Damga Vergisi İstisnası
Proje bileşenlerine ilişkin mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak düzenlenen idare ve/veya
proje yüklenicilerinin taraf olduğu kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.
4- İthalat İşlemlerinde Gümrük Vergisi, Damga Vergisi ve Harç İstisnası
Millî Eğitim Bakanlığı veya bu Bakanlık adına Proje yüklenicileri ile alt yükleniciler tarafından
serbest dolaşıma sokulacak her türlü araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve bunların yedek
parçaları,4458 sayılı kanuna göre alınan gümrük vergilerinden, fonlardan, bu ithalata ilişkin
düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan istisna edilmiştir. Proje
yüklenicileri ile alt yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak eşyanın bu Projeye
uygunluğunu tevsik edici belgeleri düzenleme konusunda Millî Eğitim Bakanlığı’na yetki
verilmiştir.
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5- ÖTV İstisnası
Proje bileşenlerine ilişkin olarak 4760 sayılı kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan malların,
Milli Eğitim Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali özel
tüketim vergisinden istisna edilmiştir.
6- Elektronik haberleşme hizmeti verenler ile elektronik haberleşme şebekesi veya alt
yapısı kurup işletenlerin gelirlerinden alınacak paylarda istisna
406 ve 5809 Sayılı Kanunlar kapsamında görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak ve
yetkilendirilmek suretiyle elektronik haberleşme hizmeti verenler ile elektronik haberleşme
şebekesi veya alt yapısı kurup işletenlerin Milli Eğitim Bakanlığı ya da proje yüklenicisi
işletmelere yapmış oldukları mal teslimleri ve hizmet ifaları dolayısıyla elde ettikleri gelirler
üzerinden, Hazine payı ve kurum masraflarına katkı payı alınmayacak, evrensel hizmet
gelirlerinin, 5809 sayılı kanunun 11 inci Maddesine göre alınan idari ücret ile aynı kanunun
46. Maddesinin (7) numaralı fıkrasına göre alınan telsiz ücretinin hesaplanmasına dahil
edilmeyecektir.
7- Proje bileşenlerine ilişkin olarak temin edilecek bilgisayar ve tablet bilgisayarlar ile
etkileşimli tahtaların temininde sağlanan destekler
Proje bileşenlerine ilişkin olarak temin edilecek bilgisayar ve tablet bilgisayarlar ile etkileşimli
tahtalar için 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanununun 44.
Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kesintiler yapılmayacak, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı
Türkiye Radyo-televizyon kurumu Gelirleri kanununun 4’üncü Maddesinin (a) fıkrasında yer
alan bandrol ücreti alınmayacaktır.
8- Telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretlerinde istisnalar
Proje bileşenlerine ilişkin olarak tesis edilen aboneliklere ait telsiz cihaz ve sistemlerinden,
5809 sayılı kanunun 46’ncı Maddesinde yer alan telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri
alınmayacaktır.
9- Proje bileşenlerine ilişkin ihale yüklenicisinin bu Proje ile ilgili faaliyette bulunmak
üzere özel amaçlı şirket kurması halinde bu şirkete sağlanması öngörülen destekler
Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında Proje bileşenlerine ilişkin ihale
yüklenicisinin bu Proje ile ilgili faaliyette bulunmak üzere özel amaçlı şirket kurması halinde
bu şirketin, yalnızca ilgili mevzuatına göre kendi ödemesi gereken vergi ve mali
yükümlülüklerden sorumlu olması, ihale yüklenicisinin ödemesi gereken Hazine payı, kurum
masraflarına katkı payı, evrensel hizmet katkı payı, idari ücret, özel iletişim vergisi ve telsiz
ücretlerinden sorumlu tutulmaması öngörülmektedir.
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