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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 13.06.2018 

         Sayı  : 2018/42 
  

Değerli Müşterimiz;                 

 

  

 Son günlerde KDV Uygulama Genel Tebliğinde meydana gelen gelişmeler, 

konu başlıkları itibariyle aşağıdadır. (05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı R.G. G.T. 18) 

 

 Konu Başlıkları; 

 

 -Arsa karşılığı inşaat işleri, 

 

 -Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin istisna, 

 

 -Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine 

ve teçhizat teslimlerinde istisna, 

 

 -İmalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat 

teslimlerinde istisna, 

 

 -İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra yapılan alımlar ve 

iskontolar, 

 

 -Zayi olan ATİK’lerde KDV indirimi, 

 

 -Bazı K.K.E.G’lerde KDV indirimi, 

 

 -Olumlu mükelleflere kolaylıklar ve ayrıcalıklar, 

 

 -İzaha davet kapsamında izahı kabul edilen mükelleflerin özel esaslara 

alınmaması, 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz. 

 

           Konu Özetleri; 

 

1. Arsa Karşılığı İnşaat İşleri 

 

          Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını 

mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı 

müteahhide yapılan bu arsa payı teslimi KDV’ye tabidir. 

 

Ancak arsa sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, 

arızi bir faaliyet olarak arsa payını konut veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde 

vergi uygulanmaz. 
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         Müteahhit tarafından arsa sahibine konut veya işyeri teslimi 

 

Müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payının karşılığı olarak yapılan konut 

veya işyeri teslimlerinde, konut veya işyerinin maliyet bedeli esasına göre belirlenen 

tutarı üzerinden KDV uygulanır.  

 

V.U.K’nun 267/2. maddesine göre; maliyet bedeli esasında emsal bedeli belli 

edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün olursa, mükellef bu 

maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave yapmak 

suretiyle emsal bedeli belirler. 

 

Katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel 

idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburi 

olduğundan, genel idare giderleri ve genel giderlerden konut veya işyerine düşen 

hissenin arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedele dahil edilmesi gerekmektedir. 

 

Ayrıca, arsa sahibine kalacak konut veya işyerlerine ilişkin arsa payının 

müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya 

işyerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı dikkate alınmayacaktır. 

 

Örnek 1: KDV mükellefiyeti bulunan Bay (A), işletmesine dahil arsa için müteahhit 

(B) A.Ş. ile 15.05.2018 tarihinde arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamıştır. Söz 

konusu sözleşmeye göre arsa sahibi Bay (A), inşa edilecek 20 konuttan 8’ini ve 5 

işyerinden 2’sini alacaktır. 

 

(B) A.Ş., maliyet bedeli esasına(VUK md:267/2-2) göre arsa sahibine vereceği 8 

konut ve 2 işyeri için toptan satış olması nedeniyle maliyet bedeline %5 ilave etmek 

suretiyle sırasıyla 840.000 TL ve 315.000 TL olmak üzere toplam 1.155.000 TL bedel 

hesaplamıştır.  

 

Bu durumda, inşa edilen konutların %1 KDV oranına tabi olduğu varsayıldığında, 

(B) A.Ş. tarafından arsa sahibine teslim edilen konutlara ilişkin (840.000x%1) 8.400 TL KDV, 

işyerlerine ilişkin (315.000x%18) 56.700 TL KDV olmak üzere toplam 65.100 TL KDV 

hesaplanacaktır. 

 

KDV mükellefi arsa sahibi Bay (A)’nın aldığı konut ve işyerlerinin karşılığı olarak (B) 

A.Ş.’ye yapmış olduğu arsa payı teslimi de konut ve işyerlerinin maliyet bedeli esasına 

göre belirlenen tutarları dikkate alınarak 1.155.000 TL üzerinden genel oranda 

(1.155.000x%18) 207.900 TL KDV hesaplanacaktır. 

 

Örnek 2: Örnek 1’de yer alan Bay (A), iktisadi işletmesine dahil olmayan arsası 

için müteahhit (B) A.Ş. ile 20.05.2018 tarihinde arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmesi 

imzalamıştır. Söz konusu sözleşmeye göre arsa sahibi Bay (A), inşa edilecek 20 konuttan 

8’ini ve 5 işyerinden 2’sini alacaktır. 

 

(B) A.Ş., maliyet bedeli esasına göre arsa sahibine vereceği 8 konut ve 2 işyeri için 

perakende satış olması nedeniyle maliyet bedeline %10 ilave etmek suretiyle sırasıyla 

880.000 TL ve 330.000 TL olmak üzere toplam 1.210.000 TL bedel hesaplamıştır.  
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Bu durumda, inşa edilen konutların %1 KDV oranına tabi olduğu varsayıldığında, 

(B) A.Ş. tarafından arsa sahibine teslim edilen konutlara ilişkin (880.000x%1) 8.800 TL KDV, 

işyerlerine ilişkin (330.000x%18) 59.400 TL KDV olmak üzere toplam 68.200 TL KDV 

hesaplanacaktır. 

 

Bay (A)’nın müteahhit (B) A.Ş.ye arsa tesliminde vergi uygulanmayacaktır. 

 

2. Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna, 

 

         Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, 

doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki 

işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere 

yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları 01.04.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

KDV’den istisnadır. 

 

İdari bina, sosyal tesisler, spor tesisleri ve benzeri tesislerin yapım işlerine ilişkin 

organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine yapılan teslim ve hizmetler istisna 

kapsamına girmez. 

 

Organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler ve 

küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin makina, teçhizat, demirbaş, mobilya, mefruşat 

ve benzeri alımları istisna kapsamında değerlendirilmez. 

 

Örnek: Başkent Organize Sanayi Bölgesi, mevcut kapasiteyi artırmak amacıyla 

arıtma tesisinin yıkılarak yeniden inşa edilmesine, doğalgaz tesislerinin ise yıllık bakım ve 

onarımının yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu arıtma tesisinin yeniden inşasına 

yönelik olarak Başkent Organize Sanayi Bölgesine yapılacak teslim ve hizmetler 

KDV’den istisna olup, doğalgaz tesislerinin yıllık bakımı ile onarımına ilişkin teslim ve 

hizmetler bu istisna kapsamına girmez. 

 

3. Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine 

ve teçhizat teslimlerinde istisna, 

 

           Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve 

tasarım merkezlerinde,  

 

         -6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki 

araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara,  

 

         -Münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat 

teslimleri 01.05.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır. 

 

 3.1. İstisna Kapsamına Giren Teslimler 

 

İstisna; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere, yeni makina ve 

teçhizat alımlarında uygulanır. 

 

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde bulunanlara istisna kapsamında teslim 

edilecek makina ve teçhizatın, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde 
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kullanılması gerekir. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin kapsamı ilgili mevzuat 

hükümlerine göre belirlenir. 

 

İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında 

teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Diğer 

taraftan, makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna 

kapsamında değerlendirilmez. 

 

 3.2. İstisnanın uygulaması 

 

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen alıcılar; satın 

alacakları makina ve teçhizatı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde 

kullanacaklarına dair ilgili birimlerden alacakları belge ile KDV yönünden bağlı oldukları 

vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar.  

 

Başvuruda bulunanlar tarafından istisna kapsamında alınacak makina ve 

teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilir. 

 

İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları 

sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere 

istisna belgesi verilir. 

 

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği 

alıcılar tarafından satıcılara verilir. Bu belge satıcılar tarafından VUK’nun muhafaza ve 

ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır. 

 

Söz konusu istisna belgesi kapsamında makina ve teçhizat satan mükellef, istisna 

belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek 

suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım 

bilgilerini elektronik ortamda sisteme girerler. 

 

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde 

söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna 

kapsamında ithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili 

gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır. 

 

Satıcı mükellefin iade talebi istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve 

satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak 

sonuçlandırılır. 

 

 3.3. Makina ve teçhizatın üç yıl içinde belirlenen faaliyetler dışında kullanımı 

veya elden çıkarılması 

 

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim 

yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında 

kullanılması, elden çıkarılması veya kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan 

vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.  
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    3.4. İstisnanın Beyanı 

 

Bu istisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslimler, KDV beyannamesinde yer 

alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına 

Giren İşlemler" tablosunda 331 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir. 

 

Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslimlerin KDV hariç 

tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslimlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde 

gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen 

KDV" sütununa “0” yazmalıdır. 

 

İstisna kapsamında mal alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna 

belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna 

belgesinde yer alan makina ve teçhizat listesinin satıcılar tarafından doldurulup 

doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır. 

 

 3.5. İade 

 

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır. 

 

        -Standart iade talep dilekçesi, 

 

        -İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi, 

 

        -İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi, 

 

        -İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, 

 

        -Satış faturaları listesi, 

 

        -Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala 

ilişkin olarak istisna uygulanarak alınacak makina ve teçhizat listesinin örneği, 

 

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki 

belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, 

YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. 

 

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade 

talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. 

İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu 

veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade 

talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna 

göre çözülür. 
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4. İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat 

Teslimlerinde İstisna, 

 

          Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ve teçhizatın, sanayi sicil 

belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 

teslimi 31.12.2019 tarihine kadar KDV’den müstesnadır. 

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer almayan makina ve teçhizat 

teslimlerine istisna uygulanmaz. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı eki Makine ve Teçhizat 

Listesi bültenimize ek yapılmıştır. Bu listede yer alan gümrük tarife istatistik numaraları 

belirtilen mallar KDV’den müstesna tutulmuştur. 

 

İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında 

teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Diğer 

taraftan, makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna 

kapsamında değerlendirilmez. 

 

 4.1.İstisnanın Uygulaması 

 

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen mükellefler, sanayi sicil 

belgelerini ibraz ederek alacakları makina ve teçhizatı imalat sanayiinde 

kullanacaklarına dair beyanlarıyla birlikte KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine 

başvururlar. Bu başvuruyla birlikte istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat 

listesi elektronik ortamda sisteme girilir. 

 

İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları 

sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere 

istisna belgesi verilir. 

 

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği 

alıcılar tarafından satıcılara verilir. Bu belge satıcılar tarafından VUK’nun muhafaza ve 

ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır. 

 

Söz konusu istisna belgesi kapsamında satış yapan mükellef düzenlediği faturada 

makina ve teçhizatın cinsi ile birlikte GTİP numarasını da belirtir. İstisna belgesi ekinin 

ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar 

ve bir örneğini alır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik 

ortamda sisteme girerler. 

 

İstisna uygulanan teslimler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından indirim 

konusu yapılabilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV satıcılara talep edilmesi 

halinde iade edilir. 

 

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde 

söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna 

kapsamında ithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili 

gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır. 
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Satıcı mükellefin iade talebi istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve 

satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak 

sonuçlandırılır. 

 

 4.2.Makina ve teçhizatın üç yıl içinde belirlenen faaliyetler dışında kullanımı 

veya elden çıkarılması 

 

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim 

yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii dışında kullanılması, elden 

çıkarılması veya kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi 

ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.  

 

 4.3.İstisnanın Beyanı 

 

Bu istisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslimler, KDV beyannamesinde yer 

alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına 

Giren İşlemler" tablosunda 332 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir. 

 

Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslimlerin KDV hariç 

tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslimlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde 

gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen 

KDV" sütununa “0” yazmalıdır. 

 

İstisna kapsamında mal alan mükellefler, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla 

istisna belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi 

istisna belgesinde yer alan makina ve teçhizat listesinin satıcılar tarafından doldurulup 

doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır. 

 

 4.4.İade 

 

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır. 

 

        -Standart iade talep dilekçesi, 

 

        -İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi, 

 

        -İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi, 

 

        -İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, 

 

        -Satış faturaları listesi, 

 

        -Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala 

ilişkin olarak istisna uygulanarak alınacak makina ve teçhizat listesinin örneği, 

 

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki 

belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, 

YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. 
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Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade 

talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. 

İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu 

veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade 

talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna 

göre çözülür. 

 

5. İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra Yapılan Alımlar ve 

İskontolar 

 

İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, işlem ile ilgili olarak garanti, 

reklam, royalty, know-how, isim hakkı, ciro primi gibi harcamalar üzerinden KDV 

ödenebilmektedir.  

 

Ayrıca indirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, satıcı tarafından 

yapılan iskontolar nedeniyle, alıcılar tarafından iskontoya dair düzenlenen faturada 

KDV hesaplanması gerekmektedir. 

 

Bu kapsamda, indirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, işlemle ilgili 

olarak yapılan garanti, reklam, royalty, know-how, isim hakkı, ciro primi gibi harcamalar 

ve iskontolar nedeniyle satıcılar tarafından yüklenilen KDV’nin, indirim hesaplarına dahil 

edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınması mümkündür. 

 

6. Zayi olan ATİK’lerde KDV indirimi, 

 

Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan 

veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere (ATİK) ilişkin 

yüklenilen KDV ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında 

teslim edilen ATİK’lere ilişkin yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının 

indirim konusu yapılması mümkündür. 

 

Buna göre, ATİK’in Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömrünü tamamladıktan 

sonra zayi olması veya istisna kapsamında teslim edilmesi halinde bu kıymetin alımında 

yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV’nin indirim hesaplarından çıkarılmasına ilişkin 

herhangi bir düzeltme işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

Ancak ATİK’in faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olması veya istisna 

kapsamında teslim edilmesi durumunda, bu kıymetin alımında yüklenilen KDV’nin, 

faydalı ömrünün işletmede kullanılan süresine isabet eden kısmı için herhangi bir 

düzeltme işlemi yapılmayacaktır.  

 

ATİK’in zayi olduğu veya istisna kapsamında teslim edildiği tarih itibarıyla faydalı 

ömrünün kalan kısmına (faydalı ömrünün işletmede kullanılmayan süresine) isabet 

eden yüklenilen KDV’nin ise indirim konusu yapılması mümkün değildir.  

 

Daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ATİK’in zayi olduğu veya istisna 

kapsamında teslim edildiği dönem beyannamesinde “Daha Önce İndirim Konusu 

Yapılan KDV’nin İlavesi” satırında beyan edilmek suretiyle indirim hesaplarından 
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çıkarılması gerekir. ATİK’in işletmede kullanılan süresinin tespitinde ATİK’in işletmede 

kullanıldığı her 12 ay ile 12 aydan kısa olan süreler bir yıl olarak kabul edilecektir. 

 

Örnek: (A) Ltd. Şti. 01.04.2015 tarihinde 150.000 TL bedelle satın alarak aktifine 

kaydettiği faydalı ömrü 5 yıl olan minibüs için 27.000 TL KDV ödemiştir. 

 

Söz konusu minibüs 05.06.2018 tarihinde yanarak zayi olmuştur. Bu durumda, 

minibüsün alımında yüklenilen KDV tutarının işletmede kullanılan süreye (38 ay 

kullanıldığından 4 yıl olarak dikkate alınmıştır) isabet eden kısmı olan 21.600 TL 

(27.000/5x4) için düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Minibüs, faydalı 

ömrünü tamamlamadan zayi olduğundan kalan 1 yıl için daha önce indirim konusu 

yapılan 5.400 TL’nin (27.000-21.600) indirim hesaplarından çıkarılmak suretiyle 

düzeltilmesi gerekmektedir. 

 

7. Bazı K.K.E.G’lerde KDV indirimi 

 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin 

yurtdışından temin edilen hizmetler dolayısıyla sorumlu sıfatıyla ödenmiş KDV’ler, 

 

 İthalat işlemlerine ilişkin ödenmiş olan KDV’ler ve yurt içindeki işlemlerde mal 

teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme 

döneminde beyan edilerek ödenen KDV’lerin indirim hesaplarından çıkarılması 

mükerrer vergilendirmeye ve dolayısıyla yersiz ödenen vergilerin iadesine sebebiyet 

vermekte olduğundan,  

 

mükerrer vergilendirmeyi engellemek amacıyla 3065 sayılı Kanunun (30/d) 

maddesinde düzenleme yapılmıştır.  

 

Söz konusu hüküm gereğince, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılan kazançlara ilişkin; 

 

 -Yurt dışından temin edilen hizmetler dolayısıyla sorumlu sıfatıyla ödenmiş 

KDV’ler, 

 

 -İthalat işlemlerine ilişkin ödenmiş olan KDV’ler, 

 

 -Yurt içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler 

tarafından ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen KDV’lerin 

 

indirim hesaplarından çıkarılmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar ile Gelir Vergisi 

Kanununa göre işletme aleyhine oluşan farklara ilişkin mal veya hizmet alımında 

bulunan mükellef tarafından yüklenilen KDV tutarı,  

 

Bu kapsamda mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefin ilgili 

vergilendirme döneminde beyan ederek ödediği KDV tutarlarıyla sınırlı olmak üzere, 

indirim konusu yapılabilir. 
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Örnek 2: (A) A.Ş. ilişkili şirket olan (B) A.Ş.den 130.000 TL tutarında mal satın almış 

ve bu işlemde (B) A.Ş. tarafından 23.400 TL KDV hesaplanmıştır. Satışın yapıldığı döneme 

ilişkin olarak (B) A.Ş.’nin KDV beyannamesine göre ödenmesi gereken KDV tutarı 4.000 

TL’dir.  

 

Daha sonra (A) A.Ş. nezdinde yapılan vergi incelemesi sonucunda (B) A.Ş.’den 

alınan malların değerinin 100.000 TL olması gerektiği sonucuna ulaşılmış, 30.000 TL’nin 

ise transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kapsamında olduğu 

değerlendirilmiştir.  

 

Ayrıca (B) A.Ş. tarafından ilgili dönemde tahakkuk eden 4.000 TL KDV’nin 2.500 

TL’sinin ödendiği anlaşılmıştır.  

 

Buna göre, transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı kapsamında 

değerlendirilen 30.000 TL’ye isabet eden 5.400 TL KDV’nin (B) A.Ş. tarafından ödenmiş 

olan 2.500 TL’sinin (A) A.Ş. tarafından indirim konusu yapılması mümkün olup geriye 

kalan 2.900 TL KDV’nin (A) A.Ş. tarafından indirim konusu yapılması mümkün değildir. 

 

8. Olumlu Mükelleflere Kolaylıklar ve Ayrıcalıklar, 

 

 Maliye Bakanlığı; mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve özsermaye 

büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip 

getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya 

kullanma yönünde olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterleri esas 

alarak mükelleflerin vergisel uyum seviyeleri ve bu uyum seviyelerine göre farklı iade 

yöntemleri tespit etmeye, iade alacağının mahsup edileceği vergi borçları ile iadeye 

ilişkin diğer usul ve esasları belirlemede yetkili kılınmıştır. 

 

9. İzaha Davet Kapsamında İzahı Kabul Edilen Mükelleflerin Özel Esaslara 

Alınmaması, 

 

 Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden 

önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili 

merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda 

bulunulmamış olması kaydıyla mükelleflerin izaha davet edilebileceği hükme 

bağlanmıştır.  

 

          Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak 482 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde izaha 

davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı 

değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve 

belgeler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmiştir.  

 

 Bu düzenlemeler çerçevesinde, izaha davet kapsamında olan ve izahı kabul 

edilen mükellefler hakkında özel esaslar uygulanmayacaktır.       

 

                                           Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


