
 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 05.03.2018 

Sayı: 2018/052       Ref:4/052 

 

 

Konu:  

KDV KANUNU’NDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER ÖNGÖREN KANUN TASARISI 

TBMM’NE SUNULMUŞTUR 

 

Özet: TBMM’ne sevk edilen Kanun tasarısında yer alan belli başlı bazı önemli konuları 

aşağıda başlıklar halinde belirtmekteyiz. Sirkülerimizin devamında tasarı maddeleri hakkında 

detaylı açıklamalarımız da yer almaktadır.  

 

Bu sirkülerimizde yer verilen bilgiler Kanun tasarısında yer alan düzenlemeler ile sınırlıdır.  

Tasarının ilgili komisyonda ve TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak görüşmeler sonrasında 

değişikliğe uğraması, bazı maddelerin değiştirilmesi veya kaldırılması söz konusu olabilir. 

Tasarı kanunlaştıktan sonra tarafınıza yeniden detaylı bir sirküler ile bilgilendirme 

yapılacaktır.  

 

- Devreden KDV iade edilebilecektir. 31.12.2018 itibariyle oluşacak devreden KDV’nin 

özel bir hesaba alınarak 1.1.2019 tarihinden itibaren istisnai haller hariç devreden KDV olarak 

dikkate alınmaması ve iade edilmesi veya gider yazılması ile 1.1.2019 tarihi sonrasında 

oluşacak devreden KDV’lerin mükellef iadesi veya gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate 

alınması konusunda düzenleme yapması için Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.  

 

- 4691 sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme 

bölgesinde, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve 6550 sayılı 

Kanun kapsamında araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde 

bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve 

teçhizat teslimlerine KDV istisnası getirilmektedir.  

 

KDV iadelerinin – iadeye esas tüm evrakların tamamlanması sonrasında- en geç 3 ay içinde 

yerine getirilmesi, bu süre içinde iade gerçekleşmez ise mükellefe iadenin faiz 

hesaplanarak ödenmesine dair düzenleme yapılmaktadır.  

 

KDV indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden 

takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkân sağlanmaktadır. 

 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya 

sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin yanı sıra Türkiye'deki işlemler nedeniyle 

satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen 

katma değer vergisinin de alıcı tarafından indirilebileceğine dair düzenleme 

yapılmaktadır. 

 

Grup şirketleri KDV mükellefiyeti konusunda düzenleme yapması için Maliye Bakanlığı’na 

yetki verilmektedir.  

 

Konfeksiyon kırpıntılarının teslimi KDV’den istisna olacaktır.  

 



 

İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların satışlarında, alış bedeli düşüldükten sonra 

kalan tutarın bu işlemin matrahı olması yönünde düzenleme öngörülmektedir.  

 

Değersiz alacak ve şüpheli alacak uygulamalarında, alacak bedeli içinde yer alan KDV’nin 

gider yazılmayarak indirilecek KDV olarak dikkate alınabilmesine dair düzenleme 

öngörülmektedir.  

 

Bazı “kısmi istisna” kapsamındaki teslim ve hizmetler “tam istisna” kapsamına alınmak 

suretiyle, bu işlemleri gerçekleştiren mükelleflerin yüklendikleri KDV’ni indirilebilmelerine; 

indirimle giderememeleri halinde iade talep edebilmelerine olanak sağlayacak düzenlemeler 

yapılmaktadır.  

 

KDV iadelerinin, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar 

talep edilmesine imkân sağlayacak düzenleme öngörülmektedir.  

 

İmal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, yüklenilen katma değer vergisi yerine 

sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme hususunda 

Maliye Bakanlığı’na yetki verilmektedir. Diğer taraftan, süresi içinde iadesi talep edilmeyen 

KDV’nin kazancın tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili 

iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirleme hususlarında da Maliye Bakanlığı’na 

yetki verilmektedir.  

 

İşletme hesabı esasına tabi ticari kazanç mükellefleri ile serbest meslek kazancı 

mükellefiyeti bulunanlarda KDV’nde “Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü” 

öngörülmektedir. Bu usulü seçenler iki yıl geçmeden bu usulden dönemeyeceklerdir.  

 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde “Katma Değer Vergisi İade İncelemeleri Grup 

Başkanlığı” adı ile yeni bir grup başkanlığı ihdas edilecektir. 

 

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek iade türleri dahilinde SMMM’lere de 

(beyannamelerini gönderdikleri mükellefler ve bu dönemler ile sınırlı olarak) KDV 

iadesi raporu yazabilme yetkisi verilebilecektir.  

 

KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 27.02.2018 günü TBMM’ne sevk edilmiştir. Tasarıda öngörülen 

düzenlemeler aşağıda açıklanmaktadır.  

 

1) Tasarının 1. maddesi ile, KDV Kanunu’nun “Teslim” başlıklı 2. maddesine eklenen 

düzenleme ile, arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan 

teslimin, arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak konut veya iş yerlerine isabet eden arsa 

payı itibarıyla gerçekleştiğini, müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, 

konut veya işyeri teslimi olduğunu öngören yeni bir uygulamaya geçilmektedir. 

 

Bu düzenleme Kanunun yayın tarihinden sonraki teslimlere uygulanacaktır.  

 

 

 

 

 

 



 

 

2) Tasarının 2. maddesi ile, KDV Kanunu’nun “Mükellef” başlıklı 8. maddesinde yapılan 

düzenlemelere göre;  

 

a) Müzayede suretiyle yapılan satışlarda, müzayedeyi düzenleyenlerin (icra daireleri, 

mahkeme satış memurlukları v.b.) mükellef olduğu hususuna Kanun lafzında açıkça yer 

verilmektedir. 

b) Fazla veya yersiz ödenen verginin iade edilebilmesi için, alıcı ve satıcı tarafından 

beyanların düzeltilmesi ve fazla veya yersiz hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya geri 

verilmesinin şart olduğu; idare tarafından yapılacak iadenin fazla veya yersiz hesaplanan 

verginin ilgili tahsil dairesine ödenen kısmı ile sınırlı olacağı hususuna Kanun lafzında açıkça 

yer verilmektedir.
1
 

c) KDV Kanunu’nun 1. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (g) alt bendinde 

sayılan kuruluşların 
2
 ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerine ilişkin 

katma değer vergisi mükellefiyetinin, indirim hesaplarının takibine imkân verecek ve 

kurumlar vergisi uygulamasına benzer şekilde bu kuruluşlar yerine, verginin konusuna giren 

işlemleri yapan iktisadi işletmeleri adına tesis edilmesi gerektiği hususu açıklığa 

kavuşturulmaktadır. 

ç) Maliye Bakanlığı’na, kurumlar vergisi mükelleflerinin talebi üzerine, katma değer vergisi 

beyanlarının birleştirilmesine ilişkin olarak, en az %50 oranında ortağı olunan diğer kurumlar 

vergisi mükellefleri ile birlikte “grup katma değer vergisi mükellefiyeti” tesis ettirmeye, 

kapsama dahil olacak mükellefleri sektörler, işletme büyüklükleri, iş hacimleri, doğrudan 

veya dolaylı ortaklık durumu ve diğer vergilerden dolayı mükellef olup olmadıklarına göre 

belirlemeye, uygulamaya ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak düzenleme yapmaya yetki 

verilmektedir. 

d) Maliye Bakanlığı’na, KDV Kanunu’nun 1. maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 

bendinin (g) alt bendinde sayılan, genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler 

ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, dernek ve vakıflar, her türlü 

mesleki kuruluşlar ile döner sermayeli kuruluşların talebi üzerine, en az %50 oranında ortağı 

olduğu iktisadi işletmeler için, bunlardan birisi adına “grup katma değer vergisi 

mükellefiyeti” tesis ettirmeye, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetki 

verilmektedir. 

 

Bu düzenlemeler Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

 

3) Tasarının 3. maddesi ile, KDV Kanunu’nun  “İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki 

Müşteriler İçin Yapılan Hizmetler” başlıklı 12. maddesinde yapılan düzenleme ile, 4458 

sayılı Gümrük Kanunu’nun 95. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan 

gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler, ihracat teslimi 

sayılmak suretiyle yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği giderilmektedir.  

 

Bu düzenleme Kanunun yayın tarihini izleyen ikinci ay başında yürürlüğe girecektir.  

 

 

 

                                                 
1
 Düzenleme KDVGUT’nin I/C.1.1.2 no.lı kısmındaki açıklamalar ile uyum göstermektedir.  

2
   - Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri 

birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar 
tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer 
müesseseler  



 

 

4) Tasarının 4. maddesi ile KDV Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve petrol 

aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13. maddesine 

eklenen fıkralar ile yapılan düzenlemelere göre;  

 

a) Kanunun 17/4-o bendinde yer verilen ve “kısmi istisna” mahiyetinde olan, gümrük 

antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, 

ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için 

verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri, Kanunun 13. maddesine (j) bendi olarak 

eklenmekte, böylece söz konusu hizmetleri sunan işletmeler tarafından, bu hizmetlere ilişkin 

yüklenilen katma değer vergisinin tam istisna kapsamında indirim ve iadesine imkân 

sağlanmaktadır (tasarının 5. maddesi ile 17/4-o bendinde yer alan ibare ise yürürlükten 

kaldırılmaktadır). 

b) Maddeye (k) bendi olarak eklenen düzenleme ile, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il 

özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz 

yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci 

yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki 

idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine 

tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait gençlik merkezleri 

ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve 

hizmetler KDV’den istisna tutulmaktadır. 

c) Maddeye eklenen (l) bendi ile Sağlık Bakanlığı’nca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler 

tarafından, Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere münhasıran sağlık 

kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve 

rehabilitasyon hizmetleri tam istisna kapsamına alınmaktadır. Ancak bu istisna, konaklama, 

ulaşım, yemek gibi diğer her türlü teslim ve hizmetleri kapsamamaktadır. 

ç) Maddeye eklenen (m) bendi ile, 4691 sayılı Kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgesi 

ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım 

merkezlerinde ve 6550 sayılı Kanun kapsamında araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik 

ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak 

üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri tam istisna kapsamına alınmaktadır. Bu 

istisna kapsamında alınacak makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılı 

başından başlamak üzere üç yıl içinde ilgili faaliyetler dışında kullanılması veya elden 

çıkarılması halinde zamanında alınmayan vergiler ceza ve faizi ile birlikte alıcıdan tahsil 

edilecektir.  

 

Bu düzenlemeler Kanunun yayın tarihini izleyen ikinci ay başında yürürlüğe girecektir.  

 

5) Tasarının 5. maddesi ile KDV Kanunu’nun “Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer 

İstisnalar” bölüm başlıklı 17. maddesinin “Diğer istisnalar” başlıklı 4. fıkrasında yapılan 

düzenlemelere göre;  

 

a) Kurumsallaşmanın teşvik edilmesi amacıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. maddesinin 

birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde sayılan şartlan 
3
 sağlamak kaydıyla adi ortaklıkların 

sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri istisna kapsamına alınmaktadır, 

 

                                                 
3
 GVK Madde 81/2: Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye 

şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve 
devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi 
tutarında ortaklık payı alması (bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır). 



 

 

b) Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılması 

mümkün olmayan kırpıntıların teslimi vergiden istisna tutulmaktadır. 

 

Bu düzenlemeler Kanunun yayın tarihini izleyen ikinci ay başında yürürlüğe girecektir.  

 

6) Tasarının 6. maddesi ile KDV Kanunu’nun “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı 23. 

maddesinde yapılan düzenleye göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle 

iştigal eden mükelleflerce, mükellef olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında 

alınanlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu 

kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanmaktadır. Bu 

işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten 

sonra kalan tutar olacaktır. 

 

Bu düzenleme Kanunun yayın tarihini izleyen ikinci ay başında yürürlüğe girecektir.  

 

7) Tasarının 7. maddesi ile KDV Kanunu’nun “Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti” başlıklı 27. 

maddesine eklenen fıkraya göre,  arsa karşılığı inşaat işlerinde, teslime konu olan arsa payı ile 

konut veya işyerlerinin bedelinin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan 

konut veya işyerlerinin Vergi Usul Kanunu’nun 267. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 

ikinci sıradaki “maliyet bedeli esası”na göre belirlenen tutarının esas alınacağına yönelik 

düzenleme yapılmaktadır.  

 

Bu durumda (tasarının 1. maddesi ile Kanunun 2. maddesinde yapılan düzenlemeye göre), 

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. 

 

Bu düzenleme Kanunun yayın tarihinden sonraki teslimlere uygulanacaktır.  

 

8) Tasarının 8. maddesi ile KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesinde 

yapılan düzenlemelere göre;  

 

a) Devreden KDV’nin iade edilmeyeceği kuralı kaldırılmakta ve her bir vergilendirme 

dönemine ilişkin 12 ay süreyle indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin, izleyen 

6 ay içinde mükellef tarafından talep edilmesi şartıyla iade edilebileceği düzenlenmektedir. 

Kanunun 29. maddesine eklenen (5) numaralı fıkra ile;  

- Bakanlar Kurulu’na, 12 aylık süreyi sektörlere, işletme büyüklüklerine ve indirim yoluyla 

giderilemeyen katma değer vergisinin kaynağına göre 24 aya kadar uzatabilme, tekrar 

kanuni seviyesine indirebilme yetkisi verilmektedir,  

- Maliye Bakanlığı’na, belirlenen sürede mükelleflerce indirim yoluyla giderilemeyen katma 

değer vergisinin iadesini, vergi incelemesiyle veya sektörlere, işletme büyüklüklerine ve 

indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin kaynağına göre vergi incelemesi 

dışında belirlenecek diğer yöntemlerle yapma hususlarında yetki verilmektedir,  

- Maliye Bakanlığı ayrıca, indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesi için 

belirlenen süreyi, sektörler, işletme büyüklükleri ve indirim yoluyla giderilemeyen katma 

değer vergisinin kaynağına göre 3 aya kadar indirebilecektir. 

 

Bu düzenlemeler 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 



 

 

b) İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin gerçekleştiği 

vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar dolayısıyla 

yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iade hesabına dahil 

edilmesine imkan sağlanmaktadır.  

 

Bu düzenleme Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

 

c) Kanunun 29. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, indirim hakkının, 

vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar 

kullanılabilmesine imkân sağlanmaktadır.  

 

Bu düzenleme 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

ç) Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin, alacağın zarar 

yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılmasına imkân tanınmaktadır. 

Bununla birlikte, şüpheli alacak uygulaması kapsamında gelir veya kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için 

gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınmasının şart 

olacağına dair düzenleme yapılmaktadır.  

 

Bu düzenlemeler 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

9) Tasarının 9. maddesi ile KDV Kanunu’nun “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” 

başlıklı 30. maddesinde yapılan düzenlemelere göre;  

 

a) Kanunun 17/2-(b), (c), (d) ve 17/4-(ı) bentleri 
4
 kapsamında istisna edilen işlemler 

nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkân sağlanmaktadır.   

 

Bu düzenleme 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

b) Faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen 

amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin tamamı ile 

faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen 

amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan 

süreye isabet eden kısmının indirilebileceğine dair düzenleme yapılmaktadır.  

                                                 
4
 - Özel okul, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, 

- Öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri, 
- Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları,  
- 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak 
yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları, 
- Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, 
giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi, 
- Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım 
kurumlarına, 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara 
bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler, 
- Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu 
projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında 
yapılacak teslimler, 
- Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma 
işleri. 



 

 

Bu düzenleme Kanunun yayın tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

c) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya 

sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin yanı sıra Türkiye'deki işlemler nedeniyle 

satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen 

katma değer vergisinin de alıcı tarafından indirilebileceğine dair düzenleme yapılmaktadır.  

 

Bu düzenleme Kanunun yayın tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

10) Tasarının 10. maddesi ile KDV Kanunu’nun “İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim” başlıklı 

32. maddesinde yapılan düzenlemeler ile;  

 

a) İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma 

değer vergisinin iadesi “işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar 

talep edilebilecektir, 

 

b) Ayrıca, imal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, yüklenilen katma değer 

vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade 

yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmektedir. 

 

Bu düzenlemeler 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

11) Tasarının 11. maddesi ile KDV Kanunu’nun “Yetki” başlıklı 36. maddesinde yapılan 

düzenlemeler ile;  

 

a) Süresi içinde iadesi talep edilmeyen KDV’ni kazancın tespitinde gider olarak yazdırma 

ve iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirleme 

hususlarında Bakanlar Kurulu’na yetki verilmektedir, 

b) Vergisel uyum düzeyi yüksek mükelleflerin iade işlemlerinin kolaylaştırılması, vergisel 

uyum düzeyi düşük olan riskli mükelleflerin iade işlemlerinin ise daha detaylı kontrol 

edilebilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi hususunda Maliye Bakanlığı’na yetki 

verilmektedir. 

Bu düzenlemeler Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

 

12) Tasarının 12. maddesi ile KDV Kanunu’nun mülga 38. maddesi “Hasılat esaslı 

vergilendirme” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. Öngörülen düzenlemeye göre;  

 

İşletme hesabı esasına tabi ticari kazanç mükellefleri ile serbest meslek kazancı 

mükellefiyeti bulunanlar, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek sektör ve meslek grupları 

kapsamında yer almaları halinde ve talepte bulunmaları koşuluyla, KDV dahil toplam işlem 

bedelleri üzerinden, Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek oranı uygulamak suretiyle 

hesaplayacakları KDV’ni, indirilecek KDV ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek 

ödeyeceklerdir. Bu mükellefler, yüklendikleri KDV’ni ise gider veya maliyet olarak dikkate 

alacaklardır. Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler iki yıl geçmedikçe bu 

usulden çıkamayacaklardır. Maliye Bakanlığı hasılat esaslı vergilendirme usulünün 

uygulanmasına dair usul ve esasları belirleme konusunda yetkili kılınmaktadır.  

 

 

 



 

 

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri ikinci sınıf 

tüccarlar için VUK Madde 178’de belirlenen ilgili haddin iki katına kadar olanları hasılat 

esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır.  

 

Bu düzenleme 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

13) Tasarının 13. maddesi ile “Tarhiyatın Muhatabı” başlıklı 44. maddesinde yapılan 

düzenlemede, grup katma değer vergisi mükellefiyetinde tarhiyatın muhatabının kim olacağı 

belirlenmektedir.  

 

Bu düzenleme Kanunun yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

 

14) Tasarının 14. maddesi ile KDV Kanunu’nun “Verginin ödenmesi” başlıklı 46. 

maddesinde yapılan düzenleme ile, Maliye Bakanlığı’na, işletme hesabı esasına göre defter 

tutan mükelleflerin ödemeleri gereken verginin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği 

ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar uzatma yetkisi verilmektedir. 

 

Bu düzenleme 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

15) Tasarının 15. maddesi ile KDV Kanunu’nun mülga 60. maddesi “İade süresi” başlığı 

altında yeniden düzenlenmektedir.  

 

Söz konusu maddeye göre, KDV Kanunu uyarınca iadesi gereken verginin, iadeye ilişkin 

tamamlanması gereken tüm bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde 

iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin 

mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre 

belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz hesaplanması ve bu faizin mükellefe red ve 

iade edilecek vergi ile birlikte ödenmesi öngörülmektedir.   

 

Bu düzenleme 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

16) Tasarının 16. maddesi ile KDV Kanunu’nun teknoloji geliştirme ve ihtisas teknoloji 

geliştirme bölgelerinde KDV istisnasını düzenleyen geçici 20. maddesinde yapılan 

değişiklikler uyarınca,  

 

a) Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette 

bulunanların bu bölgelerde ürettikleri “oyun” yazılımları da istisna kapsamına dahil 

edilmektedir,  

 

b) Diğer taraftan geçici 20. maddesi kapsamında KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle 

yüklenilen vergilerin indirimine imkân tanınmak suretiyle işletmeler üzerinde bu işlemlerden 

kaynaklanan vergi yükünün kaldırılması amaçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu istisna 

“kısmi istisna” olmaktan çıkarılmakta ve “tam istisna” şekline dönüştürülmektedir.  

 

Bu düzenlemeler 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

 

 

 



 

 

17) Tasarının 17. maddesi ile KDV Kanunu’na eklenen Geçici 39. madde ile;  

 

31/12/2018 tarihi itibarıyla mükellefler tarafından indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV 

(Devreden KDV) ayrı bir hesapta takip edilecektir.  

 

Bu tutar, 1/1/2019 tarihinden itibaren ödenecek KDV ile iade edilecek KDV’ne, Kanunun, 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki hükümlerine göre yapılacak mahsup dışında, 

sonraki dönemlere devrolunamayacak ve iade edilmeyecektir.  
 

Maliye Bakanlığı, yukarıda açıklanan devreden KDV tutarını, bütçe imkânlarını dikkate 

alarak zamana yayılı bir şekilde, sektörlere, işletme büyüklüklerine, indirim yoluyla 

giderilemeyen katma değer vergisinin kaynağına göre; 

 

- Kısmen ya da tamamen iade etme, 

- Borcun tür, tutar, tahsil kabiliyeti, faaliyetin devam edip etmediğini dikkate alarak vergi 

dairesine olan borçlara mahsup ettirme, 

- Gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmasına izin 

verme, 

- İadeyi vergi incelemesiyle veya sektörlere, işletme büyüklüklerine ve indirim yoluyla 

giderilemeyen katma değer vergisinin kaynağına göre vergi incelemesi dışında belirlenecek 

diğer yöntemlerle yapma, 

- İadeye ilişkin diğer usul ve esasları belirleme, 

 

hususlarında yetkili kılınmaktadır.  

 

Yukarıda açıklanan ve özel hesapta takip edilecek devreden KDV’nin kısmen veya tamamen 

iadesi uygun görüldüğü takdirde, iadesi talep edilmeyen vergi, hiçbir suretle indirim veya iade 

konusu yapılamayacak, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet 

olarak dikkate alınamayacaktır.  

 

Bu düzenleme 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

Tasarının 8. maddesi ile KDV Kanunu’nun 29. maddesinde yapılan düzenlemede, 1.1.2019 

tarihi sonrasında oluşacak devreden KDV’nin iadesi konusunda düzenleme yapılmış olup, bu 

konu hakkında yukarıda 8. maddede açıklamalar yapılmıştır.  

 

18) Tasarının 18. maddesi ile VUK’nun “İncelemede Uyulacak Esaslar” başlıklı 140. 

maddesinde yapılan düzenlemeye göre, KDV iade incelemelerinin en fazla üç ay içinde 

bitirilmesinin esas olacağı, zorunlu hallerde ve sadece ilgili birim tarafından bu sürenin iki ay 

uzatılabileceğine dair yasal düzenleme yapılmaktadır.  

 

Bu düzenleme 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

Bu düzenleme tasarının 15. maddesi ile KDV Kanunu’nun mülga 60. maddesinde “İade 

süresi” başlığı altında yer verilen düzenlemelerdeki üç aylık süre ile paralellik göstermektedir. 

Diğer taraftan, devreden KDV’nin iadesine yönelik olarak ilgili birimler tarafından 

gerçekleştirilecek incelemelerde de bu süre bağlayıcı olabilecektir düşüncesindeyiz. Ancak bu 

konuda Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak tebliğlerde nihai açıklamalar yapılacaktır.  

 



 

 

Tasarının 22. maddesi ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde “Katma Değer 

Vergisi İade İncelemeleri Grup Başkanlığı” adı ile yeni bir grup başkanlığı ihdas 

edilecektir. Bu grup başkanlığı münhasıran katma değer vergisine ilişkin iade incelemeleri 

yapacaktır. 

 

19) Tasarının 19. maddesi ile 3568 sayılı Kanuna eklenen 8/A maddesine göre, Kanun 

kapsamında yetki almış SMMM’lere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve 

mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla 
5
, KDV iade raporu düzenlettirmeye, bu kapsamda 

rapor düzenleyecek SMMM’lerde aranacak nitelik ve şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade 

türlerini ve azami iade tutarlarını tespite ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye 

dair Maliye Bakanlığı’na yetki verilmektedir.   

 

Söz konusu madde metninin gerekçesinde “Öngörülen düzenlemeyle, katma değer vergisi 

iade sisteminde, indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin sonraki dönemlere 

devretmesi ve iade edilmemesi kuralı 1/1/2019 tarihinden itibaren kaldırılmaktadır. Bu 

nedenle, bu tarihten soma indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iadesi ile 

bu tarihten önceki devreden katma değer vergisinin yetki çerçevesinde iade edilmesi 

durumunda ortaya çıkacak ilave iş ve işlemlerin hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesini 

teminen, Maliye Bakanlığına, serbest muhasebeci mali müşavirlere maddede öngörülen 

sınırlar dahilinde iade raporu düzenlettirebilme konusunda yetki verilmektedir.” açıklamasına 

yer verilmiştir.  

 

Yasanın gerekçesinde, SMMM’lere verilecek KDV iadesi rapor yazma yetkisinin sadece 

devreden KDV’nin iadesi nedeniyle oluşacak iş yükünü azaltmak amaçlı olduğu gibi oldukça 

sınırlayıcı bir ifade kullanılmasına rağmen, yasa metninde bu yönde bir sınırlama 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte SMMM’lerin hangi iade türlerinde KDV iadesi raporu 

yazabileceklerini Maliye Bakanlığı belirleyecektir.  

 

Bu düzenleme 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

20) Tasarının 20. maddesi ile ÖTV Kanunu’nun “İhracat istisnası” başlıklı 5. maddesinde 

yapılan düzenlemelere göre; 

 

a) ÖTV Kanunu’na ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, 4458 sayılı Gümrük 

Kanunu’nun 95. maddesinin birinci fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış 

mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimi özel tüketim vergisinden istisna 

tutularak, yurtiçindeki üreticiler aleyhine oluşan haksız rekabetin önlenmesi amaçlanmıştır,  

 

b) Ayrıca, ihraç edilen mallarda olduğu gibi bu mağaza ve depolara teslim edilen malların da 

alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilerek ödenen özel tüketim 

vergisinin Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslara göre malları bu yerlere teslim 

edenlere iade edilmesine imkân sağlanmaktadır. 

 

Bu düzenleme Kanunun yayın tarihini izleyen ikinci ay başında yürürlüğe girecektir.  

 

                                                 
5
 Bilindiği üzere beyanname imzalama kavramı günümüz elektronik uygulamaları sonrasında “e-beyanname 

gönderme aracılık hizmeti” olarak uygulanmaktadır. Buna göre SMMM’ler ilgili tebliğler kapsamında e-
beyannamelerini onaylayarak gönderdikleri mükelleflerin KDV iadesi raporlarını (Maliye Bakanlığı tarafından 
yapılacak düzenlemeler çerçevesinde) yazabileceklerdir.  



 

 

 

 

Saygılarımızla, 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

EK: 

KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Tasarısı 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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