
 

 

 

 

İstanbul, 4.2.2017 
 

 

DUYURU 379 
 

Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği (Seri No:10) hakkında. 

03.02.2017 Tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği 

(Seri No:10) ile KDV uygulamasına yönelik kimi düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır. Bunlardan 

önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir.  
 

a. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde 

KDV İadesi 

DUYURU 377’de KDV Kanununa eklenen geçici 37. madde ile imalat sanayiine yönelik 

yatırım teşvik belgesi kapsamında; 

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 

işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla 

telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma 

değer vergisi izleyen yıl içerisinde, 

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacağı açıklanmıştı. 

Söz konusu iade işlemlerinin usul ve esasları belirlenmiştir. 

İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat 

ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal 

alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak 

koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır. 

İade, 

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 

işlerinde 2017 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2017-30/6/2017) yüklenilen ve bu süre içinde 

indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Temmuz/2017, en geç Mayıs/2018 dönemine 

ait KDV beyannamesine, 

– Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 

işlerinde 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2017-31/12/2017) yüklenilen ve bu süre içinde 

indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV için en erken Ocak/2018, en geç Kasım/2018 dönemine ait 

KDV beyannamesine, 

– 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat 

işlerinde 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV 

için en erken Ocak/2018, en geç Kasım/2018 dönemine ait KDV beyannamesine 

dahil edilerek talep edilebilir. İadesi talep edilecek tutar, talebin yapılacağı döneme ait KDV 

beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı 

Doğuran İşlemler” tablosunun 442 kod numaralı “İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi 

Kapsamındaki İnşaat İşleri” satırında beyan edilir. 

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz 

edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat 

aranmadan yerine getirilir. 
Mükelleflerin bu işlemden 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. 
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Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu 

veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. 
 

b. İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinde Yılı İçinde de Nakden KDV İadesi 

Alınabilecektir 

Konut teslimlerinde %1 ya da %8 KDV oranı uygulanması, ancak girdilerin %18 oranında 

KDV’ye tabi olması inşaat sahiplerinin KDV’nin bir kısmını indirim yolu ile giderememelerine sebep 

olmaktadır. 

Bugüne kadar satılan bir daire ile ilgili yüklenip de indirim yolu ile giderilemeyen KDV, satış 

yılı içinde mahsuben, takip eden yıl içinde ise nakden iade edilebilmekteydi. 

6770 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen 

teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde 

indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan mahsuben iade edilmeyen 

verginin yılı içinde nakden iadesiyle ilgili sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleri belirlemeye 

Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Tebliğde yapılan düzenleme ile bu yetki çerçevesinde, indirimli orana tabi konut 

teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi 

kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür. 

 
                                                                                               

                                                                                                                                    Saygı ile, 

                                                                                                            ERİŞ YMM LTD. ŞTİ. 

 


