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DUYURU 410 

 

Konu: Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hk.  

7104 Sayılı  “Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”   06.04.2018 tarih ve 30383 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Söz konusu Kanun ile getirilen düzenlemelerden önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir. 

 

1.KDV İndirimi Hakkı Takvim Yılını Takip Eden Takvim Yılı Sonuna Kadar 

Kullanılabilecek (Yürürlük:1.1.2019) 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinin (3) numaralı fıkrasında yapılan 

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

takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmıştır. 

 

2. Değersiz Alacaklara İlişkin Önceden Kesilen Faturalarda Gösterilen KDV 

İndirilebilecektir(Yürürlük:1.1.2019) 
 

Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinin (4) numaralı fıkrasında yapılan 

değişiklikle, Vergi Usul Kanununun 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin 

hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisinin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme 

döneminde indirim konusu yapılmasına imkan tanınmıştır. Ancak  Vergi Usul Kanununun 323. 

maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde 

gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır. 

Ayrıca Katma Değer Vergisi Kanununun 30. maddesinde yapılan düzenleme ile de Vergi 

Usul Kanununun 322. maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından 

ödenmeyen katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacaktır. 

 

3.Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Konusu Düzenlenmiştir (Yürürlük: Yayımı 

tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde) 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 2. maddesinin (5) numaralı fıkrasına yapılan ekleme ile 

arsa karşılığı inşaat işlerinde; arsa sahibi tarafından konut veya işyerine karşılık müteahhide arsa 

payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya işyeri teslimi 

yapılmış sayılacaktır. 

Yine Katma Değer Vergisi Kanununun 27. maddesine yapılan ekleme ile arsa karşılığı 

inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya 

işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki 

maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarın esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. 

Madde gerekçesine göre “bu durumda, 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.” 
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4. Taşınmaz ve Araç Alım Satımı İle İştigal Edenlerin KDV Mükellefi 

Olmayanlardan Yaptıkları Alımların Satışında  KDV Matrahı Yeniden Tanımlandı 

(Yürürlük: Yasanın yayımını izleyen ikinci aybaşında) 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 23. maddesine yapılan ekleme ile ikinci el motorlu 

kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi 

olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında 

esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde 

matrahın, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

5. İade Talebinde Süre Sınırlaması (Yürürlük:1.1.2019) 

 

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanununun 32. maddesi uyarınca, Kanunun 11 (Mal 

ve hizmet ihracatı istisnası), 13 (araçlar, petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarda istisna), 

14 (taşımacılık istisnası) ve 15 inci (diplomatik istisna) maddeleri ile 17 nci maddenin (4) 

numaralı fıkrasının (s) bendi1 uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve 

benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden 

hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya 

hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer 

Vergisi, yapılan değişiklik uyarınca işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim 

yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, tespit edilecek 

esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacaktır. 

 

6. Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde, Ar-

Ge, Yenilik, Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılacak Yeni Makine ve Teçhizat Tesliminde ve 

Bağışlanacak Tesislerin İnşası Dolayısıyla Bağışta Bulunacaklara Yapılan Teslim ve 

Hizmetlerde KDV İstisnası (Yürürlük: Yasanın yayımını izleyen ikinci aybaşında) 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler 

eklenerek, söz konusu teslim ve hizmetler vergiden müstesna tutulmuştur. 

k) 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 Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası 

dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler, 

l) Sağlık Bakanlığınca 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 (Türkiye’de 

yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer 

teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.), 
m) 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki 

teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 

sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 
                                                           
1 Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel 

bilgisayar programları 
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kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 3/7/2014 tarihli ve 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 (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 veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi 

alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında 

alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini 

gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.),” 

 

7. Zayi Olan veya Hurda Kapsamında Teslim Edilen Amortismana Tabi İktisadi 

Kıymetlerin Alımında Yüklenilen KDV Tutarlarının İndirimine İlişkin Düzenleme 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 30. maddesine yapılan ilave ile Vergi Usul Kanununun 

315. maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra 

zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin 

yüklenilen katma değer vergisi 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 indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. 
 

8. Katma Değer Vergisinde Hasılat Esaslı Vergilendirme (Yürürlük:1.1.2019) 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun mülga 38. maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” 

başlığıyla  yeniden düzenlenmiştir. Maddeye göre ticari kazancı işletme hesabı esasına göre 

tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden 

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanlar, talep 

etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil)  bedel 

üzerinden, bu Kanunun 28. maddesi uyarınca belirlenen en yüksek oranı geçmemek üzere, 

Bakanlar Kurulunca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle 

hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin 

beyan ederek öderler. 

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirilen mükellefler, kazançlarının 

tespitinde kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen katma 

değer vergisi ile hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri katma değer 

vergisini işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla 

hesapladıkları katma değer vergisini gelir olarak dikkate alırlar. 
Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe bu usulden 

çıkamazlar. 
 

9.KDV İndirimi Kabul Edilen Bedelsiz Teslim ve Hizmetler (Yürürlük:1.1.2019) 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 30. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 

değişiklik yapılarak kısmi istisna kapsamında olan; 

 - 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,  
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- 3065 sayılı Kanunun 17.  maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve 

kuruluşlara2 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. maddesinin (1) numaralı fıkrasında 

sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak 

yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan 

sağlanmak suretiyle işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükü kaldırılmıştır. 

 

10. Transfer Fiyatlandırması Yolu İle Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlara İlişkin 

Yurtiçinde Ödenen KDV’nin İndirilmesi (Düzeltilmemesi) İmkânı 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 30. maddesine yapılan ekleme uyarınca transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu sıfatıyla 

ödenen katma değer vergisinin yanı sıra yurt içindeki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı 

tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin alıcı 

tarafından indirilebileceği, yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen 

giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi indirim konusu edilemez. Ancak bu 

düzenlemeden “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde 

veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi” hariç tutulmuştu. Bu defa yapılan değişiklik 

ile transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin yurt içindeki 

işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili vergilendirme 

döneminde beyan edilerek ödenen katma değer vergisi de bu düzenlemeden hariç tutulmuştur.  

 

Kanun metni için tıklayınız.    

 

Durum bilgilerinize sunulur.  

        

          Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 

 

 
                                                           
2 Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, 

döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu 

menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar. 
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