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İstanbul, 30.12.2019 

DUYURU 458 

 
 

Konu: Teşvik belgeli yatırımlara ilişkin kimi yatırımı özendirici uygulamaların süresinin 

uzatılması, gecikme zammı ve tecil faizi oranlarının düşürülmesi hk  

  

1. 2020 ve 2021 Yıllarında Gerçekleştirilecek İmalat Sanayiine Yönelik Teşvik Belgeli 

İnşaat Harcamalarına İlişkin KDV İade Konusu Edilebilecek 

 

KDV Kanununun geçici 37. maddesi uyarınca imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi 

kapsamında;  

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

nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yıllarının 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, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 2019 yılı sonuna kadar indirim 

yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi 

mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, 

vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler 

ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği 

tarihi takip eden takvim yılı başında başlar. 

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip 

eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir. 

30.12.2019 Tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu 

Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)” uyarınca Katma Değer Vergisi 

Kanununun, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat 

işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iade edilmesi 

hakkındaki geçici 37 nci maddesi, mezkur maddede düzenlendiği şekilde, 2020 ve 2021 yıllarında 

yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi için de uygulanacaktır. 

 

2. 2020,2021 ve 2022 Yıllarında Gerçekleştirilecek İmalat Sanayiine Yönelik Teşvik Belgeli 

Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Daha Yüksek Oranlarda Uygulanabilecek 

 

Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9. maddesi uyarınca “Mükelleflerin 2017, 2018 ve 2019 

takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım 

harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde “%55”, “%65” ve “%90” 

şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla “%70”, “%80” ve “%100” şeklinde ve (c) bendinde “%50” 

şeklinde yer alan kanuni oran ise “%100” şeklinde uygulanır. 

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden 

her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.” 

30.12.2019 Tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu 

Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)” uyarınca, 2012/3305 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) 

düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 

yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi 

indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 
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15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz 

oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği 

kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem 

yapılmaksızın uygulanacaktır. 

 

3. Gecikme Zammı Oranı Düşürüldü  

 

Bilindiği üzere “6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci 

Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak 

Üzere % 2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)” ile 6183 sayılı Kanunun 51. 

maddesi uyarınca amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden 

itibaren (02.10.2019 tarihinden itibaren) her ay için ayrı ayrı % 2 oranında gecikme zammı 

uygulanmaktaydı. Bu oran, 30.12.2019 Tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “6183 Sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan 

Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)” ile 30.12.2019 tarihinden itibaren aylık %1,6 olarak 

uygulanacaktır. 

 

4. Tecil Faizi Oranı Düşürüldü  

 

30.12.2019 Tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C 

Sıra No: 5) ile halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı Tebliğin yayımı tarihinden 

itibaren yıllık %15 olarak belirlenmiştir.  

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden 

itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık  %15 oranında tecil faizi 

uygulanacaktır. 

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme 

alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için 

geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanması 

gerekmektedir. 

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak 

ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit 

tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu 

Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %15 oranında tecil faizi uygulanacaktır. 

Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin belirli 

yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan tecil 

faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak tespit edilecektir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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