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27.02.2018 tarihinde TBMM’ye sevk edilen “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile yapılması planlanan 
değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir. Tasarıda yer alan düzenlemeler TBMM’de kabul edilmesi 
durumunda belirlenen tarihlerde yürürlüğe girecektir. 

Kanun Tasarısına göre; 

İndirim yoluyla giderilemeyen vergi, sonraki dönemlere devretmesi ve iade edilememesi kuralı 
değiştirilmiş ve 01.01.2019 tarihinden itibaren indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi 
sağlanmıştır. Tasarıya göre, devreden KDV’nin 12 ay süre ile indirim yoluyla giderilememesi halinde, 
bu süreyi izleyen 6 ay içinde talep edilmesi şartıyla iade edileceği kuralı getirilmiştir. 

01.01.2019 tarihi itibariyle birikmiş olan devreden KDV’nin ise, VUK hükümlerine göre ayrı bir 
hesapta izleneceği, bu tutarın ödenecek KDV veya iade edilecek KDV hesaplarına mahsup 
edilebileceği, ancak sonraki döneme devredilemeyeceği ve iade edilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Maliye Bakanlığı, ayrı bir hesapta izlenen bu tutarı uygun gördüğü bir zamanda sektörler ve işletme 
büyüklükleri dikkate alınarak kısmen veya tamamen iade etmeye, mükellefin vergi dairesine olan 
borçlarına mahsup etmeye veya gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 
yazdırmaya yetkilidir. 

İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek erbabı, satışları nedeniyle hesaplanan 
KDV dahil toplam hasılatına sabit bir vergi uygulayacakları “hasılat esaslı vergilendirme” sistemi 
getirilmiştir. 

Buna göre, ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edenler ile serbest meslek erbabı, Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenen sektörler ve meslek grupları kapsamında yer alanların talep etmeleri 
halinde, KDVK’nın 28’inci maddesinde belirlenen en yüksek oranı aşamayacak şekilde belirlenen 
oranda hesaplayacakları KDV’yi indirilecek KDV ile ilişkilendirmeksizin beyan ederler ve öderler.  

Katma değer vergisinin indirime konu edilebilmesi için, işlemin gerçekleştiği takvim yılı içinde 
kanuni defterlere kayıt yapılması kuralı, takvim yılını takip eden yılın sonu olarak yeniden 
belirlenmektedir. 

İlişkili kişilerden emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak yüksek bedelle yapılan mal ve hizmet 
alışlarında, alıcı taralından yüksek bedel üzerinden indirim hesaplarına kaydedilmiş katma değer 
vergisinin, satıcı tarafından ödenmiş olması şartıyla, indirimine imkan tanınmaktadır. 

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin teslim ve hizmet nedeniyle hesaplanmış olan katma değer 
vergisinin indirim konusu yapılabilmesine izin verilmektedir. 

Faydalı ömürlerini tamamlayan ve kısmi istisna kapsamında teslime konu edilen veya zayi olan 
amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin indirimine imkan 
sağlanmaktadır. 

Mükelleflerin katma değer vergisi iadelerini üç ay içerisinde alabilmelerine, aksi takdirde kendilerine 
faiz ödenmesine imkanı sağlanmaktadır. 

İhracatın teşvik edilmesi kapsamında, ihraç edilen mallar nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin 
iadesinde, genel oranın geçilmemesi kaydıyla, ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade 
yapılmasına imkan sağlanmaktadır. 



 
 

  

İşletme hesabı esasına göre defler tutan küçük işletmelere, aylık katma değer vergisi beyannamelerine 
göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın 

sonuna kadar ödeme imkanı getirilmektedir. 

Grup şirketlerine, aralarında en az %50 oranında iştirak ilişkisi bulunmak kaydıyla, katma değer 
vergisi açısından grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis edilebilmesi konusunda idareye yetki 
verilmektedir. 

Kısmi istisna kapsamına giren bazı işlemler için, yüklenilen katma değer vergisine indirim imkanı 
getirilmek suretiyle, bu işlemleri yapanlar üzerindeki vergi yükü hafifletilmektedir. 

Ar-Ge, yenilik ve tasarını faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarına ilişkin katma değer 
vergisi istisnası kalıcı hale getirilmektedir. 

Teknokentlerde yapılan oyun yazılımları istisna kapsamına alınmaktadır. 

Sağlık sektörünün teşvik edilmesi kapsamında, Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara verilen sağlık 
hizmetleri istisna kapsamına alınmaktadır. 

Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemi katma değer vergisinden istisna edilmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme 
yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, yaygın din eğitimi verilen tesisler, 
gençlik merkezleri, gençlik ve izcilik kamplarının inşa edilmesine ilişkin satın alınan mal ve hizmetler 
katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır. 

Hurda ve atık mahiyetinde olan konfeksiyon kırpıntılarının kayıt altına alınması ve tekrar ekonomiye 
kazandırılması için bunların teslimlerinin katma değer vergisinden istisna tutulması yönünde 
düzenleme yapılmaktadır. 

Katma değer vergisi mükelleflerince mükellef olmayanlardan alınan ve vasfında önemli bir değişiklik 
yapılmaksızın satılan kullanılmış araç veya taşınmazların tesliminde matrahın, alış bedeli düşüldükten 
sonra kalan tutar olacağına ilişkin özel matrah belirlenmektedir. 

Arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa payı teslimi karşılığında konut veya işyeri teslimini esas alan yeni 
bir uygulamaya geçilmektedir. 

İndirimli orana tabi işlemlerde, işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra, bu teslimlere 
ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin iade edilebilmesine imkan sağlanmaktadır. 

Gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler katma değer vergisinden ve 
özel tüketim vergisinden istisna tutulmak suretiyle, yerli işletmeler aleyhine oluşan rekabet eşitsizliği 
giderilmektedir. 

 

 

Saygılarımızla. 
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