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Kat Karşılığı İnşaat İşleri 
 
Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklik uyarınca arsa karşılığı konut veya işyeri 
inşaat işlerinde arsa sahibi ve müteahhit arasında gerçekleşen karşılıklı teslimler trampa 
niteliğinde sayılacaktır. 
 
Arsanın bir iktisadi işletmeye dâhil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve sürekli 

bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan arsa payı 

teslimi KDV’ye tabi olacaktır. Ancak arsa sahibinin, arızi bir faaliyet olarak arsa payını konut 

veya işyeri karşılığında müteahhide teslimi KDV’ye tabi değildir. 

Müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payının karşılığı olarak yapılan konut veya işyeri 

teslimlerinde, konut veya işyerinin Vergi Usul Kanunu’nun 267/2 maddesinde yer alan ikinci 

sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı üzerinden KDV uygulanır. Katma değer 

vergisi bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule 

düşen hissenin bedele katılması mecburi olduğundan, genel idare giderleri ve genel giderlerden 

konut veya işyerine düşen hissenin arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedele dâhil edilmesi 

gerekmektedir. 

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. 

 

İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra Yapılan Alımlar ve İskontolar 
 
Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklik uyarınca indirimli orana tabi teslim ve 
hizmetler nedeniyle ilgili dönemden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan iskontolar 
dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin iade hesabına 
dâhil edilmesine imkan sağlanmıştır. 
 
Bu kapsamda, indirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, işlemle ilgili olarak yapılan 
garanti, reklam, royalty, know-how, isim hakkı, ciro primi gibi harcamalar ve iskontolar 
nedeniyle satıcılar tarafından yüklenilen KDV’nin, indirim hesaplarına dâhil edildiği 
vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilecektir.  
 
Zayi Olan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler (ATİK) için Yüklenilen KDV 
 
Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklik uyarınca, faydalı ömürlerini tamamladıktan 

sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen ATİK’lere ilişkin yüklenilen KDV’nin 

tamamı ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen 

ATİK’lere ilişkin yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirilebileceği 

düzenlenmiştir. 

“SON DÖNEMDE VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER” 
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* ATİK’in faydalı ömrünü tamamladıktan sonra zayi olması veya istisna kapsamında teslim 

edilmesi halinde bu kıymetin alımında yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV’nin indirim 

hesaplarından çıkarılmasına gerek bulunmamaktadır. 

* ATİK’in faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olması veya istisna kapsamında teslim edilmesi 

durumunda, bu kıymetin alımında yüklenilen KDV’nin, faydalı ömrünün işletmede kullanılan 

süresine isabet eden kısmı için herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır. ATİK’in zayi 

olduğu veya istisna kapsamında teslim edildiği tarih itibarıyla faydalı ömrünün kalan kısmına 

isabet eden yüklenilen KDV’nin ise indirim konusu yapılması mümkün değildir.  

 

Örtülü Olarak Dağıtılan Kazaca isabet Eden KDV 
 
Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklik uyarınca, 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 KDV alıcı tarafından indirilebilecektir.  
KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, Transfer fiyatlandırması yoluyla 
örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin; Yurt dışından temin edilen hizmetler dolayısıyla 
sorumlu sıfatıyla ödenmiş KDV’ler, İthalat işlemlerine ilişkin ödenmiş olan KDV’ler, Yurt 
içindeki işlemlerde mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefler tarafından ilgili 
vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen KDV’lerin indirim hesaplarından 
çıkarılmasına gerek bulunmamaktadır. 
 
Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna  
 
Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ile organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi 
sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve 
küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından 
oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den istisna 
kılınmıştır. 
 
Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi 
 
KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ile 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 belirtilmiştir. 
 
İzaha Davet 
 
KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişikliğe göre; İzaha davet kapsamında olan ve izahı 
kabul edilen mükellefler hakkında özel esaslar uygulanmayacaktır.  

İdari araştırma aşamasında, mükellef tarafından söz konusu işlemin gerçekliğine yönelik 
sunulan karşı delillerin değerlendirilmesi, idari araştırmayı yürüten birimdeki (mükellefin ilgili 
dönemde bağlı olduğu vergi dairesindeki) müdür ve bir müdür yardımcısının da katılacağı üç 
kişilik bir komisyon tarafından yapılacaktır. Karşı deliller incelemeye başlanmış olması halinde 
inceleme elemanına, incelemeye başlanmamışsa ilgili komisyona sunulacaktır. 
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Yapılan izahın izaha davet komisyonlarınca yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından Vergi 
Usul Kanunu 370. maddede öngörülen işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda incelemeye 
veya takdire sevk işlemleri yapılan mükellefler de aynı şekilde özel esaslara alınacaktır. 

İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna 
 
Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişikliğe göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen 

yeni makina ve teçhizatın, Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz KDV 

mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere teslimi 31.12.2019 tarihine kadar 

KDV’den müstesnadır. Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer almayan makina ve teçhizat 

teslimlerine istisna uygulanmayacaktır. 

İstisna kapsamında teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması 

gerekmektedir. Makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. 

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen mükellefler, sanayi sicil belgelerini 

ibraz ederek alacakları makina ve teçhizatı imalat sanayiinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla 

birlikte KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvururlar.  

İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik 

olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir. Vergi 

dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar tarafından 

satıcılara verilir.  

Söz konusu istisna belgesi kapsamında satış yapan mükellef düzenlediği faturada makina ve 

teçhizatın cinsi ile birlikte GTİP numarasını da belirtir. İstisna belgesi ekinin ilgili bölümünü 

fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. 

Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda sisteme girerler. 

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu 

belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen 

makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu 

bölüm de onaylanır. 

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının 

başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii dışında kullanılması, elden çıkarılması veya 

kiralanması 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. 

 

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve 

Teçhizat Teslimlerinde İstisna 

Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişikliğe göre Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas 
teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,   araştırma 
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laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri KDV’den 
müstesnadır. 
 
İstisna kapsamında teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması 

gerekmektedir. Makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. 

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen alıcılar, teknoloji geliştirme bölgesi ile 

ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma 

laboratuvarlarında faaliyette bulunduklarına ve satın alacakları makina ve teçhizatı Ar-Ge, 

yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacaklarına dair ilgili birimlerden alacakları belge ile KDV 

yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar. 

İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik 

olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir. 

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar 

tarafından satıcılara verilir. Söz konusu istisna belgesi kapsamında makina ve teçhizat satan 

mükellef, istisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını 

belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım 

bilgilerini elektronik ortamda sisteme girerler. 

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu 

belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen 

makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu 

bölüm de onaylanır. 

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, elden 

çıkarılması veya kiralanması 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. 
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