
 

 
1. 

 

Covid-19 Aşılarındaki KDV Oranı İle Yatırım Teşvik Belgesi 

Kapsamındaki Yatırımlara İlişkin KDV'nin İadesine İlişkin 5047 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır 

 

31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” 

ile; 

 İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan 

yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla 

giderilemeyen KDV’nin iade edilmesi uygulamasının 2022, 2023 ve 2024 

yıllarında da sürdürülmesi sağlanmış, 

 Covid-19 aşılarındaki %1 oranlı KDV uygulaması 31.12.2022’ye kadar 

uzatılmıştır. 

Sözü edilen Cumhurbaşkanı Kararı’nın detayları ile ilgili açıklamalarımız aşağıda 

bilgilerinize sunulmaktadır. 

1. İmalat Sanayi Yatırımları Kapsamında 2022, 2023 ve 2024 Yıllarında Yapılan 

İnşaat Harcamaları Dolayısıyla Yüklenilen Vergilerin de İade Edilebilmesi 

Sağlanmıştır 

10.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Kanun ile Katma Değer 

Vergisi (KDV) Kanunu’nun geçici 37. maddesinde yapılan değişiklikle, imalat sanayi 

yatırımları nedeniyle yapılan inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iade 

edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da sürdürülmesi sağlanırken, madde 

kapsamındaki uygulamanın süresini beş yıla kadar uzatma konusunda 
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2. 

Akabinde, 30.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1950 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı” ile, sözü edilen uygulamanın süresi 2021 yılı sonuna kadar 

uzatmıştı. (31.12.2019 tarihli, 102 sayılı Duyurumuz) 

Bu defa, sözü edilen yetki Cumhurbaşkanınca tekrar kullanılarak, KDV Kanunu’nun 

geçici 37. maddesindeki düzenlemenin 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan inşaat 

harcamaları dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’ler için de 

uygulanması sağlanmıştır. 

Buna göre; 

 Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin 

inşaat işleri nedeniyle 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve 2022, 2023 

ve 2024 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen 

KDV altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 

 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin 

inşaat işleri nedeniyle 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve 2022, 2023 

ve 2024 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV izleyen yıl 

içerisinde, 

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacaktır. 

2. Covid-19 Aşılarına %1 Oranında KDV Uygulaması 31.12.2022’ye Uzatılmıştır 

23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” 

ile “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar”a geçici 

8. madde eklenmek suretiyle, Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının 

31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde KDV oranının %1 olarak 

uygulanması sağlanmıştı. 

Bu defa, 31.12.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “5047 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının 

tesliminde uygulanan %1 oranındaki (indirimli) KDV’nin geçerlilik süresi 31.12.2022 

tarihine kadar uzatılmıştır. 

https://vergiport.com/duyuru/Duyuru102.pdf


 

 
3. 

“5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı”nın Resmi Gazete’de yayımlanan haline ulaşmak 

için tıklayınız. 

         Saygılarımızla, 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211231-25.pdf

