
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

DUYURU: 01.03.2018/14 
  

(ÖNEMLİ) 
 

 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI  

MECLİSE SUNULMUŞTUR 
 
27.02.2018 tarihinde detayları kamuoyuna yansıyan “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 
27.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunulmuş bulunmaktadır. 
 
Son derece önemli ve devrim niteliğinde düzenlemeler içeren Tasarı ile, KDV’nin işletmeler 
üzerinde finansman yükü oluşturmayan bir yapıya dönüştürülmesi, uygulama kolaylığının 
sağlanması, kayıtlı ekonomiye geçişin özendirilmesi, küçük işletmelerin uyum yükümlülüklerinin 
kolaylaştırılması, yatırım, üretim ve ihracatın teşvik edilmesi ile ilgili yapısal reformlara devam 
edilmesi amaçlanmaktadır. 
 
Tasarı’da yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir: 

 
 KDV Kanunu’nun uygulamaya başlandığı 01.01.1985 tarihinden bugüne kadar, indirim 

yoluyla telafi edilemeyen ve sonraki döneme devreden KDV’lerin, idareye tanınan yetki 
çerçevesinde ve yıllara yayılı bir şekilde, mükellefe iade edilebilmesine imkan 
sağlanmaktadır. 
 

 KDV’nin indirime konu edilebilmesi izin, işlemin gerçekleştiği takvim yılı içinde kanuni 
defterlere kayıt yapılması kuralı, takvim yılını takip eden yılın sonu olarak yeniden 
belirlenmektedir. 
 

 İhracatın teşvik edilmesi kapsamında, ihraç edilen mallar nedeniyle yüklenilen KDV’nin 
iadesinde, genel oranın geçilmemesi kaydıyla, ihracat bedelinin belli bir oranına kadar 
iade yapılması mümkün kılınmaktadır. 
 

 İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler ile serbest meslek erbabının, 
satışları nedeniyle hesaplanan KDV dahil toplam hasılatlarına, sabit bir oran 
uygulayacakları “hasılat esaslı vergilerine sistemi” getirilmektedir. 
 



 
 

 

 

 İşletme hesabi esasına göre defter tutan küçük işletmelere, aylık KDV beyannamelerine 
göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar 
ödeme imkanı sağlanmaktadır. 

 
 Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarına ilişkin KDV 

istisnası kalıcı hale getirilmektedir. 
 

 Teknokentlerde yapılan oyun yazılımları KDV istisnası kapsamına alınmaktadır. 
 

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

 Kurumsallaşmanın teşvik edilmesi amacıyla, adi ortaklıkların sermaye şirketine 
dönüşmesi işlemi KDV’den istisna edilmektedir. 
 

 İlgili 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 olarak satın alınan mal ve hizmetler KDV’den istisna tutulmaktadır. 
 

 Hurda ve atık mahiyetinde olan konfeksiyon kırpıntılarının kayıt altına alınması ve tekrar 
ekonomiye kazandırılması için bunların teslimlerinin KDV’den istisna tutulması yönünde 
düzenleme yapılmaktadır. 
 

 Faydalı ömürlerini tamamlayan ve kısmi istisna kapsamında teslime konu edilen veya zayi 
olan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin indirimine imkan 
sağlanmaktadır. 
 

 Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin teslim ve hizmet nedeniyle hesaplanmış olan 
KDV’nin indirim konusu yapılabilmesine izin verilmektedir. 

 
Kanun’un TBMM’deki görüşmeleri tarafımızca yakinen takip edilecek, gelişmeler ve yenilikler 
bilahare duyurulacak ve yukarıda belirtilen düzenlemelere ilişkin detaylı açıklamalarımızı içeren 
Rehber ve Bültenlerimiz yakın bir süre içerisinde sizlerle paylaşılacaktır. 
 

Saygılarımızla,   


