
  Sirküler No:37 

                                                                                        12.08.2016 
 
 

İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul  ( 212 ) 603 01 87  
 

6728 SAYILI KANUNLA KDV KANUNUNDA YAPILAN YENİ 

DÜZENLEMELER. 

09.08.2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 Sayılı Yatırım 

Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 43. ve 

44. Maddelerinde 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 

1. KDV Kanunu 17/4-g Maddesinde Yapılan Düzenleme 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-g maddesinde yapılan düzenleme ile 

tahvil teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.  

6728 Sayılı Kanun ile birlikte; “elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil 

satın alınması sürecinde verilen finansman hizmetleri dâhil tahvil teslimleri” katma değer 

vergisinden istisna olacaktır. 

2. KDV Kanunu 17/4-u Maddesinde Yapılan Düzenleme 

Kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme süresi sonunda geri alınması şartıyla, her türlü 

varlık ve hakkın kaynak kuruluşlarca varlık kiralama şirketlerine devri katma değer vergisinden 

istisnadır. Aynı şekilde bu varlık ve hakların varlık kiralama şirketlerince kiralanması ve 

devralınan kuruma devri de katma değer vergisinden istisna olacaktır. 

Ayrıca söz konusu madde kapsamında bahsedilen kurumlara devredilen varlık ve hakların, 

satın alınmasında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen 

katma değer vergisi, devrin yapıldığı gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde 

gider olarak dikkate alınabilecektir. 

3. KDV Kanunu 17/4-y Maddesinde Yapılan Düzenleme 

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında; 

finansal kiralama şirketleri ile birlikte, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları 

da sat ve geri kirala kapsamında faaliyet gösterebilecektir. 

Yukarıda belirtilen kurumların bizzat kiracıdan satın alarak geriye kiraladığı her türlü 

taşınır ve taşınmazların, kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemleri, 

kiralamaya konu kıymet mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilmesi 

koşulu ile katma değer vergisinden istisna olacaktır. 

Ayrıca söz konusu madde kapsamında bahsedilen kurumlara devredilen kıymetlerin, satın 

alınmasında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma 

değer vergisi, devrin yapıldığı gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 

olarak dikkate alınabilecektir. 
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Bu düzenleme, 2/8/2013 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme ile taşınmaz mallar dışında taşınır mallar 

da sat ve geri kirala kapsamında KDV istisnasından faydalanabilecektir. 

 

4. KDV Kanunu 17/4-r Maddesinde Yapılan Düzenleme 

Sirkülerimizin 3 ve 4 maddelerinde bahsedilen kurumlara devredilen taşınmaz ve iştirak 

hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tarafından üçüncü kişilere satışında istisna hükmünden 

faydalanma şartı olan en az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında, söz konusu 

kurumların aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınacaktır. 

5. KDV Kanunu 30/d Maddesinde Yapılan Düzenleme 

 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesine göre Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

olarak dağıtılan kazançlar, 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 41. Maddesine göre işletme aleyhine oluşan farklar, 

nedeniyle ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenen katma değer vergisi, hesaplanan katma 

değer vergisinden indirilebilecektir.  

 Bu düzenleme sadece ithalde ve sorumlu sıfatıyla ödenen KDV için geçerlidir. 

Yurtiçindeki ilişkili kişi veya kurum durumundaki KDV Mükelleflerinden yapılan mal veya 

hizmet alımları için ödenen KDV’yi kapsamamaktadır. 

 Ayrıca bu düzenleme Kurumlar Vergisi 12.Madde kapsamındaki Örtülü Sermaye 

üzerinden ödenen Katma Değer Vergisini kapsamamaktadır. 

 

 

  
Saygılarımızla, 


