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7 SERİ NOLU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 
 

04.10.2016 Tarihli ve 29847 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri Nolu Katma 

Değer Vergisi Tebliği ile bazı düzenlemelere açıklık getirilmiştir. 

Büyük Yatırımlara İlişkin İstisna 

Yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 Milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım 

öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar 

indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi, izleyen yıl talep edilmesi halinde mükellefe 

iade edilecektir. 

 

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler vergi 

ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile tahsil edilecektir. 

 

Mükellefler söz konusu düzenlemeden 31.12.2023 tarihine kadar faydalanabilecektir. 

 

Bakanlar Kurulu uygulamadan yararlanacak asgari sabit yatırım tutarını sektörler itibariyle 

veya topluca 50 Milyon Türk Lirasına indirmeye veya 1 Milyar Türk Lirasına çıkarmaya yetkilidir. 

 

Büyük Yatırımlara İlişkin İstisnanın Beyanı 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ortaya çıkan KDV istisna tutarının beyanında 

mükellefler, talebin yapılacağı döneme ait KDV beyannamesinin "İstisnalar-Diğer İade Hakkı 

Doğuran İşlemler" kulakçığının "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunun 440 kod 

numaralı "Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Asgari 500 Milyon TL Tutarında Sabit Yatırım 

Öngörülen Yatırımlar” satırını seçecektir. 

 

Büyük Yatırımlar Kapsamında Ortaya Çıkan ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen 

KDV’nin İadesinde Aranacak Evraklar 

- Standart iade talep dilekçesi, 

- İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,  

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi, 

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, 

- Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği, 

-Yatırım teşvik belgesinde belirtilmemiş olması halinde, yatırımın asgari sabit 

yatırım tutarını sağladığını tevsik eden belgenin onaylı örneği, (Yatırım tamamlanıncaya 

kadar, değişiklik olmaması kaydıyla, bir defa verilir.) 
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Tahvil Alımında Verilen Finansman Hizmetlerinin İstisnası 

Tahvil ihracında tahvil teslimi ile birlikte tahvili satın alanlar tarafından verilen finansman 

hizmetinin karşılığı olan faiz/kupon ödemeleri istisna kapsamında olacaktır. 

 

Vergi İndirimi  

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin, yurtdışından 

temin edilen hizmetler dolayısıyla sorumlu sıfatıyla ödenmiş KDV’ler ile ithalat işlemlerine ilişkin 

ödenmiş KDV’lerin indirimi kabul edilecektir. 

 

ÖTV Kanunu Kapsamındaki Borçlara İlişkin Mahsuben KDV İadesi Yapılmayacaktır. 

Mükellefler indirim yoluyla telafi edemediği KDV’ler ile ilgili olarak mahsup talebinde 

bulunabilir.  

 

Mahsup talebi; 

- Vergi dairelerince takip edilen amme alacakları, 

- İthalat sırasında uygulanan vergiler, 

- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları, için talep edilebilir. 

 

Buna göre mükellefler, Özel Tüketim Vergisi Kanunundan doğan borçlarına ilişkin 

mahsuben iade talebinde bulunamayacaktır. 

 

 

Saygılarımızla, 


