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KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 42 Seri No.lu Tebliğ 

Yayımlandı 

 

28.05.2022 tarih ve 21849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 42 Seri No’lu KDV Tebliğ 

ile daha önce 7394 sayılı Kanunla 

 Yabancılara KDV istisnası kapsamında teslim edilen konut veya iş yerinin elde 

tutma süresinin 3 yıla çıkarılması, 

 Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin yüklenilen 

KDV’nin iadesine ilişkin düzenlemenin istisna uygulaması kapsamına alınması, 

 Elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de üreten mükelleflere verilen mühendislik 

hizmetlerinin 31.12.2023 tarihine kadar KDV'den istisna edilmesine 

ilişkin yapılan değişiklikler hakkında düzenlemeler ve açıklamalar yapılmıştır. 

1- Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin KDV istisnası 

uygulaması  

31.12.2025 tarihine kadar, İmalat sanayine ve turizme yönelik yatırım teşvik belgesi 

kapsamında yapılan inşaat işlerine ilişkin mal hizmet teslimlerinin KDV’den istisna 

olmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Bu istisnadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayii ile turizme yönelik düzenlenmiş 

bir yatırım teşvik belgesine sahip olması gerekmekte olup, bu belgenin Kanunun yürürlük 

tarihinden önce düzenlenmiş olması istisna uygulanmasına engel değildir. 

İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, 

hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde 

kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna 

inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır. 

İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefler KDV yönünden 

bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi alınması gerekmektedir. 



 
 

 

 

Bu istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin yapıldığı döneme 

ait KDV beyannamesinin "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, 

"Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 339 kod numaralı “İmalat Sanayii ile 

Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerine İlişkin Teslim ve 

Hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir. 

Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerin KDV 

hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait 

belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, 

"Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalıdır. 

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin 

ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu 

ve teminat aranmadan yerine getirilir. 

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri 

vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 

10.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM 

raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine 

getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. 

2- Elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de üreten mükelleflere verilen 

mühendislik hizmetlerinin 31.12.2023 tarihine kadar KDV istisnası 

İstisnadan, münhasıran Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri sonucunda 

geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükellefler yararlanır. 

Bu çerçevede, elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım 

teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetleri belgedeki tutarla sınırlı olarak 

istisna kapsamındadır. Belgede mühendislik hizmetine isabet eden tutarın açıkça yer 

almaması halinde tutar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından ayrıca teyit edilir. 

Söz konusu düzenleme tam istisna mahiyetindedir. İstisnadan yararlanmak isteyen yatırım 

teşvik belgesi sahibi mükellef, istisna kapsamında temin edeceği mühendislik hizmetine 

ilişkin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine başvurur. 

İstisna uygulanan mühendislik hizmetleri nedeniyle yüklenilen KDV, hizmet ifa edenler 

tarafından indirim konusu yapılabilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade edilir. 



 
 

 

 

3065 sayılı Kanunun geçici 42’nci maddesine göre, yatırımın tamamlanmaması halinde, 

zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile 

birlikte tahsil edilir. 

Bu istisna kapsamında yapılan mühendislik hizmetleri, hizmetin yapıldığı döneme ait KDV 

beyannamesinin "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna 

Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 340 kod numaralı “Elektrik Motorlu Taşıt 

Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetleri” satırı aracılığıyla 

beyan edilir. 

Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu hizmetlerin KDV hariç tutarı, 

"Yüklenilen KDV" sütununa bu hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen 

toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" 

sütununa “0” yazmalıdır. 

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin 

ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu 

ve teminat aranmadan yerine getirilir. 

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri 

vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 

10.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM 

raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine 

getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. 

 

Yer verilen konular hakkında ek bilgi istenildiğinde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz 

 

          Saygılarımızla 


