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Sirküler Numarası : 2018 / 04 

Kanun Adı : 

7104 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlar 

İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 

Konusu : 

7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar 

ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 06/04/2018 tarihli ve 30383 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlandı. 

  

 

7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06/04/2018 tarihli ve 30383 

sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

 

Söz konusu Kanun ile aşağıdaki kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. 

- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

- 492 sayılı Harçlar Kanunu 

- 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu 

- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 

- 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

  

Söz konusu düzenlemelere ilişkin genel kurallar aşağıdaki gibidir. 

 

A. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU  

  

1. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Teslim Ve Teslim Bedelinin Tespiti. 

 

7104 sayılı Kanun’un 1’inci maddesi ile KDV Kanunu’nun “Teslim” başlıklı 2. 

maddesinin (5) numaralı fıkrasına eklenen cümleyle; arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa 

sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine müteahhide kalacak 

konut veya işyerlerine isabet eden arsa payı itibarıyla gerçekleştiğini, müteahhit tarafından 

yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya işyeri teslimi olduğu düzenlenmiştir 

 

Ayrıca Kanunun 7. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Emsal Bedeli 

ve Emsal Ücreti” başlıklı 27. maddesinde yapılan değişiklikle; arsa karşılığı inşaat işlerine 

ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya 

işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267. maddesinde yer alan maliyet bedeli esasına göre 

belirlenen tutarın esas alınacağı düzenlenmiştir.  

(Yürürlük tarihi: 06.04.2018 tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak 

üzere yürürlüğe girmiştir) 



2 
 

 

 

 

 

 

2.  Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlarda Mükellef Ve Fazla Ve Yersiz 

Ödenen KDV’nin İadesi  

 

7104 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile müzayede mahallerinde yapılan satışlarda 

bu satışları yapanlar, bu gibi sebeplerle fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazineye ödenen 

vergi, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre işlemi yapan mükellefe iade 

edilir hükmü ile müzayede mahallerinde yapılan satışlarda, bu satışları yapanlar (icra 

daireleri, mahkeme satış memurlukları vb.) katma değer vergisi mükellefi olarak 

sayılmıştır. Ayrıca fazla ve yersiz ödenen verginin de iadesi öngörülmüştür.  

(Yürürlük tarihi: 06.04.2018) 

 

3. Gümrüksüz Satış Mağazalarına Satılmak Üzere Yapılan Teslimler 

KDV’den Ve ÖTV’den İstisna Tutulmuştur. 

 

7104 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi ile yapılan değişiklikle, gümrüksüz satış 

mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler, 

ihracat teslimi sayılmak suretiyle KDV’den istisna tutulmuştur.  

                      

Ayrıca, yine bu Kanun’un 24 üncü maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 

“İhracat istisnası” başlıklı 5 inci maddesinde yapılan değişiklikle, Özel Tüketim Vergisi 

Kanunu’na ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, gümrüksüz satış mağazalarında 

satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimler ÖTV’den istisna 

tutulmuştur. 

(Yürürlük tarihi: 01.06.2018) 

 

4. Tam İstisna Kapsamına Alınan Teslim Ve Hizmetler. 

  

7104 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile ; KDV’nun 13. maddesine yapılan ilavelerle 

bazı teslim ve hizmetler Tam İstisna kapsamına alınmıştır. Tam istisna kapsamına giren 

işlemler nedeniyle yüklenilen KDV'ler indirim konusu yapılabilmekte, indirilemeyen 

vergiler ise iade edilmektedir. İlave teslimler aşağıdaki gibidir.  

(Yürürlük tarihi: 01.06.2018)  

 

a) Bağışlanmak üzere yapılan bazı tesislere yapılan teslimler KDV’den istisna 

edilmiştir. 

b) Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere verilen sağlık 

hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır. 

c) Yeni makine ve teçhizat alımları istisna kapsamına alınmıştır. 
 

5. Bazı İşlem, Teslim Ve Hizmetler Kısmi İstisna Kapsamına Alınmıştır. 

 

7104 sayılı Kanun’un 5’inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun kısmi 

istisnalara ilişkin 17 nci maddesinde yapılan değişiklikle aşağıda belirtilen işlem, teslim ve 

hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır. 

(Yürürlük tarihi: 01.06.2018) 
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Buna göre aşağıdaki işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır. 

 

 

 

a) Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri, 

b) Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan, aynen veya onarılmak suretiyle 

kullanılması mümkün olmayan kırpıntıların teslimi, 

c) Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin 

verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile 

transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve 

terminal hizmetleri. 

 

6.  İkinci El Oto Satışlarında Kdv Matrahı Satış Ve Alış Arasındaki Fark 

Olarak Belirlendi. 
 

 7104 sayılı Kanun’un 6. maddesi ile ; KDVK’nun “Özel Matrah Şekilleri” 

başlıklı 23. maddesinde yapılan değişiklikle, ikinci el oto alış satışlarında özel matrah şekli 

belirlenmiştir. Buna göre, bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya 

taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenmiştir.  

(Yürürlük tarihi: 01.06.2018) 

 

7.  İndirim Ve İadeye İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır. 

 

7104 sayılı Kanun’un 8’inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun  “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu maddesinde yapılan değişiklikle; 

 

a) Sonradan ortaya çıkan giderler veya yapılan ıskontolar dolayısıyla yüklenilen 

KDV’nin iade hesabına dahil edilmesine imkan sağlanmıştır. 

(Yürürlük tarihi: 06.04.2018) 

 

b) KDV indiriminde takvim yılı sınırı takip eden takvim yılı sonuna kadar 

uzatılmıştır. 

(Yürürlük tarihi: 01.01.2019) 

 

c) Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer 

vergisinin indirimine imkan sağlanmıştır. 

(Yürürlük tarihi: 01.01.2019) 

 

8. İstisna Edilmiş İşlemlerde İndirim Yoluyla Giderilemeyen Katma Değer 

Vergisinin İadesinin Talep Edilebileceği Süre Belirlenmiştir. 

 

 7104 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile KDVK’nun “İstisna Edilmiş İşlemlerde 

İndirim” başlıklı 32. maddesinde yapılan değişiklikle; istisna edilmiş işlemlerde indirim 

yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin talep edilebileceği süre 2 yıl 

olarak belirlenmiştir.  

(Yürürlük tarihi: 01.01.2019)  
 

9.  İmal Ettikleri Malları Bizzat İhraç Eden İmalatçılara, İhracat Bedelinin 

Belli Bir Oranına Kadar İade Yaptırabilme Hususunda Maliye Bakanlığına Yetki 
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Verilmiştir. 
 

7104 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile KDVK’nun 32. maddede yapılan 

değişiklikle imal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara, yüklenilen katma değer 

vergisi yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yaptırabilme 

hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.  

(Yürürlük tarihi: 01.01.2019) 

 

10. Bakanlar Kuruluna, Süresi İçinde İadesi Talep Edilmeyen KDV’yi Gelir 

Ve Kurumlar Vergisi Matrahlarının Tespitinde Gider Olarak Yazdırma Ve İade 

Hakkı Doğuran İşlemlerle İlgili İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarı 

Belirlemesi Hususunda Yetki Verilmiştir. 
 

7104 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile KDVK’nun “Yetki” başlıklı 36. maddesinde 

yapılan değişiklikle Bakanlar Kuruluna, süresi içinde iadesi talep edilmeyen katma değer 

vergisini gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade 

hakkı doğuran işlemlerle ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarın belirlenmesi 

hususunda yetki verilmiştir.  

(Yürürlük tarihi: 06.04.2018)  
 

11. Vergiye Uyum Düzeyi Yüksek Mükelleflerin İade İşlemlerinin 

Kolaylaştırılmasına İlişkin Maliye Bakanlığına Yetki Verilmiştir. 
 

Ayrıca yine 36. maddede yapılan değişiklikle Maliye Bakanlığına; vergisel uyum 

düzeyi yüksek mükelleflerin ile vergisel uyum düzeyi düşük olan riskli mükellefler için 

farklı usul ve esasların belirlenmesi konusunda yetki verilmiştir.  

(Yürürlük tarihi: 06.04.2018) 

 

12.  Hasılat Esaslı Vergilendirme Yöntemi Getirilmiştir 

 

7104 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile KDVK’nun mülga 38 inci maddesi “Hasılat 

esaslı vergilendirme” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. Düzenleme ile küçük ölçekli 

mükelleflerin hasılat esaslı vergileme ile sisteme uyumu kolaylaştırılmıştır.  

(Yürürlük tarihi: 01.01.2019) 

 

13.  Maliye Bakanlığına, İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan 

Mükellefler İçin Vergi Ödemesinin Uzatılması Yetkisi Verilmiştir. 

 

7104 sayılı Kanun’un 13 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun  “Verginin ödenmesi” başlıklı 46 ncı maddesinde yapılan değişiklikle Maliye 

Bakanlığına, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin ödemeleri gereken 

verginin ödeme zamanını, beyannamenin verildiği ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar 

uzatma yetkisi verilmiştir. 

(Yürürlük tarihi: 01.01.2019) 

 

14. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Ve İhtisas Teknoloji Geliştirme 

Bölgesinde Üretilen Oyun Yazılımlarının Teslimi KDV’den İstisna Tutulmuştur. 

 

7104 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 

Geçici 20 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas 
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teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların, bu bölgelerde ürettikleri oyun 

yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur. 

 

 

 

Ayrıca, yine bu madde ile KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen 

vergilerin indirimine imkan tanınmıştır.  

(Yürürlük tarihi: 01.01.2019) 

 

 B. GELİR VERGİSİ KANUNU 

 

1. Ticari Plakaların Elden Çıkarılmasında Vergilendirme Esasları Yeniden 

Düzenlenmiştir. 

7104 sayılı Kanun’un 15. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun Değer Artış 

Kazançları” başlıklı mükerrer 80. maddesinde yapılan değişiklikle, Taksi, dolmuş, minibüs 

ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların 

tamamı, plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna 

tutulmuştur.  

(Yürürlük tarihi: 06.04.2018)  

 

Öte yandan, bu Kanun’un 21 inci maddesiyle, Harçlar Kanunu’na bağlı (2) sayılı 

tarifede yapılan düzenlemeye göre; taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait 

ticari plakaların devrine ilişkin kağıtlarla ilgili işlemlerden, alım satım bedeli üzerinden 

binde 30 oranında noter harcı alınacaktır. 

(Yürürlük tarihi: 06.04.2018) 

 

C. VERGİ USUL KANUNU 

 

1.  KDV İade İncelemeleri İçin İnceleme Süresi 3 Ay Olarak Belirlenmiştir. 

 

7104 sayılı Kanun’un 19 uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “İncelemede 

Uyulacak Esaslar” başlıklı 140 ıncı maddesinde yapılan değişiklikle, KDV iade 

incelemeleri için inceleme süresinin 3 ay olarak belirlenmiş, ayrıca bu sürenin zorunlu 

hallerde ve sadece ilgili birim tarafından 2 ay uzatılabileceği yönünde düzenleme 

yapılmıştır. 

 

(Yürürlük tarihi: 01.01.2019 tarihinden sonraki vergilendirme dönemlerine 

ilişkin yapılacak incelemelerde uygulanmak üzere 01.01.2019) 

 

2. SMMM’lere KDV İade Raporu Düzenleme Yetkisi Verilmiştir. 

 

7104 sayılı Kanun’un 19. maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun “Defter ve 

Belgelerle Diğer Kayıtların İbraz Mecburiyeti” başlıklı 256. maddesinde yapılan değişiklik 

Maliye Bakanlığına; serbest muhasebeci mali müşavirlere beyannamelerini imzaladıkları 

dönem ve mükellefler ile sınırlı olarak KDV Kanunu kapsamında yapılacak iadeye 

dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirilmesi yetkisi verilmiştir.  

(Yürürlük tarihi: 06.04.2018)  

 

 

 



6 
 

Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 
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