
 
 
 
 
 
 

 

Sirküler Numarası :    2018 / 06    

  5 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan  Katma 

  Değer  Vergisi  Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 

Konusu :  Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:18) ile 7104 sayılı Kanun’la 

  KDV Kanunu’nda yapılan değişikliklerle ilgili açıklamalar 
   

  yapılmıştır  

 

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni 

Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna 

 

1. İstisnadan Yararlanacak 

Alıcılar İstisnadan;  
– 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji 

geliştirme bölgesinde,  
– 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,  
– 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında  
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlar yararlanır. 

 

2. İstisna Kapsamına Giren Teslimler 
 

Münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere, yeni makina ve 

teçhizat alımlarında uygulanır.  
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde bulunanlara istisna kapsamında teslim edilecek makina 

ve teçhizatın, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde kullanılması gerekir. Ar-Ge, 

yenilik ve tasarım faaliyetlerinin kapsamı ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.  
İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu 

edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Diğer taraftan, makina ve 

teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmez. 

 
3. İstisnanın Uygulaması  

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen alıcılar, teknoloji geliştirme bölgesi 

ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma 

laboratuvarlarında faaliyette bulunduklarına ve satın alacakları makina ve teçhizatı Ar-Ge, 

yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacaklarına dair ilgili birimlerden alacakları belge ile 

KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar. 

Başvuruda bulunanlar tarafından istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesi 

elektronik ortamda sisteme girilir. 

 

İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara 

elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi 
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(EK:27) verilir. 
 
 
 
 

 

4. Makina ve Teçhizatın Üç Yıl İçinde Belirlenen Faaliyetler Dışında Kullanımı 

veya Elden Çıkarılması 

 

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının 

başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması, 

elden çıkarılması veya kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi 

ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan 

vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini 

gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar 
 
 
 
 

 

5. İstisnanın Beyanı 

 

Bu istisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslimler, KDV beyannamesinde yer alan 

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

Giren İşlemler" tablosunda 331 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir. 
 
Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslimlerin KDV hariç 

tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslimlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde 

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

KDV" sütununa “0” yazmalıdır. 
 

İstisna kapsamında mal alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna belgesini vergi 

dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan 

makina ve teçhizat listesinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla 

uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır. 
 
 
 

 

Bilgilerinize Sunulur 

 

Saygılarımızla 
 
 
 
 
 
 

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. 
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