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     İstanbul, 23.02.2017 

 

 
SİRKÜLER ( 2017/18) 

 

Konu: KDV Oranlarında Yapılan Değişiklik 

 

1) Konutların KDV Oranında Yapılan Değişiklik 

3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararının 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle konutlarda KDV 

oranına ilişkin düzenleme yapılmıştır. 

 

 03.02.2017 Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel 

Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair tebliğde (Seri No:10) bu konuya ilişkin ayrıntılı 

açıklamalara yer verilmiştir. 

 

Buna göre, net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan, büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf 

inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali 

de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın arsa birim 

m2 vergi değeri; 

 

(i)Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile 

kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden 

itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde; 

 

 500 TL ile 1.000 TL (1.000 TL hariç) arasında olan konutların tesliminde %8, 

 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde %18, 

  

(ii)Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri 

ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden 

itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;  

  

 1.000 TL ile 2.000 TL (2.000 TL dahil) arasında olan konutların tesliminde %8, 

 2.000 TL’nin üzerinde olan konutların tesliminde %18 

vergi oranı uygulanacaktır. 
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Öte yandan, 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Karar ile 

2007/13033 sayılı Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan 31/3/2017 tarihi 30/9/2017 

olarak değiştirilmiş ve böylelikle %18 oranında KDV'ye tabi konutların 30/9/2017 tarihine 

kadar teslimleri de %8 oranında KDV'ye tabi hale gelmiştir. 

 

2) İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinden Doğan KDV iadelerinin Yıl İçinde 

Nakden İade Alınabilmesi 

 

Bilindiği üzere, 6770 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 

29/2 nci maddesine eklenen cümle ile indirimli orana tabi işlemlerde, Maliye Bakanlığınca 

belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yıl içinde de nakden iade 

alınabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştı.  

  

Maliye Bakanlığı 10 Seri No’lu tebliğ ile bu yetkisini kullanarak, indirimli orana tabi konut 

teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep 

edilmesi kaydıyla nakden yapılmasını uygun görmüş ve bu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi 

Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere, yukarıdaki 

düzenlemeye ilişkin olarak aşağıdaki bölümü eklemiştir. 

 

“3.2.5. Yılı İçinde Nakden İade İşlemi 

Tebliğin (III/B-3.) bölümünde açıklanan indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan yılı 

içinde nakden iade tutarının hesaplanmasında Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünde yer alan 

açıklamalar, iade taleplerinin yerine getirilmesinde ise Tebliğin (III/B-3.2.1.) bölümünde 

yer alan açıklamalar geçerlidir. Ancak, 5.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, 

teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi 

halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte 

yapılır.” 

  

3) İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Yıllık KDV İade Alt Sınırı 10.000 TL’ye 

İndirilmiştir. 

 

Bilindiği üzere, indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili 

sınır; 2016 yılı için 20.600 TL,  2017 yılı için ise 21.400 TL olarak belirlenmiştir.   

  

Diğer taraftan, 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Karar ile;  

 İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınırın 2017 

yılı için 10.000 TL’ye indirilmesi,  

 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak 

yıllık iadelerde de bu tutarın dikkate alınması, 
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 2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınırın, bir önceki yıldaki tutarın, yeniden 

değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanması 

kararlaştırılmıştır. 

Buna göre, 2017 yılı içinde indirimli orana (%1 ve %8) tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen 

ve indirim konusu yapılamayan KDV’nin 10.000 lirayı aşan kısmı aylık dönemler itibariyle 

mahsuben iade edilebilecektir. 

Öte yandan, 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında 

yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacağından, 2016 yılı içinde mahsuben iade 

edilen tutarlardan sonra kalan 10.600 TL (20.600-10.000)’lik kısım, 2017 yılı Kasım KDV 

beyannamesine kadar nakden veya mahsuben iade alınabilecektir. 

4) İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinden Doğan KDV İadelerinin Yıl İçinde 

Nakden İade Alınabilmesi İmkanı Getirilmiştir. 

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2 nci maddesi uyarınca, indirimli 

orana tabi teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV 

tutarları yılı içerisinde sadece mahsuben iade edilebilmekte, nakden iade ise ancak izleyen 

yıl içerisinde talep edilmesi halinde mümkün olabilmektedir. 

6770 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu 

maddesinin (2) numaralı fıkrasına ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle 

eklenmiştir: 

“Ancak mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve 

hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebilir.” 

Bakanlar Kurulu, 2017/9759 sayılı Kararı ile Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu 

maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, 2017 yılında gerçekleştirilen ve Bakanlar 

Kurulunca indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen 

ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 10.000 TL’yi aşan” kısmının 

“yılı içinde iade” edileceğini ve “2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 

2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutarın dikkate alınacağını kararlaştırmış olup 

10.000 TL’lik bu tutar, 2018 ve sonraki yıllarda yeniden değerleme oranında artırılacak ve 

hesaplamada 50 TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmazken üstündeki tutarlar 100 TL’nin 

en yakın katına yükseltilecektir. 

KDV Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında 6770 sayılı Kanunla yapılan 

değişiklikle, Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili 

olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı 

Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan mahsuben iade edilmeyen verginin yılı içinde 

nakden iadesiyle ilgili sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleri belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 
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Maliye Bakanlığı da bu yetkisini 10 No’lu Tebliğ ile kullanmış ve “indirimli orana tabi 

konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri 

itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılmasını uygun görmüştür. 

Bu durumda indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadeleri, yılı içinde 

vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden iade alınabilecektir. 

 

Bilgilerinize sunarız.  

 

 

       Saygılarımızla, 

 

                                                                                        YORUM DENETİM VE YMM A.Ş. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


