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                                     İstanbul, 17.10.2019 

 

    SİRKÜLER (2019/73) 

 

Konu: KDV Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 

 

15.10.2019 tarih 30919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir;  

 

a) KDV Uygulama Genel Tebliğinin “II.B-5.1 Yatırım teşvik belgesi makine techizat teslimleri ile 

yazılım ve gayri maddi hak satışları ve kiralamalarında istina” bölümünde altıncı paragraf 

aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.  

 

“Taşıt araçlarıda makine ve teçhizat kapsamına girmez. Bu nedenle otomobil, panel, arazi taşıtı, 

minibus, otobüs (Belediyeler ile İl Özel İdareleri ve bunları bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına 

sahip oldukları şirketlerce şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olan 

minibüs ve otobüsler hariç) kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru 

haiz olan çekiciler hariç) gibi taşıt araçları istisnadan yararlanamaz.” 

 

Buna göre yapılan değişiklik sonucu 15.10.2019 tarihinden itibaren Belediyeler ile İl Özel İdareleri ve 

bunları bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehiriçi yolcu 

taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olan minibüsler istisna kapsamına alışmıştır. 

 

b) KDV Uygulama Genel Tebliğinin “II.B-7.1 Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlerde 

İstisna” bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir.  

 

“Diğer taraftan, ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan 

kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile 

istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma, geliştirme ve test faaliyetlerine 

yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin teslimi de bu istisna kapsamında değerlendirilir. 

 

c) KDV Uygulama Genel Tebliğinin “II.B-12 Konut ve İşyeri Teslimlerinde İstisna” bölümüne 

aşağıdaki paragraf eklenmiştir.  

 

“Alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan 

döviz transferleri; 

 

 Döviz transferine ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya işyerine ilişkin 

bilgilere (proje adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) yer verilmesi veya, 

 Dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişi tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına 

gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya işyerine ilişkin bilgileri (proje 

adı, adresi, bağımsız bölüm numarası) içeren bir muvafakatname verilmesi 

 

kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilir. 

 



 
 

 
 

(*) Sirkülerimizde yapılan açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, tereddüt edilen konularda görüş ve destek 
alınmasını tavsiye ederiz. Sirkülerimizde yer alan açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerden doğabilecek 
zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 
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Yapılan değişiklikle konut ve işyeri teslimlerinde alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler 

gerçekleştirilen Türkiye’ye döviz transferlerei belirlenen şartlarda istisna uygulamasında 

Türkiye’ye getirilen döviz olarak kabul edilmiştir. 

 
d) KDV Uygulama Genel Tebliğinin “II.B-15 Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel 

İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna ” bölümüne 

aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

“Mülkiyeti, Türkiye Diyanet Vakfında bulunmakla birlikte, anılan Vakıf tarafından karşılıksız, süresiz 

ve geri dönüşümsüz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen madde kapsamındaki ibadethane 

ve din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla bağışta bulunan söz konusu Vakfa yapılan teslim ve 

hizmetler de istisna kapsamındadır.”  

 

e) KDV Uygulama Genel Tebliğinin “IV/B-3” ve (IV/C-3) bölümlerind yer alan “nihai” ibareleri 

Tebliğ metninden çıkartılmıştır.  

 
Böylece İTUS ve HİS Sertifilarının iptal edilmesi ile ilgili olarak olumsuz rapora dayanılarak 

yapılan tarhiyatın yargı kararları ile terkin edilmesi halinde mükelleflere tekrar sertifika 

verilebilecektir.  Önceki uygulamada nihai yargı kararı aranmakta iken artık nihai yargı kararı 

aranmadan sertifika verilebilecektir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.  
 
 
 
 


