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6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7104 Sayılı kanun KDV Kanunu’nda yapılan düzenlemeler 
aşağıda özetlenmiştir: 

 
Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde ”Teslim” Konusu Kanun Metnine İşlenmiştir. 

7104 Sayılı Kanunun 1. Maddesiyle 3065 sayılı KDV Kanunu’nun “Teslim” başlıklı 2. Maddesinde değişiklik 

yapılmış  
 Arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslimin, arsanın tamamı yerine, konut veya işyerine 

karşılık arsa payı itibarıyla gerçekleştiği 

 Müteahhit tarafından yapılan işlemin de arsa payına karşılık, konut veya işyeri teslimi yapılmış 

olduğu,  
Kanun metnine işlenerek bu konudaki tereddütler ortadan kaldırılmıştır. 

 
Yürürlük tarihi: 06.04.2018 tarihinden sonra yapılan teslimlere uygulanmak üzere 

yürürlüğe girmiştir. 

 
Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Emsal Bedelin VUK-267’de Belirlenen Maliyet Bedeli Esasına 

Tespit Edileceği Düzenlenmiştir. 
7014 Sayılı Kanun’un 7. Maddesiyle KDV Kanunu’nun “Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti” başlıklı 27. 

Maddesine 6.fıkra eklenmiş ve: 

 Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin teslim bedelinin tespitinde müteahhit tarafından arsa sahibine 

bırakılan konut veya işyerinin VUK-267’nin ikinci fıkrasında yer alan maliyet bedeli esasına göre 
belirlenen tutarın esas alınacağı belirtilmiştir. 

 

Buna göre 06.04.2018 tarihinden sonra yapılacak arsa karşılığı inşaat işleri teslim bedelinin tespitinde 

VUK-267 ikinci fıkrasına göre ikinci sıra emsal bedel tespit yöntemi olan Maliyet Bedeli Esası 
kullanılacaktır. Maliyet Bedeli esası “Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeline toptan satışlar 

için % 5, perakende satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle tespit edilecektir. 
 

Yürürlük tarihi: 06.04.2018 

 
Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlarda Bu Satışları Yapanlar KDV Kanunu’na Mükellef 

Olarak Eklenmiştir. 
Bu Kanun’un 2. Maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Mükellef” başlıklı 8. Maddesine bir fıkra 

eklenmiş ve  
 Müzayede Mahallerinde yapılan satışlarda bu satışları yapanların KDV mükellefi olacağı kanun 

metnine işlenmiştir. 

Yürürlük tarihi: 06.04.2018 

 
Fazla ve Yersiz Hesaplanan KDV’nin İade Edilebilmesi İçin Satıcı Tarafından Alıcıya Geri 

Verilmesi Şartı Kanun Metnine İşlenmiştir. 
Bu Kanun’un 2. Maddesiyle Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Mükellef” başlıklı 8. Maddesine bir cümle 

eklenmiş ve  

 Fazla ve yersiz hesaplanan KDV’nin iadesi için satıcı tarafından alıcıya geri verilmesi şartı 

getirilmiştir. 
 

Yürürlük tarihi: 06.04.2018 

7104 SAYILI KANUN İLE KDV KANUNU ve  
DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER 
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Gümrüksüz Satış Mağazalarına Satılmak Üzere Yapılan Teslimler KDV’den ve ÖTV’den 
istisna tutulmuştur.  

Bu Kanun’un 3 üncü maddesiyle, KDV Kanunu’nun “İhracat Teslimi ve Yurt Dışındaki Müşteriler 
İçin Yapılan Hizmetler” başlıklı 12 nci maddesinde sayılan bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için 

gerekli şartlar genişletilerek  

 Gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan 

teslimler, ihracat teslimi sayılmak suretiyle KDV’den istisna tutulmuştur.  
 

Ayrıca Kanun’un 24 üncü maddesiyle de 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. 
Diğer taraftan, ihraç edilen mallarda olduğu gibi bu mağaza ve depolara teslim edilen malların da alış 

faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilerek ödenen ÖTV’nin,   Maliye 
Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre, mallan bu yerlere teslim edenlere iadesi sağlanacaktır. 

 
Yürürlük tarihi: 01.06.2018 

 

Bazı Teslim ve Hizmetler Tam İstisna Kapmasına Alınmıştır. 
Kanun’ un 4 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, kıymetli maden ve 

petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna” başlıklı 13 üncü 
maddesine 3 bent (k, l, m) eklenmiş ve aşağıda belirtilen teslim ve hizmetler tam istisna 

kapsamına alınmıştır. 

 Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak 

üzere okul, hastane, öğrenci yurdu, dini eğitim ve benzeri bazı tesislerin inşaasını yapanlara 
yapılacak teslimler KDV’den istisna edilmiştir. (13 madde k bendi) 

 Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere verilen sağlık hizmetleri istisna 

kapsamına alınmıştır. (13. Madde l bendi) 
 Teknokentlerde (4691), Arge ve Tasarım Merkezlerinde (5746), Araştırma Laboratuvarlarında 

(6550) Arge Yenilik ve Tasarım faaliyetinde bulunanlara yeni makine ve teçhizat alımları istisna 

kapsamına alınmıştır. (13. Madde m bendi) 
 

Yürürlük tarihi: 01.06.2018 

 
Bazı İşlem, Teslim ve Hizmetler Kısmi İstisna Kapsamına Alınmıştır. 

Kanun’un 5 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun kısmi istisnalara ilişkin 17 nci 
maddesinde yapılan değişiklikle aşağıda belirtilen işlemler kısmi istisna kapsamına alınmıştır. 

 Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri, 

 Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılması mümkün 

olmayan kırpıntıların teslimi, 

 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. 

 
Yürürlük tarihi: 01.06.2018 
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İkinci El Oto veya Taşınmaz Ticareti ile İştigal Eden Mükelleflerce KDV Mükellefi 

Olmayanlardan Alarak Vasfında Değişiklik Yapmadan Satılan Oto veya Taşınmaz Teslimleri 
Özel Matrah Uygulamasına Dâhil Edilmiştir. 

Kanun’un 6 ncı maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı 23 
üncü maddesinde yapılan değişiklikle, ikinci el oto ticareti veya taşınmaz ticareti ile iştigal eden 

mükelleflerin  

 KDV mükellefi olmayanlardan yâda 

 KDV mükellefi olanlardan istisna kapsamında alınarak satılan 

 
İkinci el oto ve taşınmazların tesliminde matrah özel matrah olarak tespit edilecek ve 

 Alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olarak belirlenmiştir. 
 
Yürürlük tarihi: 01.06.2018 

 

KDV İndiriminde Takvim Yılı Sınırı Kaldırılmış Yerine Takip Eden Takvim Yılı Sonuna Kadar 
İndirim İmkânı Getirilmiştir. 

Kanun’un 8 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu 
maddesinde yapılan değişiklikle; 

 İndirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna 

kadar kullanılabilmesine imkân sağlanmıştır.  

Böylelikle, özellikle geç gelen faturalarda gösterilen KDV tutarları için izleyen yıl sonuna kadar indirim 
imkânı tanınmaktadır.  

 
Yürürlük tarihi: 01.01.2019 

 
Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Hesaplanan ve Beyan Edilen KDV’nin İndirimine 

İmkân Sağlanmıştır. 

Kanun’un 8 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Vergi İndirimi” başlıklı 29 uncu 
maddesine 4.fıkra eklenmiş ve: 

 Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisinin, 

alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılmasına imkân tanınmıştır.  
Karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan 

katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır 
 

Yürürlük tarihi: 01.01.2019 
 

Bazı İstisnaya Tabi İşlemler Nedeniyle Yüklenilen KDV’lerin İndirimine İmkân Verilmiştir. 
Kanun’un 9 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “İndirilemeyecek Katma Değer 

Vergisi” başlıklı 30 uncu maddesinde yapılan değişiklikle; Kısmi istisna kapsamında olan aşağıdaki  

teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenen KDV’nin indirimine imkân sağlanmıştır. 
 Özel okul, üniversite ve yüksekokullar tarafından verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, 

 Öğrenci yurtları tarafından verilen bedelsiz yurt hizmetleri, 

 Kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, 

 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara 

bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları, 

 Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan 

gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi, 
 Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve 

yardım kurumlarına, 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan 

kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim 

ve hizmetler, 
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 Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır 

olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin 

uygulanması kapsamında yapılacak teslimler, 
 Serbest bölgelerde verilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç 

amaçlı yük taşıma işleri. 

 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. 

 

Yürürlük tarihi: 01.01.2019 
 

Zayi olan veya İstisna Kapsamında Teslim Edilen Sabit Kıymetlere İlişkin Yüklenilen Katma 
Değer Vergisinin İndirimi Faydalı Ömürlerini Tamamlama Durumlarına Göre Belirlenecektir. 

Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın 

sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisinin 
indirilemeyeceği ile ilgili 30. Maddenin c bendine istisna cümlesi eklenmiş ve: 

 
 Faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen 

amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin tamamı ile  

 
 Faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana 

tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan süreye isabet 

eden kısmının indirilebileceği düzenlenmiştir. 

 
Yürürlük tarihi: 06.04.2018 

 
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Olarak Dağıtılan Kazançlara İlişkin Türkiye’deki 

İşlemler Nedeniyle Satıcıya Ödenen ve Satıcı Tarafından da İlgili Vergilendirme Döneminde 

Beyan edilerek Ödenen Katma Değer Vergisi Alıcı Tarafından İndirilebilecektir. 
Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler 

dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirilemeyeceği ile ilgili 30. Maddenin d bendine 
istisna cümlesi eklenmiş ve: 

 Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin ithalde veya sorumlu 

sıfatıyla ödenen katma değer vergisinin yanı sıra Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen 
ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen katma değer 

vergisinin alıcı tarafından indirilebileceği düzenlenmiştir. 

 
Yürürlük tarihi: 06.04.2018 

 
Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Alıcı Tarafından Ödenmeyen Katma Değer Vergisi 

İndirim Konusu Yapılamayacaktır. 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İndirilemeyecek KDV” başlıklı 30. Maddesine  “e” bendi eklenmiş ve:  
 Vergi Usul Kanununun 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı 

tarafından ödenmeyen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı belirtilmiştir. 

 
Yürürlük tarihi: 01.01.2019 

 
KDV İadelerinde Talep Süresi 2 Yıl Olarak Kısıtlanmıştır.  

Kanun’un 10 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “İstisna Edilmiş İşlemlerde 

İndirim” başlıklı 32 nci maddesinde değişiklik yapılmış ve: 
 Tam istisna kapsamında indirim ve iade imkanı tanınan işlemler nedeniyle indirilemeyen Katma 

Değer Vergisinin iade işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar 

talep edilmesi şartıyla iade edileceği belirtilmiştir. 
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Yürürlük tarihi: 01.01.2019 

 
İmal Ettikleri Bizzat İhraç Eden İmalatçılara Yüklenilen KDV Yerine İhracat Bedelinin Belli 

Bir Oranına Kadar İade Yaptırabilme Konusunda Maliye Bakanlığına Yetki Verilmiştir. 
Kanun’un 10 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “İstisna Edilmiş İşlemlerde 

İndirim” başlıklı 32 nci maddesinde yapılan değişiklikle;  

 İmal 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. 

 
 

Süresi İçinde İadesi Talep Edilmeyen KDV’yi Gider Olarak Yazdırma ve İade Hakkı Doğuran 

İşlemlerle İlgili İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarı Belirlemesi Hususunda 
Cumhurbaşkanına Yetki Verilmiştir. 

Kanun’un 11 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Yetki” başlıklı 36 ncı maddesinde 
yapılan değişiklikle: 

 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 Cumhurbaşkanı’na yetki verilmiştir. 

 

Vergiye Uyum Düzeyi Yüksek Mükelleflerin İade İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin 
Maliye Bakanlığına Yetki Verilmiştir. 

Kanun’un 11 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Yetki” başlıklı 36 ncı maddesinde 
yapılan değişiklikle  

 Vergisel uyum düzeyi yüksek mükelleflerin iade işlemlerinin kolaylaştırılması, vergisel uyum 

düzeyi düşük olan riskli mükelleflerin iade işlemlerinin ise daha detaylı kontrol edilebilmesine 

yönelik usul ve esasların belirlenmesi hususlarında Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. 
 

İşletme Esasında Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazançlarında Talep Edenlere Hasılat 
Esaslı Vergilendirme Yöntemini Kullanma İmkanı Getirilmiştir. 

Bu Kanun’un 12 nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun mülga 38 inci maddesi “Hasılat 
esaslı vergilendirme” başlığıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir. 

 

Hasılat esaslı vergilendirme sistemine, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektörler ve meslek grupları 
kapsamında yer almak kaydıyla  

 Mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine,  

 Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilen mükelleflerden tercih edenler 

geçebilecektir.   
Ayrıca sisteme geçenlerin en az iki yıl sistemde kalması zorunludur. 

Hasılat esaslı vergilendirme sisteminde; 

 Belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamındaki gelir vergisi mükelleflerince ödenmesi 

gereken KDV, indirilecek KDV ile ilişkilendirilmeksizin, alıcılardan tahsil edilen KDV dâhil toplam 
hasılata sektör bazında belirlenen oranın uygulanması suretiyle hesaplanacaktır. 

 Mükellefler; kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen 

KDV’yi ve hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV’yi kazancın 
tespitinde işlemin mahiyetine göre gider veya maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla 

hesapladıkları KDV’yi kazancın tespitinde gelir olarak dikkate alacaklardır. 
 Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri ikinci sınıf 

tüccarlar için belirlenen ilgili haddin iki katına kadar olanları hasılat esaslı vergilendirme usulü 

kapsamına almaya Bakanlar Kuruluna; bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. 
 

Yürürlük tarihi: 01.01.2019  
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Maliye Bakanlığına, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için vergi 

ödemesinin uzatılması yetkisi verilmiştir. 
Bu Kanun’un 13 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun  “Verginin ödenmesi” başlıklı 

46 ncı maddesinde yapılan değişiklikle Maliye Bakanlığına: 
 İşletme 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 
 

 
Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen oyun 

yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur. 

Bu Kanun’un 14 üncü maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 20 nci maddesinde yapılan 
değişiklikle,  

 Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların, 

bu bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuş 
 KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkân tanınmıştır. 

 

Yürürlük tarihi: 01.01.2019 
 

Ticari plakaların elden çıkarılmasında vergilendirme esasları yeniden düzenlenmiştir. 

Bu Kanun’un 15 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Değer Artış Kazançları” başlıklı 
mükerrer 80 inci 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.  

Ayrıca bu Kanun’un 18 inci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 88 inci madde ile;  

 Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, yukarıdaki düzenlemenin 

yürürlük tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarına ilişkin olarak 
herhangi bir tarhiyat yapılmaması, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan, varsa 

açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi, tahakkuk eden tutarların terkin 
edilmesi, tahsil edilen tutarların ret ve iade edilmemesi düzenlenmiştir. 

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 

 
KDV iade incelemeleri için inceleme süresi 3 ay olarak belirlenmiştir. 

Bu 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 
 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’lere KDV İade Raporu Düzenleme Yetkisi Verilmiştir. 

Kanun’un 20 nci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Defter ve Belgelerle Diğer Kayıtların İbraz 
Mecburiyeti” başlıklı 256 ncı maddesinde yapılan değişiklik ve  

Kanun’un 23 üncü maddesiyle, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu’na eklenen “Serbest muhasebeci mali müşavirlere rapor düzenlettirme 

yetkisi ve sorumluluk” başlıklı 8/A maddesiyle Maliye Bakanlığına; 
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 SMMM’lere, beyannamelerini imzaladıkları dönem ve mükelleflerle sınırlı olmak kaydıyla, 

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yapılacak iadeye 

dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirmeye, 
 Bu kapsamda rapor düzenleyecek serbest muhasebeci mali müşavirlerde aranacak nitelik ve 

şartlar ile rapor düzenlenebilecek iade türlerini ve azami iade tutarlarını tespite, 

 Rapor düzenleme yetkisini, belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılan eğitimlere katılma ve 

başarılı olma şartına bağlamaya ve 
 Uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetki verilmiştir. 

 

Yürürlük tarihi: 06.04.2018 
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