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GEÇİCİ MADDE 30- (6322 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle eklenen madde; Yürürlük: 15.06.2012) 

31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk 

Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve 

takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi, izleyen yıl talep edilmesi 

halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, 

iade edilen vergiler, vergi ziyaıcezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil 

edilir. Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren 

durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.  

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 
 
 
MADDEYE İLİŞKİN YORUM VE AÇIKLAMALAR : 

 
 
Yatırım yapan KDV mükelleflerinin en önemli sorunu, yatırım harcamaları nedeniyle yüklendikleri KDV’leri 
indirmekle beraber indirimle giderilememe durumunda KDV’yi finanse etmek zorunda kalmalarıdır.  
 
Yatırımcıları finansal yüke maruz bırakan ve yatırım hacminin daralmasına yol açan bu durumun giderilmesinde 
KDV Kanunu’nun 13/d maddesi önemli rol oynamaktadır. Ancak bahsi geçen maddenin kapsamı teşvik belgesine 
bağlanmış olan yatırım projelerinde, KDV’siz temin edilmesi uygun görülen makine ve teçhizatla sınırlıdır.  
 
Teşvik belgesine bağlı da olsa bir yatırım için gerekli olan inşaat harcamalarını KDV yükünden korumak için ilave 
bir istisna hükmüne ihtiyaç duyulmuştur.  
 
Yukarıdaki geçici 30 uncu madde bu ihtiyacı karşılamak amacıyla konulmuştur.  
 
Yukarıdaki maddeye ilişkin gerekçe metni şöyledir : 
 
“Madde 23- Madde ile, 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri 
kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlar 
kapsamında, inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi 
edilemeyen katma değer vergisinin, izleyen yıl içerisinde bu kapsamda işlemleri bulunan mükelleflere 
iade edilmesi öngörülmektedir. Bu büyüklükteki yatırımlar için bina-inşaat giderleri önemli bir harcama 
kalemi oluşturmakta; yatırımın başlangıç aşamasında ortaya çıkan bu yüksek maliyet, yatırımcılar için 
caydırıcı olabilmektedir. Düzenlemeyle, yüksek tutarlı stratejik yatırımlar için, yatırım aşamasında 
Devlet katkısı sağlamak suretiyle bu tur yatırımların teşvik edilmesi ve kısa surede ekonomiye 
kazandırılması amaçlanmaktadır. 
 
Getirilen teşvik ile aynı zamanda inşaat sektörü ve bu sektöre girdi tedarik eden birçok alt sektörde 
canlanma sağlanarak yatırımların ve istihdamın artırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 
Yatırımın ilgili mevzuat hükümlerine göre tamamlanamaması halinde, iade edilen vergiler vergi 
ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.” 
 
Yatırım harcamalarının KDV’si tüm yatırımcıların ortak sorunudur.  
 

 KDV Kanunu 13/d maddesi ve yukarıdaki Geçici 30 uncu madde bu sorunu kısmi olarak yani teşvik belgesine 
bağlı yatırımlarda makine teçhizat ile sınırlı şekilde ve inşaat harcamaları yönünden yatırım teşvik belgesi yanı 
sıra 500 milyon liralık yatırım hacmi ve stratejik yatırım olma şartları aranmak suretiyle çözülmüştür.  
 
Bu kapsamlara giremeyen  yatırımcıların KDV yükünün ortadan kaldırılmasını sağlayacak yasal düzenlemelere de 
ihtiyaç bulunmaktadır. 
 

  Bu maddeyle ilgili olarak Maliye Bakanlığı herhangi bir düzenleme yapmamıştır. Ancak, iade talebi 429 nolu VUK 
Genel Tebliği’nin (2B) nolu ekinde yer alan internet ortamında gönderilecek form dilekçe ile yapılacaktır. Bu iade 
talebi için dilekçenin 4 nolu tablonun 20. Satırı kullanılacaktır. 


