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KONU: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO 18) İLE YAPILAN YENİ
DÜZENLEMELER Ⅱ.
Tebliğin (II/B) kısmının 12 inci bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunla 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine eklenen (j) bendine
göre, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz,
elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin
inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal
teslimleri ile hizmet ifaları 1/4/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den
istisnadır.
İstisnadan Yararlanacak Alıcılar; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan
organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler, Kooperatifler
Kanunu ile küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi ana sözleşmesi hükümlerine göre kurulmuş
küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri faydalanır.
Küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin bu istisnadan faydalanabilmesi için, arsanın tapu
sicilinin küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi adına tescil edilmiş olması ve bu arsanın küçük
sanayi sitesi inşa edilmesine uygun olduğunun uygulama imar planı veya yetkili idarelerce
verilecek ruhsat veya onay ile tevsik edilmesi gerekmektedir.
İstisna Kapsamına Giren İşlemler; Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin
içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi, içme, kullanma ve atık su
arıtma tesisi, doğalgaz, elektrik ve haberleşme tesislerine ilişkin altyapı işleri ile yolların
yapımına ilişkin organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler
ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine yapılan teslim ve hizmetler,
Küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine
yapılan teslim ve hizmetler girmektedir.
İdari bina, sosyal tesisler, spor tesisleri ve benzeri tesislerin yapım işlerine ilişkin organize
sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamına
girmez.
Organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler ve küçük sanayi
sitesi yapı kooperatiflerinin makina, teçhizat, demirbaş, mobilya, mefruşat ve benzeri alımları
istisna kapsamında değerlendirilmez.
Bunların tamir, bakım ve onarımına ilişkin mal ve hizmet alımları istisna kapsamında
değerlendirilmez.
Örnek: Başkent Organize Sanayi Bölgesi, mevcut kapasiteyi artırmak amacıyla arıtma
tesisinin yıkılarak yeniden inşa edilmesine, doğalgaz tesislerinin ise yıllık bakım ve onarımının
yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu arıtma tesisinin yeniden inşasına yönelik olarak
Başkent Organize Sanayi Bölgesine yapılacak teslim ve hizmetler KDV’den istisna olup,
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doğalgaz tesislerinin yıllık bakımı ile onarımına ilişkin teslim ve hizmetler bu istisna kapsamına
girmez.
İstisnanın Uygulanması; Organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan
iktisadi işletmeler ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri, hazırlanan proje kapsamında
istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmetlere ilişkin bir liste hazırlarlar. Söz konusu proje ve
bu proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir.
Mükellef KDV yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda
bulunur. Vergi dairesi Tebliğ ekinde (EK:26)’da yer alan belgeyi düzenleyerek mükellefe verir.
Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mal ve hizmetin alımı sırasında satıcılara
verilir ve istisna kapsamında işlem yapılması talep edilir.
Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak
saklanır.
İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili
gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen mala ilişkin
bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır
Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde proje
kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilir. Revize sonrası
istisna kapsamına giren alışların istisna kapsamında alınabilmesi için istisna belgesinin revize
ettirilmesi gerekir.
İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize
edilmesi durumunda, istisna belgesindeki sürenin de revize ettirilmesi gerekir.
İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna
belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır.
Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından
doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır.
İstisnadan yararlanmak isteyen mükelleflerin, istisna belgesinin imza ve kaşe tatbik edilmiş
bir suretini mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcıya vermeleri gerekmektedir.
Bu yazı olmadan istisna uygulanması halinde, ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden
teslim veya hizmeti yapan mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan alıcı da
müteselsilen sorumludur.
Kendisine teslim veya hizmetin istisna kapsamına girdiğini gösteren belge verilen satıcı
mükelleflerce, başka bir şart aramaksızın istisna kapsamında işlem yapılır.
Daha sonra işlemin, istisna için ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları baştan taşımadığı ya da
şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza,
faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranır.
Satıcının iade talebi ise yukarıda açıklanan şekilde değerlendirilir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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