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KDV, KURUMLAR, DAMGA, HARÇLAR VE 6736 SAYILI KANUNDA 

DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 

  

ÖZET: 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı 

Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 488 

sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 6736 sayılı Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ve diğer bazı Kanunlarda 

değişiklikler yapılmıştır.  

  

Yukarıda yer alan Kanunlarda yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:  

 

1. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt 

içi veya yurt dışı taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetlerinin 

damga vergisi ve harç istisnasından yararlanabilmesine ilişkin münhasıran yük 

taşıma işlerini yüklenen firmalar olmaları gerektiğine ilişkin kanuni düzenleme 

kaldırılmıştır.  

  

2. Uluslararası yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerin yurda 

getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetlerine ilişkin 

olarak damga vergisi ve harç istisnası getirilmiştir.  

                                    
3. Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki yazılım ve 

gayri maddi hak satış ve kiralamaları KDV’den istisna edilmiştir.  

  

4. İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;  

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara 

ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı 

aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer 

vergisinin altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,  

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara 

ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna 

kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin izleyen yıl 

içerisinde, talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunmasına 

ilişkin düzenleme yapılmıştır.  
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Söz konusu düzenleme 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup; teşvik belgesine konu yatırımın 

tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi zıyaı cezası uygulanarak iade 

tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek ve bu vergiler ve cezalarda 

zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana 

geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlayacaktır.  

 
5. KDV Kanunun 29’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında yer aldığı üzere vergi 

nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği 
vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek 
sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve 
katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli 
kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya 
özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden  temin 
ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenmektedir. 6770 
sayılı Kanun ile getirilen hüküm uyarınca mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye 
Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı 
içinde nakden iade edilebilecektir.  

6. Bakanlar Kuruluna, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin 
birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim 
faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde 
sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları 
ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi 
dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği 
kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75'e kadar indirimli 
uygulatma ve, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap 
dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı 
kurumlar için ayrı ayrı veya birlikte farklılaştırma yetkisi verilmiştir.  

  
7. KVK 32/A-2/b maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu her bir il grubu, stratejik 

yatırımlar veya maddede belirtilen yerler için yatırıma katkı oranını %55' i, yatırım 
tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise%65' i geçmemek 
üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını %90' a kadar indirimli uygulatmaya, yetkili 
kılınmıştır. 6770 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile mükelleflerin 2017 takvim 
yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi 
kapsamındaki yatırım harcamaları için, Kurumlar Vergisi Kanununun İndirimli 
Kurumlar Vergisi başlıklı 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" 
ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde 
ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde 
uygulanacaktır.  

  
8. 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ancak Kasım ve Aralık 

aylarında vergi ve SGK prim ödemelerini yapamayan ve haklarını kaybedenler için 
Kanuni düzenleme yapılmış olup; haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı 
sonuna kadar yaparak Kanun hükümlerinden faydalanabileceklerdir.                     
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