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İMALAT SANAYİNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİK 
BELGESİ KAPSAMINDA YAPILAN YATIRIMLARA 
İLİŞKİN İNŞAAT İŞLERİ NEDENİYLE YÜKLENİLEN 

KDV’NİN İADE TALEP SÜRESİ UZATILDI 
 

ÖZET : 

 

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan 

yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla 

giderilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde   KDV 

Kanunu geçici 37’nci maddede belirtilen usuller çerçevesinde belge 

sahibi mükellef iade edilebilmesine ilişkin süre,  2020 ve 2021 yıllarına 

uzatıldı. 

 

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37’nci maddesinde yer alan 

düzenleme aşağıdaki gibidir: 

 

“Geçici Madde 37 

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; 

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin 

inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 

2019 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma 

değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde, 

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin 

inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen ve 2017, 2018 ve 

2019 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen 

yıl içerisinde, 

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu 

yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası 

uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler 
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ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren 

durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar. 

Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin 

bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar 

uzatmaya yetkilidir.” 

 

30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1950 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1’nci maddesi uyarınca; 2020 ve 2021 yıllarında da 

imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat 

işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisinin talep 

edilmesi halinde geçici 37’nci maddede belirtilen usuller çerçevesinde belge sahibi 

mükellefe iade edilebilecektir.  

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

“3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37’nci Maddesi ile 5520 Sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9’uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)” tam metni…>>> 
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