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Sirküler No : 2019/60                                                                        24.12.2019, Bursa  

Konu:  Ġmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere KDV’siz Yeni Makina ve Teçhizat 

Alımında Ġstisna Uygulama Süresi Uzatıldı. 

24.12.2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de "7201 Kamulaştırma Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" yayımlanmıştır.Daha önce 18.06.2018 

tarih ve 2018/38 nolu siekülerimizle konuya ilişkin açıklamalar yapılmıştır.3065 sayılı 

Kanunun geçici 39. maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek yeni makina ve 

teçhizatın, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde 

kullanılmak üzere teslimlerinin kdv istisna edilmesine ilişkin süre  31.12.2022 tarihine kadar  

uzatılmış  olup Cumhurbaşkanına bu uygulamanın süresini iki yıla kadar uzatabilmesi  

yetkisi verilmiştir. 

İstisnadan, 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükellefleri 

yararlanacaktır.2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile istisna kapsamında alınabilecek 

yeni makine ve teçhizat listesi ekteki şekilde belirlenmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu 

Kararı eki listede yer almayan makina ve teçhizat teslimlerine istisna uygulanmayacaktır. 

İstisna, 31.12.2022 tarihine kadar uygulanacaktır. 

İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime 

konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Diğer taraftan, 

makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen 

mükellefler, sanayi sicil belgelerini ibraz ederek alacakları makina ve teçhizatı imalat 

sanayiinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla birlikte KDV yönünden bağlı oldukları vergi 

dairesine başvurmaları gerekmektedir. Bu başvuruyla birlikte istisna kapsamında alınacak 

makina ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilecektir. İlgili vergi dairesi 

tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme 

girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi  verilecektir. 

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar 

tarafından satıcılara verilecektir. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini 

elektronik ortamda sisteme gireceklerdir. İstisna uygulanan teslimler nedeniyle yüklenilen 

KDV, satıcılar tarafından indirim konusu yapılabilecektir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen 

KDV satıcılara talep edilmesi halinde iade edilecektir. 

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu 

belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilecektir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal 

edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi 

tarafından bu bölüm de onaylanacaktır. Satıcı mükellefin iade talebi istisna belgesi ve 

elektronik sisteme yapılan alış ve satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer 

belgeler de aranarak sonuçlandırılacaktır. 

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın,  teslim tarihini takip eden takvim yılının 

başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii dışında kullanılması, elden çıkarılması veya 



kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak 

gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek olup zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın 

kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından 

itibaren başlayacaktır. 

Bu istisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslimler, KDV beyannamesinde yer alan 

"İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren 

İşlemler" tablosunda 332 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilecektir. 

Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslimlerin KDV hariç tutarı, 

"Yüklenilen KDV" sütununa bu teslimlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen 

toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" 

sütununa “0” yazmalıdır. İstisna kapsamında mal alan mükellefler, istisna belgesinin bittiği 

tarih itibarıyla istisna belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi 

dairesi istisna belgesinde yer alan makina ve teçhizat listesinin satıcılar tarafından 

doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır. 

Bilgilerinize Sunulur. Saygılarımızla   
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Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermekte olup konu 

hakkında ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi önerilir 
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