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31.12.2021 

SİRKÜLER: 2021/80: İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin 
inşaat işleri nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasının 2022, 2023 ve 
2024 yıllarında da devam etmesi konusunda Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı. 

 
 
31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5047 sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile; 

 

• İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin inşaat işleri 
nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasının 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da devam 
edilmesine, 
 

• Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) 
tesliminde %1 oranında KDV uygulamasının sürdürülmesine, 

 
Karar verilmiştir. Düzenlemelerin detayı aşağıdaki gibidir. 
 
1- İmalat Sanayine Yönelik İnşaat İşlerinde KDV İadesi Uygulaması 
 
6770 sayılı Kanunla KDV Kanunu’na eklenen Geçici 37’inci Maddesine göre İmalat sanayiine 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. Cumhurbaşkanı, maddede yer alan süreleri, 
bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş 
yıla kadar uzatmaya yetkilidir. 

 
Maddede yer verilen yetki kapsamında 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce maddedeki 
süreler 2020 ve 2021 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmıştı. Bu defa 31 Aralık 2021 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanan 5047 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile maddede yer alan süre 2022, 2023 ve 2024 
yılların da yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen Katma Değer Vergisini de kapsayacak şekilde 
uzatılmıştır. 
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Buna göre İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; 
 
a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve 2022, 2023 ve 2024 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 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yüklenilen ve 2022, 2023 ve 2024 yılı sonuna kadar 
indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde, 

 
Mükelleflerce talep edilmesi halinde kendilerine iade edilebilecektir. Teşvik belgesine konu 
yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade 
tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.  

 
2- Covid – 19 Aşılarında %1 Oranında KDV Uygulaması 
 
23.12.2020 Resmi Gazetede yayımlanan 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV Oranlarının 
belirlendiği 2007/13033 sayılı Kararnameye eklenen Geçici 8’inci madde ile   Sağlık Bakanlığınca 
onaylanan Covid-19 aşılarının, 31/12/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde %1 oranında 
KDV uygulanması sağlanmıştı. 31.12.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5047 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile %1 oranındaki KDV uygulamasının 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih 
dahil) sürdürülmesine karar verilmiştir. 

 
 
 

 

 


