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KONU: Turizm Sektöründe İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek 

Verginin Hesabına ATİK'lere Ait KDV Dahil edileceğine dair Bakanlar 
Kurulu kararı yayınlanmıştır. 

5 Ağustos 2012 tarih ve 28375 sayılı Resmi Gazete'de 2012/3481 Sayılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 

İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil 

Edilmemesine İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin  Bakanlar Kurulu  Kararı yayımlandı. 

1. Yasal Düzenleme 

Bilindiği gibi, 4.6.2008 tarihli 5766 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun 29. maddesinin (2) numaralı 

fıkrasında yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu, vergi oranları indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler 

itibariyle amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iade hakkını kaldırmaya 

yetkili kılınmış, nakden veya mahsuben iade edilecek vergilerde uyulması gereken usul ve esasları 

belirleme konusunda ise Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.  

Bakanlar Kurulu, Kanunun kendisine tanıdığı bu yetkiyi kullanarak, 2008/13903 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile 24.12.2007 günlü, 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin “B) Diğer 

Mal ve Hizmetler” bölümünün 25. sırasında sayılan konaklama tesislerini işleten mükelleflerin, bu kararın 

yürürlüğe girdiği 19.7.2008 tarihinden sonra, indirimli orana tabi konaklama hizmetleri işlemlerinden 

doğan iade hesabına, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergilerden pay 

verilmeyeceğini, bunların iade hesabına dahil edilmeyeceğini kararlaştırmıştır.  

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesi, 5838 Sayılı Kanunun 

12’nci maddesiyle 28.2.2009 tarihinden itibaren “Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl 

içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. 

Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal veya hizmet gurupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını 

kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer 

vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir. 

Bilindiği üzere, bu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulmuş ve Anayasa Mahkemesi 

Katma Değer Vergisi Kanun’un 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasının, 5766 sayılı Kanun’un 12. 



maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle değiştirilen son cümlesinin “Bakanlar Kurulu, vergi nispeti 

indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, amortismana tabi iktisadi kıymetler 

dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iade hakkını kaldırmaya;” bölümünün Anayasa’ya 

aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 17.11.2011 gününde karar vermiştir. Söz konusu Karar 14 Şubat 2012 

tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bu konuda önceki şirkülerimizde geniş olarak açıklamalar 

yapılmıştır. 

 2. 2012/3481 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  

5 Ağustos 2012 tarih ve 28375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3481 sayılı Karar ile yukarıda 

bahsedilen 2008/13903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırmıştır. Bu Karar ile birlikte, otel, 

motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerini işletenler, indirimli oranlı satışlarından 

kaynaklanan iade hesaplarına 14.02.2012 tarihinden itibaren bina, tesis, makine vb. gibi amortismana 

tabi iktisadi kıymetlerin alımı için ödenen katma değer vergisini dahil edebileceklerdir. 

Önceki dönemlere ait olup,bina , tesis makine vb gibi amortismana tabi iktisadi kıymetlerden yüklenilen 

kdv.nin iadesi ise halen belirsizliğini korumaktadır. 

Ancak Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığının çıkaracağı tebliği beklemekte fayda görmekteyiz.  

Bakanlar Kurulu kararı ekte sunulmuştur.. 

  

  
 

ERTÜRK 

YEMİNLİ  MALİ  MÜŞAVİRLİK  

VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 
 

 

 


