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Sosyal ve askeri amaçl› istisnalarla di¤er istisnalar

Sosyal ve askeri amaçl› istisnalarla di¤er istisnalar

Madde 17-1. Kültür ve e¤itim amac› tafl›yan istisnalar: Genel
ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler,
bunlar›n teflkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli
kurulufllar, kanunla kurulan kamu kurum ve kurulufllar›, kamu
kurumu niteli¤indeki mesleki kurulufllar›, siyasi partiler ve
sendikalar, kanunla kurulan ve tüzel kiflili¤i haiz emekli ve
yard›m sand›klar›, kamu menfaatine yararl› dernekler, tar›msal
amaçl› kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tan›nan vak›flar›n:

Madde 17-1. Kültür ve e¤itim amac› tafl›yan istisnalar: Genel
ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler,
bunlar›n teflkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli
kurulufllar, kanunla kurulan kamu kurum ve kurulufllar›, kamu
kurumu niteli¤indeki mesleki kurulufllar›, siyasi partiler ve
sendikalar, kanunla kurulan ve tüzel kiflili¤i haiz emekli ve
yard›m sand›klar›, kamu menfaatine yararl› dernekler, tar›msal
amaçl› kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tan›nan vak›flar›n:

a) ‹lim, fen ve güzel sanatlar›n, tar›m› yaymak, ›slah ve teflvik
a) ‹lim, fen ve güzel sanatlar›n, tar›m› yaymak, ›slah ve teflvik
etmek amac›yla yapt›klar› teslim ve hizmetleri,
etmek amac›yla yapt›klar› teslim ve hizmetleri,
b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane sergi, okuma ve
b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane sergi, okuma ve konferans
konferans salonlar› ile spor tesisleri iflletmek veya yönetmek
salonlar› ile spor tesisleri iflletmek veya yönetmek suretiyle ifa suretiyle ifa ettikleri kültür ve e¤itim faaliyetlerine iliflkin
ettikleri kültür ve e¤itim faaliyetlerine iliflkin teslim ve teslim ve hizmetleri,
hizmetleri,

AÇIKLAMA

Sosyal amaçl› istisnalara ilave edilen hükme göre; Fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek ve
vak›flara Maliye Bakanl›¤›’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ba¤›fllanan g›da maddelerine; temizlik,giyecek ve
yakacak maddeleri istisna kapsam›na al›nm›flt›r.
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2. Sosyal amaç tafl›yan istisnalar:

2. Sosyal amaç tafl›yan istisnalar:

ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji, seroloji
ve distofajin laboratuarlar› gibi kurulufllar, ö¤renci afl evleri,
düflkünevleri ve yetimhaneleri iflletmek veya yönetmek
suretiyle ifa ettikleri kurulufl amaçlar›na uygun teslim ve
hizmetleri,

botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, bakteriyoloji,
seroloji ve distofajin laboratuarlar› gibi kurulufllar, ö¤renci afl
evleri, düflkünevleri ve yetimhaneleri iflletmek veya yönetmek
suretiyle ifa ettikleri kurulufl amaçlar›na uygun teslim ve
hizmetleri,

a) Yukar›da say›lan kurum ve kurulufllar›n hastane, a) Yukar›da say›lan kurum ve kurulufllar›n hastane,
nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan
bankas› ve organ nakline mahsus bankalar, an›tlar, botanik
bankas› ve organ nakline mahsus bankalar, an›tlar,

b) (5228 Say›l› Kanunun 15 nci maddesiyle de¤iflen bent,
Yürürlük: 31.07.2004) Üniversite ve yüksekokullar ile 8.6.1965
tarihli ve 625 say›l› Kanun hükümlerine tâbi özel okullar
taraf›ndan ilgili dönemdeki kapasitelerinin %10'unu geçmemek
üzere verilen bedelsiz e¤itim ve ö¤retim hizmetleri, kanunlar›n
gösterdi¤i gerek üzerine bedelsiz olarak yap›lan mal teslimi ve
hizmet ifalar›, birinci f›krada say›lan kurum ve kurulufllara
bedelsiz olarak yap›lan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalar› ile
fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan

b) (5228 Say›l› Kanunun 15 nci maddesiyle de¤iflen bent,
Yürürlük: 31.07.2004) Üniversite ve yüksekokullar ile
8.6.1965 tarihli ve 625 say›l› Kanun hükümlerine tâbi özel
okullar taraf›ndan ilgili dönemdeki kapasitelerinin %10'unu
geçmemek üzere verilen bedelsiz e¤itim ve ö¤retim hizmetleri,
kanunlar›n gösterdi¤i gerek üzerine bedelsiz olarak yap›lan mal
teslimi ve hizmet ifalar›, birinci f›krada say›lan kurum ve
kurulufllara bedelsiz olarak yap›lan her türlü mal teslimi ve
hizmet ifalar› ile fakirlere yard›m amac›yla g›da bankac›l›¤›

AÇIKLAMA

KDV Kanunu’nun 17 nci maddesinin (4) numaral› f›kras›na (r) bendi eklenerek kurumlar›n en az iki tam y›l süreyle aktifle rinde yer alan ifltirak
hisseleri ile gayrimenkullerinin sat›fl› suretiyle gerçekleflen devir ve teslimleri, bankalara borçlu olanlar›n ve kefillerinin borçlar›na karfl›l›k
gayrimenkul ve ifltirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yap›lan sat›fllar dahil) bankalara devir ve teslimleri istisna kapsam›na al›nmaktad›r.
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dernek ve vak›flara Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen usul ve faaliyetinde bulunan dernek ve vak›flara Maliye Bakanl›¤›nca
esaslar çerçevesinde ba¤›fllanan g›da maddelerinin teslimi,
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ba¤›fllanan (5281 Say›l›
c) (4605 Say›l› Kanununun 6 nc› maddesiyle eklenen bent. Kanun’un 43/14-a’nc› maddesi ile de¤ifltirilen ibare.
Yürürlük: 30.11.2000) Yabanc› devletlerin Türkiye'deki Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
diplomatik temsilcilik ve konsolosluklar› ile yabanc› hay›r ve 31/12/2004) g›da, temizlik, giyecek ve yakacak
yard›m kurumlar›na, bu maddenin 1 numaral› f›kras›nda say›lan maddelerinin teslimi,

kurum ve kurulufllara bedelsiz olarak yapacaklar› teslim ve c) (4605 Say›l› Kanununun 6 nc› maddesiyle eklenen bent.
Yürürlük: 30.11.2000) Yabanc› devletlerin Türkiye'deki
hizmetlere iliflkin olarak yap›lan teslim ve hizmetler.
d) (5228 Say›l› Kanunun 15 nci maddesiyle eklenen bent, diplomatik temsilcilik ve konsolosluklar› ile yabanc› hay›r ve
yard›m kurumlar›na, bu maddenin 1 numaral› f›kras›nda
Yürürlük: 31.07.2004) Kamu kurumu niteli¤indeki meslek
say›lan kurum ve kurulufllara bedelsiz olarak yapacaklar› teslim
kurulufllar›n›n, kanunlarla kendilerine verilen görev gere¤i ve
ve hizmetlere iliflkin olarak yap›lan teslim ve hizmetler.
kurulufl amaçlar›na uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri
hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullan›lacak bas›l› d) (5228 Say›l› Kanunun 15 nci maddesiyle eklenen bent,
kâ¤›tlar›n bu kurulufllar taraf›ndan teslimi (motorlu tafl›tlar Yürürlük: 31.07.2004) Kamu kurumu niteli¤indeki meslek
kurulufllar›n›n, kanunlarla kendilerine verilen görev gere¤i ve
tescil plaka teslimleri hariç),
kurulufl amaçlar›na uygun ruhsat, izin, onay ve benzeri
Maliye Bakanl›¤›, istisna kapsam›na girecek mal ve hizmetler
hizmetleri ile bu hizmetlerle ilgili olarak kullan›lacak bas›l›
ile bunlar›n asgari tutarlar›n› ve bu bendin uygulamas›na iliflkin
kâ¤›tlar›n bu kurulufllar taraf›ndan teslimi (motorlu tafl›tlar
usul ve esaslar› tespit etmeye yetkilidir.
tescil plaka teslimleri hariç),

AÇIKLAMA

Düzenleme, kurumlar›n mali yap›lar›n› güçlendirme ve bankalar›n alacaklar›n›n tahsilini h›zland›rma amac›n› tafl›maktad›r.
Bu nedenle istisna uygulamas›na bu amaca uygun düflecek s›n›rlamalar getirilmifltir. Buna göre;
1. ‹stisna, kurumlar›n en az iki tam y›l süreyle aktiflerinde yer alan ifltirak hissesi ve gayrimenkullerin sat›fl› suretiyle gerçekleflen
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3. Askeri amaç tafl›yan istisnalar:

Maliye Bakanl›¤›, istisna kapsam›na girecek mal ve hizmetler
a) Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin kurulufl amaçlar›na ile bunlar›n asgari tutarlar›n› ve bu bendin uygulamas›na iliflkin
usul ve esaslar› tespit etmeye yetkilidir.
uygun olarak yapt›klar› teslim ve hizmetler,
3. Askeri amaç tafl›yan istisnalar:
b) (3297 say›l› Kanunun 18'inci maddesiyle kald›r›lm›flt›r)
c) (3099 say›l› Kanunun Geçici Maddesi ile yürürlükten a) Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin kurulufl amaçlar›na
uygun olarak yapt›klar› teslim ve hizmetler,
kald›r›lm›flt›r)
b) (3297 say›l› Kanunun 18'inci maddesiyle kald›r›lm›flt›r)
4.Di¤er ‹stisnalar:
a) (4842 Say›l› Kanunun 23 üncü maddesiyle de¤iflen bent,
Yürürlük: 1.7.2003) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden
muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler
taraf›ndan yap›lan teslim ve hizmetler,

b) (3297 say›l› Kanunun 6'›nc› maddesiyle de¤iflen bent) Gelir
Vergisi Kanunu'na göre (4369 say›l› Kanunun 81 inci
maddesiyle de¤iflen ibare Yürürlük: 29.7.1998) gerçek usulde
vergiye tabi olmayan çiftçiler ile ayn› Kanunun 66 nc›
maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbab›
taraf›ndan yap›lan teslim ve hizmetler,

c) (3099 say›l› Kanunun Geçici Maddesi ile yürürlükten
kald›r›lm›flt›r)
4.Di¤er ‹stisnalar:

a) (4842 Say›l› Kanunun 23 üncü maddesiyle de¤iflen bent,
Yürürlük: 1.7.2003) Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden
muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler
taraf›ndan yap›lan teslim ve hizmetler,
b) (3297 say›l› Kanunun 6'›nc› maddesiyle de¤iflen bent) Gelir
Vergisi Kanunu'na göre (4369 say›l› Kanunun 81 inci

AÇIKLAMA

devir ve tesliminde uygulanabilecektir. Bankalara borçlu olanlar ile kefillerinin ifltirak hisseleri ile gayrimenkullerinin müzayede
yoluyla yap›lanlar dahil devir ve teslimleri ise mali sektörün özelli¤i göz önüne al›narak bu flart›n d›fl›nda tutulmufltur.
2. ‹stisna “sat›fl” yoluyla gerçeklefltirilen devir ve teslimlerde uygulanabilecektir. Ba¤›fl, hibe fleklindeki devir ve teslimler istisna
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c) (4684 say›l› Kanunun 19/A maddesiyle de¤iflen bent,
Yürürlük: 3.7.2001) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci
maddesinde belirtilen ifllemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa
göre yap›lan devir ve bölünme ifllemleri ( Bu kapsamda
vergiden istisna edilen ifllemler bak›m›ndan Katma De¤er
Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü
uygulanmaz. ‹fllem sonunda faaliyetini b›rakan, bölünen veya
infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler,
faaliyete bafllayan veya devir ve bölünme sonras›nda devredilen
veya bölünen kurumlar›n varl›klar›n› devralan mükellefler
taraf›ndan mükerrer indirime yol açmayacak flekilde indirim
konusu yap›l›r.),

maddesiyle de¤iflen ibare Yürürlük: 29.7.1998) gerçek usulde
vergiye tabi olmayan çiftçiler ile ayn› Kanunun 66 nc›
maddesine göre vergiden muaf olan serbest meslek erbab›
taraf›ndan yap›lan teslim ve hizmetler,

c) (4684 say›l› Kanunun 19/A maddesiyle de¤iflen bent,
Yürürlük: 3.7.2001) Gelir Vergisi Kanununun 81 inci
maddesinde belirtilen ifllemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa
göre yap›lan devir ve bölünme ifllemleri ( Bu kapsamda
vergiden istisna edilen ifllemler bak›m›ndan Katma De¤er
Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü
uygulanmaz. ‹fllem sonunda faaliyetini b›rakan, bölünen veya
infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen
vergiler, faaliyete bafllayan veya devir ve bölünme sonras›nda
d) ‹ktisadi iflletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin devredilen veya bölünen kurumlar›n varl›klar›n› devralan
kiralanmas› ifllemleri,
mükellefler taraf›ndan mükerrer indirime yol açmayacak
e) (4842 Say›l› Kanunun 23 üncü maddesiyle de¤iflen bent, flekilde indirim konusu yap›l›r.)
Yürürlük: 1.7.2003) Banka ve sigorta muameleleri vergisi d) ‹ktisadi iflletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin
kapsam›na giren ifllemler ve tali acenteler dahil sigorta acente kiralanmas› ifllemleri,

AÇIKLAMA

kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.
3. ‹fltirak hissesi ve gayrimenkullerin ticaretini yapanlar›n ticaret amac›yla elde tuttuklar› bu mevcutlar›n devir ve teslimi istisna
kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.
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ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine iliflkin ifllemleri ile e) (4842 Say›l› Kanunun 23 üncü maddesiyle de¤iflen bent,
Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (24) numaral› Yürürlük: 1.7.2003) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
bendinde belirtilen kurumlar›n kredi teminat› sa¤lama ifllemleri, kapsam›na giren ifllemler ve tali acenteler dahil sigorta acente
f) (5228 Say›l› Kanunun 15 inci maddesiyle de¤iflen bent, ve prodüktörlerinin sigorta muamelelerine iliflkin ifllemleri ile
Yürürlük: Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ünün flans Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (24) numaral›
oyunlar›na iliflkin iflletme hakk›n› devretti¤i iflletici firman›n bendinde belirtilen kurumlar›n kredi teminat› sa¤lama
sözleflme ile belirlenen flans oyunlar›n› fiilen oynatmaya ifllemleri,
bafllad›¤› tarih) Darphane ve Damga Matbaas› taraf›ndan
yap›lan teslim ve hizmetler ile Milli Piyango ‹daresi Genel
Müdürlü¤ünce düzenlenen piyango, say›sal loto, hemen kazan
ve benzeri oyunlar›n tertiplenmesi veya oynanmas›,

f) (5228 Say›l› Kanunun 15 inci maddesiyle de¤iflen bent,
Yürürlük: Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ünün flans
oyunlar›na iliflkin iflletme hakk›n› devretti¤i iflletici firman›n
sözleflme ile belirlenen flans oyunlar›n› fiilen oynatmaya
bafllad›¤› tarih) Darphane ve Damga Matbaas› taraf›ndan
yap›lan teslim ve hizmetler ile Milli Piyango ‹daresi Genel
Müdürlü¤ünce düzenlenen piyango, say›sal loto, hemen kazan
ve benzeri oyunlar›n tertiplenmesi veya oynanmas›,

g)(5228 Say›l› Kanunun 15 inci maddesiyle de¤iflen bent,
Yürürlük: 1.8.2004) Külçe alt›n, külçe gümüfl, k›ymetli tafllar
(elmas, p›rlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci,
kübik virconia) döviz, para, damga pulu, de¤erli kâ¤›tlar, hisse
senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ¤›t, cam hurda g)(5228 Say›l› Kanunun 15 inci maddesiyle de¤iflen bent,
ve at›klar› (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) teslimi, Yürürlük: 1.8.2004) Külçe alt›n, külçe gümüfl, k›ymetli tafllar

AÇIKLAMA

4. Madde hükmüne göre, istisna kapsam›ndaki ifllemin bünyesine giren katma de¤er vergisinin, ifllemin yap›ld›¤› tarihe kadar
indirim yoluyla telafi edilen k›sm›n›n indirimi kabul edilmekte, indirilemeyen k›sm› ise teslimin yap›ld›¤› hesap dönemine
iliflkin gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›nabilmektedir. Böylece, düzenlemenin genel
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h) (4697 say›l› Kanunun 10 uncu maddesiyle de¤iflen ibare,
Yürürlük: 10.7.2001) Zirai amaçl› su teslimleri ile köy tüzel
kifliliklerince köyde ikamet edenlere yap›lan ticari amaçl›
olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kurulufllar›,
tar›msal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yap›lan arazi
›slah›na ait hizmetler,

(elmas, p›rlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci,
kübik virconia) döviz, para, damga pulu, de¤erli kâ¤›tlar, hisse
senedi, tahvil ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâ¤›t, cam hurda
ve at›klar› (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) teslimi,

k) (4369 say›l› Kanunun 60 ›nc› maddesiyle eklenen bent
Yürürlük: 1.8.1998) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi
sitelerinin kurulmas› amac›yla oluflturulan iktisadi iflletmelerin
arsa ve iflyeri teslimleri ile konut yap› koperatiflerinin üyelerine
konut teslimleri.

j) (3297 say›l› Kanunun 6'›nc› maddesiyle eklenen bent) Boru
hatt› ile yap›lan yabanc› ham petrol, gaz ve bunlar›n ürünlerinin
tafl›nmas› hizmetleri.

h) (4697 say›l› Kanunun 10 uncu maddesiyle de¤iflen ibare,
Yürürlük: 10.7.2001) Zirai amaçl› su teslimleri ile köy tüzel
kifliliklerince köyde ikamet edenlere yap›lan ticari amaçl›
›) (5228 Say›l› Kanunun 15 inci maddesiyle de¤iflen bent,
olmayan perakende içme suyu teslimleri, kamu kurulufllar›,
Yürürlük: 1.8.2004) Serbest bölgelerde verilen hizmetler,
tar›msal kooperatifler ve çiftçi birliklerince yap›lan arazi
j) (3297 say›l› Kanunun 6'›nc› maddesiyle eklenen bent) Boru ›slah›na ait hizmetler,
hatt› ile yap›lan yabanc› ham petrol, gaz ve bunlar›n ürünlerinin ›) (5228 Say›l› Kanunun 15 inci maddesiyle de¤iflen bent,
tafl›nmas› hizmetleri.
Yürürlük: 1.8.2004) Serbest bölgelerde verilen hizmetler,

k) (4369 say›l› Kanunun 60 ›nc› maddesiyle eklenen bent
Yürürlük: 1.8.1998) Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi
sitelerinin kurulmas› amac›yla oluflturulan iktisadi iflletmelerin

AÇIKLAMA

amac›na uygun olarak k›smi istisna uygulamas›n›n yol açabilece¤i ek mali yük önlenmifl olmaktad›r.
17 inci maddesinin (2) numaral› f›kras›n›n (d) bendinde yer alan yönetmelik ibaresi metinden ç›kart›lmakta, Maliye Bakanl›¤›
istisnaya iliflkin usul ve esaslar› ç›karaca¤› tebli¤ ile belirleme imkan› tan›nmaktad›r.
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l) (4842 Say›l› Kanun un 23 üncü maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 1.5.2003) 30.1.2002 tarihli ve 4743 say›l› Kanun
hükümlerine göre kurulan varl›k yönetim flirketlerinin bankalar,
özel finans kurumlar› ve di¤er mali kurumlardan devrald›¤›
alacaklar›n tahsili amac›yla bu alacaklar›n teminat›n› oluflturan
mal ve haklar›n (müzayede mahallinde sat›fl› dahil) teslimi ile
ayn› Kanuna göre finansal yeniden yap›land›rma çerçeve
anlaflmalar› hükümleri kapsam›nda yeniden yap›land›r›lan
borçlar›n ödenmemesi nedeniyle bu borçlar›n teminat›n›
oluflturan mal ve haklar›n (müzayede mahallinde sat›fl› dahil)
teslimi,

arsa ve iflyeri teslimleri ile konut yap› koperatiflerinin üyelerine
konut teslimleri.

m) (5228 Say›l› Kanunun 15 nci maddesiyle de¤iflen bent,
Yürürlük: 31.07.2004) Bankalar Kanunu uyar›nca; mal ve
haklar›n Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonuna teslimi ile bunlar›n
Tasarruf Mevduat› Sigorta Fonu taraf›ndan (müzayede
mahallinde sat›fl› dahil) teslimi, bu Fonun devrald›¤› alacaklar›n
tahsili amac›yla, bunlar›n teminat›n› oluflturan mal ve haklar›n
(müzayede mahallinde sat›fl› dahil) teslimi ve temettü hariç
ortakl›k haklar›yla yönetim ve denetimleri devral›nan flirketlerin
aktiflerinin Fon alacaklar›n›n tahsili amac›yla (müzayede
mahallerinde yap›lan sat›fllar dahil) teslimi,
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Bu istisna ifllem bedelinden Fona intikal eden tutarla orant›l› Bu istisna ifllem bedelinden Fona intikal eden tutarla orant›l›
uygulan›r.
uygulan›r.

n) (5035 Say›l› Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen f›kra, n) (5035 Say›l› Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen f›kra,
Yürürlük: 2.1.2004) Bas›n, Yay›n ve Enformasyon Genel Yürürlük: 2.1.2004) Bas›n, Yay›n ve Enformasyon Genel
Müdürlü¤üne verilen haber hizmetleri.
Müdürlü¤üne verilen haber hizmetleri.
o) (5228 Say›l› Kanunun 15 inci maddesiyle eklenen bent, o) (5228 Say›l› Kanunun 15 inci maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31.07.2004)
Yürürlük: 1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31.07.2004)
Gümrük antrepolar› ve geçici depolama yerleri ile gümrük
Gümrük antrepolar› ve geçici depolama yerleri ile gümrük
hizmetlerinin verildi¤i gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat
hizmetlerinin verildi¤i gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat
ifllemlerine konu mallar için verilen ardiye, depolama ve
ifllemlerine konu mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz sat›fl yap›lan iflyerlerinin ve bu
terminal hizmetleri ile vergisiz sat›fl yap›lan iflyerlerinin ve bu iflyerlerine ait depo ve ardiye gibi ba¤›ms›z birimlerin
iflyerlerine ait depo ve ardiye gibi ba¤›ms›z birimlerin kiralanmas›,
kiralanmas›,
p) (5228 Say›l› Kanunun 15 inci maddesiyle eklenen bent,
p) (5228 Say›l› Kanunun 15 inci maddesiyle eklenen bent,
Yürürlük: 1.8.2004) Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlü¤ünce
yap›lan tafl›nmaz mal teslimleri ile Hazinece yap›lan irtifak
hakk› tesisi ifllemi.
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Yürürlük: 1.8.2004) Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlü¤ünce
yap›lan tafl›nmaz mal teslimleri ile Hazinece yap›lan irtifak
hakk› tesisi ifllemi.
r)(5281 Say›l› Kanun’un 33’ncü maddesi ile eklenen bent.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) Kurumlar›n en az iki tam y›l süreyle
aktiflerinde yer alan ifltirak hisseleri ile gayrimenkullerinin
sat›fl› suretiyle gerçekleflen devir ve teslimleri, bankalara
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borçlu olanlar›n ve kefillerinin borçlar›na karfl›l›k
gayrimenkul ve ifltirak hisselerinin (müzayede
mahallerinde yap›lan sat›fllar dahil) bankalara devir ve
teslimleri.

Madde 33
43/14-a,b

‹stisna kapsam›ndaki k›ymetlerin ticaretini yapanlar›n, bu
amaçla ellerinde bulundurduklar› gayrimenkul ve ifltirak
hisselerinin teslimleri istisna kapsam› d›fl›ndad›r. Bu
flekilde teslim edilen k›ymetlerin iktisab›nda yüklenilen ve
teslimin yap›ld›¤› döneme kadar indirim yoluyla
giderilemeyen Katma De¤er Vergisi, teslimin yap›ld›¤›
hesap dönemine iliflkin Gelir veya Kurumlar Vergisi
matrah›n›n tespitinde gider olarak dikkate al›n›r.
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(5281 Say›l› Kanun’un 34’ncü maddesi ile eklenen madde.
Yürürlük: 13.11.2004 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004)

Madde 34

Geçici Madde 22. - 2005 y›l›nda ‹zmir kentinde yap›lacak
Dünya Üniversiteleraras› Spor Oyunlar› ile ilgili olarak
‹zmir Universiade Oyunlar› Haz›rl›k ve Düzenleme
Kuruluna, bu organizasyon kapsam›nda yap›lacak teslim
ve hizmet ifalar› ile bu maddenin yürürlü¤e girdi¤i tarih
itibariyle mevcut olan organizasyon komitesi taraf›ndan
teslim al›nan mallar›n ‹zmir Universiade Oyunlar› Haz›rl›k
ve Düzenleme Kuruluna teslimi Katma De¤er Vergisinden
müstesnad›r.

AÇIKLAMA

Yap›lan de¤ifliklik ile mevcut madde metninde istisnadan kimin yararlanaca¤› konusundaki belirsizlik ortadan kald›r›lmakta ve
10/11/2004 tarih ve 5255 say›l› Kanununun geçici 1 inci maddesinde eski organizasyon komitesi taraf›ndan al›nm›fl olan mallar›n
yeni oluflturulan ‹zmir Universiade Oyunlar› Haz›rl›k ve Düzenleme Kuruluna devrine yönelik istisna hükmü Katma De¤er
Vergisi Kanununa tafl›nmaktad›r. De¤ifliklik ile mevcut düzenlemelerin uygulamada yarataca¤› sorunlar›n ortadan kald›r›lmas›
amaçlanmaktad›r.
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(5281 Say›l› Kanun’un 35’ncü maddesi ile eklenen madde.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004)

Madde 35

GEÇ‹C‹ MADDE 23. - Millî E¤itim Bakanl›¤›na bilgisayar
ve donan›mlar›n›n bedelsiz teslimleri ile bunlara iliflkin
yaz›l›m teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin ba¤›fl›
yapacak olanlara teslim ve ifas› 31.12.2010 tarihine kadar
Katma De¤er Vergisinden müstesnad›r.
Bu kapsamda yap›lan teslim ve hizmet ifalar› için
yüklenilen vergiler, vergiye tâbi ifllemler nedeniyle
hesaplanan vergiden indirilir. ‹ndirimle giderilemeyen
vergiler iade edilmez. Maliye Bakanl›¤›, istisnaya iliflkin
usûl ve esaslar› belirlemeye yetkilidir.

AÇIKLAMA

Ö¤rencilerin bilgisayar e¤itimi alarak yetiflmelerine katk›da bulunulmas›n› sa¤lamak amac›yla Milli E¤itim Bakanl›¤›na bedelsiz
olarak yap›lacak bilgisayar ve donan›mlar›n›n teslimi ile bunlara iliflkin yaz›l›m teslim ve hizmet ba¤›fllar›n›n teflviki amac›yla bu
düzenleme yap›lm›flt›r. Düzenleme ile bilgisayar donan›mlar›n›n teslimi ile bu teslimlere iliflkin yaz›l›m teslim ve hizmet ba¤›fl›nda
bulunacaklara yap›lacak teslim ve ifalara da istisna getirilmektedir.
Milli E¤itim Bakanl›¤›na bedelsiz yap›lacak bilgisayar ve donan›m teslimleri ile bunlara iliflkin yaz›l›m teslimi ve hizmet ifas›nda
bulunacak olanlar, an›lan bakanl›¤a ba¤›flta bulunmak üzere bentte say›lanlar› sat›n alacaklara teslim ve ifada bulunacak iflletmeler
yüklendikleri katma de¤er vergisini indirim konusu yapabilecekler, indirim konusu yap›lamayan k›sm›n iadesi ise söz konusu
olmayacakt›r. Di¤er taraftan Maliye Bakanl›¤›na da istisnaya iliflkin usul ve esaslar› belirleme konusunda yetki verilmektedir.
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Madde 43/14-c Geçici Madde 21. - Karayollar› Genel Müdürlü¤ünce yap›lacak Geçici Madde 21. - Karayollar› Genel Müdürlü¤ünce
tafl›nmaz mal teslimleri ile Orman Genel Müdürlü¤ü Döner
Sermaye sabit k›ymetlerinde kay›tl› tapulu tafl›nmaz mallar›n
teslimleri 31.12.2004 tarihine kadar katma de¤er vergisinden
müstesnad›r.

yap›lacak tafl›nmaz mal teslimleri ile Orman Genel Müdürlü¤ü
Döner Sermaye sabit k›ymetlerinde kay›tl› tapulu tafl›nmaz
mallar›n teslimleri (5281 Say›l› Kanun’un 43/14-c’nc›
maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004 )31.12.2006
tarihine kadar katma de¤er vergisinden müstesnad›r.

AÇIKLAMA

Maddenin (14) numaral› f›kras›n›n (c) bendinde yap›lan de¤ifliklik ile ise Katma De¤er Vergisi Kanunu’nun geçici 21 inci
maddesinde yer alan istisna hükmü 31/12/2006 tarihine kadar uzat›lmaktad›r.
90

