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ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN VEYA ZAYİ OLAN ATİK’LERİN 

KDV’SİNİN İNDİRİMİ 
 

Katma Değer Vergisi Kanunun 30/c maddesinde yapılan değişiklikle amortismana tabi 

iktisadi kıymetlere (ATİK) ilişkin yüklenilen KDV’si, faydalı ömürlerinin tamamladıktan 

sonra zayi olmaları veya istisna kapsamında satılmaları halinde her hangi bir düzeltme kaydı 

yapılmayacaktır. (06.04.2018 tarihli 7104 sayılı kanun ve 05.06.2018 tarihli 18 seri 

numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ ) 

 

Buna göre; 

 Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya 

istisna kapsamında teslim edilen  

 Faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen 

ATİK’lere ilişkin yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının 

indirim konusu yapılması mümkündür. 

 

Buna göre, ATİK’in Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömrünü tamamladıktan sonra 

zayi olması veya istisna kapsamında teslim edilmesi halinde bu kıymetin alımında yüklenilen 

ve indirim konusu yapılan KDV’nin indirim hesaplarından çıkarılmasına ilişkin herhangi bir 

düzeltme işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

Ancak ATİK’in faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olması veya istisna kapsamında teslim 

edilmesi durumunda, bu kıymetin alımında yüklenilen KDV’nin, zayi olduğu veya istisna 

kapsamında teslim edildiği tarih itibarıyla faydalı ömrünün kalan kısmına (faydalı ömrünün 

işletmede kullanılmayan süresine) isabet eden yüklenilen KDV’nin ise indirim konusu 

yapılması mümkün değildir. Daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ATİK’in zayi 

olduğu veya istisna kapsamında teslim edildiği dönem beyannamesinde “Daha Önce İndirim 

Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi” satırında beyan edilmek suretiyle indirim hesaplarından 

çıkarılması gerekir. ATİK’in işletmede kullanılan süresinin tespitinde ATİK’in işletmede 

kullanıldığı her 12 ay ile 12 aydan kısa olan süreler bir yıl olarak kabul edilecektir. 

 

Örnek: (A) Ltd. Şti. 1.4.2015 tarihinde 150.000 TL bedelle satın alarak aktifine kaydettiği 

faydalı ömrü 5 yıl olan minibüs için 27.000 TL KDV ödemiştir. 

Söz konusu minibüs 5.6.2018 tarihinde yanarak zayi olmuştur. Bu durumda, minibüsün 

alımında yüklenilen KDV tutarının işletmede kullanılan süreye (38 ay kullanıldığından 4 yıl 

olarak dikkate alınmıştır) isabet eden kısmı olan 21.600 TL (27.000/5x4) için düzeltme 

yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Minibüs, faydalı ömrünü tamamlamadan zayi 

olduğundan kalan 1 yıl için daha önce indirim konusu yapılan 5.400 TL’nin (27.000-21.600) 

indirim hesaplarından çıkarılmak suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.” 
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