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SĐRKÜLER         Đstanbul, 17.12.2009 
Sayı: 2009/170        Ref: 4/170 
 
 
 
Konu: 
ĐMALATÇILARA ĐHRAÇ KAYDIYLA TESL ĐM ETT ĐKLER Đ MALLARIN ĐHRAÇ 
EDĐLDĐĞĐNE ĐLĐŞKĐN 99 SERĐ NO.LI KDV GENEL TEBL ĐĞĐNE ĐSTĐNADEN YAZI 
VEREN ĐHRACATÇILARIN BU YAZIYI VERD ĐKLER Đ ĐMALATÇILARA A ĐT BĐR 
LĐSTEYĐ ĐZLEYEN AYIN 15’ ĐNCĐ GÜNÜ AKŞAMINA KADAR KEND ĐLERĐNĐN 
BAĞLI BULUNDU ĞU VERGĐ DAĐRELERĐNE VERMELER Đ GEREKMEKTED ĐR 
 
Hatırlanacağı üzere 09.12.2009 tarih ve 2009/166 sayılı sirkülerimiz ile 05.12.2009 tarih ve 
27423 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 113 Seri No.lı KDV Genel Tebliği ile yapılan 
değişiklikler hakkında açıklamalar yapmıştık. Söz konusu sirkülerimizin 10 numaralı ve 
“ Đhraç Kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesinde Yer Alması Gereken Đmalatçı Bilgileri” 
başlıklı bölümünde 99 Seri No.lı KDV Genel Tebliğinin “4. Đhraç kayıtlı Teslimlerde Gümrük 
Beyannamesinde Yer Alması Gereken Đmalatçı Bilgileri” bölümüne ilave edilen paragrafa yer 
verilmişti. 99 Seri No.lı KDV Genel Tebliğinin “4. Đhraç kayıtlı Teslimlerde Gümrük 
Beyannamesinde Yer Alması Gereken Đmalatçı Bilgileri” başlıklı bölümünün değişiklik 
öncesi ve değişiklik sonrası yeni metni aşağıdaki gibidir.  
 
Değişiklik öncesi metin     Değişiklik sonrası metin  
 
ĐHRAÇ KAYITLI TESL ĐMLERDE GÜMRÜK 
BEYANNAMES ĐNDE YER ALMASI GEREKEN 
ĐMALATÇI B ĐLGĐLER Đ  

27 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/8) 
bölümünde yapılan açıklamalara göre, terkin işleminin 
yapılabilmesi için, imalatçılar tarafından ihraç edilmek 
üzere teslim edilen malın, ihraç edildiğini gösteren 
gümrük beyannamesinin vergi dairelerine ibraz 
edilmesi zorunludur.  

Bakanlığımıza yansıyan olaylardan, gümrük 
beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgilerinin 
kaydedilmesine münhasır bir alan yer almadığından 
ihracatçılar tarafından gümrük idarelerine imalatçı 
isimlerinin yer aldığı listelerin ibraz edildiği, gümrük 
idarelerinin listedeki mükelleflerin ihraç edilen malın 
imalatçısı olup olmadığını tespit imkanının 
bulunmaması ve gümrük mevzuatında da açık bir 
hükmün yer almaması nedeniyle listeleri 
onaylamadıkları anlaşılmaktadır.  
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Bu husus göz önüne alınarak ihraç kaydıyla 
teslimlerle ilgili terkin ve iade işlemlerinde aşağıdaki 
şekilde hareket edilmesi uygun görülmüştür.  

Đmalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların 
ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı 
alacaklardır. Bu yazıda;  

 

• ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin 
tarihi ve sayısının,  

• belgeyi talep eden imalatçının; adı, soyadı 
veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve 
vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim 
edilen mala ilişkin fatura veya benzeri 
belgenin tarihi, numarası, mal veya hizmetin 
cinsi, miktarı, bedeli, katma değer vergisi 
oranı ve hesaplanan katma değer vergisi 
tutarının,  

gösterilmesi gerekmektedir.  

Vergi daireleri gümrük beyannamesinin aslı veya 
noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ile 
birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden 
imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine 
getireceklerdir. 
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(05.12.2009 tarih ve 27423 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanan 113 Seri No'lu Tebliğ ile eklenmiştir.) 
Ayrıca imalatçılara ihraç kaydıyla teslim ettikleri  
malların ihraç edildi ğine ilişkin yazı veren 
ihracatçıların, bir ay içerisinde bu yazıyı verdikleri 
imalatçılara ait bir listeyi (bu listede asgari yazı 
verilen imalatçıların adı-soyadı, unvanı, bağlı 
bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası 
ile adres bilgilerine yer verilecektir.), izleyen ayın 
15 inci günü akşamına kadar kendilerinin bağlı 
bulunduğu vergi dairelerine vermeleri 
gerekmektedir. 
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113 Seri No.lı KDV Genel Tebliği’nde bildirim yükümlülüğünün başlangıç zamanı ile ilgili 
özel bir düzenleme yapılmamıştır. Tebliğ 05.12.2009 günü yayınlanmıştır. Bu durumda 2009 
Aralık ayı içinde 99 Seri No.lı KDV Genel Tebliğine istinaden ihraç kaydıyla mal alımı 
yapılan imalatçılara söz konusu tebliğe göre yazı veren ihracatçıların yazı verdikleri 
imalatçılara ait listeyi 2010 Ocak ayının 15’inci günü akşamına kendi bağlı oldukları vergi 
dairelerine vermeleri gerekmektedir.  
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


