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SİRKÜLER        İstanbul, 30.06.2015 

Sayı: 2015/121       Ref: 4/121 

 

 

Konu:  

TRANSİT PETROL BORU HATLARININ İNŞA VE MODERNİZASYONUNU 

GERÇEKLEŞTİRENLERE, İNŞA VE MODERNİZASYONA İLİŞKİN YAPILAN 

TESLİM VE HİZMETLERİN KDV’DEN İSTİSNA TUTULMASI UYGULAMASINA 

DAİR KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DÜZENLEME YAPILMIŞTIR  
 

27.06.2015 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)” ile 27.03.2015 tarihli 

ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ile KDV Kanunu’na eklenen geçici 34. maddenin Maliye Bakanlığı’na verdiği 

yetki çerçevesinde, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) bölümünün sonuna başlığıyla 

birlikte aşağıdaki metin eklenmiştir. 

 

 

“6. Milletlerarası Andlaşma Hükümleri Çerçevesinde KDV’den İstisna Edilmiş Olan 

Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna 

 

6.1. İstisnanın Kapsamı 

 

6637 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 34 üncü maddede; 

 

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun olarak yürürlüğe giren ve 

23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun 

kapsamında bulunan milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde katma değer 

vergisinden istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı projelerinin inşa ve 

modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler 

katma değer vergisinden müstesnadır. 

 

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye 

tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen 

vergiler, 32 nci madde hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi 

üzerine iade edilir. 

 

Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve 

iadeye ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. 

 

Buna göre, söz konusu istisna hükmünün uygulanabilmesi için; 

 

-Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği 7/4/2015 tarihinden önce usulüne uygun olarak 

yürürlüğe girmiş bir milletlerarası andlaşma olması, 
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-Bu andlaşmanın 23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine 

Dair Kanun kapsamında bulunması, 

 

-Milletlerarası andlaşmada inşa ve modernize edilecek transit petrol boru hatlarının 

KDV’den istisna edildiğine dair hüküm bulunması 

 

gerekmektedir. 

 

Bu şartlar dahilindeki transit petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonunu 

gerçekleştirenlere, inşa ve modernizasyona ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, 1/1/2014 

tarihinden itibaren KDV’den istisnadır. 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, transit petrol boru hattı projesinin bu istisna 

kapsamında olduğuna ilişkin bir belge verir. Bu istisnadan Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı tarafından verilen belge sahipleri yararlanabilir. 

 

İstisna kapsamındaki projelerin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere yapılacak 

teslim ve hizmetlerin, münhasıran bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin olması 

gerekir. 

 

Bu nedenle, belge sahiplerinin idari faaliyetleri ile idari bina, tesis ve teçhizatının inşası, 

kurulması ve işletilmesine ait mal ve hizmet alımlarına istisna uygulanmaz. Mobilya, mefruşat 

ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları istisna 

kapsamında değerlendirilmez. İstisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin 

yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, 

bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, 

giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de istisna uygulanmaz. 

 

Yapılan işin bütünü içerisinde istisna kapsamında olmayan mal ve hizmetlerin bulunması 

halinde bunlar ayrıca fatura edilir ve bu teslim veya hizmet bedelleri üzerinden KDV 

hesaplanır. 

 

İnşa ve modernizasyon işlerinde doğrudan kullanılan mal ve hizmetlere ilişkin olarak, bu 

işlerde kullanılan boru, yedek parça, sarf malzemesi ve benzeri mal alımları ile inşa ve 

modernizasyonla ilgili yapım işleri, bu işlerde kullanılan malların taşınmasına yönelik 

nakliye hizmeti ve benzeri hizmetler istisna kapsamında değerlendirilir. 

 

3065 sayılı Kanunun geçici 34 üncü maddesinde düzenlenen istisnanın uygulaması bu 

Tebliğin (II/B-3.2.2), beyanı (II/B-3.3), iadesi (II/B-3.4) bölümünde yapılan açıklamalar 

çerçevesinde yürütülür. 
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6.2. Müteselsil Sorumluluk 

 

Bu istisna kapsamında işlem yapılabilmesi için, istisna belgesinin, teslim veya hizmeti 

yapacak olan satıcı mükellefe ibraz edilmesi şarttır. Mükelleflerin bu belge olmadan istisna 

uygulamaları halinde, istisna uygulaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve 

faizlerden teslim veya hizmeti yapan mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan alıcı 

da müteselsilen sorumludur. 

 

İşlemin, istisna için bu bölümde açıklanan şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha 

sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve 

zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranır. 

 

6.3. 1/1/2014 Tarihinden İstisna Belgesinin Alındığı Tarihe Kadar KDV Ödenerek Yapılan 

Alımlar 

 

3065 sayılı Kanunun geçici 34 üncü maddesi 7/4/2015 tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte 

istisna hükmü 1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetleri de kapsamaktadır. 

 

Bu istisna kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, 

vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi 

edilemeyen vergiler, 3065 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında 

işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir. 

 

Belge sahibi mükelleflerin 1/1/2014 tarihi ile istisna belgesinin alındığı tarih arasında bu 

Tebliğin (II/E-6.1) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde istisna kapsamında olan 

ancak, KDV ödemek suretiyle temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili olarak bu Tebliğin (I/C-

1.1) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerekli düzeltme işlemleri yapılır. Bu 

düzeltme işlemleri sonucu fazla veya yersiz olarak ödenmiş olan vergi satıcılara iade edilir.” 

 

Yukarıda yer verildiği üzere, Kanunun geçici 34. maddesinde düzenlenen istisnanın 

uygulaması KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-3.2.2), beyanı (II/B-3.3), iadesi (II/B-3.4) 

bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir. İlgili bölümlere aşağıda yer 

verilmiştir:  

 

“II/B.3.2 Boru Hattıyla Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa ve Modernizasyonuna 

İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna 

 

3.2.2. İstisnanın Uygulanması 

 

Boru hatlarıyla transit taşımacılık yapan belge sahiplerine bu hatların inşa ve 

modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulaması, aşağıdaki şekilde 

yapılır. 
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Transit taşımacılık yapan belge sahipleri, boru hatlarının inşa ve modernizasyonunu Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanmış transit petrol boru hattı projesi 

bulunması kaydıyla bu istisna kapsamında yaptırabilir. 

 

Boru hatlarının inşa ve modernizasyonunu istisna kapsamında yaptırmak isteyen belge 

sahipleri tarafından hazırlanan transit boru hattı projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere 

ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik 

ortamda sisteme girildikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda 

bulunulur. Vergi dairesi tarafından proje kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak 

istisna belgesi verilir. 

 

Vergi dairesi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan belge üzerine 

şartları taşıyanlara, elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere 

istisna belgesi verilir (EK:7D/7E). 

 

Bu belge KDV mükellefi olanlara bağlı oldukları vergi dairesi, KDV mükellefi olmayanlara 

ise işyerinin bulunduğu yer Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan illerde Defterdarlık) 

tarafından verilir. 

 

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği mükellef 

tarafından mal ve hizmeti sunanlara verilir. Bu belge mal ve hizmeti sunanlar tarafından 213 

sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır. 

 

Söz konusu istisna belgesi, boru hatlarının inşa ve modernizasyonunu istisna kapsamında 

yaptırmak isteyen belge sahipleri tarafından hazırlanan transit boru hattı projesi 

kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste esas alınarak verilir. Dolayısıyla istisna 

belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmetin niteliği, miktarı ve tutarı gibi 

belirleyici unsurlar yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette 

bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, 

numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. 

Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak 

sisteme girerler. 

Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış 

girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır. 

 

Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde proje 

kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilir. Revize 

sonrası istisna kapsamına giren alışlarda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesinin 

de revize edilmesi gerekir. 

 

İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize 

edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir. 

 

Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje 

maliyetinin binde 5’ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir. Bu şekilde birden fazla 

satır yazılabilir. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin yüzde 10’unu  
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aşmaması gerekir. Bu durumda da mal ve hizmetin cinsi, miktarı, tutarı gibi hususlar, bu 

kapsamdaki alışları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda yazılır. Bu alımlara ilişkin 

fatura tarih ve numarasının listede yer alması gerektiği tabiidir. 

 

İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili 

gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen mala 

ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır. 

 

İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgeyi 

vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan 

mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla 

uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır. 

 

3.3.Beyan 

 

Bu istisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, teslim ve hizmetin 

gerçekleştiği döneme ait KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı 

Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 306 

kod numaralı “Petrol aramaları, petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonuna ilişkin 

yapılan teslim ve hizmetler” satırı aracılığıyla beyan edilir. 

 

Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslim ve hizmetlerin KDV hariç 

tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslim ve hizmetlere ilişkin alım ve giderlere ait 

belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, 

"Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalıdır. 

 

3.4. İade 

 

Bu işlemlerden kaynaklanan iade talebinde aşağıdaki belgeler aranır. 

 

- Standart iade talep dilekçesi 

- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi 

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi 

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu 

- Satış faturaları listesi 

-Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan istisna belgesi ile onaylı listenin örneği/Vergi 

dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin 

olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin 

örneği.” 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri 

No: 3) 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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27 Haziran 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29399 

TEBLİĞ 

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 3) 

27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun ile 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununa eklenen geçici 34 üncü 

maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) bölümünün sonuna başlığıyla birlikte aşağıdaki metin 

eklenmiştir. 

“6. Milletlerarası Andlaşma Hükümleri Çerçevesinde KDV’den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol 

Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna 

6.1. İstisnanın Kapsamı 

6637 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 34 üncü maddede; 

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulüne uygun olarak yürürlüğe giren ve 23/6/2000 tarihli ve 

4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun kapsamında bulunan 

milletlerarası andlaşma hükümleri çerçevesinde katma değer vergisinden istisna edilmiş olan transit petrol boru hattı 

projelerinin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere 1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetler 

katma değer vergisinden müstesnadır. 

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler 

üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, 32 nci madde hükmü uyarınca 

istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir. 

Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek teslim ve hizmetleri tanımlamaya, istisna ve iadeye ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, söz konusu istisna hükmünün uygulanabilmesi için; 

-Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği 7/4/2015 tarihinden önce usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş bir 

milletlerarası andlaşma olması, 

-Bu andlaşmanın 23/6/2000 tarihli ve 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları ile Transit Geçişine Dair Kanun 

kapsamında bulunması, 

-Milletlerarası andlaşmada inşa ve modernize edilecek transit petrol boru hatlarının KDV’den istisna 

edildiğine dair hüküm bulunması 

gerekmektedir. 

Bu şartlar dahilindeki transit petrol boru hatlarının inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere, inşa ve 

modernizasyona ilişkin yapılan teslim ve hizmetler, 1/1/2014 tarihinden itibaren KDV’den istisnadır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, transit petrol boru hattı projesinin bu istisna kapsamında olduğuna ilişkin 

bir belge verir. Bu istisnadan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen belge sahipleri yararlanabilir. 

İstisna kapsamındaki projelerin inşa ve modernizasyonunu gerçekleştirenlere yapılacak teslim ve hizmetlerin, 

münhasıran bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin olması gerekir. 

Bu nedenle, belge sahiplerinin idari faaliyetleri ile idari bina, tesis ve teçhizatının inşası, kurulması ve 

işletilmesine ait mal ve hizmet alımlarına istisna uygulanmaz. Mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek 

otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında değerlendirilmez. İstisna kapsamında 

değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet 

birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek 

gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de istisna uygulanmaz. 

Yapılan işin bütünü içerisinde istisna kapsamında olmayan mal ve hizmetlerin bulunması halinde bunlar ayrıca 

fatura edilir ve bu teslim veya hizmet bedelleri üzerinden KDV hesaplanır. 

İnşa ve modernizasyon işlerinde doğrudan kullanılan mal ve hizmetlere ilişkin olarak, bu işlerde kullanılan 

boru, yedek parça, sarf malzemesi ve benzeri mal alımları ile inşa ve modernizasyonla ilgili yapım işleri, bu işlerde 

kullanılan malların taşınmasına yönelik nakliye hizmeti ve benzeri hizmetler istisna kapsamında değerlendirilir. 

3065 sayılı Kanunun geçici 34 üncü maddesinde düzenlenen istisnanın uygulaması bu Tebliğin (II/B-3.2.2), 

beyanı (II/B-3.3), iadesi (II/B-3.4) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yürütülür. 

6.2. Müteselsil Sorumluluk 

Bu istisna kapsamında işlem yapılabilmesi için, istisna belgesinin, teslim veya hizmeti yapacak olan satıcı 

mükellefe ibraz edilmesi şarttır. Mükelleflerin bu belge olmadan istisna uygulamaları halinde, istisna uygulaması 

nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim veya hizmeti yapan mükellefler ile birlikte teslim veya 
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hizmet yapılan alıcı da müteselsilen sorumludur. 

İşlemin, istisna için bu bölümde açıklanan şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin 

tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya 

hizmet yapılan alıcıdan aranır. 

6.3. 1/1/2014 Tarihinden İstisna Belgesinin Alındığı Tarihe Kadar KDV Ödenerek Yapılan Alımlar 

3065 sayılı Kanunun geçici 34 üncü maddesi 7/4/2015 tarihinde yürürlüğe girmekle birlikte istisna hükmü 

1/1/2014 tarihinden itibaren yapılan teslim ve hizmetleri de kapsamaktadır. 

Bu istisna kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi 

işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, 3065 sayılı Kanunun 

32 nci maddesi hükmü uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilir. 

Belge sahibi mükelleflerin 1/1/2014 tarihi ile istisna belgesinin alındığı tarih arasında bu Tebliğin (II/E-6.1) 

bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde istisna kapsamında olan ancak, KDV ödemek suretiyle temin edilen mal 

ve hizmetlerle ilgili olarak bu Tebliğin (I/C-1.1) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde gerekli düzeltme 

işlemleri yapılır. Bu düzeltme işlemleri sonucu fazla veya yersiz olarak ödenmiş olan vergi satıcılara iade edilir.” 

Tebliğ olunur. 

  
 

  
 


