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SİRKÜLER        İstanbul, 15.12.2016 

Sayı: 2016/214       Ref: 4/214 

 

 

Konu:  

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERİN DIŞ TİCARET 

SERMAYE ŞİRKETLERİNE VEYA SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİNE 

YAPTIKLARI TESLİMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASINA DAİR 

DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 

 

26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi (KDV) 

Genel Uygulama Tebliğinin “IV - KDV İadesinde Ortak Hususlar” başlıklı bölümünün 

(IV/A-1.5.) numaralı ve “DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade 

Edilecek KDV” başlıklı alt bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.   

 

Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 

 
DİİB sahibi mükellef tarafından bu belge 

kapsamında üretilen mallar, belge sahibi 

tarafından doğrudan ihraç edilebilir ya da 3065 

sayılı Kanunun (11/1-c) veya geçici 17 nci 

maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslim 

edilebilir. Dolayısıyla DİİB sahibi mükellefin 

belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV 

ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak 

ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından 

KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-

c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç 

kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan 

KDV hariç) teslimi mümkün değildir. Buna 

rağmen, DİİB kapsamında üretilen malların KDV 

hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve 

geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç 

kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan 

KDV hariç) teslim edilmesi halinde, ihracatçılara 

bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV'nin iadesi 

yapılamaz. 

 

 

DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve 

yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak 

ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) 

maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim 

eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, 

ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil 

DİİB sahibi mükellef tarafından bu belge 

kapsamında üretilen mallar, belge sahibi 

tarafından doğrudan ihraç edilebilir ya da 3065 

sayılı Kanunun (11/1-c) veya geçici 17 nci 

maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslim 

edilebilir. Dolayısıyla DİİB sahibi mükellefin 

belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV 

ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak 

ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından 

KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-

c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç 

kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan 

KDV hariç) teslimi mümkün değildir. Buna 

rağmen, DİİB kapsamında üretilen malların KDV 

hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve 

geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç 

kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan 

KDV hariç) teslim edilmesi halinde, ihracatçılara 

(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış 

ticaret şirketleri hariç) bu teslimler nedeniyle 

yüklenilen KDV'nin iadesi yapılamaz. 

 

DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve 

yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak 

ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) 

maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim 

eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, 

ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil 
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etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB 

kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği 

KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan 

fazla olamaz. 

etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB 

kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği 

KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan 

fazla olamaz. Dış ticaret sermaye şirketleri ile 

sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç 

kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz. 

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (aracı ihracatçı şirketler) 

lehine ilgili metinlerde olumlu düzenlemeler yapıldığı görülmektedir.  

 

DİİB sahibi mükellefler imal ettikleri mamulleri Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine veya 

Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine KDV hesaplayarak teslim ederlerse, söz konusu şirketler 

(aracı ihracatçı şirketler) tarafından yüklenilen KDV’nin iadesi talep edilebilecektir.  

 

Diğer taraftan, DİİB sahibi mükellefler, DİİB kapsamında temin ettikleri girdileri kullanmak 

suretiyle imal ettikleri mamulleri Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine veya Sektörel Dış Ticaret 

Şirketlerine (aracı ihracatçı şirketlere) KDV Kanunu 11/1-c kapsamında ihraç kaydıyla teslim 

etmeleri halinde, KDV iadesi alacaklarına dair yapılacak hesaplamada yukarıdaki ikinci 

paragrafta yer verilen üst sınır (sınırlama) dikkate alınmayacaktır. 

 

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: 8) 

 

(*) 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, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr


 

1 

 

 

13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 

TEBLİĞ 

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

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8) 

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) 

Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün; birinci paragrafının son cümlesindeki “ihracatçılara” ibaresinden 

sonra gelmek üzere “(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)” ibaresi, ikinci paragrafının 

sonuna “Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır 

uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  
 

  
 
 
 
 
 
 

 


