
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

DUYURU: 18.12.2017/64 
  

15 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE  
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

 
05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “15 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel 
Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Katma Değer Vergisi Genel 
Uygulama Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır. 
 
Söz konusu değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir: 
 

I. YABANCI BAYRAKLI GEMİLERİN TADİL, BAKIM VE ONARIMI ŞEKLİNDEKİ HİZMET İHRACI 
İŞLEMLERİNDE KDV İADE HAKKININ %50’Sİ, HİZMET BEDELİ DÖVİZ OLARAK TÜRKİYE 
GETİRİLMEKSİZİN KULLANILABİLECEKTİR 

 
Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım 
hizmetlerinde, geminin tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek 
belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, istisna kapsamındaki hizmet nedeniyle yüklenilen ve indirim 
yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin %50’si, hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğini 
tevsik eden belge aranmaksızın iade edilecektir. İade edilecek KDV’nin kalan kısmı ise, işleme 
ilişkin bedelin yarısının döviz olarak Türkiye’ye getirildiği oranda iade edilecektir. 
 
Bilindiği üzere, hizmet ihracı kapsamında beyan edilen bu işlemlerle ilgili yüklenilen ve indirim 
yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin iadesi, hizmet bedelinin tamamı döviz olarak Türkiye'ye 
getirilmeden ve dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb. olmadan 
yerine getirilmemekteydi. 
 
Söz konusu düzenleme ile, istisna kapsamındaki hizmetlere ilişkin KDV’sinin %50'si, hizmet 
bedelinin döviz olarak Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden belge aranmaksızın iade edilebilecektir. 
Kalan kısmı ise, işleme ilişkin bedelin yarısının döviz olarak Türkiye'ye getirildiği oranda iadeye 
konu edilebilecektir. 
 

II. MOTORLU TAŞITLARDA YAKIT OLARAK KULLANILAN OTOGAZLAR HARİÇ OLMAK 
ÜZERE, LPG’NİN %8 ORANLA TESLİMİNDEN KAYNAKLANAN KDV İADESİNİN YIL İÇİNDE 
NAKDEN ALINABİLMESİNE İMKAN SAĞLANMIŞTIR 

 
10 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile indirimli orana tabi konut teslimleri, 12 seri no.lu KDV Genel 
Tebliği ile de % 8 orana tabi mallar listesinin 28 ve 29. pozisyonunda bulunan mallar (bazı ziraat 



 
 

 

 

aletleri ve iş makineleri) bakımından yıl içinde nakit iade imkanı getirilmişti. 
 

İşbu duyuru konusu Tebliğ ile, 28 ve 29 no.lu pozisyonlara ilaveten aşağıda yer verilen 31 no.lu 
pozisyon kapsamında yapılan teslimler için de yıl içinde nakit olarak iade imkanı getirilmiştir.  
 
 “31- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon 
numarasında yer alan Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G)’nın, motorlu taşıtlarda yakıt olarak 
kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan “LPG 
Dağıtıcı Lisansı”nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların sonraki safhalardaki 
teslimi” 

 
III. KDV İADE ALACAKLARININ ÖTV BORÇLARINA MAHSUBUNU VERGİ İNCELEME 

RAPORUNA BAĞLAYAN DÜZENLEME YUMUŞATILMIŞTIR 
 

13 seri no.lu KDV Genel Tebliği ile, KDV iade alacağının ÖTV borçlarına mahsubu yoluyla iade 
edilebilmesi, mükellefin talebine bakılmaksızın vergi inceleme raporuna bağlanmıştı.  
 
Bu defa, KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (V/A-6) bölümünde yapılan değişiklik ile, ÖTV'ye tabi 
malların indirimli orana tabi teslimlerinden kaynaklanan KDV iade alacaklarının mahsuben 
iadesinin, münhasıran vergi inceleme raporuna bağlı olarak gerçekleştirilebileceğine ilişkin 
zorunluluk kaldırılmıştır. 
 
Böylelikle, örneğin %25 oranda ÖTV’ye ve %8 oranda KDV’ye tabi kolalı gazoz üretip satan bir 
firma, bu satıştan doğan KDV iade hakkını yıl içinde, yine bu teslimden doğan ÖTV borcuna; 
 

 YMM raporu hazırlatarak veya  
 Teminat verip, teminatı YMM raporu ile geri almak suretiyle  

 
mahsup ettirebilecek ve incelemeye sevk edilmeyecektir. 
 

IV. ADALET BAKANLIĞI’NA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI 
 

KDV Kanunu’nun 13/1-f maddesi uyarınca, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü’ne yapılan 
ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır. 

 
694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 83. maddesi ile, bu istisna hükmü kapsamında 
KDV’siz mal alabilecek kamu kurumları arasına “Adalet Bakanlığı” da dahil edilmiş olup, işbu 
duyuru konusu tebliğ ile bu ibarenin KDV Genel Uygulama Tebliği’ne de eklenmesi sağlanmıştır. 
 
 

Saygılarımızla, 


