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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2016/36 

TARİH: 27/04/2016 

KONU Makine Ve Teçhizatın Finansmanında Kullanılan Kredilerde BSMV 

İstisnasına İlişkin 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi 

Gazete’de Yayımlandı. 

 

Amacı, 3/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin birinci 

fıkrasının (z) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi olan, 90 Seri 

No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği 29.03.2016 tarih ve 29668 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlandı.  

Bu tebliğ ile, Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde 

faaliyette bulunan tüm sanayi işletmelerinin, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine 

ilişkin alacakları yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları 

krediler dolayısıyla istisnadan faydalanabilecekleri belirtilmiştir. 

İstisna Kapsamı 

İstisnadan yararlanabilmek için, makine ve teçhizatın münhasıran imalat ve üretim işlerinde 

kullanılabilecek mahiyette olması gerekmektedir. 

Sanayi işletmesinin faaliyet konusu bakımından imalat ve üretim işlerinin icrası için ayrılmaz 

nitelikte bulunan, imalatla ve üretimle doğrudan ilgisi olan ve 18/7/1997 tarihli ve 23053 

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen 

esaslara göre ilgili odalar tarafından tescil edilen iş makineleri dolayısıyla kullanılan krediler 

istisna kapsamında yer almaktadır. 

Bir bütün halinde teslimi teknik olarak mümkün olmadığı için parçalar halinde alınan ve 

işletmede kurulumu ve montajı gerçekleştirilen makine ve teçhizat dolayısıyla kullanılan 

krediler istisna kapsamındadır. 

Makineyle birlikte alınan ve makinenin ayrılmaz parçası niteliğinde olanlar hariç olmak 

üzere, makineden ayrı olarak alınan eklentiler ve makineyle birlikte alınsa dahi yedek parçalar 

istisna kapsamında değildir. 

İstisna Uygulaması 

İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmelerinin, sanayi sicil belgesi ile 

makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki yedi 



 

 

 
 

  
Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok 

No: 285 Kat: 3 Şişli / İSTANBUL 
T  (+90) 212 373 00 00 

Eskişehir Yolu No: 6 Armada İş Merkezi A Blok 

Kat: 11 Daire: 15 Söğütözü / ANKARA  
T  (+90) 312 219 16 50 

Web:  www.gtturkey.com 

 

gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna 

ibraz etmesi gerekmektedir. 

Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamış olan sanayi işletmeleri ile sanayi sicil 

belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette bulunacak sanayi 

işletmelerince imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve 

teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla da kredinin kullanıldığı tarihten 

itibaren istisnadan yararlanılabilmesi mümkündür. 

İstisna kapsamında kredi kullanan sanayi işletmeleri, alınan makine ve teçhizatın işletme 

aktifine kaydedildiğini gösteren yasal defter kaydının; kredi başvurusunda proforma fatura 

kullanan işletmeler ise ayrıca makine ve teçhizat alımına ilişkin satış faturasının birer örneğini 

kredi kullanım tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz etmekle 

yükümlüdür. 

İstisna, sadece yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizat alımını kapsadığından, sanayi 

işletmesinin istisna kapsamında kullandığı krediye konu makine ve teçhizatın ilk kullanıcısı 

konumunda olması gerekmektedir. 

İstisna uygulanacak kredi tutarı, yurt içi alımlarda satış faturasında yer alan vergiler dahil 

tutarı; ithalatta ise ithalat işlemine ilişkin ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile 

ihracatçının düzenlediği fatura ve benzeri belgede yer alan bedel toplamını aşamaz. 

İlgili finans kuruluşu, işletme tarafından sunulan belgelerin doğruluğunu kontrol ettikten 

sonra istisna kapsamında kredi kullandırabilecek olup, kredi kullanım tarihinden itibaren lehe 

alınan paralara (faiz, komisyon, masraf vs.) banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası 

uygulanacaktır. 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, metnin orijinal haline aşağıdaki bağlantı 

yardımıyla ulaşılabilecektir.  

90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği 

Saygılarımızla, 
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