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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2016/62 

TARİH: 14/12/2016 

KONU 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ (Seri No: 8) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 

 

13 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 8 no.lu KDV Tebliğ ile KDV Genel Uygulama 

Tebliği’nin IV/A-1.5. no.lu bölümünde değişiklikler yapılmıştır. 

 

1. Dahilinde İşletme İzin Belgesi (DİİB) sayesinde KDV ödenmeksizin temin edilen 

hammaddelerle üretilmiş olan malların KDV’li satışında alıcıya KDV iadesi yapılmayacağı 

hükmü dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan KDV ‘li 

satışlar açısından kaldırılmıştır. 

 

Eski Hali Yeni Hali 
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) 

telsim edilmesi halinde, ihracatçılara bu teslimler 

nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi yapılamaz. 

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) 

telsim edilmesi halinde, ihracatçılara (dış ticaret 

sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri 

hariç) bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin 

iadesi yapılamaz.  

 

2. Dahilinde İşletme İzin Belgesi (DİİB) sayesinde KDV ödenmeksizin temin edilen 

hammaddelerle üretilmiş olan malların ihraç kayıtlı tesliminde uygulanmakta olan KDV iade 

tutarına ilişkin sınırlama, dış ticaret sermaye şirketlerine ve sektörel dış ticaret şirketlerine 

yapılan ihraç kayıtlı teslimler açısından kaldırılmıştır. 

 

Eski Hali Yeni Hali 
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 etmediği KDV 

tutarından,bu ürün için DİİB kapsamında aldığı 

girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı 

düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz. 

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 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 kayıtlı teslimlerde bu 

sınır uygulanmaz. 

  

Söz konusu sirkülerin orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir. 
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