
 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;  Yılmaz BAYKARA (yzbaykara@globaldenetim.com.tr) veya Vahap BALKAYA 
(avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz. 

İş bu sirküler de yer alan açıklamalarımız, ilgili sirküler hakkında genel bilgiler içeriyor olabilir. JHİ ve Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği 
bigiler hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir 
sorumluluk almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza haklılık, sorumluluk iddiasında bulunulamazlar. 

 
 

 

Sayı: 2017 –120                                                             İstanbul,  2017  

 

Konu: Yabancı bayraklı gemilere verilen hizmetlere ilişkin yüklenilen ve indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV’nin iadesi. 
 

Sayın; Mükellefimiz, 

5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 15 seri numaralı KDV Genel Tebliği ile Katma Değer 
Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ne; Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere 
verilen hizmetlere ilişkin yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesine ilişkin 
açıklamalar eklenmiştir. 
 
Buna göre; 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 edilir. İade edilecek KDV’nin kalan kısmı, işleme ilişkin bedelin yarısının döviz olarak 
Türkiye’ye getirildiği oranda iade edilir. 
 
Konuya ilişkin örnekte; bir mükellef, Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı bir 
gemiye Mayıs/2017 döneminde vermiş olduğu bakım ve onarım hizmetine ilişkin hizmet ihracı 
kapsamında bedeli 100.000 ABD Doları olan fatura düzenlemiştir. Yapmış olduğu bu hizmet nedeniyle 
yüklenip indirim yoluyla telafi edemediği 30.000 TL’lik KDV’nin iadesini Mayıs/2017 dönemine ilişkin 
KDV beyannamesinde talep etmiştir. Mükellef bakım ve onarımını yaptığı söz konusu geminin Tuzla 
Liman Başkanlığından giriş çıkış yaptığını tevsik eden belgeyi sunmuş, ancak hizmet bedelinin döviz 
olarak Türkiye’ye getirildiğine ilişkin herhangi bir belge ibraz etmemiştir. 
 
Bu noktada, mükellefin söz konusu KDV iade talebine ilişkin gerekli kontroller yapıldıktan sonra 
herhangi bir olumsuzluk bulunmaması halinde, iade edilecek KDV’nin yarısı olan 15.000 TL, hizmet 
bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirildiğine ilişkin belge aranmaksızın iade edilecektir. 
 
Mükellef hizmet bedeline ilişkin 40.000 ABD Dolarını Türkiye’ye döviz olarak getirdiğini 2017 yılının 
Eylül ayında ibraz etmiştir. Bu durumda, hizmet bedelinin yarısı olan 50.000 ABD Dolarının %80’i 
(40.000/50.000) döviz olarak Türkiye’ye getirilmiş olduğundan, iadesi yapılmayan KDV tutarı olan 
15.000 TL’nin %80’ine isabet eden 12.000 TL’nin iadesi yapılacaktır. 
 
Tebliğ, yayımı tarihinde (5 Aralık 2017) yürürlüğe girmiştir. 
Saygılarımızla, 
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