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Sayı : 43735382-130[KDV:13-1]-E.20840 11.07.2019 

Konu : İndirilecek KDV   

  

İlgi : … tarih ve …. evrak sayılı özelge talep formunuz. 

  

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-ö maddesinde yer 

alan istisna hükmüne ilişkin olarak, daha önce indirim konusu yapılmayan KDV'nin tamamının 

indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği 

anlaşılmıştır. 

   3065 sayılı  Katma Değer Vergisi Kanununa 7104 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen ve 

1/6/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ö) bendinde; 

gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü 

sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören 

mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerinin KDV'den istisna olduğu, 

   Aynı Kanunun 30/a maddesinde ise; vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan 

malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin 

maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden 

hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği, bu Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı 

fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (4) numaralı fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri uyarınca katma değer 

vergisinden istisna edilen işlemler için bu hükmün uygulanmayacağı (Yürürlük 1/1/2019), 

   hüküm altına alınmıştır. 

   Buna göre; KDV Kanununun 17/4-ö maddesi kapsamında gümrük antrepoları ve geçici depolama 

yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu 

mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için, 1/1/2019 tarihinden sonra verilen 

ardiye, depolama ve terminal hizmetleri nedeniyle yüklenilen KDV'nin, Kanunun 30/a maddesine 

göre indirimi mümkün bulunmaktadır. 

   Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş 

ise bu özelge geçersizdir. 



(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz 

dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi 

için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 

 


