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Konu: Yatırım teşvik belgesi kapsamında teslim edilecek makine için 

teslimden önce fatura düzenlenmesi  

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile yatırım teşvik belgesi sahibi 

bir firmanın siparişi üzerine üretimi daha sonra gerçekleştirilerek teslim 

edilecek teşvik belgesi kapsamındaki makine için 08/12/2010 tarihinde 

fatura düzenlenerek, Aralık 2010 dönemine ilişkin beyannamede söz 

konusu satışın gösterildiği, ancak makine üretimi henüz gerçekleşmemiş 

olduğundan yüklenilen KDV hesaplanmadığı, makine üretiminin 2011 

Mayıs ayında tamamlandığı ve 17/05/2011 tarihli sevk irsaliyesi ile yatırım 

teşvik belgesi sahibi firmaya teslim edildiği belirtilerek, 2011/Ocak, Şubat, 

Mart, Nisan ve Mayıs ayında söz konusu makine üretimi nedeniyle 

yüklenmiş olduğunuz KDV nin iadesinin Mayıs 2011 dönemine ait KDV 

beyannamesinde gösterilmek suretiyle talep edilip edilemeyeceği hakkında 

Başkanlığımız görüşü istenilmektedir. KDV Kanununun 13/d maddesinde, 

yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılacak 

makine ve teçhizat teslimlerinin KDV den istisna olduğu hüküm altına 

alınmış olup, konu hakkında 69 ve 87 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde 

gerekli açıklamalar yapılmıştır.  Anılan Kanunun 10 uncu maddesinin (a) 

bendine göre vergiyi doğuran olay, malın teslimi veya hizmetin yapılması 

ile meydana gelmektedir. Aynı maddenin (b) bendinde ise, malın 

tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri 

belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak 

üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle vergiyi doğuran 

olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.  



Buna göre, işlemden önce fatura düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay 

meydana gelmekte ancak iade hakkını doğuran işlem vuku 

bulmamaktadır. Bu nedenle, KDV Kanununun 13/d maddesi uyarınca, 

yatırım teşvik belgesi sahibi mükellefe belge kapsamında teslim etmiş 

olduğunuz makine nedeniyle yüklenmiş olduğunuz KDV’nin iadesi için en 

erken makinenin fiilen teslim edildiği Mayıs/2011 döneminde iade 

talebinde bulunulabilecek olup, iade talebinin faturanın düzenlendiği ve 

istisnanın beyan edildiği Aralık/2010 vergilendirme dönemi için düzeltme 

beyannamesi verilmek suretiyle yapılması gerekmektedir. 

  

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. 


