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Konu:  113 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (D) bölümünde diplomatik istisna konusunda 
1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalara 55 
Sayılı KDV Sirküleri’nde yer verilmiştir. 
 
 
Özet:  

 

113 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin (D) bölümü gereğince diplomatik misyonlar ve 
konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına KDV iadesi yapmaya;  

Adana'da Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğü,  

Ankara'da Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğü,  

Antalya'da Üçkapılar Vergi Dairesi Müdürlüğü,  

Çanakkale'de Çanakkale (Merkez) Vergi Dairesi Müdürlüğü,  

Edirne'de Arda Vergi Dairesi Müdürlüğü,  

Erzurum'da Aziziye Vergi Dairesi Müdürlüğü,  

Gaziantep'de Şehitkamil Vergi Dairesi Müdürlüğü,  

İstanbul'da Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü,  

İzmir'de Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü,  

Kars'da Kars (Merkez) Vergi Dairesi Müdürlüğü,  

Mersin'de Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü,  

Trabzon'da Hızırbey Vergi Dairesi Müdürlüğü, 

yetkili olup, iadeye ilişkin başvuruların bu vergi dairelerine yapılması gerekmektedir.            
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•  113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümü uyarınca Dışişleri Bakanlığı'nın 
karşılıklılık ilkesini gözeterek, ülkeler itibariyle belirlediği yıllık harcama limitlerini 
gösteren bilgiler ile ilgililerin elektronik ortamda düzenledikleri vergi iade formları, 
diplomatik istisnadan doğan KDV iadelerini yapmaya yetkili vergi dairelerine, 
Başkanlığımız Uygulama ve Veri Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından her üç aylık 
dönemin sonunda intikal ettirilecektir. İade yapmaya yetkili vergi daireleri, elektronik 
ortamda kendilerine gelen bilgi ve formlarla kağıt ortamında alınan form ve diğer 
belgeleri karşılaştırmak suretiyle gerekli kontrolleri yapacaklardır. İade yapmaya yetkili 
vergi daireleri, hak sahiplerinden, yabancı misyon personel kimlik kartı numarası veya 
yabancılara mahsus kimlik numarası dışında  ayrıca vergi kimlik numarası 
istemeyeceklerdir.  

• İadeye esas olmak üzere vergi dairelerine ibraz edilecek elektrik, su, haberleşme, uçak 
bileti, eğitim vb. harcamalara ait fatura asıllarını ülkelerine de vermek/göndermek 
zorunda olan diplomatik misyon mensupları, söz konusu belgelerin aslı ile birlikte 
fotokopilerini de ibraz edebilecek, ilgili vergi dairesi, belgeler üzerinde gerekli kontrolü 
yaptıktan sonra fotokopi nüshasına "aslı gibidir" kaşesini tatbik etmek suretiyle asıl 
belgeleri ilgililere geri verecektir.  

•  Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına mal 
tesliminde veya hizmet ifasında bulunan mükellefler, işlem bedeline bakılmaksızın 113 
Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalara uygun olarak ilgilinin adı soyadı ve 
kimlik numarasını da yazmak suretiyle fatura düzenleyeceklerdir. Bu zorunluluğa 
uymadığı tespit edilen mükellefler için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
gerekli cezai işlemin yapılacağı tabiidir.  Öte yandan, iade hakkı sahibi yabancı misyon 
mensuplarının fatura yerine ödeme kaydedici cihaz fişi ibraz etmek suretiyle iade 
talebinde bulunması mümkün bulunmamaktadır. 

• İlgililer tarafından harcamalara ilişkin bildirim formları doldurulurken, birden fazla 
sayfadan oluşan faturaların birinci sayfadaki numarası tam olarak yazılacak, diğer 
sayfalara ait numaraların son üç hanesinin arasına "-" işareti konularak 
kaydedilebilecektir. 

• Sağlık harcamaları ve uçak bilet bedellerine ilişkin faturaların, iade hakkı sahibi yabancı 
misyonlar, konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine sahip 
mensuplarının eşleri adına düzenlenmesi halinde de iade taleplerinde kullanılması 
mümkündür. 

• Yabancı misyonlar, konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların mensupları tarafından 
iadesi talep edilen KDV tutarı, herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen iade 
edilmediği takdirde, vergi dairesi bu durumu ivedilikle ilgiliye resmi yazı ile 
bildirecektir. 

• Görev sürelerini tamamlayarak iade talep dönemleri içinde ülkemizden ayrılacak 
yabancı misyon, iade formlarını, ayrıldığı tarih itibariyle 113 Seri No.lu KDV Genel 
Tebliğinde belirtilen dönem ve sürelere bağlı olmaksızın vergi dairesine verebilecek, 
ancak vergi dairesi bu talepleri ait olduğu döneme ilişkin diğer işlemlerle birlikte 
değerlendirip, sonuçlandıracaktır.    

 

 

Saygılarımızla. 



ERK Yeminli Mali Müşavirlik  

& Denetim & Danışmanlık 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 
başvurulmasında yarar bulunmaktadır.  

 


