
 
  

SİRKÜLER – 2021/027 

   

Tarih : 22 Mart 2021 

Sektör : Genel 
 

  1 / 1 
 

ARDİYE ÜCRETLERİNİN KDV KANUNU AÇISINDAN DURUMU HK. 

  

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin (İGMD) 26/02/2021 tarihli 2021/0924-BU sayılı yazı ile; ardiye, 
depolama ve terminal hizmetlerinin KDV’den istisna edildiğinden bahisle genel olarak uygulamada 
karşılaşılan sorunların çözülmesi adına, antrepolarda ya da geçici depolama yerlerinde beyanname tescil 
tarihine kadar KDV’siz, tescil tarihinden sonraki günler için KDV’li ardiye faturası kesilmesinde yönünde 
bir uygulamanın daha iyi olacağı yönünde bir görüş bildirmiş olup, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel 
Müdürlüğü tarafından 19/03/2021 tarihli E-85593407-156.02-00062486789 sayılı yazı ile bu talebe cevap 
vermiştir. 

Cevap yazısında özetle; 

 Eşyaların ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmesi 
durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için ayrı bir fatura 
düzenlenmesinin mümkün olduğu, 

 Tek bir ardiye faturasının düzenlendiği durumlarda ise; gümrük beyannamesinin tescil tarihine 
kadar verilen ardiye hizmet bedeline isabet tutarın fatura üzerinde ayrıca gösterilebileceği ya da 
"İşlem bedelinin …. TL'si gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet bedeline 
ait." şeklinde bir açıklama ile bu durumun ayrıca faturada belirtilebileceği, 

belirtilmiştir. 

Ayrıca 28/1/2015 tarihli ve 39044742-010-142 özelgeden bahisle; 

"...., 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 hizmetlerine ilişkin KDV Kanununun 17/4-o maddesi ile ihdas olunan 
istisnanın uygulanması açısından gümrük beyannamesinin tescil tarihi kısıtlayıcı bir unsur teşkil etmediği, 
dolayısıyla, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen söz konusu hizmetlerin gümrük 
beyannamesi tescil edildikten sonra da verilmeye devam edilmesi halinde de KDV Kanununun 17/4-0 
maddesinde yer alan istisna hükmünden yararlanılmasının mümkün bulunmaktadır.’’ İfadesine yer 
verilmiştir. Bu özelgeden anlaşılacağı üzere, tescil sonrası içinde KDV’li kesilmesinin mümkün 
olmayacağı ayrıca belirtilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur. 

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.  
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan 

veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. 
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