
  

   
 

 

Sirküler No  : 367/2014-8 

Sirküler Tarihi : 12.06.2014 

Konusu  : KDV Uygulama Genel Tebliği Hk. 

 

 

 

 

A. GİRİŞ : 

 

 Bilindiği gibi KDV Genel Uygulama Tebliğ 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanmak suretiyle 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğin yürürlüğe 

girmesiyle birlikte daha önce yayımlanmış 123 adet KDV Genel Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 İlki 30.11.1984 tarihinde yayımlanan ve bir çok konu hakkında açıklama getiren 123 adet Tebliğ, 

Maliye Bakanlığı’nca bugüne değin verilen özelgelerdeki konular da dikkate alınarak KDV’ye ilişkin 

tüm konular tek Tebliğde toplanmıştır. Bu derleme ve toparlama dışında Tebliğ ile bazı yeni 

düzenlemeler de getirilmiştir. Yeni düzenlemelere yayınlamış olduğumuz 365 ve 366 sıra No.lu 

Sirkülerlerimizde kısmen değinilmiştir. KDV’ye ilişkin olarak yayımlanmış 60 ila 65 No.lu KDV 

Sirkülerleri geçerliliğini muhafaza etmektedir. 

 

 Bu sirkülerimizde 66 Sıra No.lu KDV sirkülerindeki açıklamalar da dikkate alınarak KDV Genel 

Uygulama Tebliğ ile getirilen yeniliklere değinilmeye çalışılmıştır. 

 

B. KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ’İ İLE İLK DEFA YÜRÜRLÜĞE GİREN BAZI 

HUSUSLAR : 

 

 

 B.1. Çinko oksit teslimlerine KDV tevkifatı getirilmiştir. Genel Uygulama Tebliğ ile daha önceki 

Tebliğlerde tevkifat kapsamında olmayan çinko oksit teslimleri 01.05.2014 tarihinden itibaren 5/10 

oranında KDV tevkifatına tabi tutulacaktır. 

 

 B.2. Teminat ve inceleme raporu aranmadan yapılacak mahsuben veya nakden iadelerdeki sınır 

5.000.-TL’ye yükseltilmiştir. İstisnaya tabi işlemin hizmet olması durumunda (hizmet ihracat, liman ve 

hava meydanlarında verilen hizmetler) mahsuben iadelerde de teminat veya inceleme raporu 

aranacaktır. 

 

 B.3. KDV Kanunu 13/a (Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının imal ve inşası ile bunların 

tadili, onarımı ve bakımı şeklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler), 13/c, 13/e ve Geçici 29. madde 

kapsamındaki istisnai işlemlere proje uygulaması getirilmiştir. Anılan maddeler kapsamında mal veya 

hizmet temini için alınacak istisna belgesinden önce istisnai işlemde kullanılacak “Mal Teslimleri ve 

Hizmet İfalarına İlişkin Liste” verilmelidir. Verilen liste dışındaki mal veya hizmet alımları için istisna 

uygulanmayacaktır. Proje uygulaması kapsamında mal veya hizmet teslim edecek KDV 

mükelleflerinin 13/a, 13/c, 13/e ve Geçici 29. maddeye göre istisnai teslim yaparken teslim ettikleri 

mal veya hizmet ifalarının projeye dahil olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. 
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 Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarına ilişkin liste Başkanlı’ğa elektronik ortamda verilmelidir. 

Ancak sistem alt yapısı çalışması tamamlanıncaya kadar listelerin elektronik ortama girişi 

beklenilmeden istisna belgesi verilecektir. Sistem alt yapısı tamamlandığında proje kapsamındaki mal 

ve hizmet listeleri ile listeye istinaden yapılan alışlar alıcılar tarafından sisteme girilecektir. 

 

 B.4. Yatırım Teşvik Belgesi sahibi KDV mükellefleri, YTB kapsamındaki makine ve teçhizat 

alımlarında KDV istisnasından yararlanabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesine dilekçe ile 

başvurarak istisna belgesi almak zorundadırlar. Yatırım teşvik belgesine bağlı olarak istisna belgesi 

alan KDV mükellefleri, bu şekilde KDV’den istisna edilerek satın aldıkları iktisadi kıymetleri, satın 

almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesinin verilme süresi içinde bağlı bulundukları 

vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. Aksi halde satın alınan iktisadi kıymet “indirim hakkı 

tanınan işlemlerde kullanma şartı” yerine getirilmemiş olacağından, istisna edilen vergi alıcıdan 

alınacaktır. Anılan bildirim KDV beyannamesinin 14. No.lu sürümünün ekler sekmesine eklenmiştir. 

 

 Teşvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal teslim eden satıcılar da KDV Genel 

Uygulama Tebliğ ekindeki (Ek-9B) bildirimi mal tesliminde bulundukları her bir vergilendirme 

dönemine ait KDV beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar elektronik ortamda bağlı bulundukları 

vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir. 

 

 B.5. İmalatçı olmayanların, dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine 

ihraç kayıtlı mal teslim edebilme imkanı kaldırılmıştır. Sınai mallar üreticileri dışında tarım ve 

hayvancılık ürünlerini üretenlerin de ihraç kayıtlı mal teslim edebilme imkanı sağlanmıştır. 

 

 B.6. Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Dahilde İşleme İzni bulunan KDV mükellefleri KDV 

ödenmeksizin satın aldıkları malları kullanarak ürettikleri ürünleri ihraç kayıtlı olarak teslim 

etmeleri durumunda bu mükelleflere iade edilecek KDV; ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ait 

hesaplanan KDV’den, KDV ödenmeksizin alınan mallara ait KDV’nin düşülmesi sonrası kalan 

tutar olacaktır. Mayıs/2014 döneminde 11/1-c veya geçici 17. madde kapsamında teslim edilecek 

malların KDV’sinde tecil, terkin ve iade tutarında yukarıda bahsedilen değişiklik yapılmış olup 

değişikliğe paralel olarak KDV beyannamesine de gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 

 

Örneğin; Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi imalatçı (D) firması Mayıs/2014 

döneminde DİİB kapsamındaki ham maddeyi ithal etmek yerine KDVK Geç. 17 madde 

kapsamında satıcı (S) firmasından 100.000,00 TL bedelle KDV ödemeksizin satın almıştır. Satın 

alınan bu mallar kullanılarak üretilen mallar aynı dönemde ihracatçı (İ) firmasına 200.000,00  

TL bedelle  KDVK 11/1-c maddesine göre  ihraç kayıtlı olarak satılmıştır. İhracatçı (İ) firması 

ihraç kayıtlı olarak satın aldığı malları aynı dönemde 220.000,00 TL bedelle ihraç etmiştir. 

İşleme konu malların teslimi  %18 oranında KDV’ye tabidir. Satıcı (S), imalatçı (D) ve ihracatçı 

(İ)’nin Mayıs/2014 dönemindeki indirilecek KDV tutarları sırasıyla varsayalım  20.000,00 TL, 

50.000,00 TL, 10.000,00 TL tutarındadır. Şirketlerin önceki dönemden devreden KDV’leri 

bulunmamaktadır. Örneğimizdeki KDV mükelleflerinin Mayıs/2014 dönemine ait KDV 

Beyanlarının özeti aşağıdaki gibi olmalıdır. 
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I-Genel Bilgiler Sekmesi 

Satıcı (S) 

firmasının 

Mayıs/2014 

beyanı 

İmalatçı (D) 

firmasının 

Mayıs/2014 

beyanı 

İhracatçı (İ) 

firmasının 

Mayıs/2014 

beyanı 

II-Matrah Sekmesi    

Tevkifat Uygulanmayan İşlemler Tablosu    

Matrah 100.000,00 200.000,00 0,00 

Vergi Oranı 18 18 18 

Vergi 18.000,00 36.000,00 0,00 

İlave Edilecek KDV 0,00 0,00 0,00 

Toplam Katma Değer Vergisi 18.000,00 36.000,00 0,00 

III-İndirimler Sekmesi    

İndirimler Tablosu    

Bu Döneme Ait İndirilecek KDV (Kod:102) 20.000,00 50.000,00 10.000,00 

Kanunun(11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan 

İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek 

KDV (Kod:107) 

0,00 18.000,00 0,00 

İndirimler Toplamı 20.000,00 68.000,00 10.000,00 

IV-İhraç Kayıtlı Teslimler Sekmesi    

İhracatı Yapılacak Nihai Ürünlerin Kanunun 11/1-c 

Maddesi Kapsamında Teslim Bedeli (Kod:701) 
0,00 200.000,00 

 

Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rej. Kap. İhr. Yap. 

Ürünlerin İmalinde Kull. Mal. DİİB Sahiplerine KDVK 

Geç. 17. Madde Kapsamında Teslim Bedeli (Kod:702) 

100.000,00 0,00 

Vergi Oranı 18 18 

Hesaplanan KDV 18.000,00 36.000,00 

Yüklenen KDV 18.000,00 36.000,00 

Tecil Edilebilir KDV 0,00 0,00 

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil 

Edilemeyen KDV 
18.000,00 36.000,00 

İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kayıtlı Tesliminde 

İade Edilecek Yüklenen KDV Farkı 
0,00 0,00 

V-İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğ. İşlemler Sekmesi    

Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler Tablosu 

  

 

Mal İhracatı  Tutarı (Kod:301) 220.000,00 

Yüklenen KDV 3.600,00 

Toplam İade Edilebilir KDV 3.600,00 

VI-Sonuç Hesapları Sekmesi    

Tecil Edilecek KDV 0,00 0,00 0,00 

Ödenmesi Gereken KDV 0,00 0,00 0,00 

İade Edilmesi Gereken KDV 0,00 0,00 3.600,00 

Sonraki Dönem Devreden KDV 2.000,00 32.000,00 6.400,00 
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 KDV beyannamesinin 14 No.lu sürümünde yukarıda belirtilen işlemler için henüz kalıcı bir 

çözüm üretilememiştir. Beyannamede ihracatın gerçekleşeceği dönemde iade edilecek tecil 

edilemeyen KDV halen hesaplanan KDV olarak gözükmektedir. Ancak iade edilecek tutar 

indirimler sekmesine  eklenen satır düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden yapılacaktır. Satıcı 

(S) firması açısından herhangi bir sıkıntı yoktur. Dahilde işleme belgesinin kapatılmasından 

sonra tecil olunamayan 18.000 TL KDV’sini iade olarak alacaktır. İmalatçı (D) firması ise her ne 

kadar KDV beyannamesinde ihracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV 36.000 TL 

olarak gözükse de satıcı (S) firmasından satın aldığı hammaddeye ilişkin olarak ödemediği 

18.000 TL KDV’yi indirim KDV’ye dahil ettiği için kendisine (36.000 – 18.000) = 18.000 TL 

tutarında KDV iade olunacaktır. İhracatçı (İ) firması da ihraç kaydıyla KDV ödemeksizin satın 

aldığı malları ihraç ettikten sonra genel gider ve ATİK’lerine ilişkin KDV’yi; satış tutarından, 

ihraç kayıtlı mal alışlarına ilişkin olarak ödenen tutarı düştükten sonra kalan tutarın % 18’ini 

aşmayacak şekilde iade talep edebilecektir. Bu tutarda; (220.000 – 200.000) x 0,18 = 3.600 TL 

olacaktır. İhracat konusu mal düşük oranda KDV’ye tabi olması halinde Başkanlığın görüşü 

ihracatçının iade sınırı, ihraç konusu malın KDV oranı kadar olduğu yönündedir. 

Örneğimizdeki malın teslimi % 8 oranında KDV’ye tabi bir mal olmuş olsaydı, ihracatçının 

ihracattan doğan KDV’si; (ihracat tutarı – ihraç kayıtlı alış tutarı) x % 8 formülüne göre 

hesaplanacak tutar ile sınırlıdır. KDV Genel Uygulama Tebliğinin bu konuya ilişkin örneği ile 

ihraç kayıtlı mal teslimlerinde ödenmeyen KDV’nin iade olunacak KDV’den düşülmesi, yasal 

dayanağı olmadığı gerekçesiyle tartışmalıdır. 

 

 Diğer taraftan KDVK 11/1-c fıkrasındaki; İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade 

edilecek KDV’nin ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden 

imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra 

kalan tutardan fazla olamayacağı hükmü, 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile imalatçı aleyhine 

oluşan matrah farkının ihracatçı tarafından beyannameye dahil edilmiş olması koşuluyla daha 

önce imalatçıya iade olunan KDV tutarında herhangi bir azaltma yapılmaması yönündeki 

açıklama ile aşılmıştı. Yeni Tebliğ’de ise bu açıklamaya yer verilmemiştir. Konuya ilişkin olarak 

Başkanlık yetkililerine yöneltilen sorular yanıtsız bırakılmıştır. Buna göre ihraç kayıtlı 

satışlardan imalatçı aleyhine oluşan kur farkı ve fiyat farkı gibi değişiklikler, ihraç kaydıyla 

yapılan satış tutarından düşüldükten sonra kalan tutarın iade talep edilmesinin gerekip 

gerekmediği ancak konunun Gelir İdaresi’nce bir açıklama ile netlik kazanacağı konu hakkında 

daha sonra yapılacak incelemelerde fazla iade nedeniyle cezalı tarhiyata muhatap tutulmamak 

için önemle hatırlatılır. 

 

  B.7. Türkiye’de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan satışlara (Bavul Ticareti) ilişkin 

usul ve esaslar ile KDV beyannamesinde bu türdeki satışların beyanı mal ihracatına ilişkin usul ve 

esasları ile aynı konuma getirildi. Ancak Türkiye’de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan 

satışlara ilişkin olarak hesaplanan KDV’nin alıcılardan tahsil edilmek, daha sonra onaylı faturanın 

temin edildiği dönemde tahsil olunan KDV’nin alıcıya iadesi ve istisnadan bu dönemde yararlanılması 

imkanı da devam etmektedir. 
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 Özel Fatura ile yapılan teslimler tam istisnalar tablosunda 322 kodlu satırda, Özel Fatura ile 

teslim edilen mallara ait gümrük onaylı Özel Faturanın satıcıya intikal ettiği ayda beyan edilir. İstisna 

2.000.-TL ve üzerindeki mal teslimleri için uygulanır. İstisnadan yararlanmak için döviz alım 

belgesinin ibrazına gerek yoktur. Teslim olunan malların tesliminin yapıldığı ayı takip eden ay 

başından itibaren üç ay içinde yurt dışı edilmesi şarttır. 

 

 B.8. Amortismana tabi iktisadi kıymet satışlarının KDV beyannamesindeki beyan şekli 

değiştirilmiştir. KDV Mükelleflerinin işletmede kullanmak üzere satın aldıkları ve VUK. 313. 

maddesine göre yok edilmesi amortisman mevzuuna giren; gayrimenkuller, gayrimenkuller gibi 

değerlenen iktisadi kıymetler (gemi ve taşıtlar dahil), alet, edevat, mefruşat, demirbaş eşya ve sinema 

filmlerinin satılması halinde bu satışların KDV beyannamesinde ayrıca beyanı gerekmektedir. Bu 

türdeki teslimlerin KDV beyannamesinin matrah sekmesinin diğer işlemler altındaki 503 kodlu satır 

kullanılarak beyanı gerekmektedir.  

 

 

C. İADE UYGULAMASI VE YÜRÜRLÜK : 

 

 Tebliğin yürürlük tarihinden  sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade talepleri, standart 

iade talep dilekçesi kullanılmak suretiyle ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğindeki usul 

ve esaslara göre sonuçlandırılır. Tebliğin yürürlük tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin 

iade talepleri ise, standart iade talep dilekçesi Tebliğin yürürlük tarihinden sonra verilse dahi eski 

(mülga) Tebliğlerdeki usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. 

 

 KDV Genel Uygulama Tebliği 01.05.2014 tarihinden sonra yürürlüğe girmiş olup Mayıs/2014 

döneminden sonraki dönemlere ilişkin iadeler yeni Tebliğ hükümlerine göre; bu dönemden önceki 

dönemlere ilişkin iadeler ise eski (mülga) Tebliğlere göre yerine getirilecektir. Ancak, 2013 yılına 

ilişkin düşük oranda KDV’ye tabi teslimlerden doğan iadenin, takip eden yılda mahsuben veya nakden 

iade talep edilmesi halinde iadenin talep edildiği KDV dönemi için geçerli olan Tebliğin esas alınacağı 

tabiidir. 

 

 

 Bilgilerinize sunulur. 

 

         Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

 

 


