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YÜ KLENEN KDV Lİ STESİ NE YENİ  EKLENEN ALANLAR 

A. GİRİŞ 

 

 Bilindiği gibi 3065 sayılı KDV Kanunun 29 ve 32 maddelerinin Maliye Bakanlığı’na verdiği 

yetkiye istinaden, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sayfasında 02.12.2015 tarihinde yapılan duyuruda; 

Kasım/2015 döneminden itibaren mükellefe iade edilecek KDV’ye ilişkin verilecek yüklenen KDV 

listelerinin yeni şekliyle verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 

 

B. YÜKLENEN KDV LİSTESİNE EKLENEN YENİ ALANLAR 

 

Yapılan duyuru ile yüklenen KDV listesinin sonuna 13 ve 14 numaralı sütunlar eklenmiştir. 13. 

sütun belgenin indirim konusu yapıldığı KDV dönemi, 14. sütun belgenin yüklenildiği KDV dönemidir. 

 

13. sütun tüm iade konusu işlemlerde Kasım/2015 döneminden itibaren doldurulması gereken 

alandır. Ancak 14. sütun sadece 405, 406 ve 439 kodlu diğer iade konusu işlemlerden doğan KDV 

iadeleri için hazırlanan yüklenen KDV listeleri için doldurulacaktır.  405 kodu indirimli oranda KDV’ye 

tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ile ilgili yüklenen KDV farkının iadesinde; 406 kodu indirimli 

oranda KDV’ye tabi malların aylık olarak mahsuben iadesinde kullanılmaktadır. Bu işlem türlerinden 

iade talep edenler Kasım/2015 dönemine ilişkin olarak verilecek yüklenen KDV listelerine belgenin 

yüklenildiği KDV dönemini yazmak zorundadırlar. 439 kodu indirimli oranda KDV’ye tabi teslim ve 

hizmetlerin (ihraç kayıtlı olarak teslim edilenler dahil) yıl geçtikten sonra iade talebinde 

kullanılmaktadır. Bu türdeki yüklenilen KDV listelerinde 14. sütun açık ifade ile belgenin yüklenildiği 

KDV dönemi, Ocak/2016 döneminden itibaren verilecek yüklenilen KDV listelerine yazılması 

zorunludur.  

 

405, 409 ve 439 kodlu diğer iade konusu işlemler dışındaki iade taleplerinde 14. sütun 

doldurulmayacaktır. Örneğin 301 kodlu mal ihracatından doğan iade işlemlerindeki yüklenen KDV 

listelerinde 14. sütun doldurulmayacak, boş bırakılacaktır. 

 

 Konuya ilişkin olarak yapılan örnekli açıklama aşağıda olduğu gibidir.  

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

         Saygılarımızla, 
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YÜKLENİLEN KDV LİSTESİNE YENİ EKLENEN BÖLÜMLER HAKKINDA 

 

 
 

      Belgenin İndirime Konu Edildiği KDV Dönemi : Bu alan 2015/11 iade dönemi itibariyle 

yüklenilen KDV listesi verilmesi gereken bütün iade işlem türleri için doldurulması zorunlu alandır. 

Yüklenilen KDV listesine yazılan belge hangi dönem indirilecek KDV hesabına dahil edilmiş  ise o 

dönem yazılmalıdır. Örneğin; 01.04.2014 tarihli belge 2014/04 dönem KDV beyannamesinde “bu 

döneme ait indirilecek KDV” bölümüne dahil edilmiş ise bu alana 201404 yazılacaktır. Yukarıdaki 

tablonun 1. Satırında olduğu gibi. Ancak, 07.06.2014 tarihli belge 2014/07 dönem KDV 

beyannamesinde “bu döneme ait indirilecek KDV” bölümüne dahil edildiğinden 201407 yazılacaktır. 

Yukarıdaki tablonun 4. Satırında olduğu gibi. 

 

    Belgenin Yüklenildiği KDV Dönemi: Bu alan 405,406 ve 439 iade işlem türlerinden iadeler için 

doldurulması zorunlu alandır.  (405 ve 406 işlem türleri için 2015/11 dönemi itibariyle 439 işlem 

türü için ise 2016/01 dönemi itibariyle girilmesi zorunlu alandır.) Yüklenilen KDV listesine yazılan 

belgenin yüklenildiği dönem yazılmalıdır.  Belge hangi iade işlem türünden hangi dönemde yüklenime 

konu olmuş ise o dönem yazılmalıdır. 406 ve 439 işlem türlerinden iadelerde, iade talep edilen dönemde 

birden fazla aya ait yüklenim tutarları tek yüklenilen KDV listesinde verilmektedir. Hangi belgenin 

tamamının veya bir kısmının hangi ayda yapılan istisna satışlardan yüklenildiğini belirtmek için, bu alan 

kullanılmalıdır. Örneğin, yüklenim listesinde yer alan belge 2014/08 döneminde yapılan istisna satışları 

için yüklenilmiş ise bu alana 201408 yazılır.  
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 Aynı belge “Belgenin Yüklenildiği KDV Dönemi” alanı farklı dönemler olarak yazılmak şartıyla 

birden fazla satıra kaydedilebilir. Böylece indirimli orana tabi satışlar için aynı belge farklı aylarda 

yapılan istisna satışlarda yüklenime konu olmuş ise bünyeye giren yüklenim tutarları bölünerek 

(İndirimli Oran Hesaplama Tablosunda yazılı aylar itibariyle yüklenilen KDV tutarları ile uyumlu 

olacak şekilde) yazılabilir.  

 

 Örneğin; 14.06.2015 tarih A serisi 125 No.lu belge 2015/06, 2015/08 ve 2015/10 dönem 

satışlarında yüklenime konu olmuş ise “Belgenin Yüklenildiği KDV Dönemi”  bölümünde belgenin  

yüklenildiği dönemler  201506, 201508 ve 201510 olarak birden fazla satırda yazılabilir. 

 

 Böylece indirimli orana tabi satışlardan iadelerde yüklenilen KDV listesine faturalar toplam tutar 

olarak değil yüklenime konu olduğu satışlara göre ilgili aylarda bölünerek yazılabilecektir. Yukarıdaki 

tablonun 11,12 ve 13. Satırlarında olduğu gibi. 
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