
  

   
 

Sirküler No  : 371/2014-12 

Sirküler Tarihi : 22.10.2014 

Konusu  : KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Hk. 

 

 

 

A- GİRİŞ : 

 

 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.05.2014 tarihinden itibaren 

yürürlüğe giren ve daha önce yayımlanmış olan 123 adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldıran 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır. 

 

 1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 

uygulamada yaşanan sorunlara çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Anılan Tebliğ ile yapılan değişiklikler 

aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır. Yapılan değişiklikler 01.11.2014 tarihinden itibaren başka bir 

deyişle Kasım/2014 KDV döneminden itibaren yürürlüğe girecektir. 

 

B- KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 

 

 B.1- 01.11.2014 tarihinden itibaren her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda 

metallerden elde edilenler dışındaki; (külçeyi cevherden imal eden imalatçılar ile ithalatçıların ilk 

teslimleri hariç) bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin tesliminde hesaplanan KDV’nin 

(5/10) % 50’si tevkifata tabi tutulacaktır. Değişiklik öncesindeki bu oran (7/10) % 70 idi. 

 

 B.2- Yaptıkları mal teslimi veya hizmet ifası tevkifata tabi tutulan KDV mükelleflerinin, 

tevkifattan doğan KDV iadesi alacakları vergi dairelerince takip ve tahsil olunan her türlü amme 

alacağına mahsup edilebilecektir. Değişiklik öncesinde mahsup imkanı bulunanların sadece vergi 

borçlarına mahsup imkanı tanınmıştı. Değişiklik ile vergi borçları dışında olan ve tahsili vergi 

dairelerince yapılan amme alacaklarına mahsup imkanı da sağlanmıştır. 

 

 B.3- Yaptıkları mal teslimi veya hizmet ifası indirimli oranda KDV’ye tabi işlemlerden oluşan 

kollektif şirketler ile adi ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacakları, söz konusu şirketlerin 

ortaklarının vergi ve SGK prim borçlarına mahsup edilebilecektir. Ancak ortakların elektrik ve 

doğalgaz borçlarına mahsubu talep edilemeyecektir. Değişiklikten önce elektrik ve doğalgaz borçlarına 

da mahsup edilebileceği şeklinde açıklama vardı. 

 

 B.4- Yolcu beraberinde özel fatura ile yapılan eşya ihracatına ilişkin KDV iadesinde “Yüklenen 

KDV Listesi” ile “İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu” nun verilmesine gerek kalmamıştır. 

 

 B.5- Dahilde işleme izni, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında yapılan teslimlerde 

KDV ödemeksizin temin edilen mallar kullanılarak imal edilen malların, ihraç kayıtlı olarak teslim 

edilmesi halinde, imalatçıya iade olunacak KDV tutarı; ihraç kayıtlı olarak teslim olunan mallar için 

hesaplanan KDV’den, bu malların imalinde kullanılan ve KDV ödenmeyen mallara ait KDV’nin 

düşülmesinden sonra kalan tutar olacaktır. 
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 KDV Genel Uygulama Tebliğinin değiştirilmeden önceki şeklinde bu kapsamdaki teslimlerde 

ihraç kayıtlı teslime ilişkin malların imalinde sadece KDVK Geçici 17. madde kapsamında KDV 

ödemeksizin satın alınan mallara ait KDV’nin düşülmesi öngörülmüştür. Değişiklik ile kapsam 

genişletilmiş oldu. Böylece KDVK Geç. 17. maddesi kapsamında ihraç kayıtlı mal teslim eden KDV 

mükellefleri, ihraç kayıtlı olarak teslim ettikleri malların imalinde yurt içinden veya dışından her ne 

şekilde olursa olsun KDV ödemeksizin temin edilen malları kullanmaları durumunda bu mallara isabet 

eden KDV’yi ihraç kayıtlı olarak teslim olunan mallar için hesaplanan KDV tutarından düşmek 

suretiyle iade alabileceklerdir. 

 

 Yapılan bu düzenleme ile özellikle gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazanç sahiplerinden 

müstahsil makbuzu ile KDV ödemeksizin temin edilen ürünlerin kullanılması suretiyle üretilen 

malların KDVK Geç. 17. maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak tesliminde hesaplanan KDV’nin 

tamamı değil de, malların imalinde kullanılan zirai ürünlere isabet eden KDV’nin düşülmesi 

sonucunda kalan KDV iade olarak alınabilecektir.  

 

 Örneğin; gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçi (A)’dan müstahsil makbuzu ile aldığı 100 birim 

domatesi kullanarak salça üreten (B), ürettiği salçayı dahilde işleme izin belgesi sahibi (C)’ye KDVK 

Geç. 17. maddesi kapsamında 200 birime teslim etmiştir. (C)’de (B)’den satın aldığı salçayı kullanarak 

ürettiği ketçabı 300 birime ihraç kayıtlı olarak (D)’ye satmıştır. Mükellef (B)’nin döneme ilişkin 

indirilecek KDV tutarı 50 birim, mükellef (C)’nin döneme ilişkin indirilecek KDV tutarı 70 birimdir. 

 

 KDV mükellefi (B) ve (C)’nin döneme ilişkin KDV beyannamesi özeti aşağıda olduğu gibi 

olmalıdır. 

 

 (B)’nin Beyanı (C)’nin Beyanı 

Teslim ve Hizmet Tutarı 200.- Birim 300.- Birim 

Hesaplanan KDV    16.- Birim    24.- Birim 

Toplam Hesaplanan KDV 16.- Birim 24.- Birim 

İndirilecek KDV 50.- Birim 70.- Birim 

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

İadenin İnd. Yoluyla Telafisi Ned. İnd. KDV 

8.- Birim 16.- Birim 

İndirimler Toplamı 58.- Birim 86.- Birim 

Devreden KDV 42.- Birim 62.- Birim 

İhraç Kayıtlı Tes. Ned. İade Edilecek KDV 8.- Birim 8.- Birim 

  

 

 Değişiklik öncesinde mükellef (B) 16 birim KDV’nin tamamını iade olarak alabiliyordu. 

Değişiklik ile sadece (16-8) = 8 birimini iade alabilecektir. 
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 Diğer taraftan, ihraç kayıtlı satışlar ile KDVK geçici 17. maddesi kapsamında yapılan teslimlere 

ilişkin KDV’nin iade alınmak yerine indirim yoluyla telafisi de mümkündür. Ancak indirim en erken 

ihracatın gerçekleştiği dönemde yapılabilecektir. Bunun için de KDV beyannamesinin indirimler 

bölümünde oluşturulan 107 kodlu “Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. maddelerinden Doğan İadelerin 

İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV” satırı kullanılabilecektir. 

 

 B.6- Eşdeğer eşya kullanılmak suretiyle, başka bir deyişle KDV ödenerek satın alınan malların 

kullanılması sonucu üretilen malların ihraç edilmesi veya aynı malların ihraç kayıtlı olarak teslim 

edilmesi durumunda, ihracatçılara veya ihraç kayıtlı mal teslim eden imalatçılara iade edilecek KDV, 

eşdeğer eşyaya ilişkin fiili ithalatın veya eşdeğer eşyanın DİİB kapsamında yurt içinden temin edildiği 

tarihe kadar yapılamamaktadır. 

 

 Eşdeğer eşya kullanılarak yapılan ihracat veya ihraç kayıtlı satışlara ilişkin iade olunacak KDV 

tutarı, ihracat veya ihraç kayıtlı satış tutarından, DİİB kapsamında eşdeğer eşya yerine ithal olunan 

veya yine yurt içinden temin edilen ve ithal eşyanın yerini alan eşyasının tutarı düşüldükten sonra kalan 

tutarın genel KDV oranıyla çarpılmasından sonra bulunan tutarı aşamayacaktır. 

 

 Örneğin; DİİB sahibi imalatçı (İ) Kasım/2014 döneminde stokunda mevcut bulunan ve KDV 

ödenmek suretiyle temin ettiği 100 birim kütük demiri kullanarak ürettiği muhtelif mamulleri 200 

birime ihracatçı (K)’ya ihraç kayıtlı olarak teslim etmiştir. İhracatçı (K)’ya teslim olunan mallar 

Kasım/2014 döneminde fiilen yurt dışı edilmiştir. İmalatçı (İ) eşdeğer eşya kullanmak suretiyle yapmış 

olduğu teslimlere ait ithal eşyasını Aralık/2014 döneminde 110 birime ithal etmiştir. (İ)’nin 

Kasım/2014 indirilecek KDV tutarı 60 birimdir.  

 

 DİİB sahibi imalatçı (İ), Kasım/2014 döneminde kullanmış olduğu eşdeğer eşyaya ait KDV’yi 

iade talep edemeyecek ve imalatçı (İ)’ye iade edilecek KDV tutarı ise (200-110) = 90 x 0,18 = 16,20 

birimi aşamayacaktır. DİİB sahibi imalatçı (İ)’nin KDV iadesi eşdeğer ürünün fiilen ithal edildiği 

tarihe kadar yapılmayacak, bekletilecektir. Örneğimizin KDV beyannamesindeki özeti aşağıda olduğu 

gibi olacaktır. 

 

 (İ)’nin Beyanı 

   Kasım/2014__   

Teslim ve Hizmet Tutarı 200.- Birim 

Hesaplanan KDV    36.- Birim 

Toplam Hesaplanan KDV 36.- Birim 

İndirilecek KDV Tutarı 60.- Birim 

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

İadenin İnd. Yoluyla Telafisi Ned. İnd. KDV 

18.- Birim 

İndirimler Toplamı 78.- Birim 

Devreden KDV 42.- Birim 

İhraç Kayıtlı Tes. Ned. İade Edilecek KDV (*) 18.- Birim 
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 (*) Mükellef (İ)’nin Kasım/2014 dönemine ilişkin KDV beyannamesinde, ihraç kayıtlı mal 

teslimlerinden doğan KDV iadesi, malların fiili ihracına dayalı olarak değil de eşdeğer eşyanın yerine 

ithal eşyasının fiili ithalatının yapıldığı veya ithal eşyasının DİİB kapsamında yurt içinden temin 

edildiği dönemde yerine getirilecektir. Örneğimizde mükellef (İ)’nin ihraç kayıtlı mal teslimlerinin 

ihracatı Kasım/2014 döneminde yapılmış olsa dahi, mükellefe Aralık/2014 döneminde yapılan ithalat 

tarihine kadar KDV iadesi yapılmayacaktır. Beyanname üzerinde imalatçı (İ)’ye yapılacak KDV tutarı 

18 birim gözükse de imalatçı (İ)’ye yapılacak KDV iadesi tutarı (200-110) x 0,18 = 16,20 birim 

olacaktır. Kur farkı nedeniyle iade olunmayan (18 – 16,20) = 1,80 birim KDV Aralık/2014 dönemi 

KDV beyannamesinde 107 No.lu satır ile indirilecek KDV’ye dahil edilerek telafi edileceği 

düşüncesindeyiz. 

 

 B.7- Deniz, hava ve demiryolu taşıma aracı işletenler, bu araçların tadil, bakım ve onarım 

hizmetlerindeki KDV istisnasından araç bazında yapacakları tadil, bakım ve onarım projeleri 

vasıtasıyla yararlanabilmekte idi. Yapılan değişiklik ile deniz, hava ve demiryolu araçları ile taşıma işi 

yapan mükelleflerin takvim yılı aşmamak şartıyla tüm araçları için tek bir proje hazırlamak suretiyle 

istisnadan yararlanma imkanı sağlanmıştır. Yıllık olarak hazırlanan tadil, bakım ve onarım projelerinin 

elektronik ortamda GİB sistemine girilmesi gerekmektedir. 

 

 B.8- KDV iadelerinin sadece vergi denetim elemanları tarafından düzenlenecek vergi inceleme 

raporu veya teminatla yapılması ve verilen teminatların da sadece vergi inceleme raporu ile çözülmesi 

öngörülen; 

 

- Hizmet ihracı, 

- Deniz, hava, demiryolu araçlarının imali, inşası, tamiri, bakımı, onarımı, 

- Liman ve hava meydanı hizmetleri, 

- Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj işlemleri, 

- Limanların, dava meydanlarının ve bunlara bağlantı sağlayan demiryolu hatlarının inşası, 

genişletilmesi ve yenilenmesi, 

 

 işlemlerinden doğan nakit iadelerin, YMM raporu ile yapılması ve verilen teminatların da YMM 

raporu ile çözülmesine imkan sağlanmıştır. 

 

 B.9- Bilindiği gibi KDV iadelerinde, iadeye konu işlemle ilgili olarak üç grupta toplanmış 

KDV’den iade talep edilebilmektedir. Bunlar; iade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturan 

mal ve hizmetlere ait KDV, genel giderlere ait KDV ve amortismana tabi iktisadi kıymet alımı 

nedeniyle oluşan KDV’dir. Doğrudan yüklenilen KDV’nin iade talebinde genel KDV oranını aşan 

miktarda KDV talebi vergi inceleme raporuyla da olsa mümkündür. Ancak genel giderler ve ATİK’e 

ilişkin KDV’nin yüklenen KDV’ye dahil edilmesi durumunda bu unsurlara ilişkin olarak yüklenen 

KDV’ye dahil edilebilecek tutar iade hakkı doğuran işlemin teslim bedelinin % 18’ini aşamaz. KDV 

Genel Uygulama Tebliğindeki ilk düzenlemede genel giderlerden yüklenilecek KDV’ye dahil 

edilebilecek olanları, istisnai işlemin gerçekleştiği dönem ile sınırlanmıştır. Yapılan değişiklik ile iade 
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konusu işlem ile ilgili olması koşuluyla istisnai işlemin gerçekleştiği dönemden önceki dönemlere ait 

genel giderlere ait KDV’nin de yüklenen KDV’ye dahil edilerek iade talep edilmesi mümkün hale 

getirilmiştir. 

 

 Diğer taraftan, 11/1-c ve geçici 17. madde kapsamında KDV ödemeksizin mal alan ihracatçıların 

genel gider ve ATİK nedeniyle yüklenen KDV’ye dahil edebilecekleri tutar; ihracat tutarından, ihraç 

kayıtlı olarak satın aldıkları mallara ait bedelin düşülmesinden sonra kalan tutarın genel KDV oranı ile 

çarpılması sonucu bulunan tutarı aşamayacağı düzenlemesi daha net bir şekilde açıklanmıştır. 

 

 B.10- Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin, ihracatlarına aracılık 

ettikleri şirketlerin indirilecek KDV listelerini kendi vergi dairesine verme zorunluluğu kaldırılmıştır. 

 

 

 Bilgilerinize sunulur. 

 

 

 

          Saygılarımızla, 

 


