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Sirküler No : 2019/16                                                             16.02.2019, Bursa  

Konu: KDV Genel Uygulama Tebliğinde değiĢikler hk 

15 Şubat 2019 Tarih ve 30687 Sayılı Resmi Gazete'de KDV indirim ve iade uygulamasına 

ilişkin önemli açıklamaların yer aldığı "23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile KDV Genel 

Uygulama Tebliğinde başlıca aşağıda yer verilen değişikler yapılmıştır.  

a-7104 Sayılı Kanun’un ile, KDV Kanununun  “Vergi İndirimi” başlıklı 29. maddesinde 

yapılan değişiklik ile KDV indiriminde takvim yılı sınırı, 1.1.2019 tarihinden geçerli olmak 

üzere takip eden takvim yılı sonuna kadar uzatılmıştır. Böylece Takvim yılı kapandıktan 

sonra gelen faturaya ilişkin KDV’nin, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği takvim yılını 

takip eden yıl sonuna kadar kayıtlara alınması ile indirim konusu yapılabilmesi konusu yeni 

örneklerle açıklanmıştır. Buna göre 2018 dönemine ilişkin fatura, 2019 sonuna kadar 

kayıtlara alınırsa KDV indirimi yapılabilecektir. Ayrıca Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinin; (I/C-2.1.1.2.), (II/A-8.7.), (II/A-9.6.), (III/B-3.1.3.4.), (III/C-5.), 

(IV/D-2.), (III/C-1.), (III/C-2.1.), (III/C-5.6.) bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.  

b-1/1/2019 tarihinden itibaren, 213 sayılı Kanunun 322. maddesine göre değersiz hale gelen 

alacaklara iliĢkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin indirim konusu yapılması 

mümkündür. 213 sayılı Kanunun 323. maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan KDV’nin bu fıkra 

kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır. Söz konusu KDV tutarı, alacağın zarar 

yazıldığı tarihi kapsayan vergilendirme dönemi 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İndirimler” 

kulakçığında “İndirimler” tablosunda 111 kod numaralı “Değersiz Hale Gelen Alacaklara 

İlişkin İndirilecek KDV” satırı aracılığıyla indirim konusu yapılacağı ve değersiz hale gelen 

alacağa ilişkin borçlu mükellef bilgilerini içeren beyanname eki formun doldurulacağı 

yönünde açıklamalar eklenmiştir. Tebliğin (III/C-1) bölümünde konuya ilişkin değişiklikler 

yapılmıştır. 

c-Ġhraç Kayıtlı teslimlerde ihracatın gerçekleĢmemesi  durumunda imalatçının ödediği 

vergi için ihracatçıya rücu etmesi halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin 

hesaplanan KDV, ihracatçı açısından ihracatın gerçekleşmesi gereken sürenin (ek süre 

verilmişse bu süre) sonu itibarıyla indirilebilir hale gelmektedir. İndirim hakkı o dönemi 

kapsayan takvim yılı ile sınırlı iken yapılan değişikle, takvim yılını takip eden yıl 

içerisinde de indirim hakkı tanınmıĢtır.(Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği-

II/A-8.7.) 
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ç- Ġhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan 

onaylı yazının talep edileceği durumlar. 

İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı, 

ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde aranan belgeler arasındadır. 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.13.) bölümünde değişiklik yapılarak, söz konusu 

belgenin, gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması 

halinde isteneceği düzenlenmiştir. 

d- DĠĠB kapsamında yapılması gereken ihracatın belgede öngörülen süre ve Ģartlara 

uygun olarak yapılmaması durumunda DİİB sahibi mükellef tarafından indirim konusu 

yapılamayan KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatı için öngörülen 

sürenin dolduğu tarihi izleyen günü içeren vergilendirme döneminde (ancak her hâlükârda bu 

vergilendirme dönemini içerisine alan takvim yılını takip eden takvim yılı aĢılmamak 

kaydıyla) indirim hesaplarına alınmak suretiyle indirim konusu yapılabilecektir. 

e-Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşlerine ilişkin 

olarak 01.01.2019 tarihinden itibaren bu istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin 

yüklenilen KDV indirilebilir, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade 

edilmeyeceğine yönelik Tebliğe ilave ibare konulmuştur. 

f-7104 Sayılı Kanunla, KDV Kanununun “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” başlıklı 

30. maddesinde yapılan değişiklikle kısmi istisna kapsamında 17/2-b,17/2-c,17/2-d,17/2-ı, 

17/2-ö maddelerinde yer verilen teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen KDV’nin 

indirimine imkan sağlanmıştır. Bu düzenlemeye ilişkin olarak KDV Genel Uygulama 

Tebliğinde değişiklikler yapılmış ve 1.1.2019 tarihinden itibaren bu istisna kapsamında 

yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV’nin indirilebileceği, ancak indirim yoluyla 

giderilemeyen KDV’nin iade edilemeyeceği açıklanmıştır. Ayrıca bu Tebliğin 9 uncu 

maddesiyle, yine bu düzenlemeye ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.1) 

bölümünde değişiklikler yapılmıştır 

g-. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin Ġndirimli Orana Tabi ĠĢlemlerde 

Ġade Uygulamasına ilişkin (III/B-3) bölümüne aşağıdaki paragraf eklenmiştir: 

“Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerini, en geç indirimli 

orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine 

ilişkin beyannamelerin (Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin yılın sonuna kadar 

verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu olan KDV alanında 

beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar 

standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde 

sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine 

başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla 

talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin 

gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre 

içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk  

edilir.” 



 

h-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A) bölümünün sonuna yeni bir 

bölüm eklenerek “Ġade Talep Süreleri” açıklanmıştır. Buna göre 2019 ve izleyen yılların 

vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde uygulanacak 

süreler “Ġndirimli orana tabi iĢlemlere iliĢkin iadelerde”, “Tam Ġstisna Kapsamındaki 

ĠĢlemlere ĠliĢkin Ġadelerde” ve “Kısmi tevkifat uygulanan iĢlemlere iliĢkin 

iadelerde” uygulanmak üzere açıklanmıştır. 

Buna göre; Ġndirimli orana tabi iĢlemlere iliĢkin iadelerde; iade taleplerini, en geç 

indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme 

dönemlerine iliĢkin beyannamelerin(yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım vergilendirme 

dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye konu 

olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi iĢlemin gerçekleĢtiği yılı 

izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için 

Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) 

vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi 

Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana 

tabi iĢlemin gerçekleĢtiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı 

zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle 

incelemeye sevk edilir. 

Örnek 1: (Y) Gıda A.Ş., 2019 yılında yaptığı indirimli orana tabi teslimlerinden doğan 

KDV iadesini 2020/Temmuz beyannamesinin "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" 

tablosundan 439 kodlu satırı seçerek beyan etmiştir. Mükellef 15/11/2020 tarihinde standart 

iade talep dilekçesi ve belgeleri ibraz etmiş ancak bu iade talebine ilişkin yüklenilen KDV 

listesini vermemiştir. Mükellef, yüklenilen KDV listesini 15/7/2021 tarihinde sisteme 

girmiştir.Buna göre, (Y) Gıda A.Ş. KDV iade talebini süresinde beyan etmekle birlikte, 

yüklenilen KDV listesini süresinde (31/12/2020 tarihine kadar) sisteme girmediğinden 

mükellefin iade talebi reddedilecektir. 

Örnek 2: (M) İnşaat Ltd. Şti. 2019 yılında teslim ettiği indirimli orana tabi konutlarla 

ilgili olarak vermiş olduğu 2020/Kasım beyannamesine ilişkin 439 kodlu satırda 500 bin TL 

“İadeye Konu Olan KDV” beyan etmiştir. (M) İnşaat Ltd. Şti., 27/12/2020 tarihinde standart 

iade talep dilekçesi ve diğer belgeleri ibraz ederek artırımlı teminat vermek suretiyle iade 

talebinde bulunmuştur.Buna göre, (M) İnşaat Ltd. Şti., 2019 yılındaki indirimli orana tabi 

işlemlerinden kaynaklanan KDV iadesini süresi içinde usulüne uygun olarak talep 

ettiğinden, iade talebi vergi dairesi tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

Tam Ġstisna Kapsamındaki ĠĢlemlere ĠliĢkin Ġadelerde; iade talebinde bulunacak 

mükelleflerin, istisnaya tabi iĢlemin gerçekleĢtiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının 

sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin yüklenilen KDV sütununu 

doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri 

için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat 

dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV 

İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya 

tabi iĢlemin gerçekleĢtiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay 

içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade 

talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir.  



 

Örnek 1: (T) Makine A.Ş., 2019/Şubat döneminde YTB sahibi firmaya sattığı makinelerle 

ilgili olarak KDV beyannamesinde “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” 

kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 308 kodlu satırda 

istisnayı ve bu teslimle ilgili yüklenimini beyan etmiştir. İade talebi için bu beyan tek başına 

yeterli değildir. Mükellefin iade talebinin geçerlik kazanması için en geç 31/12/2021 tarihine 

kadar standart iade talep dilekçesi ve istisnaya ilişkin diğer belgelerin ibrazı zorunludur.  

Örnek 2: (Z) Ltd. Şti., 15 Ocak 2019 tarihinde gümrük çıkış beyannamesi kapanan bir 

ihracat işlemini Ocak/2019 KDV beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” 

tablosunda 301 kodlu satırda beyan etmiş, ancak yüklenilen KDV bölümünü boş bırakarak 

ihracata ilişkin yüklendiği KDV’yi indirim yoluyla gidermeyi tercih etmiştir. (Z) Ltd. Şti.’nin 

bu ihracat işlemine ilişkin iade talep edebilmesi için en geç 31/12/2021 tarihine kadar 

Ocak/2019 KDV beyannamesinde düzeltme yaparak yüklenilen KDV’yi beyan etmesi ve aynı 

süre içerisinde standart iade talep dilekçesiyle Tebliğin (II/A-1.1.4.) bölümünde sayılan 

belgeleri ibraz etmesi gerekmektedir. 

Kısmi tevkifat uygulanan iĢlemlere iliĢkin iadelerde; iade taleplerini, tevkifata tabi 

iĢlemin gerçekleĢtiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem 

beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu süre içinde 

standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan 

belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları 

zorunludur. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM 

Raporunun, tevkifata tabi iĢlemin gerçekleĢtiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının 

sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz 

edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir 

ı-Teknoloji geliĢtirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliĢtirme bölgesinde üretilen oyun 

yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuĢtur. 

7104 Sayılı Kanun’la, KDVK’nun Geçici 20. maddesinde yapılan değişiklikle, teknoloji 

geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunanların, bu 

bölgelerde ürettikleri oyun yazılımlarının teslimi KDV’den istisna tutulmuştur. Ayrıca, yine 

bu madde ile KDV’den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine 

imkan tanınmıştır. Bu düzenlemeye ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinde 

değişiklikler yapılmış ve 1.1.2019 tarihinden itibaren bu istisna kapsamında yapılan 

işlemlere ilişkin yüklenilen KDV’nin indirilebileceği, ancak indirim yoluyla giderilemeyen 

KDV’nin iade edilemeyeceği açıklanmıştır. 

Bilgilerinize  Sunulur. 
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Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya iliĢkin genel bilgiler içermekte olup 

konu hakkında ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmeniz önerilir. 



 


