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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 18.07.2018 

         Sayı  : 2018/58 
  

 

Değerli Müşterimiz;                                                                   

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

 -İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonraki Aylarda 

Yüklenilen KDV’lerin İade İmkanı ve Usulü, 

 

 -Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Zayi Olması Halinde KDV İndirim 

Yasağının Nasıl Uygulanacağını Düzenleyen Yeni Kanun Hükmü 

 

          Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonraki Aylarda 

Yüklenilen KDV’lerin İade İmkanı ve Usulü 

 

 1.1.Eskiden Beri Devam Eden Genel Uygulama 

 

         Bilindiği üzere indirimli orana tabi mal teslimleri ve hizmet ifalarında, bu teslim ve 

hizmetler için hesaplanan KDV den daha fazla KDV yüklenimi varsa ve devrolan KDV 

durumu mevcutsa, aradaki fark için KDV iade talebi yapılabilmektedir. (KDV Kanunu 

md:29/2)  

           İade hesabına dahil edilen KDV, indirimli orana tabi işlemin yapıldığı ayda veya 

daha önceki aylarda yüklenilmişse, bu KDV nin iade tutarının içinde gösterilmesi doğal 

karşılanmaktadır.  

          Ancak sınırlı bazı hallerde, mal teslim edildikten veya hizmet ifa edildikten sonra, 

teslim edilen mal veya hizmetle ilgili ek KDV yüklenimleri ortaya çıkabilmektedir. Böyle 

bir yüklenim doğal olmadığı ve izaha ihtiyaç gösterdiği için Maliye İdaresi bu gibi 

durumlarda ne yapılacağı hakkında KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/B-3.1.3.4. no.lu 

bölümünde aşağıdaki açıklamalara yer vermiştir. 

 

 “III/B. 3.1.3.4. Sonradan Düzenlenen veya Temin Edilen Belgeler  

          İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği dönem içinde veya öncesinde bu işlemle 

ilgili olarak yapılan mal ve hizmet alımlarına ait fatura ve benzeri belgelerin, belge 

düzenleme süresi içerisinde olmakla birlikte, indirimli orana tabi işlem gerçekleştikten 

sonra düzenlenmesi veya zamanında düzenlenen belgenin işlemin gerçekleştiği 

vergilendirme döneminden sonra temin edilmesi halinde, bu belgelerde yer alan KDV 
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tutarları, işlemin gerçekleştiği vergilendirme dönemi iade hesabına düzeltme 

beyannamesi verilmek suretiyle dahil edilebilir.  

          Bu durumda iade, KDV İadesi YMM Tasdik Raporu (YMM Raporu) ile talep 

edilmişse söz konusu YMM Raporunda gerekçeleriyle birlikte açıklanır. İade YMM 

Raporu ile talep edilmemiş ise mükelleften yazılı bir izahat istenir, izahatın yeterli 

görülmesi halinde bu tutarlar da genel esaslar çerçevesinde iade edilir.”  

          Bu düzenlemeye göre;  

         -Sonradan yüklenilen KDV ler iade hakkını doğuran işlem ile ilgili olmak şartıyla 

iade hesabına düzeltme yoluyla dahil edilebilmekte,  

         -Gerek bu KDV yükleniminin iade hakkı doğuran işlemle ilgisi gerekse neden 

sonradan yüklenildiği konularında, YMM raporunu düzenleyen YMM tarafından 

izahatta bulunulması istenmektedir. YMM raporu düzenletilmeyen (iade talebinin 

incelemeye sevk edileceği) hallerde bu izahın mükellef tarafından yapılması 

gerekmektedir.  

 1.2.Ciro Primi ve Benzeri KDV Yüklenimlerinin İade Hesabına Dahil Ettirilmemesi 

Şeklinde Yaşanan Sorunlar 

 KDV Genel Uygulama Tebliği’nin 2014 yılında çıkması ve yukarıdaki hükme yer 

vermesine rağmen özellikle ciro primleri için yüklenilen KDV’ler, çoğunlukla “işlemle ilgisi 

kurulamadığı veya ciro prim faturasının ilgili ay itibariyle düzenlenmiş olması gerektiği” 

şeklindeki olumsuz yaklaşımlar nedeniyle iade hesabına dahil edilememiştir.  

 1.3.18 No’lu KDV Genel Tebliği ile Getirilen İlave Hüküm 

 Uygulamada ciro primi ve benzerleri nedeniyle sonradan yüklenilen KDV’lerin 

iade hesabına dahil ettirilmemesi nedeniyle yoğunlaşan şikayetler üzerine, 7104 sayılı 

Kanun’un 8 inci maddesiyle KDV Kanunu’nun 29 uncu maddesindeki "teslim ve 

hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 Aşağıda metni bulunan 18 no.lu Tebliğin 15 inci maddesi ile bu değişikliğin etkileri 

aşağıda açıklanmıştır:  

“Madde:15–Aynı Tebliğin;  

a) (III/B-3.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan "teslim ve hizmetin gerçekleştiği 

vergilendirme döneminde" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.  

b) (III/B-3.1.3.4.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.  

“3.1.3.5. İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra Yapılan Alımlar ve 

İskontolar  

 İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, işlem ile ilgili olarak garanti, 

reklam, royalty, know-how, isim hakkı, ciro primi gibi harcamalar üzerinden KDV 

ödenebilmektedir.  

 Ayrıca indirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, satıcı tarafından 

yapılan iskontolar nedeniyle, alıcılar tarafından iskontoya dair düzenlenen faturada 

KDV hesaplanması gerekmektedir.  
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 Bu kapsamda, indirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, işlemle ilgili 

olarak yapılan garanti, reklam, royalty, know-how, isim hakkı, ciro primi gibi 

harcamalar ve iskontolar nedeniyle satıcılar tarafından yüklenilen KDV’nin, indirim 

hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate 

alınması uygun görülmüştür.”  

          Görüldüğü gibi Maliye Bakanlığı, 7104 sayılı Kanunla "teslim ve hizmetin 

gerçekleştiği vergilendirme döneminde" ibaresinin kaldırılmasını dayanak almak 

suretiyle garanti, reklam, royalty, know-how, isim hakkı, ciro primi gibi harcamalar, 

iskontolar nedeniyle satıcılar tarafından yüklenilen KDV’nin iade edilebileceğini ilan 

etmiş bulunmaktadır.  

          Ancak iade talebinin yer alacağı ay bakımından farklı bir yöntem öngörülmüş 

bulunmaktadır. Dikkat edilirse 18 no.lu Tebliğde, sonradan yüklenilen KDV nin işlemin 

yapıldığı ay için düzeltme beyannamesi verilip KDV yüklenimi ve iade tutarı yükseltilmek 

suretiyle değil, bu KDV’nin indirildiği aydaki iade hesabına dahil edilmesi suretiyle 

istenmesi öngörülmüştür.  

 Mevcut KDV beyan sistemi böyle bir yöntemle iade talebinde bulunmaya 

müsait değildir.  

 Bunun için KDV beyannamesinde “Sonradan Yüklenilen ve İadesi Gereken KDV” 

benzeri bir açıklama ile özel bir satır açılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  

 Sonradan yüklenilen KDV, daha önce yapılan indirimli oranlı işlemle ilgili olsa bile 

bu ilave KDV yükünün iadesinin istenebilmesi için, mevcut düzenlemelere göre limit 

aşma durumunun olmaması gerekir.  

 İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle iadesi istenebilecek KDV, yüklenim KDV 

tutarından işlem bedeli üzerinden hesaplanan %1 veya %8 KDV nin indirilmesi suretiyle 

hesaplanmakla beraber, bu hesaplamada dikkate alınacak yüklenim tutarı işlem 

bedelinin %18 ini aşamamaktadır. 

 

         Örnek; yeni kurulmuş olan bir konserve fabrikası 2017 yılında bir marketler zincirine 

%8 oranda KDV hesaplayarak teslimlerde bulunmuştur.  

         -2017 yılı teslim tutarı 100.000.000 TL., hesaplanan KDV 8.000.000 TL. dır.  

         -Üretim nedeniyle yıl boyu yüklenilen cari KDV 6.000.000 TL. dır.  

          Fabrika kuruluşu nedeniyle edinilmiş olan sabit kıymetler için yüklenilen KDV 

lerden pay verilmek suretiyle, 6.000.000 TL. lık cari KDV yükü, tavan tutar olan 18.000.000 

TL. ne yükseltilmiş böylelikle azami iade tutarı olan (18.000.000 – 8.000.000=) 10.000.000 

TL. KDV iadesi alınmıştır.  

          Yıl kapandıktan sonra alımları yapan market zinciri, 10.000.000 TL. + 800.000 TL. 

KDV tutarlı ciro primi faturası göndermiştir. 18 no.lu Tebliğle ciro primi nedeniyle 

sonradan yüklenilen KDV’nin iade edilebilmesi imkanı getirilmiş olmakla beraber, 

örneğimizdeki mükellef iade hakkının tamamını daha önce kullanmış olduğu için bize 

göre bu ciro primi nedeniyle yüklendiği KDV’nin iadesini talep edemeyecektir. 
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2. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Zayi Olması Halinde KDV İndirim 

Yasağının Nasıl Uygulanacağını Düzenleyen Yeni Kanun Hükmü 

 

          KDV Kanunu ‘nun 30 uncu maddesi ile zayi olan malların KDV’sinin indirimi 

yasaklanmış olup, daha önce yapılmış olan indirimin de, KDV Beyannamesinin “Daha 

Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi” bölümünde gösterilerek iptali 

gerekmektedir.  

          Zayi tabiri ise, tamamen yok olma veya satılabilir olma vasfını yitirme olarak 

anlaşılmaktadır.  

          Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (ATİK) fiziken tümüyle yok olması veya 

satılamaz hale gelmesi kolay rastlanır bir durum değildir. Sabit kıymetler eskiyebilirler, 

hasara uğrayabilirler, fakat çoğu zaman tamamen yok olmazlar. Bu nedenle ATİK’ler 

açısından zayi mal gerekçesiyle indirim iptali çok ender rastlanabilecek bir durumdur.  

          Maliye İdaresi, zayi olan ATİK’ler için de kullanım süresine bakmaksızın indirim 

hakkını uygulatmamıştır.  

          7104 sayılı Kanun (md:9/b) ile KDV Kanunu’nun 30/c maddesine aşağıdaki 

parantez içi hüküm eklenmek suretiyle bu konudaki haksızlık bir ölçüde giderilmiştir. 

“(Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca 

belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında 

teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi 

ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen 

amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin kullanılan 

süreye isabet eden kısmı indirilebilir.)”  

          Söz konusu değişiklik 18 no.lu KDV Genel Tebliği’nin 16 ncı maddesinde aşağıdaki  

şekilde açıklanmıştır.  

“Ancak 213 sayılı Kanunun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca belirlenen 

faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen 

amortismana tabi iktisadi kıymetlere (ATİK) ilişkin yüklenilen KDV ile faydalı ömrünü 

tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen ATİK’lere ilişkin 

yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirim konusu yapılması 

mümkündür.  

 Buna göre, ATİK’in Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömrünü 

tamamladıktan sonra zayi olması veya istisna kapsamında teslim edilmesi halinde bu 

kıymetin alımında yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV’nin indirim hesaplarından 

çıkarılmasına ilişkin herhangi bir düzeltme işlemi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.  

 Ancak ATİK’in faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olması veya istisna 

kapsamında teslim edilmesi durumunda, bu kıymetin alımında yüklenilen KDV’nin, 

faydalı ömrünün işletmede kullanılan süresine isabet eden kısmı için herhangi bir 

düzeltme işlemi yapılmayacaktır.  

 ATİK’in zayi olduğu veya istisna kapsamında teslim edildiği tarih itibarıyla faydalı 

ömrünün kalan kısmına (faydalı ömrünün işletmede kullanılmayan süresine) isabet 

eden yüklenilen KDV’nin ise indirim konusu yapılması mümkün değildir.  
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 Daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ATİK’in zayi olduğu veya istisna 

kapsamında teslim edildiği dönem beyannamesinde “Daha Önce İndirim Konusu 

Yapılan KDV’nin İlavesi” satırında beyan edilmek suretiyle indirim hesaplarından 

çıkarılması gerekir.  

 ATİK’in işletmede kullanılan süresinin tespitinde ATİK’in işletmede kullanıldığı her 

12 ay ile 12 aydan kısa olan süreler bir yıl olarak kabul edilecektir.  

 Örnek: (A) Ltd. Şti. 01.04.2015 tarihinde 150.000 TL bedelle satın alarak aktifine 

kaydettiği faydalı ömrü 5 yıl olan minibüs için 27.000 TL KDV ödemiştir. 

Söz konusu minibüs 05.06.2018 tarihinde yanarak zayi olmuştur. Bu durumda, minibüsün 

alımında yüklenilen KDV tutarının işletmede kullanılan süreye (38 ay kullanıldığından 4 

yıl olarak dikkate alınmıştır) isabet eden kısmı olan 21.600 TL (27.000/5x4) için düzeltme 

yapılmasına gerek bulunmamaktadır.  

 Minibüs, faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olduğundan kalan 1 yıl için daha 

önce indirim konusu yapılan 5.400 TL’nin (27.000-21.600) indirim hesaplarından 

çıkarılmak suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.”  

 

                 Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


