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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 20.02.2019 

         Sayı  : 2019/29 

                                         

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları 

 

         -KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

Yayımlanmıştır. (Seri No:23) 

 

         -İnteraktif Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetlere 5 Yeni Hizmet Eklenmiştir. 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

Yayımlanmıştır. (Seri No:23) 

 

          Bilindiği üzere; “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” ile daha önce 

çıkarılmış olan 123 adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılarak, KDV konusu tek 

Tebliğ’de toplanmıştır.  

           Daha sonra çıkarılan 22 adet değişiklik Tebliğ ile KDV Genel Uygulama 

Tebliğinde değişiklik yapılmıştır. 

           Söz konusu KDV Genel Uygulama Tebliğinin bazı bölümlerinde değişiklik yapan 

23 no.lu Tebliğ, 15.02.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

(15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı R.G.) 

           23 no.lu Tebliğ ile getirilen değişiklikleri özetleyen tablo aşağıda bilgilerinize 

sunulmuştur. 

TEBLİĞ  
MADDE  

NO  

 
GETİRİLEN DEĞİŞİKLİĞİN ÖZET OLARAK AÇIKLANMASI 

 

            1 

Bilindiği üzere eskiden belli bir yıla ait tarih taşıyan alış belgelerindeki 

KDV, izleyen yıl başından itibaren KDV’sinin indirim konusu yapılması 

mümkün olmamaktaydı. 

KDV Kanunu’nun 29. maddesine 7104 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile 

2019 başından geçerli olmak üzere eklenen “takvim yılını takip eden 

takvim yılı” tabiri ile indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın 

gerçekleştiği takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak kaydıyla 



 
 
 

2 
 
 
 

İndirim konusu yapılması mümkün hale gelmiştir. 

23 no.lu Tebliğ’in 1. maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliği bu 

değişikliği aksettirecek şekilde revize edilmiştir.  

            2 

KDV indirim yasağının başlangıcı izleyen yılbaşı iken, yukarıdaki 1 

no.lu maddede açıkladığımız değişiklikle bu tarihin bir yıl ileriye 

alınması ile ilgili olarak KDV Genel Tebliği’ndeki örnekler üzerinde 

güncelleyici değişiklikler yapılmıştır.  

 

            3 

İhraç kayıtlı teslimde KDV iadesi için aranan belgelerden biri de, tüm 

teslimler itibariyle ihracatçı firmadan alınacak, ihracatın yapıldığına 

dair yazı idi. KDV Genel Uygulama Tebliği’nde bu madde ile yapılan 

değişiklik uyarınca, söz konusu ihracatçı yazısı, sadece ihraç kayıtlı 

teslimde bulunanın gümrük beyannamesinde imalatçı olarak 

gösterilmediği hallerde istenecektir.  

 

            4 
1.maddede izah ettiğimiz değişiklikle ilgili düzeltme  

 
 

           5 

KDV Kanunu’nun 17. maddesindeki istisnalar prensip olarak KDV 

indirim yasağına tabidir.  

Ancak bu istisnalardan bazıları indirim yasağı kapsamında 

değildir.  

İndirim yasağına girmeyen istisna türlerine 7104 sayılı Kanun’un 9. 

maddesi ile 17. maddedeki 2/b, 2/c, 2/d, 4/ı ve 4/ö bentleri 

eklenmiş bulunmaktadır.  

Bunlardan özel sektörü ilgilendiren indirim imkanı 17/4-ı ve 17/4-ö 

bentlerine ilişkin olarak getirilen indirim hakkıdır.  

23 no.lu Tebliğ’in 5. maddesinde söz konusu 5 adet istisna türü ile 

ilgili olarak getirilen indirim imkanı ve bu bentlerle ilgili KDV iadesi 

istenemeyeceği hususu belirtilmekte olup, genel olarak istisnai 

indirim imkanları ile ilgili düzenmeler yapılmıştır. 
 

           6 

KDV Kanunu’nun geçici 20/1. maddesinde yer alan istisnalar 

arasına 01.01.2019’dan itibaren “oyun” (bilgisayar oyunu) konulu 

teslim ve hizmetler dahil edilmiştir. Yine geçici 20/1. maddedeki 

istisna türleri açısından indirim hakkı getirilmiştir.  

23 no.lu Tebliğin 6. maddesinde yukarıdaki değişiklikler KDV Genel 

Uygulama Tebliği’ne intikal ettirilmiştir.  

           7 

Bilindiği üzere indirimli oranda KDV uygulanarak yapılan teslim ve 

hizmetlerle ilgili KDV iadelerinin talep edilmesi Maliye İdaresi 

tarafından izleyen yılın ilk 11 ayına ait KDV beyannameleri ile sınırlı 

bulunmaktaydı.  

23 no.lu Tebliğ’in 7. maddesi ile eklenen yeni hükümlere göre;  

 

 İndirimli orana tabi KDV iade hakları ilk 11 ay beyannamesinden 

birinde gösterilmek suretiyle istenmesi gereği devam etmektedir. 

Ayrıca iade hakkı izleyen yılın sonuna kadar bu 11 aydan biri için 

düzeltme yapılmak suretiyle de istenebilecektir. Örnek vermek 



 
 
 

3 
 
 
 

gerekirse, 2018 yılı itibariyle doğmuş bulunan indirimli oran konulu 

KDV iade hakkı ilk 11 aya ait beyannamede kullanılmamıştır. Bu hak 

31.12.2019 günü düzeltme beyannamesi verilip, 2019 yılına ait ilk 11 

aydan herhangi birinin beyannamesi düzeltilmek suretiyle de 

istenebilecektir. (VUK’nun 126. maddesinde düzeltme zaman aşımı 

süresi 5 yıl olarak hükme bağlanmış iken, Mali İdare söz konusu 

alanda bir yılla sınırlı tutmaktadır. Bu aykırılık vergi yargı organları 

tarafından da kabul edilmiştir.  

 

 İndirimli oran nedeniyle doğan KDV iadeleri YMM tasdik raporu 

gerektirmekte olup, bu Tebliğ’de söz konusu raporların verileceği 

son gün, iade hakkının kazanıldığı yılı izleyen ikinci yılın içindeki 

altıncı ayın sonu olarak belirlenmiştir.  

 

Örnek vermek gerekirse 2018 için indirimli oran nedenli iade hakkı 

kazanmış olan mükellef, 2019 yılının ilk 11 ayına ait KDV 

beyannamelerinin herhangi birinde göstermek veya en geç 

31.12.2019 akşamına kadar söz konusu beyannamelerden birini 

düzeltmek suretiyle iade talebini ortaya koyabilecek olup, bu 

iadeye ilişkin YMM tasdik raporunun vergi dairesine teslimini 

30.06.2020 tarihine kadar sağlamak durumundadır. Bu süre içinde 

YMM tasdik raporu verilmediği takdirde iade talebi sadece vergi 

müfettişleri tarafından yapılacak inceleme suretiyle 

değerlendirilecektir.  

           8 

7104 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile 01.01.2019 dan itibaren değersiz 

alacak haline gelen alacaklarla ilgili KDV yüklenimlerinin, alacağın 

değersiz hale geldiği dönemde indirilebilmesi imkanı getirilmiş olup, 

23 no.lu Tebliğ’in bu maddesinde söz konusu imkanın uygulama 

esasları açıklanmıştır.  

 

            9 

Bu maddedeki hükümler yukarıdaki 5 ve 8. maddelerde açıklanan 

değişikliklerle ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliği’nin farklı 

bölümlerinde yapılan düzeltmeleri içermektedir.  

 

           10 

KDV iadelerinin istenmesine ilişkin genel süre sınırı eskiden düzeltme 

zaman aşımı süresi olan 5 yıl idi.  

7104 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile KDV Kanunu’nun 32. 

maddesine eklenen hüküm ile KDV iadelerindeki genel süre sınırı, 

iade hakkının doğduğu yılı izleyen yılın başından itibaren 2 yıl olarak 

belirlenmiştir.  

23 no.lu Tebliğin 10. maddesinde bu sınırlama ile ilgili düzeltmeler yer 

almaktadır.  

Buna göre söz konusu süre bitmeden önce iade hakkına ilişkin 

beyanın sunulması gereken bilgi, belge ve teminat mektubunun 

tamamlanmış olması gerekmektedir. YMM raporunun ise süre 

bitiminden itibaren 6 ay içinde vergi dairesine teslim edilmesi şart 

koşulmaktadır.  
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2. İnteraktif Vergi Dairesinde Sunulan Hizmetlere 5 Yeni Hizmet Eklenmiştir. 

 

 Aşağıda belirtilen işlemlere ait başvuruların online olarak İnteraktif Vergi Dairesi 

ile gerçekleştirilebilmesi mümkün hale gelmiştir. Başvuru sahipleri işlemlerine ilişkin işlem 

adımlarını yine İnteraktif Vergi Dairesi ile takip edebilecekler ve söz konusu işlemlerin 

sonuçlarına sistem üzerinden erişim sağlayabileceklerdir. 

 Eklenen yeni hizmetler; 

• İş yeri kira kontratı damga vergisi beyannamesi işlemleri, 

• Harç değerli kağıt bedeli iade talebi, 

• Eczane bilgi formu talebi, 

• Bilanço-gelir tablosu veya işletme hesabı özeti işlemleri, 

• Malul ve engelliler adına kayıt ve tescilli taşıtlarda motorlu taşıt vergisi istisna talebi. 

İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerine https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

 

                                     Saygılarımızla 

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

          11 

Eskiden KDV Kanunu’nun 17/2-b maddesi kapsamında yapılan 

işlemler ile ilgili indirim yasağı mevcut iken, yukarıdaki 5. maddede 

izah ettiğimiz gibi bu bende ilişkin indirim yasağı kaldırılmıştır.  

23 no.lu Tebliğin 11. maddesi ile 17/2-b maddesindeki bağışlara ait 

KDV indirim yasağının kalkmasına paralel olarak, KDV Genel 

Uygulama Tebliği’ndeki bu yeni hükme uygun olmayan bir bölüm 

Tebliğ metninden çıkarılmıştır.  

            12 

1.maddede izah ettiğimiz KDV indirim yasağının 1 yıl ileriye alınması 

ile ilgili düzeltmelerin bir kısmı bu madde ile yapılmıştır.  

 

           13 

Yukarıdaki 10. maddede belirttiğimiz gibi KDV iade taleplerinin, 

iadenin doğduğu yılı izleyen yıl başından itibaren 2. yılın sonuna 

kadar yapılması ve gerekli bilgi ve belgelerin sunulması konusunda 

yasa hükmü getirilmiştir. Mali İdare indirimli orana tabi işlemlerden 

kaynaklanan iadeler açısından bu süreyi izleyen yılın sonu olarak 

belirlemiştir.  

23 no.lu Tebliğin 13. maddesinde söz konusu süreler ve YMM tasdik 

raporlarının en geç hangi tarihe kadar verileceği hususları 

açıklanmaktadır.  

           14 
23 no.lu KDV Tebliği 15.02.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

https://ivd.gib.gov.tr/

