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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 02.04.2019 

         Sayı  : 2019/45 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            
   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

        

A- Konu Başlıkları: 

          

-Plastik Poşet Uygulamasında Son Durum, 

          

-İhraç Kayıtlı Teslimle İlgili İade Tutarı, İade Talep Dilekçesinin Verildiği Tarih 

İtibariyle Kesinleşecektir. (25 No’lu KDV Tebliği md:2) 

            

Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
        

B- Konu Özetleri: 

        

1. Plastik Poşet Uygulamasında Son Durum 

           

Bilindiği üzere; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “plastik poşetlerin ücretlendirilmesine 

ilişkin usul ve esasları” belirlemiş, 25.12.2018 tarih ve 245766 sayı ile 09.01.2019 tarih ve 

6267 sayılı Olur yazılarını yayımlamıştır. 

             

Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak 14.02.2019 tarih ve 2019/23 sayı ile 

25.02.2019 tarih ve 2019/32 sayılı Özet Bültenlerimizde gerekli açıklamalara yer 

verilmiştir. 

             

Bu defa anılan Bakanlık tarafından 25.03.2019 tarihli Olur yazısı ile aşağıdaki 

düzenlemelerde bulunulmuştur. 

            

-Gümrüksüz satış mağazalarında ürün satışı esnasında verilen tüm 

poşetler ücretsiz olarak verilebilecektir. 

            

-Uygulama tekstil, oyuncak, elektronik, unlu mamül, giyim, gıda gibi ürünlerin 

toptan veya perakende olarak satışının yapıldığı market, bakkal, kantin, pastane, 

züccaciye, tuhafiye, restoran, kafe, nalbur ve benzeri yerlerde geçerli olacaktır. 

            

-Ücrete tabi plastik poşetlerin en az bir yüzeyinde çevreci slogan ve Sıfır Atık 

logosu kullanılacağı, plastik poşetlerde yer alan satış noktalarının marka ve logoları 

bulunduğu yüzey (sap ve körükler hariç) alanının yüzde yirmisini geçemeyeceği 

bildirilmiş ve Sıfır Atık logosunun Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya 

poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanacaktır. 
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-Plastik poşetlerin kalınlıklarının tespitinde %10’luk sapma oranı tolerans payı 

kabul edilecektir. 

            

-Mevcut uygulama dahilinde asgari 25 kuruştan satılmakta olan plastik poşetler 

01.05.2019 tarihinden itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına 

vergiler dahil 25 Kuruştan satılacaktır. 

           

-Satış noktalarında plastik poşet ücreti, en az bir yerde, kullanıcı ve tüketicilerin 

rahatlıkla görebileceği bir duyuru ile ilan edilecektir. 

           

-Satış noktalarınca, plastik poşet satışlarına yönelik yapılacak beyan ve ödeme 

işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlen esaslara göre yerine 

getirilecektir. 

            

-Barkodsuz plastik poşetler ile 09.01.2019 tarihli Usul ve Esaslara uymayan ve satış 

noktalarının stoklarında bulunan poşetlerin kullanımı için verilen süre 30.06.2019 tarihine 

kadar uzatılmıştır. 

             

Diğer taraftan 22.02.2019 tarihinde Çevre Kanun’unda yapılan değişiklik ile satış 

noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk 

eden miktarların ödenmesi süreleri yeniden düzenlenmiş olup 2019 yılının Ocak ve 

Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler için 24.04.2019 tarihi (bu tarih 

dâhil), bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım paylarının 

ödenmesi için ise 30.04.2019 tarihi son gün olarak belirlenmiştir. 

            

Bu doğrultuda; Geri Kazanım Katılım Payı beyanname ve ödeme işlemleri Gelir 

İdaresi Başkanlığınca yürütülmekte olduğundan, uygulamaya tabi olan satış 

noktalarının Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname 

ve ödeme işlemlerini Nisan ayı içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen 

usuller çerçevesinde gerçekleştirileceği tabiidir. 

         

2. İhraç Kayıtlı Teslimle İlgili İade Tutarı, İade Talep Dilekçesinin Verildiği Tarih 

İtibariyle Kesinleşecektir. (25 No’lu KDV Tebliği md:2) 

     

2.1. Genel Açıklama: 

          İmalatçı lehine olan kur farklarına ilişkin uygulama öteden beri olduğu gibi 

devam etmektedir. (Bu durumda imalatçı KDV li fatura düzenlemekle beraber, bu KDV 

yi hem beyan etmekte hem de indirim konusu yapmaktadır. İhracatçı ise, faturadaki 

KDV yi dikkate almamakta ve indirim konusu yapmamaktadır.)  

  İmalatçı aleyhine meydana gelen farklarla ilgili uygulama 11 no.lu KDV Tebliğ 

ile değiştirilmiştir. Özetlemek gerekirse; 11 no.lu KDV Tebliğinden önce, ihracatçılar 

tarafından KDV’li fatura düzenlenmekte ve imalatçının KDV iade tutarı sabit kalmakta 

iken, 11 no.lu Tebliğ ihracatçının KDV’siz fatura düzenlemesini ve imalatçının KDV iade 

tutarının azalmasını (değişken olmasını) öngörmüştür.  



 
 
 

3 
 
 
 

           

Söz konusu iade hakkı değişkenliğinin yarattığı sorunlar nedeniyle Maliye İdaresi 

25 no.lu KDV Tebliğinin 2. maddesiyle; 

         

-İmalatçının iade tutarının iade talep dilekçesinin verildiği tarihte 

kesinleşeceğini,         

-İade talep edildikten sonra kur düşmesi nedeniyle işlem hacminde TL cinsinden 

küçülme meydana gelse bile iade tutarında değişiklik olmayacağını, 

hükme bağlanmıştır.  

(Bunun dışındaki 11 no.lu KDV Tebliğle belirlenen uygulama yürürlükte bırakılmıştır.)  

    

2.2. 25 No’lu KDV Tebliği ile Yapılan Değişiklik: 

          

25 no.lu KDV Tebliğinin (R.G. 23.03.2019 – 30723) 2. maddesi aşağıdaki gibidir.  

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (II/A-8.9.) bölümünün üçüncü paragrafının sonuna aşağıdaki 

cümle eklenmiştir.  

“Ancak, iade talep dilekçesinin verildiği tarihten sonra imalatçı aleyhine ortaya çıkan 

kur farklarına ilişkin olarak iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmaz.” 

     

2.3. Yeni Uygulamanın Yürürlüğe Gireceği Zaman           

25 no.lu KDV Tebliğinin yürürlük hükümlerini düzenleyen 12. maddesinde;  

“a) 2 nci maddesi, bu Tebliğin yayım tarihini izleyen vergilendirme dönemlerine ilişkin 

iade taleplerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde”  

hükmü yer almaktadır.  

           

Buna göre; 

          

-Nisan 2019 ayı ve izleyen aylara ait KDV beyannamelerinde görünen ihraç 

kayıtlı teslim kaynaklı KDV iade tutarları, bu iadelere ilişkin iade talep dilekçesinin 

internet üzerinden verildiği tarih itibariyle kesinleşecek,  

          

-Başka bir anlatımla iade talep dilekçesi tarihinden sonra bedel tahsilatı olursa 

ve kur düşmesi nedeniyle ihraç kayıtlı teslim bedelinde küçülme meydana gelirse, bu 

durum iadesi dilekçeyle talep edilen KDV yi küçültmeyecek, 

böylelikle mükellefler haksız KDV iadesi almış duruma düşmeyeceklerdir. 
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2.4. Örnekler           

Örnek 1: (Dövizli ihraç kayıtlı teslim bedelinin tamamının, bu teslime ilişkin iade 

talep dilekçesi verildikten sonra ve imalatçı aleyhine kurun düşmesi durumunda tahsil 

edilmesi hali)            

Bir imalatçı ürettiği malları Nisan 2019 ayında KDV Kanunu’nun 11/1-c veya 

geçici 17’ınci maddesi uyarınca ve KDV hariç 100.000 ABD Doları bedel mukabilinde 

(veya bu bedele endeksli şekilde) vadeli olarak teslim etmiştir. Teslim günündeki ABD 

Dolar kuru 6 TL. dır.            

Bu satıştan doğan (100.000 x 6 = 600.000 x 0,18 =) 108.000 TL. KDV iadesi Haziran 

2019 ayında dilekçe ile talep edilmiştir. Dilekçenin verildiği tarihte ABD Doları kuru 5,80 

TL. dır. Bu tarih itibariyle henüz tahsilat yapılmadığı, (kur farkı kesinleşmediği) için dilekçe 

tarihindeki kur, fatura kesilmesini gerektirmez ve iade tutarını etkileyemez. (Eskiden de 

bu durumda etkilemesi söz konusu değildi.)            

Bu mükellef ABD Dolar kuru 5,5 TL. ya düşmüş iken (Temmuz 2019 ayında) bu 

satışa ait tahsilatını yapsa dahi iade talep dilekçesindeki iade tutarı, 25 no.lu KDV 

Tebliğinin 2. maddesi uyarınca değişime uğramayacaktır. (Eskiden böyle bir durumda, 

istenen veya alınan KDV nin 50.000 x 0,18= 9.000 TL. lık kısmı haksız istenmiş veya alınmış 

KDV durumuna düşmekteydi.)           

Örnek 2: (Dövizli ihraç kayıtlı teslim bedelinin tamamının, bu teslime ilişkin iade 

talep dilekçesi verilmeden önce ve imalatçı aleyhine kurun düşmesi durumunda tahsil 

edilmesi hali)  

          Bir imalatçı ürettiği malları Nisan 2019 ayında KDV Kanunu’nun 11/1-c veya geçici 

17’ınci maddesi uyarınca ve KDV hariç 100.000 ABD Doları bedel mukabilinde (veya 

bu bedele endeksli olarak) vadeli olarak teslim etmiştir. Teslim günündeki ABD Dolar 

kuru 6 TL. dır. 

 

Örneğimizdeki ihraç kayıtlı satışa ilişkin imalatçının yapacağı yevmiye maddesi şöyledir. 

 

 

------------------------------------------------- ./ .------------------------------------------------------------ 

120-Alıcılar                                                600.000 

192-Diğer KDV                                          108.000 

      -İade Alınacak KDV 

                                                         600-Yurt İçi Satışlar                          600.000 

                                                         391-Hesaplanan KDV                     108.000 

                                 İhraç kayıtlı teslime ilişkin kayıt 

----------------------------------------------- . / .-------------------------------------------------------------- 

           

İmalatçı bu satışa ilişkin tahsilatını Mayıs 2019 ayında ABD Doları kuru 5 TL iken 

yapmıştır. Bu suretle ihraç kayıtlı teslim tutarında meydana gelen 100.000 TL. lık 

küçülme, Maliye İdaresinin 11 no.lu KDV Tebliği ile getirdiği yeni anlayışa göre KDV iade 

hakkını da (100.000 x 0,18=) 18.000 TL. küçültmüştür.  
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İhracatçı kendi lehine olan bu TL tutarı değişikliğini KDV siz olarak fatura 

edecektir.            

Bu mükellef KDV iade talep dilekçesini Haziran 2019 ayında verdiğinde, KDV 

iade tutarı olarak 108.000 TL. yi değil (108.000 – 18.000=) 90.000 TL. yi talep etmelidir.  

           

Bu suretle kaybedilen 18.000 TL. KDV iade talep hakkı aşağıdaki şekilde yevmiye 

maddesine bağlanabilir. 

 

------------------------------------------------- ./ .------------------------------------------------------------ 

191-İndirilecek KDV                            18.000 

      -Satıştan İade KDV’leri 

                                                         192-Diğer KDV                           18.000 

                                                               -İade Alınacak KDV 

                                   Aleyhteki kur farkı nedeniyle iade hakkının küçülmesi  

----------------------------------------------- . / .-------------------------------------------------------------- 

           

KDV iade hakkının azalması, devir KDV tutarının artmasını gerektirir. KDV iade 

hakkının azalması karşılığında oluşturulmuş özel bir hesap bulunmadığı gibi KDV 

beyannamesinde bu azalmanın karşılığı olarak kullanılacak özel bir satır mevcut 

değildir. Bu nedenle örneğimizde en uygun gösterim şekli olarak, satıştan iade KDV’leri 

düşünülmüştür.            

Örnek 3: (Dövizli ihraç kayıtlı teslim bedelinin bir kısmının, bu teslime ilişkin iade 

talep dilekçesi verilmeden önce, bir kısmının ise bu dilekçeden sonra ve imalatçı 

aleyhine kurun düşmesi durumunda tahsil edilmesi hali)            

Bir imalatçı ürettiği malları Nisan 2019 ayında KDV Kanunu’nun 11/1-c veya 

geçici 17’ınci maddesi uyarınca ve KDV hariç 100.000 ABD Doları bedel mukabilinde 

(veya bu bedele endeksli olarak) vadeli olarak teslim etmiştir. Teslim günündeki ABD 

Dolar kuru 6 TL. dır.            

Örneğimizdeki ihraç kayıtlı satışa ilişkin imalatçının yapacağı yevmiye maddesi 

şöyledir. 

------------------------------------------------- ./ .------------------------------------------------------------ 

120-Alıcılar                                                600.000 

192-Diğer KDV                                          108.000 

      -İade Alınacak KDV 

                                                         600-Yurt İçi Satışlar                          600.000 

                                                         391-Hesaplanan KDV                     108.000 

                                 İhraç kayıtlı teslime ilişkin kayıt 

------------------------------------------------ . / . -------------------------------------------------------------- 

           

İmalatçı bu satışa ilişkin tahsilatının yarısını Mayıs 2019 ayında ABD Doları kuru 5 

TL iken yapmıştır. Bu suretle ihraç kayıtlı teslim tutarında meydana gelen 50.000 TL. lık 
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küçülme, Maliye İdaresinin 11 no.lu KDV Tebliği ile getirdiği yeni anlayışa göre KDV iade 

hakkını da (50.000 x 0,18=) 9.000 TL. küçültmüştür.  

          

İhracatçı kendi lehine olan bu TL tutarı değişikliğini KDV siz olarak fatura 

edecektir.          

Bu mükellef KDV iade talep dilekçesini Haziran 2019 ayında verdiğinde, KDV 

iade tutarı olarak 108.000 TL. yi değil (108.000 – 9.000=) 99.000 TL. yi talep etmelidir.  

Bu suretle kaybedilen 9.000 TL. KDV iade talep hakkı aşağıdaki şekilde yevmiye 

maddesine bağlanabilir. 

 

------------------------------------------------- ./ .------------------------------------------------------------ 

191-İndirilecek KDV                             9.000 

      -Satıştan İade KDV’leri 

                                                         192-Diğer KDV                            9.000 

                                                               -İade Alınacak KDV 

                                   Aleyhteki kur farkı nedeniyle iade hakkının küçülmesi  

----------------------------------------------- . / .-------------------------------------------------------------- 

          

Örnek 4: (Dövizli ihraç kayıtlı teslim bedelinin tamamının, bu teslime ilişkin iade 

talep dilekçesi verilmeden önce ve imalatçı aleyhine kurun düşmesi durumunda tahsil 

edilmesi ve KDV beyannamesinde ise kısmen tecil - terkin edilecek KDV, kısmen de 

iade KDV’si çıkmış olması hali)  

           

Bir imalatçı ürettiği malları Nisan 2019 ayında KDV Kanunu’nun 11/1-c veya 

geçici 17’ınci maddesi uyarınca ve KDV hariç 100.000 ABD Doları bedel mukabilinde 

(veya bu bedele endeksli olarak) vadeli olarak teslim etmiştir. Teslim günündeki ABD 

Dolar kuru 6 TL. dır. 

           

Örneğimizdeki ihraç kayıtlı satışa ilişkin imalatçının yaptığı yevmiye maddesi 

şöyledir. 

------------------------------------------------- ./ .------------------------------------------------------------ 

120-Alıcılar                                                600.000 

192-Diğer KDV                                            80.000 

      -İade Alınacak KDV 

192-Diğer KDV                                            28.000 

      -Tecil Edilen(Terkin Edilecek) 

                                                         600-Yurt İçi Satışlar                          600.000 

                                                         391-Hesaplanan KDV                     108.000 

                                 İhraç kayıtlı teslime ilişkin kayıt 

------------------------------------------------ . / . -------------------------------------------------------------- 

          İmalatçı bu satışa ilişkin tahsilatının tamamını Mayıs 2019 ayında ABD Doları kuru 

5 TL iken yapmıştır. Bu suretle ihraç kayıtlı teslim tutarında meydana gelen 100.000 TL. 

lık küçülme, Maliye İdaresinin 11 no.lu KDV Tebliği ile getirdiği yeni anlayışa göre ihraç 

kayıtlı teslim hacmini 100.000 TL. küçültmüştür.            
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Bu küçülme beyannamede gösterilen (80.000 + 28.000=) 108.000 TL. yi yani tecil 

veya iade tutarını azaltıcı etki yapacaktır. Bu etkinin ilk planda tecil KDV sini azaltıcı 

şekilde olacağı tereddütsüzdür.            

İhracatçı kendi lehine olan bu TL tutarı değişikliğini KDV siz olarak fatura 

edecektir.            

Bu mükellef KDV iade talep dilekçesini Haziran 2019 ayında verdiğinde, KDV 

iade tutarı olarak 80.000 TL. yi aynen tekrarlayacaktır. Çünkü ihraç kayıtlı teslim 

hacmindeki küçülmenin meydana getirdiği KDV farkı ilk planda tecil edilen KDV tutarını 

etkilemelidir.  

(28.000 TL terkin edilecek KDV’yi 10.000 TL’ye düşürmelidir. Nitekim örneğimizde ihraç 

kayıtlı satışın yapıldığı gün için geçerli TCMB kuru 6 TL değil 5 TL olsaydı yine 80.000 TL 

iade, buna mukabil 10.000 TL tecil edilecek KDV çıkacaktı.)  

 

  

                                Saygılarımızla 

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


