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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 22.04.2019 

         Sayı  : 2019/54 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                                        
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

         -Dava Konusu Olan Faturalarda KDV’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı, 

          -İmalatçılar Tarafından İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Mallara Ait KDV'nin Terkin ve 

İadesi İçin İhracatçıdan Alınacak Belgeler, 

          -Sanayi Sicil Belgesine Sahip Firmalar Tarafından Nisan Ayında Yıllık İşletme 

Cetvelinin Verilmesi Gerekmektedir. 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri 

 

1. Dava Konusu Olan Faturalarda KDV’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı, 

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "III/C-5.6.İndirimin Zamanı" 

başlıklı bölümünde, "Diğer taraftan, düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu 

yapılması nedeniyle ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın 

sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim 

konusu yapılabilir." açıklamasına yer verilmiştir. 

 Buna göre; dava konusu yapılması nedeniyle ilgili takvim yılında yasal defterlere 

kaydedilmeyen faturalarda yer alan KDV'nin, davanın sonuçlandığı yıl içinde söz 

konusu faturaların kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılması 

mümkündür.   

2. İmalatçılar Tarafından İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Mallara Ait KDV'nin Terkin ve 

İadesi İçin İhracatçıdan Alınacak Belgeler, 

 İhraç kaydı ile mal alınan imalatçı firmaların katma değer vergisi (KDV) tecil-

terkin ve iade işlemlerinin tamamlanması için ihracata ilişkin olarak ihracat satış faturası, 

gümrük çıkış beyannamesi ve taahhütname talep edildiği, ticari sır niteliği taşıyan 

müşteri bilgisi, satış miktarı ve birim fiyatları gibi bilgileri içeren faturaların imalatçı 

firmalara verilmesine gerek olup olmadığı hususunda duraksamalar olabilmektedir. 

 KDV Kanununun 11/1-c maddesine göre; 

 -İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait 

KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği,  
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          -Mükelleflerce tahsil edilemeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan 

edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı,  

          -Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 

ay içerisinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin edileceği, 

hüküm altına alınmıştır. 

 KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/A-8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin 

Uygulaması" başlıklı bölümünün "II/A-8.13. İade" başlıklı alt bölümünde; 

 "İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler 

aranır. 

 - Standart iade talep dilekçesi 

 - İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı 

sürece bir defa verilmesi yeterlidir.) 

 - İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi 

yeterlidir.) 

 - İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi 

 - Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (serbest bölge işlem formu veya özel 

fatura örneği) 

 - İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan 

alınan onaylı yazı, (Bu yazıda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının, 

belgeyi talep eden imalatçının adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve 

vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin 

tarihi, numarası, malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarının 

gösterilmesi gerekmektedir.) 

 - İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi" 

açıklamalarına yer verilmiştir. 

 Diğer taraftan, 23 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğin (II/A-8.13.) 

bölümünün ilk paragrafındaki "İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair 

ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı," ibaresi "Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı 

firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen malın 

ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı" olarak değiştirilmiştir. 

 Buna göre; 

 -İhraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde ihraç kayıtlı teslim 

yapan mükellefler tarafından,  

 -Gümrük çıkış beyannamesi yerine gümrük çıkış beyannamesi listesi ve gümrük 

beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunmaması halinde,  



 
 
 

3 
 
 
 

 -İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan 

alınan onaylı yazının (tebliğde belirtilen bilgileri taşıyan) veya bu yazıda olması gereken 

bilgileri içeren listenin mükelleflerin bağlı bulundukları Vergi Dairesi Müdürlüklerine 

ibrazı, 

yeterli olmaktadır. 

3. Sanayi Sicil Belgesine Sahip Firmalar Tarafından Nisan Ayında Yıllık İşletme 

Cetvelinin Verilmesi Gerekmektedir. 

 Bilindiği üzere sanayi işletmeleri bir yıllık faaliyetlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığına, yıllık işletme cetveliyle bildirmek zorundadır. Cetveller hesap döneminin 

kapandığı dönemin sonunu takip eden (en geç) dört ay içinde yazılı olarak 

gönderilmek zorundadır. 

 Sanayi işletmesinin özel hesap dönemine tabi olması durumunda da, durum 

aynıdır. Örneğin sanayi işletmesinin özel hesap döneminin 01.04.2018-31.03.2019 olması 

durumunda, anılan cetvelin en geç 31.07.2019 tarihine kadar gönderilmesi 

gerekmektedir.  

 

          Yıllık işletme cetveli; E-Devlet veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfası 

“Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” üzerinden gönderilebilir. 

 

          Bu duruma göre 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine tabi olan sanayi 

işletmelerinin; yıllık işletme cetvellerini https://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet 

sitesindeki Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kullanıcı adı ve şifte tanımlayarak,  en geç 30 

NİSAN 2019 tarihine kadar elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. 

 

          Bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince 

1.294 TL (2019 yılı için) idari para cezası uygulanmaktadır. (Md:9) 

 

 Ayrıca; 

 

 -Beyannamelerde yazılı bilgilerdeki değişikliklerin, 

 

 -İşletmenin daimi veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi 

hallerinin, 

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bir ay içinde bildirme mecburiyetinin olduğu 

unutulmamalıdır. 

 

                                Saygılarımızla 

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

https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/

