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SĐRKÜLER                 Đstanbul, 13.01.2012 
Sayı: 2012/17                 Ref: 4/17 
 
 
Konu:  
ĐNDĐRĐML Đ ORANA TAB Đ TESLĐMLERDE HESAPLANAN K.D.V TUTARI 
YÜKLEN ĐLEN K.D.V TUTARINDAN FAZLA ĐSE BU FARKIN TOPLAM ĐADE 
TUTARINDAN TENZ ĐL EDĐLMESĐ GEREKT ĐĞĐ YÖNÜNDEK Đ VERGĐ 
MAHKEMES Đ KARARI  
 
11 Temmuz 2006 tarihinde 26225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 99 numaralı K.D.V 
genel tebliğinde indirimli orana tabi işlemlerde K.D.V iadesinin hesaplanmasına ilişkin 
düzenlemelere ve örneklere yer verilmiştir. Söz konusu tebliğde yer alan düzenlemeler ve 
örneklerde yüklenilen K.D.V ile hesaplanan K.D.V arasındaki fark hep pozitif çıkmış ve bu 
fark ilgili dönemdeki devir K.D.V ile kıyaslanarak iade tutarı hesaplanmıştır. K.D.V iadesi 
tutarının beyan edildiği döneme kadar olan tüm devirlerin fazla olması, ödenecek K.D.V’nin 
bulunmaması ve Bakanlar Kurulu’nca açıklanan yıllık alt limit iade tutarı hesaplanmasında 
göz önünde bulundurulmuştur. Buna karşın ilgili tebliğ ve bu tebliğde yer alan örneklerde 
yüklenilen K.D.V’nin hesaplanan K.D.V’den düşük olması halinde bu farkın nasıl 
değerlendirileceğine ilişkin bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bu nedenle bugüne kadar vergi 
dairesine yapılan K.D.V iade taleplerinde söz konusu kümülatif fark sıfır (0) kabul edilerek 
iade tutarı hesaplanmış, söz konusu hesaplama vergi dairelerince uygun bulunarak 
mükelleflerin nakden veya mahsuben iade talepleri yerine getirilmiştir. Ancak Konya Vergi 
Dairesi Başkanlığı tarafından 16 ocak 2009 tarihinde verilen bir özelge ile iade 
hesaplanmasında söz konusu kümülatif farkların sıfır (0) yerine negatif (-) olarak dikkate 
alınması yönünde görüş verilmiştir. (Her iki yönteme göre iade edilecek K.D.V’nin 
hesaplandığı karşılaştırmalı tablo sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.)  Bu görüş halen Gelir 
Đdaresi Başkanlığı’nda internet sitesindeki tebliğ taslağında da yer almaktadır. Vergi daireleri 
söz konusu özelgeye paralel olarak indirimli oranda K.D.V iade hesaplama sistemini 
değiştirmiş, hatta bazı vergi daireleri zaman aşımı süresini dikkate alarak geriye dönük olarak 
nakden veya mahsuben iade alan mükelleflerin iade tutarlarını yeni sisteme göre tekrar 
hesaplamış ve cezalı tarhiyatlar yapmışlardır. Buna karşın mükellefler ise yapılan cezalı 
tarhiyatları dava konusu yapmıştır. Bu davalardan birinde Balıkesir Vergi Mahkemesi 
E.2010/248 – K.2011/719 sayılı kararı ile vergi dairesinin yeni hesaplama sisteminin yasalara 
aykırı olmadığı yönünde karar vermiştir.  
 
I- Đndirimli orana tabi K.D.V iadesine dair yasal mevzuat: 
 
Đndirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan yüklenilen K.D.V’nin iadesine esas yasal 
düzenleme K.D.V Kanunu’nun 29/2. maddesinde yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeye göre  
“ Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye 
tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu 
takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci 
madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili  
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olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı 
Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta 
prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner 
sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya 
özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri 
mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade 
edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda 
sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve 
hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana 
tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere 
kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir.”  
 
Đndirimli orana tabi teslimler nedeniyle oluşan iadesi gereken K.D.V’nin nasıl 
hesaplanacağına dair detaylı açıklamalar ve hesaplama örneklerine 74, 76 ve 99 Seri No.lı 
K.D.V genel tebliğlerinde yer verilmiştir. Bu açıklamaları kısaca özetleyecek olursak;  
 
Đade talebi yıl içinde aylık dönemler halinde yapılabileceği gibi, indirimli orana tabi 
işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl 
içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. Đade 
talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım 
dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek K.D.V beyannameleri ile yapılabilecektir. 3 
aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerde iade talebi en erken izleyen yılın ilk 3 
aylık, en geç üçüncü 3 aylık vergilendirme dönemlerine ait beyannamelerle yapılabilecektir.  
 
Đade tutarının hesaplanmasına her takvim yılının ocak ayı itibariyle başlanacaktır. Ocak 
döneminde varsa indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergiler ile indirimli orana 
tabi işlemler nedeniyle hesaplanan vergi, defter ve belgeler esas alınarak mükellefler 
tarafından hesaplanacaktır. Đndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen vergiden 
hesaplanan vergi çıkarılarak ilk hesaplama yapılacaktır. Bu ilk hesaplama aynı dönem 
beyannamesinde yer alan "sonraki döneme devreden vergi" tutarı ile karşılaştırılacaktır. 
 
Beyannamede sonraki döneme devreden vergi yer almıyorsa, ocak dönemi için indirimli 
orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergi tutarı yıllık iade hesabına dahil edilmeyecektir. 
Sonraki döneme devreden vergi mevcutsa ve indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren 
vergi ile bu işlemler nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi arasındaki vergi farkını 
aşıyorsa, bu vergi farkının tamamı, aşmıyorsa devreden vergi tutarı "aylık iade edilebilir 
vergi" olarak kabul edilecektir. 
 
Bu hesaplama Şubat dönemi için de yapılarak, Şubat döneminde varsa indirimli orana tabi 
işlemlerin bünyesine giren vergiler ve bu işlemlerle ilgili olarak hesaplanan katma değer 
vergisinin farkı hesaplanacak, bu fark Ocak dönemine ait iade edilebilir vergi ile toplanacak, 
bu toplam Şubat dönemi beyannamesinde yer alan sonraki döneme devreden vergi tutarı ile 
mukayese edilecektir. Sonraki döneme devreden vergi yoksa, ilk iki ay yıllık iade hesabına  
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dahil edilmeyecektir. Devreden vergi mevcutsa ve yukarıda hesaplaması verilen toplamı 
aşıyorsa toplamın tamamı yıllık iade hesabına dahil edilecek, devreden vergi sözü edilen 
toplamı aşmıyorsa, Şubat dönemi beyannamesindeki devreden vergi tutarı ilk iki ay için "iade 
edilebilir vergi" olarak dikkate alınacaktır. 
 
Bu hesaplamalar Aralık ayına kadar diğer aylar için de yukarıdaki açıklamalara göre 
yapılacaktır. Aralık ayındaki indirimli orana tabi işlemlerin bünyesine giren vergiler ile bu 
işlemlerle ilgili olarak hesaplanan vergi arasındaki fark, Kasım sonu itibariyle hesaplanan 
"iade edilebilir vergi" ile toplanacaktır. Bu toplam Aralık ayı devreden vergisi ile mukayese 
edilecek, devreden vergi yoksa iade talep edilmeyecektir. Devreden vergi mevcutsa ve tutarı 
bu toplamı aşıyorsa bu toplam, aşmıyorsa Aralık ayındaki devreden vergi tutarı "iade 
edilebilir vergi" olarak dikkate alınacaktır. 
 
Bu tutar en geç ertesi yılın Kasım dönemine ait olan ve 24 Aralık tarihine kadar verilecek 
K.D.V beyannamesinde beyan edilebilecek ve beyan edilen dönemdeki sonraki döneme 
devreden vergi ile mukayese edilecektir. Bu mukayesede yukarıdaki açıklamalar esas alınacak 
ve yıllık iade tutarı hesaplanacaktır.  
 
Buna göre, Kasım dönemi beyannamesinde devreden vergi yoksa iade söz konusu 
olmayacaktır. Devreden vergi varsa ve Aralık sonu itibariyle tespit edilen yıllık iade edilebilir 
vergi miktarını aşıyorsa iade edilebilir verginin tamamının, aşmıyorsa devreden vergi 
tutarının nakden veya mahsuben iade edilmesi mümkündür. Ancak iadenin yapılabilmesi için 
iade tutarının belirlenen yasal alt sınırdan az olmaması gerekmektedir. Mükellefe bu yasal alt 
sınırı aşan kısım iade edilecektir. 
 
Bu şekilde hesaplanan iade edilecek tutar en geç ertesi yılın Kasım dönemi beyannamesinde 
devreden vergi hesabından çıkarılacaktır. 
 
II - Uyu şmazlık konusu ve bu uyuşmazlık hakkında mahkeme kararı: 
 
Mükellef 2009 yılı içinde, 2008 yılında indirimli orana tabi teslimleri dolayısıyla yüklendiği 
ve indirim yoluyla gideremediği K.D.V iadesi tutarının muhtelif vergi borçlarına mahsuben 
iadesini talep etmiştir. Mükellef tarafından ilgili K.D.V genel tebliğlerinde yer verilen şekilde 
yapılan hesaplamalar yine ilgili tebliğlerde belirtilen tablo formatına uygun olarak beyan 
edilmiştir. Vergi Đdaresi tarafından yapılan inceleme neticesinde, 2008 Mayıs döneminde 
indirimli orana tabi işlemler nedeniyle hesaplanan K.D.V’nin indirimli orana tabi işlemler 
nedeniyle yüklenilen K.D.V’den büyük olduğu, bu farkın 157.113,16 TL olduğu ve bu farkın 
mahsuben iadesi talep edilen toplam 8.542.749,77 TL’den mahsup edilmesi gerektiği 
belirtilerek iade tutarı azaltılmıştır.  
 
Mükellef, 74 Seri No.lı K.D.V genel tebliğinde, ay sonlarında oluşan (-) farkın, yılsonunda 
iadesi talep edilen toplam tutardan çıkartılması gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı 
iddiası ile bu idari işleme karşı dava açmıştır.  
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Mahkeme, K.D.V Kanunu’nun 29. maddesinin 2. fıkrası hükmüne atıf yaparak, iade hakkının 
oluşabilmesi için en temel şartın mükellef tarafından yüklenilen K.D.V’nin indirim konusu 
yapılamaması olduğunu vurgulayarak; yukarıda yer verilen 157.113,16 TL’nin zaten indirim 
konusu yapıldığı cihetiyle, ayrıca iadeye konu edilmesine yasal olanak olmadığına 
hükmetmiştir. Bir başka söyleyişle mahkeme, mükellefin 2008/Mayıs döneminde indirimli 
orana tabi işlemlerinde yüklendiği K.D.V’den daha fazla hesaplanan K.D.V’nin (tahsil etmiş) 
olduğunu, bu nedenle iadeye konu olabilecek K.D.V yükü oluşmadığı kanaatine varmıştır. 
 
Mahkeme, kararında ayrıca “Mükellef kurumca hazırlanan iadeye esas tabloda yer alan 
Mayıs 2008 ayına ilişkin olarak HESAPLANAN K.D.V ile ilgili 3 no.lı sütuna 5.030.011,25 
TL, YÜKLENĐLEN K.D.V ile ilgili 4 no.lı sütuna 4.872.898,09 TL yazılı olduğu nazara 
dikkate alındığında, FARK ile ilgili (4-3) sütuna (4.872.898,09 – 5.030.011,25=)                    
(-)157.113,16 TL yazılması gerekirken sanki anılan döneme ait hesap edilen ve yüklenilen 
K.D.V tutarları eşitmiş gibi sonuç doğuracak şekilde yanlış olarak (0) yazıldığı 
anlaşılmaktadır” hükmüne yer vermiştir.  
 
III-Sonuç:  
 
Yukarıda yer verdiğimiz mahkeme kararı  bu konuda yargıya intikal ettirilmiş davalardan bir 
tanesi olup, bu konuda açılan diğer dava sonuçları ve  Danıştay  tarafından verilecek kararlar, 
sürecin hangi mecrada sonuçlanacağını belirleyecektir. 
 
 
 
Saygılarımızla,  
 
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK: 
- T.C. Balıkesir Vergi Mahkemesinin E.2010/248 – K.2011/719 sayılı kararı.   
- Đndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan K.D.V’nin iadesi hakkında K.D.V Genel 
Tebliğ Taslağı  
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(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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  İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM      

YENİ 
UYGULAMA 

BİRİKİMLİ 
İADE EDİLEBİLİR 

KDV 

 
BUGÜNE KADAR 

UYGULANAN 
BİRİKİMLİ 

İADE EDİLEBİLİR 
KDV  DÖNEM BEDEL 

HESAPLANAN 
KDV 

YÜKLENİLEN 
KDV 

FARK  
(YENİ 

UYGULAMA) 

FARK 
(BUGÜNE 

KADAR 
UYGULANAN 
HESAPLAMA) 

DEVREDEN 
KDV 

İADE 
EDİLEBİLİR 

KDV 

          

OCAK    110.000          8.800        13.750           4.950           4.950     10.000       4.950     4.950 4.950 

ŞUBAT    100.000          8.000        12.500           4.500           4.500     14.000       4.500     9.450 9.450 

MART    120.000          9.600        15.000           5.400           5.400     11.000       5.400     14.850 14.850 

NİSAN 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  24.000 0,00  14.850 14.850 

MAYIS    115.000          9.200          7.000     -     2.200     0 32.000 0,00  12.650 14.850 

HAZİRAN    120.000         9.600        13.000           3.400           3.400     44.000       3.400     16.050 18.250 

TEMMUZ    100.000          8.000        12.000           4.000           4.000     20.000       4.000     20.050 22.250 

AĞUSTOS    200.000        16.000        20.000           4.000           4.000     0,00 0,00  0 0 

EYLÜL    300.000        24.000        30.000           6.000           6.000     5.000       5.000     5.000 5.000 

EKİM    400.000        32.000        45.000         13.000         13.000     21.000     13.000     18.000 18.000 

KASIM    275.000        22.000        18.000     -     4.000     0 19.000 0,00  14.000 18.000 

ARALIK    500.000        40.000        65.000         25.000     25.000     27.000     25.000     39.000 43.000 

 
Bakanlar Kurulunca indirimli orana tabi K.D.V iadelerinde alt limit 14.300.-TL (2011 yılı için) olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle,  
2011 yılında yapılan indirimli orana tabi teslimler nedeniyle iadesi talep edilebilecek tutar (39.000 – 14.300) 24.700.-TL’dir. Bu tutar K.D.V 
iadesi olarak beyan edilecek döneme kadar her ayın devreden K.D.V’si ile kıyaslanarak talep edilebilecektir. 
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Tablo hakkında açıklamalar:  
 
Nisan ayında indirimli orana tabi teslim olmadığı için iade edilebilir K.D.V rakamında bir 
önceki Mart ayı sonuna göre bir değişiklik olmamıştır.  
 
Mayıs ayında indirimli orana tabi teslimler nedeniyle hesaplanan K.D.V aynı teslimlere dair 
yüklenilen K.D.V’den fazladır. Fark (-) 2.200 TL toplam iade edilebilir K.D.V rakamından 
mahsup edilmiştir.  
 
Ağustos ayında firma devreden K.D.V beyan etmemiş, aksine ödenecek K.D.V beyan 
etmiştir. Bu durumda firmanın geçmiş aylar boyunca yüklendiği ve devreden K.D.V olarak 
taşıdığı vergi yükü bertaraf edilmiş, firmanın üzerinde K.D.V yükü kalmamıştır. Dolayısıyla 
artık firmanın iadesini isteyebileceği bir K.D.V yükü de kalmamış, bu nedenle indirimli orana 
tabi teslimden kaynaklanan iade edilebilir K.D.V rakamı sıfırlanmıştır.  
 
Kasım ayında da indirimli orana tabi teslimler nedeniyle hesaplanan K.D.V yüklenilen K.D.V 
rakamından fazla çıkmıştır. Fark (-) 4.000 TL toplam iade edilebilir K.D.V rakamından 
mahsup edilmiştir.  
 
 Tablodan da görüleceği üzere yeni hesaplama sistemi ile mükellefin indirimli oranda  
iade alabileceği K.D.V tutarı   negatif   (-) farklar  kadar azalm aktadır.  
 
 











Maliye Bakanlõ õndan 
 
 

KATMA DE!ER VERG"S" GENEL TEBL"!" TASLA!I 
(Seri No: ….) 

3065 sayõlõ KDV Kanununun 29/2 nci maddesinin Bakanlõ õmõza verdi i yetkiye 
dayanõlarak, bu Tebli in yayõmõndan sonraki iade taleplerine uygulanmak üzere, indirimli 
orana tabi i!lemler kapsamõnda yapõlacak iadelere ili!kin usul ve esaslar a!a õdaki !ekilde 
belirlenmi!tir. 

 
1. "ndirimli Orana Tabi "#lemlerde "ade Uygulamasõ 
 
KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdi i yetkiye dayanõlarak Bakanlar Kurulunca 

vergi oranlarõ indirilen teslim ve hizmetler dolayõsõyla yüklenilen ve indirim yoluyla 
giderilemeyen KDV tutarlarõnõn, Bakanlar Kurulu Kararõ ile belirlenen sõnõrõ a!an kõsmõ, bu 
Tebli in (3.2.) numaralõ bölümünde belirtilen borçlara yõlõ içinde vergilendirme dönemleri 
itibariyle mahsuben, izleyen yõl içerisinde talep edilmesi kaydõyla söz konusu borçlara 
mahsuben ya da nakden iade edilecektir.  

 
"ndirimli oran kapsamõnda yer almakla birlikte verginin konusuna girmeyen veya KDV 

den istisna edilen i!lemler dolayõsõyla yüklenilen vergiler bu Tebli  kapsamõnda 
de erlendirilmeyecektir.  

 
Buna göre, indirimli oran kapsamõndaki i!lemlerden;  
 
— katma de er vergisinin konusuna girmeyenler KDV beyannamesine dâhil 

edilmeyecek,  
 
— kõsmi istisna kapsamõna girenler dolayõsõyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesi 

söz konusu olmadõ õndan, yüklenilen bu vergiler i!in mahiyetine göre, gider, maliyet veya 
kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alõnacak,  

 
— tam istisna kapsamõna girenler dolayõsõyla (ihraç kayõtlõ teslimler dahil) yüklenilen 

vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ise ilgili i!leme ili!kin usul ve esaslar 
çerçevesinde iade edilecektir.  

 
2. "ade Tutarõnõn Hesaplanmasõ 

 
2.1.  Yõlõ "çinde Mahsuben Talep Edilecek "ade Tutarlarõnõn Hesaplanmasõ 

 
"ndirimli orana tabi i!lemleri bulunan mükellefler, bu i!lemleri nedeniyle yüklendikleri 

ve indirim yoluyla telafi edemedikleri vergiler için yõlõ içinde mahsuben iadesini talep 
edecekleri KDV tutarõnõ aylar itibariyle ve kümülatif olarak hesaplayacaklardõr. "ade talebinin, 
ilgili vergilendirme dönemleri itibariyle indirimli orana tabi tüm i!lemleri kapsamasõ 
gerekmekte olup, i!lemlerin ayrõ!tõrõlõp sadece bir kõsmõna yönelik iade talep edilmesi mümkün 
de ildir. 

 
Hesaplama a!a õdaki !ekilde yapõlacaktõr. 
 
— Hesaplamaya her yõlõn Ocak ayõ itibariyle ba!lanacaktõr. Ay içindeki iade hakkõ 

do uran i!lemin bünyesine giren vergiden, i!lem dolayõsõyla % 1 veya % 8 oranõ uygulanarak 
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hesaplanan KDV dü!ülecek ve ay içi itibariyle “iadeye esas KDV” tutarõna ula!õlacaktõr. Bu 
tutar Ocak ayõ devreden vergisi ile kar!õla!tõrõlacaktõr. Beyannamede sonraki döneme devreden 
vergi yer almõyorsa o dönem için dönem sonu iade hesabõ “sõfõr” kabul edilecektir. Sonraki 
döneme devreden vergi mevcutsa ve iadeye esas KDV tutarõnõ (yüklenilen KDV - hesaplanan 
KDV farkõ) a!õyorsa iadeye esas KDV tutarõ, a!mõyorsa devreden vergi tutarõ “iade edilebilir 
KDV” olarak kabul edilecektir. Bu tutar ilk ay sonu itibariyle iade edilebilir KDV tutarõdõr. 

 
— Ocak ayõnda indirimli orana tabi i!lem yoksa, iade edilebilir KDV “sõfõr” olarak 

dikkate alõnacaktõr. 
 
— #ubat ayõnda indirimli orana tabi i!lemin bünyesine giren vergiden, i!lem dolayõsõyla 

hesaplanan vergi dü!ülerek Ocak ayõnda yapõldõ õ gibi ay içi iadeye esas KDV tutarõna 
ula!õlacaktõr. Bu tutar Ocak sonu iade edilebilir KDV tutarõ ile toplanacak ve toplam #ubat 
sonu devreden vergisi ile kar!õla!tõrõlacaktõr. Kar!õla!tõrma Ocak ayõndaki gibi yapõlarak, #ubat 
sonu “"ade Edilebilir KDV” tutarõna ula!õlacaktõr. Bu tutar, iadesine hak kazanõlan 2 aylõk 
kümülatif KDV tutarõdõr. 

 
#ubat ayõnda indirimli orana tabi i!lem yoksa #ubat içi iadeye esas KDV de 

olmayaca õndan devreden vergi ile kar!õla!tõrma Ocak sonu iade edilebilir KDV esas alõnarak 
yapõlacaktõr. 

 
Yõl içerisinde yapõlacak tüm iade taleplerinde, önceki dönemlerde iade talebinde 

bulunulup bulunulmadõ õna bakõlmaksõzõn, ilgili yõl için belirlenen alt sõnõr ve iadesi talep 
edilen tutarlar dikkate alõnmadan iadenin talep edildi i her bir döneme kadar yukarõda 
belirtildi i !ekilde kümülatif bir hesaplama yapõlmasõ gerekmektedir. Bu hesaplama sonucu 
bulunan tutardan ilgili yõl için belirlenen alt sõnõr ve önceki dönemlerde mahsuben iade alõnan 
tutarlar çõkarõlacak ve varsa kalan tutarõn mahsuben iadesi talep edilecektir. Bu i!lem 
sonucunda herhangi bir tutar kalmõyorsa bu dönemde iade talebinde bulunulmasõ söz konusu 
de ildir. Dolayõsõyla, ilk iade talebinden sonraki dönemlerde yapõlacak iade taleplerinde, 
kümülatif iade edilebilir tutar, ilgili yõl için belirlenen alt sõnõr ve önceki dönemlerde mahsuben 
iadesi alõnan tutar toplamõnõ a!õncaya kadar herhangi bir iade talebinde bulunulamayacaktõr. 
 

"ndirimli orana tabi i!lemlerde iade tutarõ, indirimli orana tabi teslim veya hizmetle 
ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu i!lemler üzerinden hesaplanan vergi arasõndaki 
farkõn sonraki döneme devreden KDV ile kar!õla!tõrõlmasõ sonucu belirlenmektedir. Bu 
hesaplama yapõlõrken, indirimli orana tabi i!lemler üzerinden hesaplanan verginin bu i!lemler 
nedeniyle yüklenilen vergiden yüksek oldu u dönemlerdeki tutarlar arasõndaki fark, cari 
dönem sonu iade edilebilir KDV tutarõndan dü!ülecektir. 

 
Öte yandan, indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile 

söz konusu i!lemler üzerinden hesaplanan vergi arasõndaki farkõn, % 1 oranõna tabi i!lemler 
için i!lem bedelinin % 17 sini, % 8 e tabi i!lemler için ise i!lem bedelinin % 10 unu a!an kõsmõ, 
iade hesabõna dahil edilmeyecektir. Azami iade tutarõnõn belirlenmesinde iade talebinde 
bulunulan döneme kadar yapõlan toplam i!lem bedeli dikkate alõnacaktõr. Ancak i!lemin 
bünyesine do rudan giren harcamalara ili!kin olarak yüklenilen verginin, azami iade tutarõnõ 
a!masõ halinde, mükellefin iade talebi, a!an kõsõm için münhasõran vergi inceleme raporu 
sonucuna göre yerine getirilecektir. 

  
Konu ile ilgili örneklere Tebli  ekinde (EK–1/Tablo 1, 2 ve 3) yer verilmi!tir.  
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2.2. "zleyen Yõl "çerisinde Nakden/Mahsuben Talep Edilecek "ade Tutarlarõnõn 
Hesaplanmasõ 

 
"zleyen yõl içerisinde nakden veya mahsuben iadesi talep edilecek tutar, bir önceki 

takvim yõlõnõn bütün vergilendirme dönemleri için bu Tebli in (2.1.) bölümündeki 
açõklamalara göre hesaplanacaktõr.  

 
Yõlõ içinde mahsuben iade edilemeyen verginin izleyen yõl içinde nakden veya bu 

Tebli in (3.2.) numaralõ bölümünde belirtilen borçlara mahsuben iadesinde, yõlõ içinde 
mahsuben iade edilen tutarlar dikkate alõnmadan aylar itibariyle kümülatif hesaplama 
yapõlacak, bulunan tutardan yõlõ içinde mahsuben iadeler dü!ülecek, kalan tutarõn i!lemin 
yapõldõ õ yõl için belirlenen iade edilmeyecek alt sõnõrõ a!an kõsmõnõn nakden veya mahsuben 
iadesi, izleyen yõlõn Ocak-Kasõm vergilendirme dönemlerine ili!kin KDV beyannameleri ile 
talep edilebilecektir. 

 
"adesi talep edilebilir tutar, iadenin talep edildi i döneme kadar verilen beyannamelerde 

yer alan devreden vergi tutarlarõ ile kar!õla!tõrõlacaktõr. Buna göre; 
 
-Devreden vergi tutarõ, iadenin talep edildi i döneme kadar bütün dönemlerde iadesi 

talep edilen tutarõ a!õyorsa, talep edilen tutarõn tamamõ iade edilebilecektir. 
 
-Devreden vergi tutarõ, iadenin talep edildi i döneme kadar herhangi bir dönemde 

iadesi talep edilebilir tutarõ a!mõyorsa, iadenin talep edildi i döneme kadar verilen 
beyannamelerde yer alan en dü!ük devreden vergi tutarõ iade edilebilecek tutar olarak dikkate 
alõnacaktõr. 

 
-"adenin talep edildi i döneme kadar aradaki dönemlerden herhangi birisinde ödenecek 

vergi çõkmasõ halinde, iade talep edilmesi söz konusu olmayacaktõr.  
 
Konu ile ilgili örne e Tebli  ekinde (EK–1/Tablo 4) yer verilmi!tir.  

 
2.3. "ade Hesabõna Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV 

 
"ndirimli orana tabi i!lemlerden do an iade tutarõnõn hesaplanmasõnda, önce i!lemin 

bünyesine do rudan giren harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler dikkate alõnacak, daha 
sonra genel yönetim giderleri için yüklenilen vergilerden pay verilecektir. Bu !ekilde 
hesaplanan tutarõn, azami iade edilebilir vergi tutarõnõn altõnda kalmasõ halinde, en fazla aradaki 
farka isabet eden tutar kadar amortismana tabi iktisadi kõymetler (AT"K) dolayõsõyla yüklenilen 
vergilerden iade hesabõna pay verilebilecektir.  

 
"ndirimli orana tabi i!lemlerle do rudan ilgisi bulunmayan giderler dolayõsõyla 

yüklenilen vergiler iade hesabõna dahil edilmeyecektir. 
 
Örnek 1: Ankastre ürünlerle birlikte veya möbleli olarak satõlan 150 m² nin altõndaki 

bir konut tesliminden kaynaklanan iade talebinde; buzdolabõ, fõrõn, davlumbaz, bula!õk 
makinesi, mobilya, vestiyer, televizyon vb. e!yalar, konut sahibi ki!ilerce sökülüp ta!õnarak 
tekrar kurulup kullanõlabilecek (eklenti) mahiyetinde olup, in!aat maliyetine dahil 
bulunmamaktadõr. 

 
Dolayõsõyla söz konusu e!yalarõn teslimi için bu e!yalarõn tabi oldu u KDV oranõ 

uygulanacak ve konut ile birlikte teslim edilen söz konusu e!yalarõn temininde yüklenilen 
KDV, genel esaslara göre indirim konusu yapõlacak, ancak iade hesabõna dahil edilmeyecektir. 
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Örnek 2: 150 m² nin altõndaki bir konutun in!asõna yönelik olarak yapõlan harcamalar 

(arsa bedeli dahil), genel yönetim giderleri (akaryakõt, büro malzemeleri, reklam, komisyon, 
temizlik malzemeleri vb.) ve AT"K lerden i!leme isabet eden paya ili!kin ödenen KDV, 
i!lemin bünyesine giren vergiler kapsamõnda de erlendirilecektir. 

 
150 m² nin altõndaki konut teslimlerine yönelik iade taleplerinde, konutun yapõmõyla 

ilgili harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler iade hesabõna dahil edilebilecek, konutun 
yapõmõ için zorunlu olmayan harcamalar için yüklenilen vergiler iade hesabõna dahil 
edilmeyecektir. 

 
Dolayõsõyla, bir arada bulunan konutlarõn ortak kullanõmõna ait olan sosyal ve kültürel 

ihtiyaçlarõ kar!õlamak üzere düzenlenmi! çocuk parkõ, bahçe düzenlemesi, havuz, pergole, 
kamelya, çim ekimi, spor alanõ, alõ!veri! merkezi gibi alanlara ili!kin konutun yapõmõ için 
olmayan harcamalar nedeniyle ödenen KDV iade hesabõna dahil edilemeyecektir.  

 
Ancak, arazinin yapõsõndan dolayõ yapõlmasõ zorunlu olan site içi çevre düzenlemeleri 

(istinat duvarõ, perde duvarõ, site çevre duvarlarõ, site içi zemin sertle!tirme i!leri gibi) 
nedeniyle yüklenilen vergilerin iade hesabõna dahil edilmesi mümkündür. 

 
2.4. Stoklarda Yer Alan Mallar 

 
Stoklarda yer alan mallarla ilgili olarak yüklenilen vergilerin, gerçekle!en indirimli 

orana tabi i!lemlere ili!kin iade hesabõna dahil edilmesi mümkün de ildir. Stoklarda yer alan 
mallar nedeniyle yüklenilen vergiler ancak, söz konusu mallarõn satõ! i!leminin 
gerçekle!tirildi i vergilendirme dönemine ait iade hesabõnda dikkate alõnabilecektir. 

 
2.5. Amortismana Tabi "ktisadi Kõymetler 

 
Amortismana tabi iktisadi kõymetler nedeniyle yüklenilen vergilerden, söz konusu 

iktisadi kõymetlerin indirimli orana tabi i!lemlerde kullanõlmasõ kaydõyla, iade hesabõna pay 
verilmesi mümkündür. 

 
Söz konusu iktisadi kõymetlerin bizzat mükellef tarafõndan imal ve in!a edilmesi 

halinde, imal ve in!a sõrasõnda yüklenilen vergilerden, bu kõymetlerin aktife alõndõ õ ve 
indirimli orana tabi i!lemlerde fiilen kullanõlmaya ba!landõ õ dönemden itibaren iade hesabõna 
pay verilebilecektir. 

 
Di er taraftan, Kanunun 29/2 nci maddesi ile Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen 

mal ve hizmet gruplarõ ile sektörler itibarõyla, iade hakkõnõ kõsmen veya  tamamen ya da  
amortismana tabi iktisadi kõymetler dolayõsõyla yüklenilen katma de er vergisi ile sõnõrlõ olmak 
üzere kaldõrmaya yetkili kõlõnmõ!tõr. 

 
Bu yetkiye istinaden yayõmlanan 2008/13902 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ (BKK)1 ile 

“KDV oranlarõnõn belirlendi i 2007/13033 sayõlõ BKK2 eki (II) sayõlõ listenin "B) D"$ER 
MAL VE H"ZMETLER" bölümünün 25 inci sõrasõnda sayõlan konaklama tesislerini i!leten 
mükelleflerin, 20/7/2008 tarihinden itibaren söz konusu sõra kapsamõndaki indirimli orana tabi 
i!lemlerine ait iade hesabõna, amortismana tabi iktisadi kõymetler dolayõsõyla yüklendikleri 
katma de er vergisinden pay veremeyecekleri” hükme ba lanmõ!tõr. 

                                                 
1 19/7/2008 tarihli ve 26941 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanmõ!tõr. 
2 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanmõ!tõr. 
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Buna göre, 2007/13033 sayõlõ BKK eki II sayõlõ listenin B/25 inci sõrasõnda sayõlan otel, 

motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerini i!leten mükellefler, 20/7/2008 
tarihinden itibaren söz konusu sõra kapsamõndaki indirimli orana tabi i!lemlerine ait iade 
hesabõna, AT"K ler dolayõsõyla yüklendikleri KDV den pay veremeyeceklerdir.  

 
2.6.  "#lemin Gerçekle#tirildi i Vergilendirme Döneminden Sonra Ortaya Çõkan 

Giderler 
 

KDV Kanununun 29/2 nci maddesinde, “indirimli orana tabi teslim veya hizmetin 
gerçekle!ti i vergilendirme döneminde indirilemeyen KDV tutarlarõ”nõn, Bakanlar Kurulunca 
tespit edilecek sõnõrõ a!an kõsmõnõn iadesine imkân tanõnmõ!tõr. Bu nedenle, indirimli orana tabi 
i!lemin gerçekle!ti i vergilendirme döneminden sonra yapõlan giderler nedeniyle yüklenilen 
vergilerin, indirimli orana tabi i!lemle ilgisi olsa dahi, iadesi mümkün bulunmamaktadõr. 

 
"ndirimli orana tabi teslim veya hizmetin gerçekle!ti i vergilendirme döneminden sonra 

bu i!lemlerle ilgili ortaya çõkan ciro primi, hasõlat primi, faiz, fiyat farkõ, vade farkõ, kur farkõ 
gibi nedenlerle yüklenilen vergilerin, “indirimli orana tabi i!lemin gerçekle!ti i vergilendirme 
döneminde indirim yoluyla telafi edilmesi” söz konusu olamayaca õndan, iade hesabõna dahil 
edilmesi mümkün bulunmamaktadõr. Öte yandan, bu vergilerin genel esaslar çerçevesinde 
indirim konusu yapõlabilece i tabiidir. 

 
2.7.  "#lemin Gerçekle#ti i Vergilendirme Dönemi veya Öncesinde Gerçekle#en 

Giderlere Ait Belgelerin Sonradan Düzenlenmesi veya Temin Edilmesi  
 
"ndirimli orana tabi i!lemin gerçekle!ti i dönem içinde veya öncesinde bu i!lemle ilgili 

olarak yapõlan mal ve hizmet alõmlarõna ait fatura ve benzeri belgelerin, belge düzenleme süresi 
içerisinde olmakla birlikte indirimli orana tabi i!lem gerçekle!tikten sonra düzenlenmesi veya 
zamanõnda düzenlenen belgenin i!lemin gerçekle!ti i vergilendirme döneminden sonra temin 
edilmesi halinde, bu belgelerde yer alan KDV tutarlarõ, i!lemin gerçekle!ti i vergilendirme 
dönemi iade hesabõna düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle dahil edilebilecektir.  

 
Bu durum, iade YMM Raporu ile talep edilmi!se, söz konusu YMM Raporunda 

gerekçeleriyle birlikte açõklanacaktõr. "ade için YMM Raporu ibraz edilmemi!se mükelleften 
yazõlõ bir izahat istenecek, izahatõn yeterli görülmesi halinde bu tutarlar da genel esaslar 
çerçevesinde iade edilecektir.  

 
Ancak, KDV Kanununun 29/3 üncü maddesine göre indirim hakkõ vergiyi do uran 

olayõn vuku buldu u takvim yõlõ a!õlmamak !artõyla, ilgili vesikalarõn kanuni defterlere 
kaydedildi i vergilendirme döneminde kullanõlabilece inden, sonradan temin edilen belgelerde 
yer alan KDV tutarlarõnõn iade hesabõna dâhil edilmesinde de bu hususa dikkat edilecektir. 

 
2.8. Mal "adeleri 
 
KDV Kanununun 35 inci maddesinde, mallarõn iade edilmesi, i!lemin 

gerçekle!memesi, i!lemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta de i!iklik vuku 
buldu u hallerde, vergiye tabi i!lemleri yapmõ! olan mükelleflerin bunlar için borçlandõ õ 
vergiyi; bu i!lemlere muhatap olan mükelleflerin ise indirme hakkõ bulunan vergiyi 
de i!ikli in mahiyetine uygun !ekilde ve de i!ikli in vuku buldu u dönem içinde, iade olunan 
mallarõn fiilen i!letmeye girmi! olmasõ ve bu giri!in defter kayõtlarõ ile beyannamede 
gösterilmesi kaydõyla, düzeltebilecekleri hükme ba lanmõ!tõr. 
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Bu düzeltme defter kayõtlarõ ve beyanname üzerinde yapõlacaktõr. Dolayõsõyla vergiye 
tabi i!lemi gerçekle!tiren mükellef, hesapladõ õ vergiyi, matrahta de i!ikli in vuku buldu u 
döneme ait e-beyannamenin “"ndirimler” kulakçõ õ altõndaki “103” kodlu “Satõ!tan "ade 
Edilen, "!lemi Gerçekle!meyen veya "!leminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler Nedeniyle 
"ndirilmesi Gereken KDV” satõrõna yazmak suretiyle tekrar indirim hesaplarõna alarak 
düzeltecektir.  

 
Bu hüküm çerçevesinde, KDV Kanununun 29/2 nci maddesi kapsamõnda ortaya çõkan 

bir iade i!lemi sonuçlandõrõldõktan sonra, KDV iadesini ortaya çõkaran i!lemden vazgeçilmesi 
veya satõlan mallarõn bir kõsmõnõn geri gelmesi durumunda, a!a õdaki !ekilde hareket 
edilecektir. 

 
a) Mallarõn iade edildi i vergilendirme döneminde, iade edilen malla ilgili olarak 

yukarõda belirtildi i !ekilde defter kaydõ ve e-beyanname üzerinde gerekli düzeltmeyi yapan 
mükellefin vergi dairesine yazõlõ olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldõ õ tutarõ iade 
etmesi halinde,  bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaõ cezasõ uygulanmaksõzõn mükelleften geri 
alõnacaktõr. 

 
b) Mükellefin mallarõn iade edildi i dönemde düzeltme i!lemini yapmamasõ halinde; 

indirimli orana tabi i!lem nedeniyle iade edilen KDV, mallarõn iade edildi i dönemden 
düzeltmenin yapõldõ õ veya bu durumun tespit edildi i döneme kadar gecikme faizi 
uygulanarak vergi ziyaõ cezasõ ile birlikte mükelleften aranacaktõr.  

 
 
c) "ade edilen mallarõn, iadenin gerçekle!ti i vergilendirme döneminde yeniden satõ!a 

konu edilmesi halinde, satõ! daha dü!ük fiyattan gerçekle!mi!se (iade tutarõ artaca õndan) 
mahsup i!lemi yapõlarak aradaki fark, iadeye konu edilebilecektir. Satõ! daha yüksek fiyattan 
gerçekle!mi!se (iade tutarõ azalaca õndan) mahsup i!lemi yapõlarak aradaki fark mükelleften 
tahsil edilecektir. 

 
 

d) "ade edilen mallarõn daha sonraki bir vergilendirme döneminde satõ!a konu edilmesi 
halinde,  daha önce iade edilen tutar (a) veya (b) bölümündeki açõklamalara göre mükelleften 
tahsil edilecektir. Mükellef yeni i!lem nedeniyle genel esaslara göre iade talebinde 
bulunacaktõr. 

 
e) Mallarõn indirimli orana tabi i!lemin gerçekle!ti i yõlõ izleyen yõl içerisinde iade 

edilmesi durumunda, mükellefe iade edilen tutar, i!lemin gerçekle!ti i yõl içerisinde mahsuben 
iade alõnõp alõnmadõ õ hususu da göz önünde bulundurularak;  

— izleyen yõl içerisinde bu Tebli in (4) numaralõ bölümüne göre iade talebinde 
bulunulmu! ancak henüz iade gerçekle!memi!se iadesi talep edilen tutardan dü!ülmek suretiyle 
tahsil edilecek,  

— izleyen yõl içerisinde iade gerçekle!mi! ya da iade talebinde bulunulmamõ!sa (a) 
veya (b) bölümlerindeki açõklamalara göre hareket edilecektir. 

 
f) "ade edilen mallarõn bir daha satõ!a konu olmayacak !ekilde zayi olmasõ halinde daha 

önce iade edilen tutar, (a) veya (b) bölümüne göre mükelleften tahsil edilecektir. 
 
Di er taraftan, KDV Kanununun 30/c maddesi uyarõnca zayi olan mallar nedeniyle 

yüklenilen vergilen indirim konusu yapõlmasõ mümkün bulunmadõ õndan, daha önce indirim 
hesaplarõna alõnan tutarlar indirim hesaplarõndan çõkarõlacaktõr. 
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Örnek 3: Sa lõk Bakanlõ õ tarafõndan ruhsatlandõrõlan ilaçlarõn ticaretini yapan mükellef 
(E), Ocak/2011 vergilendirme döneminde KDV hariç 200.000 TL tutarõnda indirimli orana tabi 
ilaç tesliminde bulunmu!tur. Bu satõ! i!lemine ili!kin olarak 16.000 TL KDV hesaplamõ!tõr. Bu 
i!lemle ilgili olarak mükellefin yüklendi i KDV tutarõ 40.300 TL olup, i!lemin gerçekle!ti i 
vergilendirme döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen 24.300 TL, 2011 yõlõ için Bakanlar 
Kurulunca belirlenen alt sõnõrõ (14.300 TL) a!tõ õndan, mükellef 10.000 TL nin iadesini talep 
etmi!, iade talebi mükellefin kendisine ait vergi borçlarõna mahsup edilmek suretiyle 
gerçekle!tirilmi!tir. 

 
Söz konusu satõ!a konu mallarõn 100.000 TL lik kõsmõ Nisan/2011 vergilendirme 

döneminde mükellefe iade edilmi!tir. 
 
 
— Mallarõn bir kõsmõnõn iade edildi i Nisan 2011 vergilendirme döneminde, Ocak-

Nisan 2011 arasõndaki dönemlerde gerçekle!en di er indirimli orana tabi i!lemler de dikkate 
alõnarak, mal iadeleri dü!üldükten sonra iadeye hak kazanõlan tutar hesaplanacak ve Bakanlar 
Kurulunca belirlenen sõnõrõ a!õlõp a!õlmamasõna göre gerekli düzeltme yapõlacaktõr. Buna göre, 
örne imizde Ocak-Nisan 2011 arasõndaki dönemlerde mükellefin ba!ka indirimli orana tabi 
tesliminin olmadõ õnõ varsayalõm. Bu durumda, 100.000 TL + 8.000 TL KDV mal iadesi 
dü!üldükten sonra, indirimli orana tabi teslim tutarõ 200.000 TL +16.000 TL KDV tutarõndan, 
100.000 TL + 8.000 TL KDV tutarõna dü!ecektir. "ndirimli orana tabi teslimle ilgili olarak 
yüklenilen vergi de 40.300 TL den 20.150 TL ye dü!ecektir. "ndirim yoluyla telafi edilemeyen 
vergi ise (20.150 – 8.000=) 12.150 TL ye dü!ecektir. Bu tutar da Bakanlar Kurulunca 2011 yõlõ 
için belirlenen 14.300 TL’nin altõnda kaldõ õndan, Ocak 2011 döneminde iade alõnan 10.000 TL 
nin tamamõnõn Nisan 2011 döneminde düzeltilmesi ve gecikme faizi ve ceza uygulanmaksõzõn 
tahsili gerekecektir.  

 
— Mükellef, Nisan 2011 vergilendirme döneminde iade edilen mallarla ilgili olarak bu 

dönemde önceden alõnan tutarõn iadesi için müracaat etmeyip, Haziran/2011 vergilendirme 
döneminde vergi dairesine müracaat etmi!se ya da bu durum Haziran/2011 vergilendirme 
döneminde tespit edilmi!se, Ocak vergilendirme döneminde mahsuben iade edilen tutar, Nisan 
ayõndan Haziran ayõna kadar gecikme faizi uygulanarak vergi ziyaõ cezasõyla birlikte 
mükelleften tahsil edilecektir. 
 

 
— "ade alõnan mallar, Nisan/2011 vergilendirme döneminde 80.000 TL + 6.400 TL 

KDV ye satõlmõ!sa, iade tutarõ yeniden hesaplanacak, satõ! fiyatõnõn Ocak 2011 dönemindeki 
satõ! fiyatõndan dü!ük olmasõ nedeniyle, indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, satõ! 
fiyatõndaki azalma nispetinde azalacaktõr. Buna göre 100.000 TL + 8.000 TL KDV tutarõ 
80.000 TL + 6.400 TL KDV ye dü!ece inden, iadeye hak kazanõlan tutar (indirim yoluyla telafi 
edilemeyen KDV) 1.600 TL artacaktõr. Yapõlan yeni hesaplama neticesinde, Ocak 2011 
döneminde iade alõnan 10.000 TL ye ek olarak, iadeye hak kazanõlan 1.600 TL Nisan 2011 
döneminde iadeye konu edilebilecektir.  
 

— "ade alõnan mallarõn Nisan 2011 vergilendirme döneminde 150.000 TL + 12.000 TL 
KDV ye satõlmasõ durumunda,  indirim yoluyla telafi edilebilecek vergi Ocak 2011 deki satõ! 
fiyatõyla Nisan 2011 dönemindeki satõ! fiyatõ arasõnda olu!an 50.000 TL olumlu fark 
nispetinde, (50.000 * %8=) 4.000 TL artacaktõr. Ocak- Nisan 2011 arasõnda mükellefin ba!ka 
indirimli orana tabi tesliminin olmadõ õnõ varsayarsak, toplamda hesaplanan vergi tutarõ 
(250.000 *%8=) 20.000 TL ye yükselecek, indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarõ ise 
(40.300 – 20.000=) 20.300 TL ye dü!ecektir. Bu durumda iade alõnabilecek tutar Bakanlar 
Kurulunca belirlenen alt sõnõr dikkate alõndõktan sonra (20.300 – 14.300=) 6.000 TL ye 
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dü!ecektir. Dolayõsõyla, indirimli orana tabi teslim nedeniyle iadeye hak kazanõlan tutar, 
indirim yoluyla telafi edilen tutar kadar azalacak ve (10.000 – 6.000=) 4.000 TL KDV tutarõ 
Nisan 2011 döneminde faiz ve ceza uygulanmaksõzõn geri alõnacaktõr. 

 
Nisan 2011 vergilendirme döneminde iade alõnan ilaçlarõn kullanõm sürelerinin dolmasõ 

nedeniyle tekrar satõ!a konu edilemeyerek zayi olmasõ durumunda, Ocak-Nisan 2011 
döneminde indirimli orana tabi ba!ka bir tesliminin olmadõ õ varsayõmõyla, iade hesaplamasõ 
tekrar yapõlacak, indirimli orana tabi teslimin tutarõ 100.000 TL + 8.000 TL KDV ye, bu 
teslime ili!kin yüklenilen verginin tutarõ da 20.150 TL ye dü!ecek, dolayõsõyla indirim yoluyla 
telafi edilemeyen vergi de (20.150 – 8.000=) 12.150 TL ye dü!ecektir. Bu tutar da Bakanlar 
Kurulunca belirlenen sõnõrõn altõnda kaldõ õndan, Ocak 2011 döneminde iade edilen 10.000 TL 
nin tamamõ, Nisan 2011 döneminde gecikme faizi ve ceza uygulanmaksõzõn geri alõnacaktõr. 
12.150 TL tutarõndaki indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV ise kümülatif hesaplamada 
sonraki dönemlerde dikkate alõnacaktõr. 

 
Ayrõca, kullanõm süreleri doldu undan zayi olan söz konusu mallar nedeniyle 

yüklenilen vergiler de KDV Kanununun 30/c maddesi uyarõnca indirim hesaplarõndan 
çõkarõlmak suretiyle düzeltilecektir. 

 
Konu ile ilgili örne e Tebli  ekinde (EK–2) yer verilmi!tir.  

 
3. Mahsup Talebinin Yerine Getirilmesi 
 
3.1. Genel Olarak 
 
Mahsup talebi bir dilekçe ile yapõlacaktõr. Dilekçeye a!a õdaki belgeler eklenecektir: 
  
a) Takvim yõlõ ba!õndan mahsup hakkõnõn do du u döneme kadar yapõlan alõ!lara 

ili!kin fatura ve benzeri belgeler ile aynõ dönemde yapõlan indirimli orana tabi satõ!lara ili!kin 
fatura ve benzeri belgelerin listesi, 

 
b) Takvim yõlõ ba!õndan mahsup hakkõnõn do du u döneme kadar iade edilecek vergi 

tutarõnõn hesaplanmasõna ili!kin olarak dönemler itibariyle hazõrlanacak tablo, 
 
c) Mahsup hakkõnõn do du u dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen 

vergilendirme dönemine ait olmak üzere; indirilecek KDV listesi, indirimli orana tabi i!lemlere 
ait satõ! faturalarõ veya bu faturalarõn dökümünü gösteren liste ile yüklenilen KDV listesi ve 
tablosu.  

 
Kollektif !irketler ile adi ortaklõklar adõna ortaya çõkan KDV iade alacaklarõnõn 

ortaklarõn borçlarõna yönelik mahsup taleplerinde mahsup talep dilekçesine, yukarõda sayõlan 
belgelerin yanõ sõra, di er ortaklarõn mahsup yapõlmasõna izin verdi ini gösteren noter 
tarafõndan onaylanmõ! bir belge de eklenecektir. 

 
Vergilendirme dönemleri itibariyle 4.000 TL yi a!mayan mahsup talepleri inceleme 

raporu ve teminat aranmaksõzõn yerine getirilecek, talep belgelerin tamamlandõ õ tarih itibariyle 
geçerlik kazanacaktõr. 

 
4.000 TL ve üstündeki mahsup talepleri vergi inceleme veya YMM tasdik raporu 

kar!õlõ õnda yerine getirilecektir. Talep tutarõnõn 4.000 TL yi a!an kõsmõ kadar teminat 
gösterilmesi halinde ilgili belgelerin tamamlanõp teminatõn verildi i tarih itibariyle mahsup 
talebi geçerlik kazanacak, teminat vergi inceleme veya YMM tasdik raporu ile 
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çözülebilecektir. YMM tasdik raporlarõnda, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebli i3 uyarõnca 
indirimli orana tabi i!lemin gerçekle!ti i yõl için belirlenen limitler uygulanacaktõr. 

 
84 Seri No.lu KDV Genel Tebli inin (I/1.4.) bölümünde sayõlan kurum ve kurulu!larõn 

bu kapsamdaki mahsuben iade talepleri, yukarõda yer alan belgelerin ibrazõ üzerine miktarõna 
bakõlmaksõzõn inceleme raporu, YMM tasdik raporu veya teminat aranmadan yerine 
getirilecektir.  

 
"ndirimli orana tabi i!lemlerden kaynaklanan mahsuben (yõlõ içinde) iade taleplerinde 

84 Seri No.lu KDV Genel Tebli inde yer alan ve bu Tebli e aykõrõ olmayan açõklamalar 
geçerli olacaktõr. 

 
Örnek 4: Mükellef (A) vergilendirme dönemleri itibariyle, kümülatif iade tutarõnõ 

a!a õdaki gibi hesaplamõ!tõr. 
  

Ocak 2011 5.600
#ubat 2011 6.900
Mart 2011 8.700
Nisan 2011 10.800
Mayõs 2011 13.200
Haziran 2011 15.800
Temmuz 2011 16.800
A ustos 2011 18.200
Eylül 2011 24.800

 
Bu mükellefe ilgili yõl (2011) için belirlenen alt sõnõrõn a!õldõ õ Haziran döneminde 

(15.800–14.300=) 1.500 TL mahsuben iade edilebilecektir. Mahsup talebi Haziran dönemi 
beyannamesi ve mahsup dilekçesinin verilmesinden sonra bu bölümün (a) ve (b) alt 
ayõrõmõndaki belgelerin tamamlandõ õ tarihte geçerlik kazanacaktõr. Belgeler Ocak-Haziran 
döneminin bütününü kapsayacak !ekilde hazõrlanacaktõr. Haziran döneminden önce 14.300 TL 
tutarõndaki limitin a!õlmamõ! olmasõ nedeniyle mahsup talebinde bulunulamayaca õndan belge 
ibraz etmeye de gerek yoktur. 

Haziran döneminden sonraki dönemlerde yapõlacak iade taleplerinde de iade tutarõnõn 
kümülatif olarak hesaplanmasõna devam edilecek, bu hesaplama sonucu bulunan tutardan ilgili 
yõl için belirlenen alt sõnõr ve önceki dönemlerde mahsuben iadesi gerçekle!en tutarlar 
çõkarõlacak ve varsa kalan tutarõn mahsuben iadesi talep edilecektir. 

 
Bu mükellefe, vergilendirme dönemleri itibariyle 4.000 TL yi a!madõ õ için; 
 
- Haziran dönemi iade tutarõ olan (15.800–14.300=) 1.500 TL 
 
- Temmuz dönemi iade tutarõ olan [16.800–(14.300+1.500)] = 1.000 TL 

 
- A ustos dönemi iade tutarõ olan [18.200–(14.300+1.500+1.000) ] = 1.400 TL 
 
inceleme raporu, YMM tasdik raporu veya teminat aranmaksõzõn iade edilecektir. 

Mahsuben iade talebi, bu bölümde sayõlan mahsuben iade için gerekli belgelerin tamamlandõ õ 
tarihte geçerlik kazanacaktõr.  

 

                                                 
3 23/11/2001 tarih ve 24592 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanmõ!tõr. 
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Mükellef, Eylül dönemi iade tutarõnõ [24.800–(14.300+1500+1000+1400)]=6.600 TL 
olarak hesaplamõ!tõr. Bu durumda, mahsup talebi vergi inceleme raporu veya YMM tasdik 
raporunun ibraz edildi i tarih itibariyle geçerlik kazanacaktõr. Mükellef mahsuben iadenin 
teminat kar!õlõ õnda yapõlmasõnõ isterse (6.600–4.000=) 2.600 TL için teminat göstermesi 
gerekmektedir. Mahsup talebi, Eylül beyannamesi ve mahsup dilekçesinin verilmesinden sonra 
Eylül ayõna ili!kin olarak bu bölümde sayõlan belgelerin tamamlanmasõ !artõyla teminatõn 
gösterildi i tarih itibariyle geçerlik kazanacaktõr.  

 
3.2. Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar 
 
"ndirimli orana tabi i!lemlerden do an KDV iade alacaklarõ, mükellefin kendisine ait; 

ithalde alõnanlar da dahil vergi borçlarõna, istihdam ettikleri hizmet erbabõna ait sigorta primi 
(sigorta prim) borçlarõna ve %51 veya daha fazla hissesi kamuya ait kurulu!lardan temin 
ettikleri elektrik ve do algaz borçlarõna mahsup edilebilecektir.  

 
Faaliyetleri indirimli oranda KDV ye tabi i!lemlerden olu!an kollektif !irketler ile adi 

ortaklõklar adõna ortaya çõkan KDV iade alacaklarõ, yukarõda belirtilen borçlarõn yanõ sõra, söz 
konusu !irket ortaklarõnõn yalnõzca vergi (ithalde alõnanlar dahil) ve sosyal sigorta prim 
borçlarõna da mahsup edilebilecektir.  Öte yandan Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergi 
dairesine i! ortaklõ õ olarak mükellefiyet tesis ettiren i!letmelerin, di er kurumlar vergisi 
mükelleflerinde oldu u gibi, ortaklarõnõn vergi ve sigorta prim borçlarõna bu uygulama 
kapsamõnda mahsup yapõlmasõ mümkün bulunmamaktadõr.  
 

3.3. Elektrik ve Do algaz Borçlarõna Mahsuben "ade  
 

"ndirimli orana tabi i!lemlerden do an KDV iade alacaklarõnõn mükelleflerin kendi 
elektrik ve do algaz borçlarõna mahsubu, a!a õda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine 
getirilecektir. 

Elektrik ve do algazõ, %51 veya daha fazla hissesi kamuya ait kurulu!lardan temin 
eden iade hakkõ sahipleri, bu kurulu!lara ba!vurarak fatura bedellerini KDV iade alacaklarõna 
mahsup suretiyle ödemek istediklerini belirtecekler ve ba lõ olduklarõ vergi dairesine ibraz 
etmek üzere fatura bedellerinin yatõrõlaca õ bir banka hesap numarasõ talep edeceklerdir. 

Satõcõ kurulu!lar, %51 ve daha fazla hisselerinin kamuya ait olduklarõnõ da belirtmek 
suretiyle fatura bedellerinin yatõrõlaca õ banka hesap numarasõnõ gösteren yazõyõ mükellefe 
vereceklerdir. Mükellefler, satõcõlardan alacaklarõ yazõ veya yazõlarõ, bir defaya mahsus olmak 
üzere, bir dilekçe ekinde ba lõ olduklarõ vergi dairesine verecekler, dilekçede, indirimli orana 
tabi i!lemlerinden do an iade alacaklarõnõn do algaz ve/veya elektrik borçlarõna mahsup 
suretiyle ödemek istediklerini belirteceklerdir. Dilekçe ve eki, vergi dairesince 
do algaz/elektrik satõcõsõ i!letmeden alõnacak teyit sonrasõnda geçerlik kazanacaktõr. Dilekçede 
yer alan bilgilerde de i!iklik olmasõ halinde, mükellefler tarafõndan de i!iklikler gecikmeden 
vergi dairesine bildirilecektir. 

Mahsup talebi, KDV beyannamesinin verilmesinden sonra bir dilekçe ile yapõlacaktõr. 
Dilekçeye, bu Tebli in (3.1.) numaralõ bölümünde belirtilen belgelerin yanõ sõra, 
do algaz/elektrik faturasõnõn iadeyi talep eden firma yetkililerince aslõna uygunlu u ka!e ve 
imza tatbik edilmek suretiyle onaylanmõ! fotokopisi eklenecektir. Bu faturada yer alacak ceza, 
faiz vb. unsurlar da mahsuba esas tutara dahil olacaktõr. 

Mahsup talebi için fatura örne inin ibrazõ zorunludur. Satõcõ kurulu! yetkililerince 
onaylanmõ! da olsa, borcun miktarõnõ gösteren fatura dõ!õndaki belge veya yazõlara dayanõlarak 
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mahsup yapõlmayacaktõr. Mahsup dilekçesinde do algaz/elektrik da õtõcõsõ kurulu!un banka 
hesap numarasõ da belirtilecektir. 

 
3.4. "ndirimli Orana Tabi Mallarõn "hraç Amaçlõ Teslimlerinde Mahsuben "ade 
 
3.4.1. Kapsam 

 
"ndirimli orana tabi mallarõn olduklarõ gibi ihraç edilmeleri !artõyla; 
 
— dõ! ticaret sermaye !irketlerine,  
 
— sektörel dõ! ticaret !irketlerine, 

  
— yarõdan fazla hissesine sahip olduklarõ !irketlere,  
 
— kendi hisselerinin yarõsõndan fazlasõna sahip olan mükelleflere,  
 
tesliminden do an yõlõ içindeki mahsup talepleri, miktara bakõlmaksõzõn inceleme 

raporu, yeminli mali mü!avir tasdik raporu ve teminat aranõlmadan yerine getirilecektir.  
 
"ncelemesiz/teminatsõz mahsuben iade uygulamasõ a!a õdaki !ekilde yürütülecektir: 
  
a) KDV Kanununa göre tecil-terkin uygulanan ihraç kaydõyla teslimler bu düzenleme 

dõ!õndadõr. KDV Kanununun 11/1-c ve geçici 17 nci maddelerinde düzenlenen tecil-terkin 
uygulamasõndan do an iade talepleri bu i!lemlere ili!kin olarak daha önceki genel tebli lerde 
yapõlan açõklamalara göre yerine getirilecektir. Bu bölümdeki düzenleme, yukarõda belirtilen 
mükelleflere KDV uygulanarak yapõlan indirimli orana tabi teslimlerden do an yõlõ içindeki 
mahsup taleplerine ili!kindir.  

 
b) Uygulamadan faydalanõlabilmesi için mallarõn olduklarõ gibi ihraç edilmeleri 

zorunludur. Ba!ka bir anlatõmla, satõ!õ yapõlan indirimli orana tabi malõn, ihraç edilen nihai 
ürün olmasõ gerekmektedir.  

 
c) "ncelemesiz/teminatsõz mahsup uygulamasõ, indirimli orana tabi i!lemlerden, 

yukarõda kapsamõ belirtilen teslimlere isabet eden kõsõm için geçerlidir. 
   
— "ade hakkõ önceki bölümlerde de belirtildi i üzere Bakanlar Kurulunca belirlenen alt 

sõnõrõn a!õldõ õ dönemde do makta, bu dönemde alt sõnõrõ a!an kõsmõn mahsuben iadesi talep 
edilebilmektedir.  

 
Yõlõn ba!õndan sõnõrõn a!õldõ õ döneme kadar (bu dönem dahil) yapõlan ve 

incelemesiz/teminatsõz iade kapsamõna giren teslim bedelleri toplamõ, aynõ dönemdeki indirimli 
orana tabi bütün i!lem bedelleri toplamõna oranlanacak, bu oran sõnõrõ a!an iade tutarõna 
uygulanarak incelemesiz/teminatsõz mahsup edilebilecek tutar hesaplanacaktõr.  

 
— Alt sõnõrõn a!õldõ õ dönemden sonra ise sadece o dönemdeki i!lemler için aynõ 

oranlama yapõlarak incelemesiz/teminatsõz mahsup tutarõ hesaplanacaktõr.  
 

d) "ade uygulamasõ bu Tebli in (3.1.) numaralõ bölümündeki açõklamalar çerçevesinde 
yürütülecektir. Ancak iade talep dilekçesine yukarõda belirtilen belgelerin yanõ sõra,  
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— ihracatõ gerçekle!tiren mükelleften, 99 Seri No.lu KDV Genel Tebli inin4 (4) 
numaralõ bölümüne göre alõnacak yazõ,  

 
— yõlõn ba!õndan cari döneme kadar, aylar itibariyle ve kümülatif sütunlara da yer 

verilmek suretiyle, incelemesiz/teminatsõz mahsup kapsamõna giren teslim bedelleri, bunlar 
dõ!õndaki indirimli orana tabi di er i!lem bedelleri (birden fazla i!lem varsa toplamlarõ alõnarak 
tek tutar olarak ifade edilecektir) ve her ikisinin toplamõnõ gösteren bir tablo,  
 

eklenecektir. 
 

3.4.2. Mahsup "#lemi 
 

Bu Tebli in (3.1.) ve (3.4.1.)  numaralõ bölümlerinde yapõlan açõklamalar çerçevesinde 
indirimli orana tabi mallarõn ihraç amaçlõ teslimlerinde ilgili yõl içindeki mahsuben iade 
taleplerinde a!a õdaki !ekilde hareket edilecektir.  

 
a) Ayrõm yapõlmaksõzõn indirimli orana tabi bütün i!lemlere ait iade tutarõ önceki 

bölümlerdeki açõklamalara uygun olarak belirlenecektir.  
 
b) Tutarõn 4.000 TL yi a!mamasõ halinde mahsup talepleri, ilgili belgelerin 

tamamlanmasõ !artõyla incelemesiz ve teminatsõz yerine getirilecektir.  
 
c) "ade tutarõnõn 4.000 TL yi a!masõ ve teminat gösterilmemesi halinde 

incelemesiz/teminatsõz mahsuba konu kõsõmla ilgili mahsup talebi ihracatõn gerçekle!ip ilgili 
belgelerin tamamlandõ õ tarihte, di er kõsma ili!kin mahsup talepleri ise vergi inceleme raporu 
veya YMM tasdik raporunun vergi dairesine intikal etti i tarih itibariyle geçerlik kazanacaktõr.  

 
d) "ade tutarõnõn 4.000 TL yi a!masõ ve teminat gösterilmesi halinde:  
 
— "ncelemesiz/teminatsõz mahsup talepleri, ihracatõn gerçekle!mesi beklenilmeden bu 

Tebli in (3.1.) numaralõ bölümündeki belgelerin tamamlanõp teminatõn gösterildi i tarihte 
geçerlik kazanacak, alõnan teminat ihracatõn gerçekle!ip bu Tebli in (3.4.1.) numaralõ 
bölümündeki belgelerin ibrazõ üzerine iade edilecektir.  

 
— "ncelemesiz/teminatsõz mahsuba konu i!lemler dõ!õndaki mahsuben iade talepleri bu 

Tebli in (3.1.) numaralõ bölümündeki belgelerin tamamlanõp teminat gösterildi i tarihte 
geçerlik kazanacak, teminat vergi inceleme raporu ya da YMM tasdik raporunun ibrazõ üzerine 
iade edilecektir. 

 
4. Yõlõ "çinde Mahsup Edilemeyen Vergilerin "adesi 

 
 "ndirimli orana tabi i!lemlerden do an iade alaca õnõn yõlõ içinde mahsuben iade 
edilemeyen kõsmõ, izleyen yõl içinde mükellefin iste ine ba lõ olarak, nakden veya mahsuben 
iade edilebilecektir. "ade talebi en erken izleyen yõlõn Ocak dönemine ait olup #ubat ayõ içinde 
verilecek, en geç Kasõm dönemine ait olup Aralõk ayõ içinde verilecek KDV beyannameleri ile 
yapõlabilecektir. 3 aylõk vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerde iade talebi en erken 
izleyen yõlõn ilk 3 aylõk, en geç üçüncü 3 aylõk vergilendirme dönemlerine ait beyannamelerle 
yapõlabilecektir.  
 
 Bu !ekilde iade edilecek vergiler a!a õdaki !ekilde hesaplanacaktõr.  

                                                 
4 11/7/2006 tarihli ve 26225 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanmõ!tõr. 
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"ndirimli orana tabi i!lemlere ili!kin olup indirim yoluyla telafi edilemeyen yüklenilen 

vergi tutarlarõ, yõlõ içinde mahsup edilen vergiler dikkate alõnmadan, bu Tebli in (2.1.) 
bölümündeki açõklamalar çerçevesinde i!lemlerin yapõldõ õ yõlõn tamamõ için yõllõk olarak ve 
Aralõk dönemi sonu itibariyle hesaplanacaktõr. 

 
Bu tutardan yõlõ içinde mahsup edilen vergiler dü!üldükten sonra kalan kõsmõn ilgili yõl 

için belirlenen alt sõnõrõ (2006 yõlõ için 10.000 TL, 2007 yõlõ için 10.800 TL, 2008 yõlõ için 
11.600 TL, 2009 yõlõ için 13.000 TL, 2010 yõlõ için 13.300 TL, 2011 yõlõ için 14.300 TL’yi) 
a!an kõsmõ ""ade Edilebilecek KDV" olarak hesaplanacaktõr.  
 

"adenin yapõlabilmesi için iade tutarõnõn Bakanlar Kurulunca belirlenen sõnõrdan az 
olmamasõ gerekmektedir. Mükellefe Bakanlar Kurulunca belirlenen sõnõrõ a!an kõsõm iade 
edilecektir. Bu !ekilde hesaplanan iade edilecek tutar izleyen yõlda iadenin talep edildi i 
dönem beyannamesinde devreden vergi hesabõndan çõkarõlacaktõr.  

 
Bu !ekilde hesaplanan KDV alaca õnõn 4.000 TL yi a!mamasõ halinde nakden ve/veya 

mahsuben iade talepleri inceleme raporu, teminat ve YMM tasdik raporu aranõlmadan yerine 
getirilecek, talep bu bölümün sonunda belirtilen belgelerin tamamlandõ õ tarih itibariyle 
geçerlik kazanacaktõr. Söz konusu belgelerin veya belgelerde yer almasõ gereken bilgilerin 
eksikli i durumunda 95 Seri No.lu KDV Genel Tebli inin5 (1/1.2.) bölümündeki açõklamalar 
çerçevesinde hareket edilecektir. 

 
"ade talebinin 4.000 TL ve üstünde olmasõ halinde 4.000 TL yi a!an kõsmõn nakden 

ve/veya mahsuben iadesi için vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporu ibraz edilmesi 
gerekmektedir. Talepler bu raporlarõn ibraz edildi i tarihte geçerlik kazanacaktõr.  

 
Yõlõ içerisinde mahsup edilemeyen KDV nin iadesi için bu bölümdeki açõklamalara 

göre izleyen yõlda ayrõca bir iade talebinde bulunulmasõ gerekti inden yõlõ içinde mahsuben 
iadeye yönelik olarak düzenlenen YMM raporunun izleyen yõl talep edilecek nakden/mahsuben 
iade için geçerlili i bulunmamaktadõr. "zleyen yõl içerisinde yapõlacak nakden/mahsuben iade 
talebi için ayrõca bir YMM Raporu düzenlenerek ibraz edilmesi gerekmektedir. 

  
4.000 TL yi a!an tutarlar için teminat gösterilmesi halinde, teminatõn gösterilip 

belgelerin tamamlanmasõndan sonra nakden ve/veya mahsuben iade talepleri yerine getirilecek, 
teminat vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporu ile çözülecektir. 

  
84 Seri No.lu KDV Genel Tebli inin (I/1.4.) bölümünde sayõlan kurum ve kurulu!larõn 

bu kapsamdaki nakden/mahsuben iade talepleri, yukarõda yer alan belgelerin ibrazõ üzerine 
miktara bakõlmaksõzõn inceleme raporu, YMM tasdik raporu veya teminat aranmadan yerine 
getirilecektir.  

 
"ade talebi bir dilekçe ile yapõlacak, bu dilekçeye; 
 
— "ndirimli orana tabi i!lemlerin yapõldõ õ yõla ait alõ! ve satõ! faturalarõnõn listesi, 
  
— yõllõk iade tutarõnõn hesaplanmasõna ili!kin tablo,  
 
— yõlõ içinde mahsup edilen tutarlarõ aylõk olarak gösteren tablo (bu tabloda yõlõ içinde 

mahsup edilemeyen tutar da tek satõr olarak gösterilecektir),  

                                                 
5 3/7/2005 tarihli ve 25864 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanmõ!tõr. 
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— iadenin talep edildi i yõlõn ilk döneminden iadenin talep edildi i döneme kadar aylar 

itibariyle devreden KDV tutarlarõnõ gösteren tablo,  
 
eklenecektir.  
 
Bu kapsamdaki nakden ve mahsuben iade taleplerinde 84 Seri No.lu KDV Genel 

Tebli inde yer alan ve bu bölüme aykõrõ olmayan açõklamalar geçerli olacaktõr.  
 
Örnek 5: Mükellef (A) ya, 2010 takvim yõlõnda iade alaca õnõn 13.300 TL'yi a!an kõsmõ 

olan 10.000 TL mahsuben iade edilmi!tir. 
  
Mükellef 2010 yõlõnõn tamamõ için iade tutarõnõ 13.300 TL'lik alt sõnõrõ ve yõlõ içinde 

mahsuben iade edilen kõsmõ dikkate almadan, bu Tebli in (1.2.)  bölümüne göre, 26.700 TL 
olarak hesaplamõ!tõr. Bu mükellefe 2011 yõlõnda nakden veya mahsuben iade edilebilecek 
azami tutar [26.700– (10.000+13.300 )]= 3.400 TL dir. 

  
Bu mükellef iade alaca õnõ Mayõs 2011 dönemi beyannamesinde yaptõ õ beyan ile talep 

etmektedir.  
 
Mükellefin 2011 yõlõnõn Ocak-Mayõs arasõndaki dönemlere ait beyannamelerindeki 

devreden vergi tutarlarõ a!a õdaki gibidir.  
 
Ocak 2011 14.300
#ubat 2011 14.200
Mart 2011  13.600
Nisan 2011  2.900
Mayõs 2011  4.800
 
Bu mükellefe 2.900 TL nakden ve/veya mahsuben iade edilebilecektir. Mayõs 2011 

beyannamesinde de iade tutarõ olarak 2.900 TL gösterilecek ve iadesi talep edilen bu tutar, 
Mayõs/2011 vergilendirme döneminde “Sonraki Döneme Devreden KDV” tutarõndan 
çõkarõlacaktõr.  

 
5. Di er Hususlar 

 
5.1. "ndirimli Orana Tabi "#lemleriyle Birlikte Di er "ade Hakkõ Do uran 

"#lemleri Bulunan Mükellefler 
 

KDV beyannamesinde indirimli orana tabi i!lemlerin yanõ sõra di er i!lemlerden do an 
iade alacaklarõnõn bulunmasõ da mümkündür. Toplam iade alaca õndan öncelikle mükellefin 
ithalde alõnanlar dõ!õndaki kendi vergi borçlarõna mahsup yapõlacaktõr. Bu mahsup i!leminden 
sonra indirimli orana tabi i!lemlere ait bir KDV alaca õnõn kalmasõ halinde kalan tutar, 
mükellefin iste ine ba lõ olarak sigorta prim borçlarõ ile bu Tebli in (3.2.) numaralõ 
bölümünde sayõlan di er borçlarõna mahsup edilecektir. "ndirimli orana tabi i!lemler dõ!õndaki 
di er iade hakkõ do uran i!lemlerden do an KDV alacaklarõnõn mal ve hizmet alõmlarõna 
ili!kin borçlara mahsubu mümkün bulunmamaktadõr. Bu nedenle mahsup dilekçesinde;  

— iade alaca õnõn, indirimli orana tabi i!lemler dâhil, iade hakkõ do uran i!lem türleri 
itibariyle tutarlarõ,  

— muaccel hale gelmi! kendi vergi borçlarõnõn toplam tutarõ,  
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— bu borç tutarõnõn, iade hakkõ do uran i!lemlerden hangilerine ili!kin alaca a mahsup 
edilece i,  

— bu mahsuptan sonra, indirimli orana tabi i!lemlerden kalacak iade tutarõ (A),  

— varsa, indirimli orana tabi i!lemlere ait olup geçmi! dönemlerde mahsup edilemeyen 
iade alaca õ (B),  

— (A + B) toplamõndan mal ve hizmet alõmlarõna ili!kin borçlara ve/veya sigorta prim 
borçlarõna mahsubu talep edilen tutar,  

— indirimli orana tabi i!lemlere ait iade alaca õndan bu dönemde mahsup edilemeyen 
ve gelecek döneme aktarõlan iade tutarõ,  

bir tablo halinde yer alacaktõr.  
 
"ndirimli orana tabi mal ve hizmetlerin aynõ zamanda tam istisna kapsamõnda teslim ve 

ifa edildi i durumlarda (ihraç kaydõyla teslimler dahil) yüklenilen vergilerden indirim yoluyla 
telafi edilemeyenlerin ilgili i!leme ili!kin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilmesi 
gerekmektedir.  
 

Buna göre, indirimli orana tabi mal ve hizmetleri aynõ dönemde hem vergiye tabi hem 
de tam istisna kapsamõnda teslim veya ifa eden mükelleflerin, bu i!lemlerle ilgili yüklendikleri 
vergilerin, iadenin talep edildi i vergilendirme dönemine ait devreden vergi tutarõnõ a!masõ 
halinde indirimli orana tabi i!lemlerden kaynaklanan iade tutarõ, i!lemlerin toplam iade miktarõ 
içindeki payõ dikkate alõnarak hesaplanacaktõr. 
 

Örnek 6: Bir mükellefin Eylül/2010 vergilendirme dönemindeki iade hakkõ do uran 
i!lemleri ihracat ve indirimli orana tabi teslimlerden olu!maktadõr. Mükellef, ihracat 
teslimlerinin bünyesine giren vergiyi 120 000 TL, indirimli orana tabi teslimlerin bünyesine 
giren vergiyi 80 000 TL olarak hesaplamõ!tõr. 

 
Buna göre, ilgili dönemde iade hakkõ do uran i!lemlerin bünyesine giren toplam vergi 

tutarõ içinde indirimli orana tabi i!lemlerin payõ [(80/200)x100=40] yüzde 40, ihracat 
istisnasõnõn payõ ise [(120/200)x100=60] yüzde 60 olacaktõr. Bu paylar dikkate alõnarak 
Eylül/2009 vergilendirme döneminde devreden 100 bin TL katma de er vergisinin yüzde 40 õ 
olan 40 bin TL’si indirimli orana tabi i!lemlere ili!kin yõlõ içinde mahsuben iade prosedürüne 
göre iade edilecektir.  

  
5.2."ndirimli Orana Tabi Mallarõn "hraç Kaydõyla Teslimi 
 
KDV Kanununun 11/1-c ve geçici 17 nci maddeleri kapsamõnda ihraç kaydõyla teslim 

edilen mallarõn ihracõ üzerine ihraç kaydõyla teslim faturasõnda hesaplanan ancak tahsil 
edilmeyen ve tecil de edilemeyen KDV mükellefe iade edilmektedir. Bu i!lem indirimli orana 
tabi bir teslim ise, mükellefin indirimli oranõ a!an yüklenimleri de Kanunun 29/2 nci 
maddesine göre mükellefe iade edilebilecektir. Bu teslim nedeniyle tecil edilecek KDV çõkmasõ 
halinde, yüklenilen KDV indirim yoluyla telafi edildi inden mükellefe Kanunun 29/2 nci 
maddesine göre iade yapõlmayacaktõr. 

 
Mükellef, 1 No.lu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçõ õnõn “Tevkifat 

Uygulanmayan "!lemler” tablosu ile “"ndirimler ve "hraç Kaydõyla Teslimler” kulakçõ õnõn 
“"hraç Kaydõyla Teslimlere Ait Bildirim” tablosunda ihraç kaydõyla teslimi beyan edecektir. 
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Bu kayõt sonucu, “Tecil Edilebilir KDV”, “"hracatõn Gerçekle!ti i Dönemde "ade 
Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” ve “"ndirimli Orana Tabi Mallarõn "hraç Kaydõyla 
Teslimlerinde "hracatõn Gerçekle!ti i Dönemde "ade Edilecek Yüklenilen KDV Farkõ” satõrlarõ 
e-beyanname programõ tarafõndan hesaplanacaktõr. 

 
Önceki dönemden devreden KDV ve bu döneme ait indirilecek KDV tutarlarõ 

“"ndirimler ve "hraç Kaydõyla Teslimler” kulakçõ õnõn “"ndirimler” tablosuna kaydedilecektir. 
 
"hraç kaydõyla teslim nedeniyle hesaplanan ve tecil edilmeyen KDV’nin iadesi ihracatõn 

gerçekle!ti i dönemde beyanname dõ!õnda talep edilecektir. 
 
"ndirimli orana tabi i!lemlerin ihraç kaydõyla tesliminde yüklenilen vergi farkõnõn iadesi 

ise; ihracatõn gerçekle!ti i dönem beyannamesinde “"stisnalar ve Di er "ade Hakkõ Do uran 
"!lemler” kulakçõ õnõn “Di er "ade Hakkõ Do uran "!lemler” tablosunun 405 kodlu satõrõna, 
ihraç kaydõyla teslimin yapõldõ õ dönem beyannamesinin ihraç kaydõyla teslimler tablosundaki 
hesaplanan KDV yüklenilen KDV farkõ yazõlmak suretiyle talep edilecektir. 

 
Örnek 7: Konfeksiyon imalatçõsõ (A) üretti i 100 adet elbiseyi adedi 100 TL’den 

ihracatçõ (B)’ye ihraç kayõtlõ teslim etmi!tir. Bu teslim için imalatçõnõn düzenledi i faturada 
10.000 TL bedel üzerinden 800 TL KDV hesaplanarak beyan edilecek ancak ihracatçõ 
tarafõndan bu KDV ödenmeyecektir. 

 
(A)’nõn önceki dönemden devreden KDV’si 1500 TL, bu dönemde indirilecek KDV’si 

1200 TL olup sadece bu teslime (100 adet elbise) ili!kin yüklenim KDV’si ise 950 TL’dir. 
 
Buna göre (A), (B) tarafõndan elbiselerin ihraç edildi i dönemde ihraç kaydõyla teslim 

bedeli üzerinden hesapladõ õ ve tecil edemedi i 800 TL’nin iadesini vergi dairesine dilekçe 
ekinde ilgili belgeleri ibraz etmek suretiyle talep edecektir.  

 
(A)’nõn bu i!lem nedeniyle yüklendi i KDV ile ihraç kaydõyla teslim nedeniyle 

hesapladõ õ KDV farkõ olan indirim yoluyla telafi edilemeyen 150 TL’nin iadesi ise ihracatõn 
gerçekle!ti i dönemde talep edilebilecektir. 

 
5.3. Fason Tekstil ve Konfeksiyon "#lerinde "ade Uygulamasõ  
 
Tekstil ve konfeksiyon sektöründe indirimli orana tabi fason i!lerden do an KDV 

alacaklarõ miktara bakõlmaksõzõn münhasõran vergi inceleme raporu sonucuna göre iade 
edilecektir. "ade talebi vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal etti i tarihte geçerlik 
kazanacaktõr.  

 
Mükelleflerin, KDV iade alaca õnõn tamamõ için 6183 sayõlõ Kanunun 10 uncu 

maddesinde sayõlan cinsten teminat göstermeleri halinde iade talebi, önceki bölümlerde 
belirtilen belgelerin ibraz edilmi! olmasõ !artõyla, teminatõn gösterildi i tarih itibariyle geçerlik 
kazanacak, teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.  

 
Bu açõklamalara göre, indirimli orana tabi fason i!lerden do an KDV alaca õnõn 

mahsuben iadesinin talep edilmesi halinde, vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal 
etti i tarih itibariyle muaccel olanlar ile bu tarihten sonra muaccel hale gelecek kendilerine ait; 
ithalde alõnanlar dahil vergi borçlarõ, sigorta prim borçlarõ ile elektrik ve do algaz borçlarõna 
mahsup yapõlabilecektir. Teminat gösterilmesi halinde, belgelerin tamamlanõp teminatõn 
gösterildi i tarih itibariyle muaccel olanlar ile bu tarihten sonra muaccel hale gelecek yukarõda 
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sayõlan borçlarõn mahsubu yapõlabilecek, teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre 
çözülecektir. 

 
"ndirimli orana tabi i!lerden do an KDV alacaklarõnõn, yõlõ içinde mahsubun mümkün 

olmamasõ halinde izleyen yõlõn Ocak-Kasõm vergilendirme dönemlerine ait KDV 
beyannameleri nakden iadesi talep edilebilecektir. Yõlõ içinde mahsubu gerçekle!meyen 
indirimli orana tabi fason i!lerden do an KDV alacaklarõna ili!kin nakden iade talepleri vergi 
inceleme raporunun vergi dairesine intikal etti i tarihten sonra yerine getirilecektir. Bu nakden 
iade talepleri için fason hizmetin ifa edildi i yõlõ izleyen yõl içinde teminat gösterilmesi halinde, 
belgelerin tamamlanõp teminatõn gösterildi i tarihten sonra nakden iade talebi yerine 
getirilebilecek, teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.  

 
5.4. Süresinden Sonra "ade Talebinde Bulunulmasõ 
 
"ade alaca õnõn ait oldu u aylõk dönemde mahsuben iadesinin talep edilmesi ihtiyaridir. 

Bu sebeple, indirimli orana tabi i!lemleri bulunan mükellefler hak kazandõklarõ iade miktarõnõ 
cari yõlõn sonraki dönemlerinde mahsuba konu edebilecekleri gibi, bir sonraki yõlda da bu 
Tebli in (4) numaralõ bölümündeki açõklamalara göre talep etmeleri !artõyla nakden veya 
mahsuben geri alabileceklerdir. 

 
Ancak, ilgili yõlõn Ocak-Kasõm arasõndaki dönemlerde verilecek beyannamelerde iade 

hakkõnõ kullanmayõp yüklendi i vergileri indirim konusu yapmayõ tercih eden mükelleflerin, 
daha sonra düzeltme beyannameleri ile iade talebinde bulunmalarõ söz konusu de ildir. 
Dolayõsõyla, indirimli orana tabi i!lemlerle ilgili KDV alacaklarõ için süresinde iade talebinde 
bulunmayan mükellefler daha sonra düzeltme beyannamesi vererek iade talebinde 
bulunamayacaklardõr. 

 
"zleyen yõlõn Ocak-Kasõm dönemlerinde usulüne uygun olarak iade talebinde bulunan 

mükelleflerin de talep edilen iade tutarõnõ artõrmak amacõyla, sonraki yõllarda bu dönemlere 
ili!kin düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunmalarõ söz konusu de ildir. 
Ancak, izleyen yõl içerisinde talep edilen iade tutarõnõn, aynõ yõl içerisinde düzeltme 
beyannamesi ile artõrõlmasõ mümkün olup, artõrõlan kõsmõn iadesi münhasõran vergi inceleme 
raporuna göre yerine getirilecektir. 
 

5.5. Özel Hesap Dönemi Tayin Edilen Mükelleflerin "ade Talepleri 
 

Kazancõn tespiti yönünden kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan gelir ya da 
kurumlar vergisi mükelleflerince indirimli orana tabi i!lemler nedeniyle yüklenilen ancak 
i!lemin gerçekle!ti i vergilendirme döneminde indirim yoluyla giderilemeyen ve yõlõ içinde de 
mahsubu yapõlamayan vergilerin bu mükelleflere nakden iadesi, takvim yõlõ esasõna göre yerine 
getirilecektir.  

5.6.  Seyahat Acentelerinin Durumu 
 
 Seyahat acenteleri, geceleme hizmeti vermeyip bu hizmete aracõlõk etmektedirler. 
"ndirimli oran uyguladõklarõ tutarlar, konaklama i!letmesince mü!teriye sunulan ve kendileri 
tarafõndan mü!teriye aktarõlan konaklama hizmet bedeli ile buna ili!kin aracõlõk hizmet 
bedelidir. Bu nedenle, seyahat acentelerinin bu i!lemlerle ilgili olarak KDV Kanununun 29/2 
nci maddesi kapsamõnda iade talebinde bulunmalarõ mümkün de ildir. 
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5.7. Önceki Yõllara Ait "ade Edilmeyen Alt Sõnõr Tutarlarõ 
 
"ndirimli orana tabi i!lemlere ili!kin olarak geçmi! yõllar için belirlenen alt sõnõrlar, 

do rudan cari yõla ili!kin iade hesabõna dahil edilmemekte, devreden KDV hesabõnda 
muhafaza edilmektedir. Dolayõsõyla, indirimli orana tabi i!lemlere ili!kin iade hesabõnda alt 
sõnõr olarak yalnõzca cari yõl için belirlenen tutarõn dikkate alõnmasõ gerekmektedir. 
 

6.  Aylõk ve Yõllõk "ade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi  
 

6.1. Aylõk "ade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 
 
Aylõk mahsuben iade talepleri, kâ õt ortamõndaki KDV beyannamesinin 9 numaralõ 

tablosunda 406 kodlu satõr aracõlõ õyla beyan edilecektir.  
 
Bu satõra kümülatif iade tutarõ Bakanlar Kurulunca yõllõk olarak belirlenen limiti 

a!õncaya kadar kayõt yapõlmayacaktõr.  
 
Limitin a!õldõ õ dönemde, 406 kodla açõlan satõrõn "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütununa 

yõlõn ba!õndan limitin a!õldõ õ döneme kadar (bu dönem dahil) indirimli oran kapsamõnda 
gerçekle!tirilen ve bu kapsamdaki i!lem bedellerinin KDV hariç toplamõ, ""adeye Konu Olan 
KDV" sütununa ise bu Tebli in (2.1.) numaralõ bölümüne göre belirlenen mahsuben iade tutarõ 
yazõlacaktõr.  

 
Limit a!õldõktan sonraki dönemlerde, "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütununa sadece o 

dönemde gerçekle!en indirimli orana tabi i!lem bedelleri, ""adeye Konu Olan KDV" sütununa 
ise bu Tebli in (2.1.) bölümüne göre hesaplanacak mahsuben iade tutarõ yazõlacaktõr.  

 
 nternet ortamõnda verilecek beyannamelere kayõt ise a!a"õdaki !ekilde yapõlacaktõr.  

 
Yõl içindeki mahsuben iade taleplerinde “"stisnalar ve Di er "ade Hakkõ Do uran 

"!lemler” kulakçõ õndaki "Di er "ade Hakkõ Do uran "!lemler" tablosunda 406 kodlu satõr 
seçilecek, satõrõn "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütunu ile ""adeye Konu Olan KDV" sütununa 
yukarõdaki gibi kayõt yapõlacaktõr. 

  
6.2.  Yõllõk "ade Taleplerinin Beyannamede Gösterilmesi 
 

Yõlõ içinde mahsup edilemeyen vergilerin izleyen yõlda nakden veya mahsuben talep 
edilmesi halinde, talebin yapõldõ õ dönem beyannamesinin 9 numaralõ tablosuna 450 kodla bir 
satõr açõlacak, bu satõrõn "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütununa önceki yõldaki toplam i!lem 
bedeli, ""adeye Konu Olan KDV" sütununa bu Tebli in (2.2.) numaralõ bölümündeki 
açõklamalara göre belirlenen iade tutarõ yazõlacaktõr.  

 

 nternet ortamõnda verilecek beyannamelere kayõt ise a!a"õdaki !ekilde yapõlacaktõr.  
 

Yõlõ içinde mahsuben iade edilemeyen vergiler için izleyen yõlda yapõlacak iade 
taleplerinde, “"stisnalar ve Di er "ade Hakkõ Do uran "!lemler” kulakçõ õndaki "Di er "ade 
Hakkõ Do uran "!lemler" tablosunda 450 kodla bir satõr açõlacak ve kâ õt ortamõnda verilen 
beyannamelerde oldu u gibi kayõt yapõlacaktõr. 
 

6.3.  Yõlõ "çerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarlarõn Beyannamede Gösterilmesi 
 
"adesi talep edilen tutarlar, iadenin talep edildi i dönemde “devreden vergi” tutarõndan 

dü!ülecektir. "ndirimli orana tabi i!lemin gerçekle!ti i yõl içerisinde mahsuben iadesi talep 
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edilen tutarlarõn da iadenin talep edildi i vergilendirme döneminde devreden vergi tutarõndan 
dü!ülmesi gerekmektedir. Bu !ekilde devreden vergi tutarõndan çõkarõlõp mahsuben iadesi talep 
edilen tutarlardan iadesi gerçekle!meyen tutarlar, en erken izleyen vergilendirme dönemine; en 
geç izleyen yõlõn Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamede, e-beyannamenin 
“"ndirimler” kulakçõ õ altõnda bu amaçla ihdas edilen 106 No.lu “"ndirimli Orana Tabi 
"!lemlerle "lgili Mahsuben "adesi Gerçekle!meyen KDV”  satõrõna yazõlmak suretiyle yeniden 
devreden KDV tutarlarõna dahil edilecek ve daha sonraki iade taleplerinin hesaplanmasõnda 
dikkate alõnacaktõr. Bu !ekilde iadesi gerçekle!meyen tutarlarõn devreden KDV hesabõna dahil 
edilmesi, söz konusu tutarlar itibariyle iade talebinden vazgeçildi ini gösterir. 

 
Örnek 8: Müteahhitlik faaliyetinde bulunan (M) firmasõ, 2011 yõlõnõn Haziran ve 

A ustos vergilendirme dönemlerinde 150 m² nin altõnda konut teslimlerinde bulunmu!tur. 
"ndirimli orana tabi söz konusu teslimleri nedeniyle yüklendi i ancak indirim yoluyla telafi 
edemedi i tutarõ, bu Tebli in ilgili bölümlerindeki açõklamalara göre hesaplamõ! ve 2011 yõlõ 
için belirlenen alt sõnõr olan 14.300 TL yi dü!tükten sonra kalan 190.000 TL lik tutarõn 
mahsuben iadesini A ustos/2011 vergilendirme döneminde talep etmi!tir. Bu tutarõn 152.000 
TL lik kõsmõ, Eylül 2011 de vergi borçlarõna mahsuben iade edilmi!tir. 

 
Dolayõsõyla, mükellefin yõlõ içinde mahsuben iadesini talep etti i 190.000 TL, iadenin 

talep edildi i A ustos/2011 vergilendirme döneminde devreden vergi tutarõndan çõkarõlmõ!tõr. 
 
Bu durumda mahsuben iadesi talep edilip devreden vergi tutarõndan çõkarõlmakla 

beraber mahsuben iadesi gerçekle!meyen 38.000 TL lik tutar, en erken Eylül/2011 dönemine, 
en geç 2012 yõlõnõn Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamenin “"ndirimler” kulakçõ õ 
altõndaki 106 No.lu “"ndirimli Orana Tabi "!lemlerle "lgili Mahsuben "adesi Gerçekle!meyen 
KDV” satõrõna yazõlmak suretiyle izleyen vergilendirme dönemlerine ili!kin iade hesaplarõnda 
dikkate alõnmak üzere yeniden devreden KDV tutarlarõna dahil edilecektir.  

 
Tebli  olunur. 
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EK: 1 
 
 ÖRNEK: Tarõm aletlerinin ticaretini yapan mükellef (Z) nin, 2011 yõlõnda yapmõ# 
oldu u indirimli orana tabi teslimleriyle ilgili bilgiler a#a õdadõr. 
 

1. Mükellefin Aralõk/2010 vergilendirme döneminden devreden vergisi 50.000 TL 
dir. 

 
2. $ubat/2011 vergilendirme döneminde 2011 yõlõ için belirlenen alt sõnõr olan 

14.300 TL lik tutar a#õlmõ# ve mükellef, bu tutarõ a#an 5.700 TL nin iadesini 
talep etmi#tir. Bu tutarõn tamamõ mükellefin kendisine ait vergi borçlarõna 
mahsuben iade edilmi#tir.  

 
Mükellef yukarõda belirtilen bilgiler çerçevesinde $ubat/2011 vergilendirme 

dönemi iade talebi için a#a õdaki tabloyu hazõrlayacaktõr.   
 

Tablo 1: 
 

" N D " R " M L "  O R A N A  T A B " 
" # L E M 

DÖNEM 

BEDEL 
HESAPLANAN 

KDV 
YÜKLEN"LEN 

KDV 

FARK
(4-3) 

ÖNCEK" 
DÖNEM 

SONU "ADE 
ED"LEB"L"R 

KDV 
TUTARI 

TOPLAM
(5+6) 

DEVREDEN 
KDV 

CAR" 
DÖNEM 

SONU "ADE 
ED"LEB"L"R 

KDV 
TUTARI 

MAHSUP 
ED"LECEK 

KDV 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 0 2.000 50.000 2.000 0

#UBAT 200.000 16.000 34.000 18.000 2.000 20.000 84.000 20.000 5.700

 

Tablo ile ilgili açõklamalar a!a õdadõr.  

a) Mükellefin Ocak ayõndaki indirimli orana tabi teslimlerine ili!kin KDV hariç bedel 
50.000 TL, i!lemin bünyesine giren KDV 6.000 TL, bu teslim üzerinden hesaplanan KDV 
4.000 TL, hesaplanan ve yüklenilen tutarlar arasõndaki fark 2.000 TL dir. Bu tutar Ocak 
dönemi devreden KDV tutarõndan küçük oldu undan tamamõ "Ocak Sonu Kümülatif "ade 
Edilebilir KDV" olarak hesaplanmõ!tõr.  

b) #ubat ayõnda hesaplanan - yüklenilen KDV farkõ 18.000 TL dir. Bu tutarõn "Ocak 
Sonu Kümülatif "ade Edilebilir KDV" tutarõ ile toplanmasõ ile bulunan 20.000 TL, #ubat sonu 
devreden KDV tutarõ ile kar!õla!tõrõlmõ!, devreden KDV yüksek oldu undan 20.000 TL nin 
tamamõ "#ubat Sonu Kümülatif "ade Edilebilir KDV" olarak hesaplanmõ!tõr. 20.000 TL 
kümülatif tutardõr. Bu tutar, Ocak ve #ubat aylarõnõ kapsayan 2 aylõk dönem için hesaplanan 
toplam iade edilebilir KDV tutarõ olup, Bakanlar Kurulunca 2011 yõlõ için belirlenen 14.300 TL 
yi a!tõ õndan mükellefin mahsuben iade hakkõ do mu!tur. Bu dönemde mükellef 14.300 TL yi 
a!an kõsõm olan 5.700 TL nin mahsuben iadesini talep edip bu tutarõ devreden vergi tutarõndan 
çõkarmõ! ve iadesini talep etti i tutarõn tamamõ mükellefin vergi borçlarõna mahsuben iade 
edilmi!tir. 

3. Mükellef, Mart ve Nisan/2011 vergilendirme dönemlerinde indirimli orana 
tabi herhangi bir teslimde bulunmamõ#tõr. Dolayõsõyla bu dönemlerde iade 
talebinde bulunulmasõ mümkün de ildir. 
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4. Mükellefin Mayõs/2011 vergilendirme döneminde indirimli orana tabi 

teslimleri üzerinden hesapladõ õ KDV, bu i#lemleri nedeniyle yüklendi i KDV 
tutarõnõn altõnda kalmõ# ve bu tutar, “Nisan Sonu Kümülatif "ade Edilebilir 
KDV” tutarõndan dü#ülmü#, "Mayõs Sonu Kümülatif "ade Edilebilir KDV" 
tutarõ, ilgili yõl için belirlenen alt sõnõr (14.300) ve $ubat/2011 döneminde 
mahsuben iadesi gerçekle#en (5.700) tutar toplamõnõ a#madõ õ için mükellef 
iade talebinde bulunmamõ#tõr.  

 
5. Mükellef, Haziran/2011 vergilendirme döneminde 15.700 TL iade talebinde 

bulunmu#tur. 
 
Mükellef, Haziran/2011 vergilendirme dönemindeki iade talebine yönelik olarak 

a#a õdaki tabloyu hazõrlayacaktõr.   
 

Tablo 2: 
 

" N D " R " M L "  O R A N A  T A B " 
" # L E M 

DÖNEM 

BEDEL 
HESAPLANAN 

KDV 
YÜKLEN"LEN 

KDV 

FARK
(4-3) 

ÖNCEK" 
DÖNEM 

SONU "ADE 
ED"LEB"L"R 

KDV 
TUTARI 

TOPLAM
(5+6) 

DEVREDEN 
KDV 

CAR" 
DÖNEM 

SONU "ADE 
ED"LEB"L"R 

KDV 
TUTARI 

MAHSUP 
ED"LECEK 

KDV 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 0 2.000 50.000 2.000 0

#UBAT 200.000 16.000 34.000 18.000 2.000 20.000 84.000 20.000 5.700

MART 0 0 0 0 20.000 20.000 90.000 20.000 0

N"SAN 0 0 0 0 20.000 20.000 110.000 20.000 0

MAYIS 20.000 1.600 900 -700 20.000 19.300 112.300 19.300 0

HAZ"RAN 100.000 8.000 24.400 16.400 19.300 35.700 125.000 35.700 15.700

 

Tablo ile ilgili açõklamalar a!a õdadõr.  

c) Mart ve Nisan vergilendirme dönemlerinde mükellefin indirimli orana tabi i!lemleri 
bulunmadõ õ için iade talebinde bulunabilmesi mümkün de ildir. Bu dönemlerde cari dönem 
sonu iade edilebilir KDV tutarõ olarak “#ubat Sonu Kümülatif "ade Edilebilir KDV Tutarõ” 
esas alõnarak "Nisan Sonu Kümülatif "ade Edilebilir KDV" tutarõ 20.000 TL olarak tespit 
edilmi!tir.  

ç) Mayõs vergilendirme dönemindeki indirimli orana tabi teslimlerine ili!kin KDV hariç 
bedel 20.000 TL, i!lemin bünyesine giren KDV 900 TL, teslimleri üzerinden hesaplanan KDV 
1.600 TL, hesaplanan ve yüklenilen tutarlar arasõndaki fark eksi 700 TL dir. Bu tutar "Nisan 
Sonu Kümülatif "ade edilebilir KDV"  tutarõ olan 20.000 TL den dü!ülmü! ve "Mayõs Sonu 
Kümülatif "ade Edilebilir KDV" tutarõ 19.700 TL olarak hesaplanmõ!tõr. Bu dönemde, "Mayõs 
Sonu Kümülatif "ade Edilebilir KDV" tutarõ, ilgili yõl için belirlenen alt sõnõr (14.300) ve 
#ubat/2011 döneminde mahsuben iadesi gerçekle!en (5.700) tutar toplamõnõ a!madõ õ için 
mükellefin iade talebinde bulunmasõ söz konusu de ildir. 

d) Haziran vergilendirme dönemindeki indirimli orana tabi teslimlerine ili!kin KDV 
hariç bedel 100.000 TL, i!lemin bünyesine giren KDV 24.400 TL, bu teslim üzerinden 
hesaplanan KDV 8.000 TL, hesaplanan ve yüklenilen tutarlar arasõndaki fark 16.400 TL dir.  
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Bu tutar "Mayõs Sonu Kümülatif "ade Edilebilir KDV"  tutarõ olan 19.300 TL ile 
toplanmõ! ve "Haziran Sonu Kümülatif "ade Edilebilir KDV" tutarõ 35.700 TL olarak 
hesaplanmõ!tõr. Bu tutar kümülatif tutar olup bu tutardan ilgili yõl için belirlenen alt sõnõr ve 
daha önce mahsuben iadesi alõnan tutar toplamõ dü!ülerek [35.700-(14.300+5.700)]=15.700 TL 
nin mahsuben iadesi talep edilmi! ve bu tutarõn tamamõ mükellefin kendisine ait vergi 
borçlarõna mahsuben iade edilmi!tir.  

6. Mükellefin Temmuz ve A ustos vergilendirme dönemlerinde indirimli orana 
tabi i#lemleri bulunmakla beraber di er i#lemleri üzerinden hesaplanan KDV 
nedeniyle “Ödenecek Vergisi” çõkmõ#tõr. Dolayõsõyla bu dönemlerde ilgili 
dönemler itibariyle iade edilebilir KDV tutarõ yerine “devreden KDV” tutarõ 
olan 0 esas alõnmõ#tõr.  

 
7. Eylül/2011 vergilendirme döneminde “Devreden KDV” tutarõ, “Eylül Sonu 

Kümülatif "ade edilebilir KDV" tutarõndan dü#ük oldu undan cari dönem 
sonu iade edilebilir KDV tutarõ olarak yine devreden vergi tutarõ alõnmõ#tõr.  
Bu tutar, ilgili yõl için belirlenen alt sõnõr ve önceki dönemlerde mahsuben 
iadesi gerçekle#en toplam tutarõn (35.700) altõnda kaldõ õndan mükellef 
herhangi bir iade talebinde bulunmamõ#tõr. 

 
8. Mükellefin, Ekim/2011 vergilendirme döneminde KDV hariç 180.000 TL; 

Kasõm/2011 vergilendirme döneminde KDV hariç 200.000 TL; indirimli orana 
tabi i#lemi bulunmaktadõr. Mükellef, ilgili yõl için belirlenen alt sõnõr ve önceki 
dönemlerde mahsuben iadesi gerçekle#en toplam tutarõn (35.700) a#õldõ õ 
Kasõm/2011 vergilendirme döneminde, bu toplam tutarõ a#an (40.600-
35.700)=4.900 TL nin mahsuben iadesini talep etmi#, bu tutarõn 4.000 TL lik 
kõsmõ mükellefin vergi borçlarõna mahsuben iade edilmi#tir.  

 
Mükellef, Kasõm/2011 vergilendirme dönemindeki iade talebi için a#a õdaki 

tabloyu hazõrlayacaktõr.  
 
Tablo 3: 
 

" N D " R " M L "  O R A N A  T A B " 
" # L E M 

DÖNEM 

BEDEL 
HESAPLANAN 

KDV 
YÜKLEN"LEN 

KDV 

FARK
(4-3) 

ÖNCEK" 
DÖNEM 

SONU "ADE 
ED"LEB"L"R 

KDV 
TUTARI 

TOPLAM
(5+6) 

DEVREDEN 
KDV 

CAR" 
DÖNEM 

SONU "ADE 
ED"LEB"L"R 

KDV 
TUTARI 

MAHSUP 
ED"LECEK 

KDV 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 0 2.000 50.000 2.000 0

#UBAT 200.000 16.000 34.000 18.000 2.000 20.000 84.000 20.000 5.700

MART 0 0 0 0 20.000 20.000 90.000 20.000 0

N"SAN 0 0 0 0 20.000 20.000 110.000 20.000 0

MAYIS 20.000 1.600 900 -700 20.000 19.300 112.300 19.300 0

HAZ"RAN 100.000 8.000 24.400 16.400 19.300 35.700 125.000 35.700 15.700

TEMMUZ 150.000 12.000 18.000 6.000 35.700 41.700 0 0 0

A$USTOS 120.000 9.600 14.600 5.000 0 5.000 0 0 0

EYLÜL 150.000 12.000 20.000 8.000 0 8.000 7.000 7.000 0

EK"M 180.000 14.400 30.000 15.600 7.000 22.600 55.000 22.600 0

KASIM 200.000 16.000 34.000 18.000 22.600 40.600 58.000 40.600 4.900

 

 22



Tablo ile ilgili açõklamalar a!a õdadõr.  

e) Mükellefin Temmuz ve A ustos vergilendirme dönemlerinde indirimli orana tabi 
i!lemleri bulunmakla birlikte di er i!lemleri nedeniyle ödenecek vergisi çõktõ õndan bu 
dönemlere ait cari dönem sonu iade edilebilir KDV tutarõ 0 olarak alõnmõ!tõr. Bir ba!ka deyi!le, 
devreden vergi tutarõ dikkate alõnmõ!tõr. 
 

f) Eylül vergilendirme döneminde indirimli orana tabi i!lemler nedeniyle yüklenilen 
vergi tutarõ 8.000 TL olarak hesaplanmakla birlikte bu tutar ilgili döneme ait devreden vergi 
tutarõ olan 7.000 TL den yüksek oldu undan, cari dönem sonu iade edilebilir KDV tutarõ yerine 
yine devreden vergi tutarõ dikkate alõnmõ! olup, "Eylül Sonu Kümülatif "ade Edilebilir KDV"  
tutarõ 7.000 TL olarak hesaplanmõ!tõr.  

 
g) Ekim vergilendirme döneminde indirimli orana tabi teslimlere ili!kin KDV hariç 

bedel 180.000 TL, i!lemin bünyesine giren KDV 30.000 TL, teslimler üzerinden hesaplanan 
KDV 14.400 TL, hesaplanan ve yüklenilen tutarlar arasõndaki fark 15.600 TL dir. Bu tutar, 
"Eylül Sonu Kümülatif "ade Edilebilir KDV" tutarõ olan 7.000 TL ile toplanmõ! ve "Ekim Sonu 
Kümülatif "ade edilebilir KDV" tutarõ 22.600 TL olarak hesaplanmõ!tõr.  

 
Ancak bu tutar, ilgili yõl için belirlenen alt sõnõr (14.300) ve önceki dönemlerde 

mahsuben iadesi gerçekle!en tutarõ (21.400 TL) a!madõ õndan, mükellefin Eylül ve Ekim 
vergilendirme dönemlerinde iade talebinde bulunmasõ söz konusu de ildir.  

 ) Mükellef, Kasõm vergilendirme döneminde KDV hariç 200.000 TL lik indirimli 
orana tabi teslimde bulunmu! olup, bu i!lemin bünyesine giren KDV 34.000 TL, teslimler 
üzerinden hesaplanan KDV 16.000 TL, hesaplanan ve yüklenilen tutarlar arasõndaki fark 
18.000 TL dir. Bu tutar "Ekim Sonu Kümülatif "ade Edilebilir KDV"  tutarõ olan 22.600 TL ile 
toplanmõ! ve "Kasõm Sonu Kümülatif "ade Edilebilir KDV" tutarõ 40.600 TL olarak 
hesaplanmõ!tõr. Bu tutar, 2011 yõlõ için belirlenen alt sõnõr ve önceki dönemlerde mahsuben 
iadesi gerçekle!en KDV tutarlarõ toplamõndan büyük olup, aradaki farkõn iadesinin talep 
edilmesi mümkündür. Mükellef de [40.600-(14.300+5.700+15.700)]=4.900 TL nin mahsuben 
iadesini talep etmi!, bu tutarõn 4.000 TL lik kõsmõnõn mahsuben iadesi gerçekle!mi!tir. 

 
 

9. Mükellefin, Aralõk/2011 vergilendirme döneminde KDV hariç 50.000 TL 
indirimli orana tabi teslimi bulunmaktadõr.  

 
10. Mükellef, Aralõk vergilendirme döneminde mahsuben iade talebinde 

bulunmamõ#, bu dönemdeki indirimli orana tabi i#lemlerinden kaynaklanan 
KDV nin iadesini, Kasõm/2011 vergilendirme döneminde mahsuben iadesi 
gerçekle#meyen tutarla birlikte izleyen 2012 yõlõnõn $ubat vergilendirme 
döneminde nakden talep etmi#tir. Mükellefin Ocak/2012 vergilendirme 
döneminde 55.000 TL, $ubat/2012 vergilendirme döneminde de 75.000 TL 
devreden vergisi bulunmaktadõr. 

 
Mükellef, $ubat/2012 vergilendirme döneminde yapaca õ ba#vuruda a#a õdaki 

tabloyu hazõrlayacaktõr. 
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Tablo 4: 

" N D " R " M L " O R A N A T A B " 
" # L E M 

DÖNEM 

BEDEL 
HESAPLANAN 

KDV 
YÜKLEN"LEN 

KDV 

FARK
(4-3) 

ÖNCEK" 
DÖNEM 

SONU "ADE 
ED"LEB"L"R 

KDV 
TUTARI 

TOPLAM
(5+6) 

DEVREDEN 
KDV 

CAR" 
DÖNEM 

SONU "ADE 
ED"LEB"L"R 

KDV 
TUTARI 

MAHSUP 
ED"LECEK 

KDV 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 0 2.000 50.000 2.000 0

#UBAT 200.000 16.000 34.000 18.000 2.000 20.000 84.000 20.000 5.700

MART 0 0 0 0 20.000 20.000 90.000 20.000 0

N"SAN 0 0 0 0 20.000 20.000 110.000 20.000 0

MAYIS 20.000 1.600 900 -700 20.000 19.300 112.300 19.300 0

HAZ"RAN 100.000 8.000 24.400 16.400 19.300 35.700 125.000 35.700 15.700

TEMMUZ 150.000 12.000 18.000 6.000 35.700 41.700 0 0 0

A$USTOS 120.000 9.600 14.600 5.000 0 5.000 0 0 0

EYLÜL 150.000 12.000 20.000 8.000 0 8.000 7.000 7.000 0

EK"M 180.000 14.400 30.000 15.600 7.000 22.600 55.000 22.600 0

KASIM 200.000 16.000 34.000 18.000 22.600 40.600 58.000 40.600 4.000

ARALIK 50.000 4.000 13.400 9.400 40.600 50.000 80.000 50.000 0

YIL "ÇER"S"NDE MAHSUBU GERÇEKLE$MEYEN "ADE TUTARI 900

 

Tablo ile ilgili açõklamalar a!a õdadõr.  

h) Aralõk vergilendirme dönemindeki indirimli orana tabi teslimlere ili!kin KDV hariç 
bedel 50.000 TL, i!lemin bünyesine giren KDV 13.400 TL, teslimler üzerinden hesaplanan 
KDV 4.000 TL, hesaplanan ve yüklenilen tutarlar arasõndaki fark 9.400 TL dir. Bu tutar, 
"Kasõm Sonu Kümülatif "ade Edilebilir KDV"  tutarõ olan 40.600 TL ile toplanmõ! ve "Aralõk 
Sonu Kümülatif "ade Edilebilir KDV" tutarõ 50.000 TL olarak hesaplanmõ!tõr.  

 
Bu tutar aynõ zamanda 2011 yõlõna ait kümülatif iade edilebilir KDV tutarõ olup, bu 

tutardan ilgili yõl için belirlenen alt sõnõr ve yõl içerisinde mahsuben iadesi gerçekle!en tutarlar 
dü!ülecektir.  

 
"ade tutarõ,  yukarõda belirtildi i !ekilde [50.000-(14.300+5700+15.700+4.000)]=10.300 

TL olarak hesaplanmõ!tõr. Bu tutar, Ocak2012 ve #ubat/2012 vergilendirme dönemlerindeki 
devreden KDV tutarlarõndan dü!ük oldu undan iadesi talep edilen tutarõn tamamõ, talebi 
do rultusunda mükellefe nakden iade edilecektir.  

 
 
 
 


