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SİRKÜLER         İstanbul, 05.07.2012 

Sayı: 2012/166        Ref: 4/166 
 

 

Konu: 

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE K.D.V. İADE UYGULAMASI İLE İLGİLİ 
OLARAK 119 SERİ NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 

 

23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de indirimli orana tabi işlemlerde K.D.V. iade 
usul ve esasları ile ilgili olarak 119 No.lu K.D.V. Genel Tebliği yayınlanmıştır.  
 

119 No.lı K.D.V. Genel Tebliği ile indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade 
K.D.V.’nin hesaplanması ve iade süreçlerine dair değişikliklere ilişkin özellik arz eden 
hususlara kısaca aşağıda değinmekteyiz.  
 

119 No.lı K.D.V. Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar bu tebliğin yayınlandığı tarih 
olan 23.06.2012 tarihinden sonraki iade talepleri için geçerli olacağından, bu tarihten önceki 
iade talepleri daha önceki düzenlemelere göre yerine getirilecektir. 
 

İndirimli oran kapsamında yer almakla birlikte İndirimli orana tabi işlem eğer K.D.V.’nin 
konusuna girmeyen bir işlem ise K.D.V. beyannamesine dahil edilmeyecektir. Kısmi istisna 

kapsamında bir teslim ise bu teslime ilişkin yüklenilen vergilerin indirimi ve iadesi söz 
konusu olmadığından yüklenilen bu vergiler iade talep edilemeyip işin mahiyetine göre gider, 
maliyet veya KKEG olarak dikkate alınacaktır. Tam istisna kapsamındaki bir işleme ilişkin 

(ihraç kaydıyla teslimler hariç)  K.D.V. iadesi ise indirimli orana tabi teslimlerden doğan 
K.D.V. iadesi olarak değil, ilgili istisnaya ilişkin usul ve esaslar  çerçevesinde  talep 

edilecektir.  

 

119 Seri No.lı K.D.V. Genel Tebliği ile yılı içinde mahsuben talep edilecek iade tutarının 
hesaplanma şekli değiştirilmiştir. 99 No.lı K.D.V. Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeye 
göre iade tutarı, her vergilendirme dönemi itibarı ile  hesaplanmakta ve  iade edilmeyecek alt 

sınırı aşan kısmın yıl içinde mahsuben iadesi yapılmakta idi. Ancak yeni düzenleme ile  artık 

yılı içinde mahsuben iadesi talep edilecek K.D.V. tutarı aylar itibariyle ve kümülatif olarak 

hesaplanacaktır. Bu arada belirtmek isteriz ki tebliğ çıkmadan önce vergi idaresi kümülatif 
hesaplama yöntemine göre iade edilecek K.D.V. tutarını hesaplamakta, ve bu durum mükellef 
ile vergi idaresi arasında itilaflara yol açmakta idi. Söz konusu kümülatif hesaplamaya ilişkin 
örnekler 119 Seri No.lı K.D.V. Genel Tebliğinde yer almaktadır. 
 

Öte yandan ilk defa iade talebinde bulunulduğu dönemden önceki dönemlerden herhangi 
birinde ödenecek verginin bulunması durumunda, ödenecek vergi çıkan  dönemden önceki 
dönemlere ilişkin olarak herhangi bir iade talebinde bulunulamayacaktır. 
 

İndirimli orana tabi işlemlerde iade tutarı, indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili 

olarak yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın 
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sonraki döneme devreden K.D.V. ile karşılaştırılması sonucu hesaplanacaktır. Bu hesaplama 

yapılırken, indirimli orana tabi işlemler üzerinden hesaplanan verginin bu işlemler nedeniyle  
yüklenilen vergiden yüksek olduğu dönemlerdeki tutarlar arasındaki negatif fark (-) , cari 

dönem sonu iade edilebilir K.D.V. tutarından düşülecektir. Bu hesaplama tarzı ile bir çok 
mükellefin iade alabilecekleri K.D.V. iade tutarının oldukça düşeceğini söyleyebiliriz. 
 

Diğer taraftan, indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz 
konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın;  
 

- %1 oranına tabi işlemler için işlem bedelinin %17’sini,  
- %8 oranına tabi işlemler için işlem bedelinin %10’unu  
 

aşan kısmı, iade hesabına dahil edilmeyecektir. Azami iade tutarının belirlenmesinde iade 
talebinde bulunulan döneme kadar yapılan toplam işlem bedeli dikkate alınacak, ay içinde 
hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu değiştirmeyecektir. Ancak 
işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalara ilişkin olarak yüklenilen verginin azami iade 
tutarını aşması halinde, mükellefin iade talebi, aşan kısım için münhasıran vergi inceleme 
raporu sonucuna göre yerine getirilecektir. Bu hesaplamalar hakkında tebliğin ekinde (EK-

1/Tablo 1, 2 , 3 ve 4) örnekler verilmiştir.  
 

Yüklenilen K.D.V.’nin hesaplanmasında öncelikle işlemin bünyesine doğrudan giren 
harcamalar dikkate alınacak, azami iade edilebilir tutar aşılmazsa indirimli orana tabi 

işlemlerle ilgili genel yönetim giderlerinden pay verilebilecek, bu pay sonrasında da azami 
iade edilebilir tutar aşılmadıysa indirimli orana tabi işlemlerde kullanılan amortismana tabi 

iktisadi kıymetler (A.T.İ.K.) dolayısıyla yüklenilen K.D.V.’den iade hesabına pay 
verilebilecektir. Ancak, amortismana tabi iktisadi kıymetler (A.T.İ.K.) dolayısıyla yüklenilen 
K.D.V.den, bu kıymetin indirimli orana tabi işlemde kullanılması kaydıyla aktife alınıp fiilen 
kullanılmaya başlanıldığı dönemden itibaren iade hesabına pay verilebilecektir. 
 

İndirimli orana tabi olmayan teslim ve hizmetler ile indirimli orana tabi işlemlerle ilgisi 
bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen vergiler iade hesabına dahil edilmeyecektir. 
 

K.D.V. Kanunu 11/1-(c) kapsamında tecil-terkin uygulanarak ihraç kaydıyla yapılan 
teslimlerde, terkin edilemediği için iadeye konu olan K.D.V. (fatura üzerinde gösterilen ama 

ihracatçıdan tahsil edilmeyen K.D.V.) mükellefe iade edilmektedir.  Söz konusu malın 
indirimli orana tabi bir mal olması halinde de  bu mal için hesaplanan K.D.V. tutarını aşan 
yüklenilen K.D.V. tutarı  64 Seri No.lu K.D.V. Genel Tebliği kapsamında iade olarak talep 

edilmekteydi. Yeni düzenlemeyle hesaplanan K.D.V. tutarını aşan söz konusu yüklenim 
farkları indirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan K.D.V. olarak mükellefe iade 
edilebilecektir. Konu hakkında tebliğin (6.2) no.lu bölümünde açıklama ve örnek verilmiştir. 
 

Stoklarda yer alan mallara isabet eden yüklenilen K.D.V. iade hesaplamasında dikkate 

alınmayacaktır. Stoklardaki bu malların yüklenilen K.D.V.’leri ancak, bu malların satışının 
yapıldığı vergilendirme dönemine ait iade hesabında dikkate alınabilecektir.  
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İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği dönem içinde veya öncesinde bu işlemle ilgili 
olarak yapılan mal ve hizmet alımlarına ait fatura ve benzeri belgelerin, belge düzenleme 
süresi içerisinde olmakla birlikte, indirimli orana tabi işlem gerçekleştikten sonra 
düzenlenmesi veya zamanında düzenlenen belgenin işlemin gerçekleştiği vergilendirme 
döneminden sonra temin edilmesi halinde, bu belgelerde yer alan K.D.V. tutarları, işlemin 
gerçekleştiği vergilendirme dönemi iade hesabına düzeltme beyannamesi verilmek suretiyle 
dahil edilebilecektir. 

Bu durumda iade, K.D.V. İadesi YMM Tasdik Raporu (YMM Raporu) ile talep edilmişse söz 
konusu YMM Raporunda gerekçeleriyle birlikte açıklanacaktır. İade YMM Raporu ile talep 
edilmemiş ise mükelleften yazılı bir izahat istenecek, izahatın yeterli görülmesi halinde bu 
tutarlar da genel esaslar çerçevesinde iade edilecektir. Ancak, K.D.V. Kanunu’nun 29 uncu 
maddesinin üçüncü fıkrasına göre indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim 
yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme 
döneminde kullanılabileceğinden, sonradan temin edilen belgelerde yer alan K.D.V. 
tutarlarının iade hesabına dahil edilmesinde de bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. Bir 

başka deyişle vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içerisinde kanuni defterlere 
kaydedilmeyen fatura ve benzeri belgelerde yer alan K.D.V. tutarlarının indirimi ve iade 
hesabına dahil edilmesi mümkün değildir. 
 

 

İndirimli orana tabi teslimler nedeniyle iade talebinde bulunulabilmesi için iadeye konu 

tutarda belirli bir sınırın aşılması gerekmektedir. Bu alt sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı uyarınca 2011 yılına ilişkin tutar olan 14,300.-TL’nin  yeniden değerleme 

oranında (10,26) arttırılması suretiyle 2012 yılı için 15.800.-TL olarak uygulanacaktır.  
 

Bu alt sınırı aşan iade tutarının 4.000.-TL’nı aşmaması halinde yıl içindeki mahsup talepleri 

ile izleyen yıl içindeki nakden veya mahsuben iade talepleri, ilgili belgelerin tamamlanması 
şartıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecektir.  İade tutarının 4.000 
TL’nı aşması halinde yıl içindeki mahsup talepleri ile izleyen yıl içindeki nakden veya 
mahsuben iade talepleri, inceleme raporu, teminat veya YMM raporu ile yerine getirilecektir. 

Teminatla iade talep edilmesi halinde 4.000.-TL’nı aşan iadelerde aşan kısmın tamamı için 
teminat gösterilmesi gerektiğinden, bu taleplerde indirimli teminat uygulamasından 
yararlanılamamaktadır. Fason tekstil ve konfeksiyon sektöründe ise yıl içindeki mahsuben 
iade taleplerinde bu tutar 2.000.-TL olarak dikkate alınacaktır.  
 

İndirimli oranda iade tutarının 726.000.-TL’nı aşması halinde söz konusu iadenin YMM 

raporu ile alınabilmesi için K.D.V. iade sözleşmesi dışında tam tasdik sözleşmesi de 

gerekmektedir. İndirimli oranda iade tutarının 726.000.-TL’nın altında kalması halinde ise 
sadece K.D.V. iade sözleşmesine istinaden düzenlenen YMM Raporu’na göre iade talep 

edilebilecektir. 

 

 

İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin olup indirim yoluyla telafi edilemeyen yüklenilen vergi 
tutarları, yılı içinde mahsup edilen vergiler dikkate alınmadan, Tebliğin (2.2.) bölümündeki 
açıklamalar çerçevesinde işlemlerin yapıldığı yılın tamamı için yıllık olarak ve Aralık 
dönemi sonu itibariyle hesaplanacaktır. 
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Yılı içerisinde mahsup edilemeyen K.D.V.’nin iadesi için izleyen yılda ayrıca bir iade 
talebinde bulunulması gerektiğinden yılı içinde mahsuben iadeye yönelik olarak düzenlenen 

YMM Raporunun izleyen yılda talep edilecek nakden/mahsuben iade için geçerliliği 
bulunmamaktadır. İzleyen yıl içerisinde yapılacak nakden/mahsuben iade talebi için ayrıca bir 
YMM Raporu düzenlenmesi gerekmektedir. 
 

İndirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan iade talebinin süresi içinde yapılması 
gerekmektedir. Ancak süresinde iade hakkını kullanmayan mükelleflerin süre geçtikten 
sonra düzeltme beyannamesi verilmesi suretiyle iade talebinde bulunmaları mümkün 
değildir. 

 

Bu tebliğle getirilen yeni düzenlemeyle, izleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinde usulüne 
uygun olarak  iade talebinde bulunan mükelleflerin talep edilen iade tutarını arttırmak 

amacıyla sonraki yıllarda bu dönemlere ilişkin düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade 
talebinde bulunmaları mümkün bulunmamaktadır. Ancak izleyen yıl içerisinde talep edilen 
iade tutarının aynı yıl içerisinde arttırılması mümkün olmakla birlikte arttırılan kısmın 
iadesi sadece vergi inceleme sonucuna göre yerine getirilecektir. 

 

İndirimli orana tabi teslimlerden kaynaklanan K.D.V. iadeleri öncelikle mükellefin ithalde 
alınanlar da dahil olmak üzere kendi vergi borçlarına, sonrasında sosyal sigorta prim 

borçlarına, devamında ise % 51 veya daha fazlası kamuya ait kuruluşlardan temin ettiği 
elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup edilebilecektir. Kolektif şirketler ve adi ortaklıklarda 
iade K.D.V. ortağın vergi ve sigorta prim borçlarına da mahsup edilebilecektir. İndirimli 
orana tabi teslimlerden kaynaklanan iade K.D.V.’nin mal veya hizmet satın alımına bağlı 
oluşan borçlara mahsubu (satıcıların vergi borçlarına mahsuben iade) söz konusu değildir.  
 

İndirimli orana tabi malların mükellefler tarafından,   
 

- Dış ticaret sermaye şirketlerine,  
- Sektörel dış ticaret şirketlerine,  
- Yarıdan fazla hissesine sahip oldukları şirketlere,  
- Kendi hisselerinin yarıdan fazlasına sahip olan şirketlere,  

 

fatura üzerinde K.D.V. hesaplamak ve faturaya konu malın (nihai ürünün) olduğu gibi ihraç 
edilmesi şartıyla teslim edilmesi halinde, bu teslimden doğan indirimli orana tabi mahsuben 

K.D.V. iadesi talepleri, miktara bakılmaksızın ve inceleme raporu veya YMM raporu 
aranılmaksızın yerine getirilecektir. Burada bahse konu olan teslim K.D.V. Kanunu 11/1-(c) 

maddesinde yer alan tecil-terkin prosedürüne tabi ihraç kayıtlı teslim değildir. Teslimin tecil-
terkin şeklinde yapılması halinde iade talebi ihraç kayıtlı teslimden kaynaklanan iade 
prosedürlerine göre yerine getirilecektir.  
 

Seyahat acenteleri, geceleme hizmeti vermeyip bu hizmete aracılık etmektedirler. İndirimli 
oran uyguladıkları tutarlar, konaklama işletmesince müşteriye sunulan ve kendileri tarafından 
müşteriye aktarılan konaklama hizmet bedeli ile buna ilişkin aracılık hizmet bedelidir. Bu 
nedenle seyahat acentelerinin bu işlemlerle ilgili olarak K.D.V. Kanunu’nun 29 uncu 

maddesinin ikinci fıkrası kapsamında iade talebinde bulunmaları mümkün değildir. 
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İade işlemi sonuçlandırıldıktan sonra indirimli orana tabi işlemin matrahında değişiklik 
olması halinde (malın iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi, fiyat 

farkı faturalaşmaları veya sair sebepler) mükellef tarafından tebliğin (6.5) numaralı 
bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde düzeltme yapılması gerekmektedir.  
 

İndirimli orana tabi işlemlerle birlikte diğer iade hakkı doğuran işlemlerin de bulunması 
halinde, mahsup talebi ve mahsup talep dilekçesi özellikli bir durum gösterir. Mükellef 
tarafından hazırlanacak mahsup dilekçesinde;  
 

- İade alacağının, indirimli orana tabi işlemler dahil, iade hakkı doğuran işlem türleri itibarıyla 
tutarları,  
- Muaccel hale gelmiş kendi vergi borçlarının toplam tutarı,  
- Bu borç tutarının, iade hakkı doğuran işlemlerden hangilerine ilişkin alacağa mahsup 
edileceği,  
- Bu mahsup işleminden sonra indirimli orana tabi işlemlerden kalacak iade tutarı (A),  
- Varsa indirimli orana tabi işlemlere ait olup geçmiş dönemlerde mahsup edilemeyen iade 
alacağı (B),  
- (A+B) toplamından, mal ve hizmet alımlarına ilişkin borçlara ve/veya sigorta prim 
borçlarına mahsubu talep edilen tutar,  
 

- İndirimli orana tabi işlemlere ait iade alacağından bu dönemde mahsup edilemeyen ve 
gelecek dönemlere aktarılan iade tutarı, 
 

bir tablo halinde yer alacaktır.  
 

Aynı dönemde hem tam istisna kapsamında teslimi hem de indirimli orana tabi teslimi olan 
mükelleflerin, yüklenilen K.D.V. hesaplamaları sonucunda yüklenilen K.D.V. tutarının ilgili 
aydaki devreden K.D.V. tutarını aşması halinde tebliğin (6.1) no.lı kısmında aşağıdaki şekilde 
örneklenen bir oranlama yapmaları gerekmektedir.  
 

Örnek: Eylül 2011 döneminde mükellefin 100.000.-TL devreden K.D.V.’si oluşmaktadır. Bu 
ayda ihracat teslimi nedeniyle yüklenilen K.D.V. 120.000.-TL, indirimli orana tabi teslimler 

nedeniyle yüklenilen K.D.V. ise 80.000.-TL olarak hesaplanmıştır. Toplam yüklenilen 
K.D.V.’nin indirimli orana tabi teslimlere isabet eden kısmı (80.000 / 200.000) % 40’dır. Bu 

durumda 100.000.-TL devreden K.D.V.’nin %40’ı olan 40.000.-TL indirimli orana tabi 

işlemlere ilişkin yılı içinde mahsuben iade esaslarına göre iade edilecektir.  
 

Yıllık iade taleplerinin beyannamede gösterilmesine ilişkin kod numarası değiştiğinden, 
yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergiler için izleyen yılda yapılacak iade taleplerinde, 
“İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığındaki "Diğer İade Hakkı Doğuran 
İşlemler" tablosundan 439 kodlu satır seçilecek ve bu satırın "Teslim ve Hizmet Bedeli" 
sütununa önceki yıldaki toplam işlem bedeli, "İadeye Konu Olan KDV" sütununa Tebliğin 
(2.2.) numaralı bölümündeki açıklamalara göre belirlenen iade tutarı yazılacaktır.  
  

İadesi talep edilen tutarlar, iadenin talep edildiği dönemde “devreden vergi” tutarından 
çıkarılmaktadır. İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yıl içerisinde mahsuben iadesi talep 
edilen tutarların da iadenin talep edildiği vergilendirme döneminde devreden vergi tutarından 
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çıkarılması gerekmektedir. Bu şekilde devreden vergi tutarından çıkarılıp mahsuben iadesi 
talep edilen tutarlardan iadesi gerçekleşmeyen tutarlar, en erken izleyen vergilendirme 
dönemine; en geç izleyen yılın Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamede, “İndirimler” 
kulakçığı altında bu amaçla ihdas edilen 106 No.lı “İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili 
Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV”  satırına yazılmak suretiyle yeniden devreden 
K.D.V. tutarlarına dahil edilecek ve daha sonraki iade taleplerinin hesaplanmasında dikkate 
alınacaktır. Bu şekilde iadesi gerçekleşmeyen tutarların devreden K.D.V. hesabına dahil 
edilmesi, söz konusu tutarlar itibariyle iade talebinden vazgeçildiğini gösterecektir. 
 

 

 

Saygılarımızla,  
 

       

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  
           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
 

 

 

EK: 

119 Seri Numaralı K.D.V. Genel Tebliği  
 

(*) 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 YETKİNER  
YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  
SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 

 

 
















































