
                                                     

 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

25.02.2019 

Sirküler, 2019/09 

Sayın Meslektaşımız, 

 

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ’inde Değişiklik Yapılmasına Dair 23 

Seri No’lu Tebliğ 15.02.2019 Tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Bu Tebliğ ile yapılan değişiklikler özetle şöyledir; 

 

1) 7104 sayılı Kanun’un 8’inci maddesi ile KDV Kanunu’nun “Vergi İndirimi” başlıklı 

29’uncu maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli 

olmak üzere indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını 

takip eden takvim yılı sonuna kadar kullanılabilmesine imkan sağlanmıştı. Bu 

kapsamda Tebliğde yapılan açıklamalara göre 2018 takvim yılına ilişkin mal ve 

hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 

2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu 

belgelerde gösterilen KDV tutarları indirim konusu yapılabilecektir. 

 

2) İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde gümrük beyannamesi 

üzerinde imalatçı firma bilgisine ilişkin kayıt bulunması halinde ihraç kaydıyla 

teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı artık 

aranılmayacaktır. 

 

3) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren, 213 sayılı Kanunun 322’nci maddesine göre 

değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV’nin 

indirim konusu yapılması mümkündür. 213 sayılı Kanunun 323’üncü maddesine 

göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde 

gider olarak dikkate alınan KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerektiği 

belirtildi.  

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (30/e) maddesinde, Vergi Usul Kanunu’nun 

322’nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından 

ödenmeyen KDV’nin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan 

KDV’den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Değersiz hale gelen alacaklara 

ilişkin hesaplanan ve beyan edilen KDV, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme 

döneminde satıcı tarafından indirim konusu yapılabildiğinden mükerrer vergi 

indirimine yol açmayacak şekilde değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı 

tarafından ödenmeyen ve daha önce indirim konusu yapılmış KDV, alacağın zarar 

yazıldığı vergilendirme döneminde 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” 

kulakçığında “Diğer İşlemler” tablosunda 505 kod numaralı “VUK 322 Kapsamına 

Giren Borçlara Ait KDV” satırı aracılığıyla beyan edilecektir. 
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4) 2019 ve izleyen yılların vergilendirme dönemlerine ilişkin işlemlerden kaynaklanan 

iade taleplerinde mükelleflerin tam istisna kapsamındaki işlemlerinden, kısmi 

tevkifat kapsamındaki işlemlerinden ve indirimli orana tabi işlemlerinden 

kaynaklanan iade talepleri ile ilgili başvuru süreleri ve başvuru şekilleri belirlendi. 

Bu değişiklikler ile KDV iade talep süreleri sınırlandırılmıştır.  

 

- Tam İstisna kapsamındaki işlemlere ilişkin iade talepleri : 

KDV Kanunu’nun Tam İstisna kapsamındaki 11, 13, 14, 15 inci maddeleri ile (17/4-

s) maddesi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili iade talebinde 

bulunacak mükelleflerin istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci 

takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem beyannamelerinde istisnaya ilişkin 

yüklenilen KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu süre içinde standart iade talep 

dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle 

(teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları 

zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep 

edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, istisnaya tabi işlemin gerçekleştiği 

dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı 

zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi 

ivedilikle incelemeye sevk edilir. 

 

- Kısmi tevkifat uygulanan işlemlerine ilişkin iade talepleri : 

Mükelleflerin, 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamındaki kısmi tevkifat 

uygulanan işlemlerine ilişkin iade taleplerini, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği 

dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar ilgili dönem 

beyannamelerinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve en geç bu 

süre içinde standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili 

bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat dahil) 

vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep 

edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, tevkifata tabi işlemin gerçekleştiği 

dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı 

zorunludur. Bu süre içinde YMM Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi 

ivedilikle incelemeye sevk edilir. 
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- İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Talebi : 

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade taleplerini, en geç 

indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme 

dönemlerine ilişkin beyannamelerin (yılın sonuna kadar verilen Ocak-Kasım 

vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi 

birinde iadeye konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi 

işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle 

birlikte iade talepleri için Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla 

talep edilen iadelerde teminat dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunludur. Bu 

sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, 

söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen 

yılın sonundan itibaren altı ay içinde ibrazı zorunludur. Bu süre içinde YMM 

Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilir. 

 

5) 1.1.2019 tarihinden itibaren KDV Kanununun 17’nci maddesinin (2) numaralı 

fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (4) numaralı fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri uyarınca 

katma değer vergisinden istisna edilen işlemler ile ilgili alış vesikalarında gösterilen 

veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin 

mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilebilmesi 

mümkün hale gelmişti. Tebliğ’de bu işlemlerle ilgili detaylı açıklamalar yapılmıştır. 

 

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz. 

       http://www.gib.gov.tr/node/137188 

 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla 

                PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YMM AŞ. 

http://www.gib.gov.tr/node/137188

