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             İlgide kayıtlı dilekçenizde, ihracatı gerçekleştirilen ürünler için reklamasyon nedeniyle 

tarafınıza eksik ödeme yapıldığı bu nedenle, yurt içinde ihraç kaydıyla aldığınız bu mal için 

imalatçı firmaya kesilecek reklamasyon faturasında katma değer vergisi hesaplanıp 

hesaplanmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir. 

 

            Katma Değer Vergisi Kanununun 35 inci maddesinde malların iade edilmesi, işlemin 

gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik 

vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı 

vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin 

mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönem içinde düzelteceği hüküm 

altına alınmıştır. 

 

            Satışı yapılan malların evsafına uygun olmaması veya kusurlu olmalarından dolayı 

ortaya çıkan reklamasyon adı verilen fiyat indirimleri matrahta değişiklik meydana getirdiği 

için Kanunun 35 inci maddesi gereğince işlem yapılacaktır. Alıcı tarafından reklamasyon 

bedeline ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, reklamasyonun ilgili olduğu teslim veya 

hizmet ifasının tabi olduğu oranda katma değer vergisi hesaplanmalıdır. 

 

            Reklamasyonun ihracı gerçekleştirilen mallarla ilgili olarak ortaya çıkması halinde, 

ihraç edilen mallar Kanunun (11/1-a) maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna 

olduğundan, yurt dışındaki alıcı tarafından düzenlenecek fatura veya ilgili ülke mevzuatına 

göre fatura yerine geçen belgelerdeki reklamasyon bedeli üzerinden katma değer vergisi 

hesaplanmayacaktır. 

 

            Ancak, yurt dışındaki alıcıdan bu tür bir belgenin alınamadığı durumda ihracatçı 

firmanın, yeni bir belge düzenleyerek önceki faturayı iptal etmesi ve reklamasyon bedeline 

isabet eden kısmın iade edildiğini gösterir bir belgeyi de ispat vesikası olarak kullanılması 

mümkündür. 

 

 

 

 

 



            Söz konusu reklamasyon bedelinin şirketiniz tarafından imalatçıya yansıtılmasında 

KDV Kanununun 35 inci maddesine göre işlem yapılacağından, şirketiniz tarafından 

reklamasyon bedeline ilişkin olarak düzenlenecek faturalarda, reklamasyonun ilgili olduğu 

teslim veya hizmet ifasının tabi olduğu oranda katma değer vergisi hesaplanması 

gerekmektedir. 

 

            Öte yandan, ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin iade işlemlerinin yukarıda belirtilen 

çerçevede yapılacak düzeltmeler sonrasında ortaya çıkan yeni tutarlar esas alınarak 

sonuçlandırılacağı tabiidir. 

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim. 


