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ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Hizmetleri Ltd. Şti. 
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No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 
 

 

Konu: İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadeleri Hakkında 119 Seri Numaralı KDV 
Genel Tebliği 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır.  

Özet: İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade uygulamasına ilişkin açıklamalar bu 
sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 
 

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadeleri Hakkında 119 Seri Numaralı KDV Tebliği 
23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanmıştır. Söz konusu 119 Seri No.lu Katma 
Değer Vergisi Genel Tebliğinde; indirimli orandaki (%1 ve %8) teslim ve hizmetlerle ilgili olup, 
Kanunun 29/2. maddesi uyarınca indirilemeyen KDV’nin, Tebliğin yayımından itibaren aylık 
mahsuben, yılı içinde mahsup edilmeyen tutarın ise takip eden yıl nakden veya mahsuben iade 
edilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. 

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerine ilişkin olarak daha önce yayımlanan 
tebliğlerde yapılan açıklamaların toplandığı 119 seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer alan konular 
ana hatları ile aşağıda yer almaktadır. 

 İndirimli orana tabi mal veya hizmetlerin KDV’nin konusuna girmeyecek şekilde teslimi 
veya kısmi istisna kapsamında teslimi hallerinde yüklenilen vergiler indirim konusu 
yapılamayacağından, iade edilmesi söz konusu olmayacaktır. Tam istisna kapsamındaki 
işlemlerden doğan KDV iadeleri de 119 No.lu Genel Tebliğ kapsamında 
değerlendirilmeyecektir. 
 

 İade edilecek verginin hesaplanmasında, indirimli orana tabi işlemin bünyesine giren 
vergilerin hesaplanmasıyla başlanacaktır. Bu hesaplamada bünyeye giren verginin, önceki 
dönemlerde (hatta önceki yıllarda) satın alınan mallara veya yaptırılan hizmetlere ödenen 
vergiler olması muhtemeldir. Genel idare giderleri ve amortismana tabi iktisadi kıymet 
alımlarında ödenen KDV’nin de indirimli orana tabi işlemlerle ilgili olması halinde, bünyeye 
giren verginin hesaplanmasında dikkate alınması mümkündür. Ancak öncelikle indirimli 
orana tabi mal veya hizmetin alımında ödenen vergi, daha sonra genel idare giderlerinden 
verilecek pay, en sonra indirimli orana tabi işlem bedelinin % 18’i aşılmamak kaydıyla 
amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait pay hesaplamaya dahil edilecektir. 
 

 İndirimli orana tabi işlemle doğrudan ilgili olmayan (örneğin 150 m²’nin altındaki konutlarla 
birlikte teslim edilen ankastre ürünlere, beyaz eşyalara ödenen vergiler ya da apartman 
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dışındaki yüzme havuzu, sosyal tesisler gibi alanların yapımına ilişkin vergiler) iade hesabına 
dahil edilmeyecektir. İndirimli orana tabi işlemin yapıldığı takvim yılı aşılmamak kaydıyla 
sonradan temin edilen faturalarda gösterilen KDV de düzeltme beyanında bulunmak şartıyla 
iade hesabına dahil edilebilecektir. 
 

 Hesaplama indirimli orana tabi işlemlerin bulunduğu tüm aylar ve tüm işlemler itibariyle 
yapılacak olup, seçilmiş bazı mal veya hizmetler ya da dönemler itibariyle hesaplama 
yapılması kabul edilmeyecektir. 
 

 Aşağıdaki sonuçların çıktığı dönemlerde KDV iadesi talep edilemeyecektir. 
• İndirimli orana tabi teslim veya hizmetin bulunmadığı,  
• İndirimli orana tabi işlem bedelleri üzerinden hesaplanan verginin bu işlemlerle ilgili 

yüklenilen KDV’den fazla olduğu,  
• Ödenecek KDV’nin çıktığı (sonraki döneme devreden KDV’nin bulunmadığı),  
• Bakanlar Kurulunca belirlenen limitin (2012 yılı için 15.800 TL) altında kaldığı dönemler. 
 

 Yılı içinde mahsup edilemeyen veya mükellef tarafından talep edilmeyen iade tutarı, takip 
eden yılın Ocak-Kasım dönemleri arasındaki herhangi bir dönemde nakden veya mahsuben 
iade edilebilecektir. Ancak geçen yıla ilişki iadenin talep edildiği döneme kadar cari yıl 
içindeki bir dönemde ödenecek KDV çıkmış olması halinde, iade hakkı kalmamış 
olacağından iade yapılmayacaktır. Keza geçen yıla ilişkin iadenin talep edildiği döneme 
kadar cari yıl içindeki bir dönemde iadesi talep edilen vergiden daha az sonraki döneme 
devreden vergi çıkmış olması halinde, sonraki döneme devreden verginin en az olduğu tutar 
kadar iade yapılabilecektir. 
 

 Yıl içindeki mahsup talepleri; indirimli orana tabi alış ve satış faturaları listesi, iade edilecek 
KDV hesaplama tablosu, indirilecek KDV ve yüklenilen KDV listeleri (kollektif şirketler ile 
ortaklıklarda diğer ortakların mahsuba onay verdiğine dair noterde düzenlenen 
muvafakatname) mahsup talep dilekçesine eklenecektir. 
 

 Mükellefin kendisinin, adi ortaklık ve kollektif şirketlerde ortaklarının, vergi (gümrük 
vergileri dahil), SGK primi, elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup yapılabilecektir. 
Kurumlar vergisi mükellefleri ve iş ortaklıklarında ortakların borçlarına mahsup mümkün 
değildir. 
 

 Mükellefin yarıdan fazla hissesine sahip olduğu veya kendi hisselerinin yarısından fazlasına 
sahip bulunanlara teslim ettiği indirimli orana tabi mal veya hizmetler ile dış ticaret sermaye 
şirketlerine veya sektörel dış ticaret şirketlerine indirimli oranda sattığı mallardan doğan 
KDV, miktarına bakılmadan inceleme, YMM raporu veya teminat aranmaksızın yılı içinde 
mahsup edilebilecektir. 
 

 4.000 liranın altındaki mahsuplar belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle, üzerindeki 
mahsuplar ise inceleme veya YMM tasdik raporu ya da üzerindeki kısım kadar teminat 
verilmesi üzerine gerçekleştirilecektir. Yılı içinde mahsup edilmeyen tutarların takip eden 
yıldaki nakden veya mahsuben iadelerinde de aynı limit geçerlidir. 
 

 İndirimli orana tabi fason tekstil ve konfeksiyon işlerinden doğan KDV iadelerinin yıl içinde 
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mahsuben yapılmasında, 2.000 lirayı aşmayan iade talepleri incelemesiz ve teminatsız, 
üzerindekiler ise inceleme raporu veya teminat karşılığı yapılacaktır. Yıl içinde mahsup 
edilmeyen tutarlar, takip eden yılda münhasıran inceleme veya teminat verilmek suretiyle 
nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. 
 

 Aynı yıl içindeki bir dönemde mahsuben, takip eden yılın Ocak-Kasım arasında nakden veya 
mahsuben iadesi talep edilmeyen tutarların, daha sonraki dönemlerde düzeltme beyannamesi 
ile iade edilmesi mümkün değildir. 
 

 İade yapıldıktan sonra malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya 
diğer nedenlerle matrahta değişiklik meydana gelmesi halinde, düzeltme sonucu fazladan 
iadesi yapılan tutarın aynı dönemde ödenmesi halinde, ceza ve gecikme faizi 
uygulanmayacak, aksi halde vergi ziyaı cezası ile ödemenin yapıldığı döneme kadar gecikme 
faizi uygulanacaktır. 

 
 
EK:1 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadeleri Hakkında 119 Seri Numaralı KDV 
Genel Tebliğ metni 
 
 
Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı açıklamalar için 
bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
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