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15 Şubat 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30687

TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 23)

MADDE 1 – 26/4/2014 tar�hl� ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Verg�s� Genel
Uygulama Tebl�ğ�n�n; (I/C-2.1.1.2.) bölümünün üçüncü paragrafında ve Örnek’te yer alan “takv�m yılı” �bareler�,
“takv�m yılını tak�p eden takv�m yılı” şekl�nde, Örnek’tek� “yıl geçmemek şartıyla” �bares� “verg�y� doğuran olayın
gerçekleşt�ğ� takv�m yılını tak�p eden takv�m yılı aşılmamak şartıyla” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n (II/A-8.7.) bölümünün dördüncü ve altıncı paragraflarında yer alan “takv�m yılı”
�bareler�, “takv�m yılını tak�p eden takv�m yılı” şekl�nde, aynı bölümde yer alan örnekler �se sırasıyla aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“Örnek: İmalatçı (A) f�rması tarafından Eylül 2018 dönem�nde �hraç kaydıyla �hracatçı (B) f�rmasına tesl�m
ed�len malların �hracatı, (B) f�rmasının yurtdışı bağlantılarında yaşadığı sorun neden�yle 31/12/2018 tar�h�ne kadar
gerçekleşmem�şt�r.

Yaşanan bu gel�şme üzer�ne �malatçı (A) f�rması 15/1/2019 tar�h�nde verg� da�res�ne Eylül 2018 dönem�nde
hesaplayarak tec�l ett�ğ� KDV’y� gec�kme zammıyla ödem�şt�r. İmalatçı (A) verg� da�res�ne öded�ğ� verg� �ç�n �hracatçı
(B) f�rmasına rücu etm�ş, (B) f�rması da KDV ödemeden satın aldığı ancak süres�nde �hraç edemed�ğ� malların
KDV’s�n� Ocak 2019 dönem�nde �malatçıya ödem�şt�r.

Bu durumda (B) f�rması, �malatçıya öded�ğ� KDV'y� Ocak 2019 dönem� veya 2020 takv�m yılı sonuna kadar
�nd�r�m konusu yapab�l�r.

(B) f�rmasının daha sonra yurtdışı bağlantılarını yen�den kurup KDV’s�n� öded�ğ� bu malları �hraç etmes�
durumunda da ödenen KDV’n�n �nd�r�m yoluyla telaf� ed�lememes� hal�nde �ades� mümkündür.”

“Örnek: (B) f�rması tarafından Eylül 2018 dönem�nde �hraç kaydıyla �hracatçı (Z) f�rmasına tesl�m ed�len
malların �hracatı, (Z) f�rmasının yurtdışı bağlantılarında yaşadığı sorun neden�yle 31/12/2018 tar�h�ne kadar
gerçekleşmem�şt�r.

Yaşanan bu gel�şme üzer�ne (B) f�rması 15/1/2019 tar�h�nde verg� da�res�ne Eylül 2018 dönem�nde
hesaplayarak tec�l ett�ğ� KDV’y� gec�kme zammıyla ödem�şt�r. Ödeme sırasında verg� da�res�n�n yaptığı sorgulamada
(B) f�rmasının �malatçı vasfını taşımadığı ortaya çıkmıştır.

Sonrasında (B) f�rması verg� da�res�ne öded�ğ� verg� �ç�n �hracatçı (Z) f�rmasına rücu etm�ş, (Z) f�rması da
KDV ödemeden satın aldığı ancak süres�nde �hraç edemed�ğ� malların KDV’s�n� Ocak 2019 dönem�nde �malatçıya
ödem�şt�r.

Bu durumda, yurt�ç� tesl�m n�tel�ğ�ndek� �şlemle �lg�l� (Z) f�rmasının, (B) f�rmasına öded�ğ� KDV'y� en geç
2019 takv�m yılı �çer�s�nde �nd�r�m konusu yapması gerekmekted�r.”

MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n (II/A-8.13.) bölümünün �lk paragrafındak� “ – İhraç kaydıyla tesl�m ed�len malın
�hraç ed�ld�ğ�ne da�r �hracatçı f�rmadan alınan onaylı yazı,” �bares� “ – Gümrük beyannames� üzer�nde �malatçı f�rma
b�lg�s�ne �l�şk�n kayıt bulunmaması hal�nde, �hraç kaydıyla tesl�m ed�len malın �hraç ed�ld�ğ�ne da�r �hracatçı f�rmadan
alınan onaylı yazı” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n (II/A-9.6.) bölümünün son paragrafında, (III/B-3.1.3.4.) bölümünün üçüncü
paragrafında, (III/C-5.) bölümünün (b) alt bend�nde, (IV/D-2.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “takv�m
yılı” �bareler�, “takv�m yılını tak�p eden takv�m yılı” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n;
a) (II/F) bölümünün üçüncü paragrafının �lk cümles�nde yer alan “(17/4-c)” �bares� “(17/2-b), (17/2-c), (17/2-

d), (17/4-c), (17/4-ı), (17/4-ö)” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
b) (II/F-2.2.) bölümünün son üç paragrafı, (II/F-2.5.5.) bölümünün üçüncü ve dördüncü paragrafları �le (II/F-

2.7.3.) bölümünün son paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.
c) (II/F-2.2.) ve (II/F-2.7.3.) bölümler�n�n sonuna, (II/F-2.3.) bölümünün b�r�nc� paragrafından sonra gelmek

üzere, (II/F-2.4.) ve (II/F-2.5.5.) bölümler�n�n �k�nc� paragraflarından sonra gelmek üzere, (II/F-4.9.) bölümünün
üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdak� paragraf eklenm�şt�r.

“1/1/2019 tar�h�nden �t�baren bu �st�sna kapsamında yapılan �şlemlere �l�şk�n yüklen�len KDV �nd�r�leb�l�r,
ancak �nd�r�m yoluyla g�der�lemeyen KDV �ade ed�lmez.”

ç) (II/F-2.6.) bölümünün �k�nc� paragrafının (d) bend� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve “Örnek”te yer alan
“bu kapsamda yüklen�len verg�ler�n f�rma tarafından �nd�r�m konusu yapılması �se 3065 sayılı Kanunun (30/a)
maddes� gereğ�nce mümkün değ�ld�r.” �bares�, “bu kapsamda yüklen�len verg�ler f�rma tarafından �nd�r�m konusu
yapılab�l�r.” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

“d) 1/1/2019 tar�h�nden �t�baren bu �st�sna kapsamında yapılan �şlemlere �l�şk�n yüklen�len KDV �nd�r�leb�l�r,
ancak �nd�r�m yoluyla g�der�lemeyen KDV �ade ed�lmez.”

d) (II/F-4.14.) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdak� paragraflar eklenm�ş ve
üçüncü paragrafı �le Örnek:1’de yer alan “(17/4-o)” �bareler� “(17/4-ö)” olarak, Örnek:2’de yer alan “(17/4-o)
maddes�” �bares� “(17/4-o) ve (17/4-ö) maddeler�” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.
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“3065 sayılı Kanunun (17/4-o) maddes�ne göre, verg�s�z satış yapılan �şyerler�n�n ve bu �şyerler�ne a�t depo ve
ard�ye g�b� bağımsız b�r�mler�n k�ralanmasına �l�şk�n yüklen�len KDV �nd�r�m konusu yapılamaz.

3065 sayılı Kanunun (17/4-ö) maddes�ne göre, �thalat ve �hracat �şlemler�ne konu mallar �le trans�t rej�m
kapsamında �şlem gören mallar �ç�n 1/1/2019 tar�h�nden �t�baren ver�len ard�ye, depolama ve term�nal h�zmetler�ne
�l�şk�n yüklen�len KDV �nd�r�leb�l�r, ancak �nd�r�m yoluyla g�der�lemeyen KDV �ade ed�lmez.”

MADDE 6 – Aynı Tebl�ğ�n (II/G-2.) bölümünün b�r�nc�, �k�nc� ve dördüncü paragrafları �le Örnek:3’te yer
alan “�nternet,” �bareler�nden sonra gelmek üzere “oyun,” �bareler� eklenm�ş, altıncı paragrafındak� “oyun
programları,” �bares� yürürlükten kaldırılmış, yed�nc� paragrafı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“1/1/2019 tar�h�nden �t�baren bu �st�sna kapsamında yapılan �şlemlere �l�şk�n yüklen�len KDV �nd�r�leb�l�r,
ancak �nd�r�m yoluyla g�der�lemeyen KDV �ade ed�lmez.”

MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdak� paragraf
eklenm�şt�r.

“Mükellefler�n, �nd�r�ml� orana tab� �şlemlerden doğan �ade talepler�n�, en geç �nd�r�ml� orana tab� �şlem�n
gerçekleşt�ğ� yılı �zleyen yılın Ocak-Kasım verg�lend�rme dönemler�ne �l�şk�n beyannameler�n (Ocak-Kasım
verg�lend�rme dönemler�ne �l�şk�n yılın sonuna kadar ver�len düzeltme beyannameler� dah�l) herhang� b�r�nde �adeye
konu olan KDV alanında beyan etmeler� ve �nd�r�ml� orana tab� �şlem�n gerçekleşt�ğ� yılı �zleyen yılın sonuna kadar
standart �ade talep d�lekçes�yle b�rl�kte �ade talepler� �ç�n Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde sayılan belgelerle (tem�natla
talep ed�len �adelerde tem�nat dah�l) verg� da�reler�ne başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak YMM KDV
İades� Tasd�k Raporuyla talep ed�len �adelerde, söz konusu YMM Raporunun, �nd�r�ml� orana tab� �şlem�n
gerçekleşt�ğ� yılı �zleyen yılın sonundan �t�baren altı ay �ç�nde �brazı zorunludur. Bu süre �ç�nde YMM Raporunun
�braz ed�lmemes� hal�nde �ade taleb� �ved�l�kle �ncelemeye sevk ed�l�r.”

MADDE 8 – Aynı Tebl�ğ�n (III/C-1.) bölümünün sonuna aşağıdak� paragraflar eklenm�şt�r.
“7104 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�yle, 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddes�n�n üçüncü fıkrasında yapılan

değ�ş�kl�kle 1/1/2019 tar�h�nden �t�baren �nd�r�m hakkı, verg�y� doğuran olayın vuku bulduğu takv�m yılını tak�p eden
takv�m yılı aşılmamak şartıyla, �lg�l� ves�kaların kanun� defterlere kayded�ld�ğ� verg�lend�rme dönem�nde
kullanılab�lecekt�r. Buna göre, verg�y� doğuran olayın vuku bulduğu takv�m yılını tak�p eden takv�m yılı �ç�nde
defterlere kayded�len belgelerde yer alan tutarların gel�r veya kurumlar verg�s� açısından dönemsell�k �lkes� gereğ�
verg�y� doğuran olayın gerçekleşt�ğ� hesap dönem�ne �l�şk�n kazancın tesp�t�nde d�kkate alınması mümkün olup bu
belgelerde göster�len KDV, verg�y� doğuran olayın vuku bulduğu takv�m yılını tak�p eden takv�m yılı �ç�nde defterlere
kayded�lmes� hal�nde �nd�r�m konusu yapılab�l�r.

Bu hükme göre, 2018 takv�m yılına �l�şk�n mal ve h�zmet alımlarına (verg�y� doğuran olayı 2018 yılında
gerçekleşen) a�t belgeler�n 2019 takv�m yılı aşılmamak şartıyla �lg�l� defterlere kayded�lmes� hal�nde, bu belgelerde
göster�len KDV tutarları �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r.

D�ğer taraftan, 7104 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�yle 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddes�n�n dördüncü
fıkrasında yapılan değ�ş�kl�kle, Verg� Usul Kanununun 322 nc� maddes�ne göre değers�z hale gelen alacaklara �l�şk�n
hesaplanan ve beyan ed�len KDV’n�n, alacağın zarar yazıldığı verg�lend�rme dönem�nde �nd�r�m konusu
yapılab�leceğ�; şu kadar k� Verg� Usul Kanununun 323 üncü maddes�ne göre karşılık ayrılmak suret�yle gel�r veya
kurumlar verg�s� matrahının tesp�t�nde g�der olarak d�kkate alınan KDV’n�n bu fıkra kapsamında �nd�r�m konusu
yapılab�lmes� �ç�n gel�r veya kurumlar verg�s� matrahının tesp�t�nde gel�r olarak d�kkate alınmasının şart olduğu
hükme bağlanmıştır.

Mükellefler tarafından yapılan mal tesl�mler� ve h�zmet �falarına �l�şk�n hesaplanan KDV’n�n, söz konusu mal
ve h�zmet bedeller�n�n tahs�l ed�l�p ed�lmed�ğ�ne bakılmaksızın beyan ed�lerek ödenmes� gerekmekted�r.

Buna göre, 1/1/2019 tar�h�nden �t�baren, 213 sayılı Kanunun 322 nc� maddes�ne göre değers�z hale gelen
alacaklara �l�şk�n hesaplanan ve beyan ed�len KDV’n�n �nd�r�m konusu yapılması mümkündür. 213 sayılı Kanunun
323 üncü maddes�ne göre karşılık ayrılmak suret�yle gel�r veya kurumlar verg�s� matrahının tesp�t�nde g�der olarak
d�kkate alınan KDV’n�n bu fıkra kapsamında �nd�r�m konusu yapılab�lmes� �ç�n gel�r veya kurumlar verg�s� matrahının
tesp�t�nde gel�r olarak d�kkate alınması şarttır.

Söz konusu KDV tutarı, alacağın zarar yazıldığı tar�h� kapsayan verg�lend�rme dönem� 1 No.lu KDV
Beyannames�n�n “İnd�r�mler” kulakçığında “İnd�r�mler” tablosunda 111 kod numaralı “Değers�z Hale Gelen
Alacaklara İl�şk�n İnd�r�lecek KDV” satırı aracılığıyla �nd�r�m konusu yapılır ve değers�z hale gelen alacağa �l�şk�n
borçlu mükellef b�lg�ler�n� �çeren beyanname ek� form doldurulur.”

MADDE 9 – Aynı Tebl�ğ�n (III/C-2.1.) bölümünün b�r�nc� paragrafının (a) bend�n�n sonuna “Ancak aynı
maddede bu hükmün, Kanunun 17 nc� maddes�n�n (2) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (d) bentler� �le (4) numaralı
fıkrasının (ı) ve (ö) bentler� uyarınca katma değer verg�s�nden �st�sna ed�len �şlemler �ç�n uygulanmayacağı
bel�rt�lm�şt�r.” cümles� eklenm�ş, aynı paragrafın (b) bend�nden sonra gelen üçüncü paragrafında yer alan “takv�m yılı”
�bares�, “takv�m yılını tak�p eden takv�m yılı” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r ve aynı bölümün sonuna aşağıdak� bent
eklenm�şt�r.

“d) Kanunun (30/e) maddes�nde, Verg� Usul Kanununun 322 nc� maddes�ne göre değers�z hale gelen
alacaklara �l�şk�n alıcı tarafından ödenmeyen KDV’n�n, mükellef�n verg�ye tab� �şlemler� üzer�nden hesaplanan
KDV’den �nd�r�lemeyeceğ� hüküm altına alınmıştır. Değers�z hale gelen alacaklara �l�şk�n hesaplanan ve beyan ed�len
KDV, alacağın zarar yazıldığı verg�lend�rme dönem�nde satıcı tarafından �nd�r�m konusu yapılab�ld�ğ�nden mükerrer
verg� �nd�r�m�ne yol açmayacak şek�lde değers�z hale gelen alacaklara �l�şk�n alıcı tarafından ödenmeyen ve daha önce
�nd�r�m konusu yapılmış KDV, alacağın zarar yazıldığı verg�lend�rme dönem�nde 1 No.lu KDV Beyannames�n�n
“Matrah” kulakçığında “D�ğer İşlemler” tablosunda 505 kod numaralı “VUK 322 Kapsamına G�ren Borçlara A�t
KDV” satırı aracılığıyla beyan ed�l�r.”
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MADDE 10 – Aynı Tebl�ğ�n (III/C-3.) bölümü aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“3065 sayılı Kanunun 32 nc� maddes�nde, Kanunun 11, 13, 14, 15 �nc� maddeler� �le (17/4-s) maddes� uyarınca

verg�den �st�sna ed�lm�ş bulunan �şlemlerle �lg�l� fatura ve benzer� ves�kalarda göster�len KDV’n�n, mükellef�n verg�ye
tab� �şlemler� üzer�nden hesaplanan KDV’den �nd�r�leb�leceğ�, verg�ye tab� �şlemler�n mevcut olmaması veya
hesaplanan verg�n�n �nd�r�lecek verg�den az olması haller�nde �nd�r�lemeyen KDV’n�n, �şlem�n gerçekleşt�ğ� dönem�
�zleyen �k�nc� takv�m yılının sonuna kadar talep ed�lmes� şartıyla Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca tesp�t ed�lecek
esaslara göre bu �şlemler� yapanlara �ade olunacağı; Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığının KDV �ades�n�, hak sah�pler�n�n
verg� ve sosyal s�gorta pr�m borçları �le genel ve katma bütçel� da�reler �le beled�yelere olan borçlarına ya da döner
sermayel� kuruluşlar �le sermayes�n�n (% 51)'� veya daha fazlası kamuya a�t olan veya özelleşt�rme kapsamında
bulunan �şletmelerden tem�n ett�kler� mal ve h�zmet bedeller�ne �l�şk�n borçlarına mahsup suret�yle sınırlayab�leceğ�
hükme bağlanmıştır.

Buna göre, �ade taleb�nde bulunacak mükellefler�n �st�snaya tab� �şlem�n gerçekleşt�ğ� dönem� �zleyen �k�nc�
takv�m yılının sonuna kadar �lg�l� dönem beyannameler�nde �st�snaya �l�şk�n yüklen�len KDV sütununu doldurmaları
ve en geç bu süre �ç�nde standart �ade talep d�lekçes�yle b�rl�kte �ade talepler� �ç�n Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde sayılan
belgelerle (tem�natla talep ed�len �adelerde tem�nat dah�l) verg� da�reler�ne başvurmaları zorunludur. Bu sürelere
uygun olarak YMM KDV İades� Tasd�k Raporuyla talep ed�len �adelerde, söz konusu YMM Raporunun, �st�snaya tab�
�şlem�n gerçekleşt�ğ� dönem� �zleyen �k�nc� takv�m yılının sonundan �t�baren altı ay �ç�nde �brazı zorunludur. Bu süre
�ç�nde YMM Raporunun �braz ed�lmemes� hal�nde �ade taleb� �ved�l�kle �ncelemeye sevk ed�l�r.”

MADDE 11 – Aynı Tebl�ğ�n (III/C-4.1.) bölümü başlığı �le b�rl�kte, (III/C-4.2.) bölümünün �se “4.2. D�ğer
Hallerde Kısm� Verg� İnd�r�m� Uygulaması” başlığı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Tebl�ğ�n (III/C-5.6.) bölümünün;
a) B�r�nc� ve dördüncü paragraflarında yer alan “takv�m yılı” �bareler�, “takv�m yılını tak�p eden takv�m yılı”

şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
b) Üçüncü paragrafındak� “takv�m yılı �ç�nde kullanılması, yılın aşılmaması gerek�r.” �bares� “takv�m yılını

tak�p eden takv�m yılı �ç�nde kullanılması gerek�r.” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
c) Son paragrafındak� “özel hesap dönem�n� aşmamak kaydıyla” �bares�, “özel hesap dönem�n� tak�p eden özel

hesap dönem�n� aşmamak kaydıyla” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
ç) Dördüncü ve altıncı paragraflarından sonra gelen örnekler sırasıyla aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Örnek: 28 Ağustos 2018 tar�hl� alış faturasının 10 günlük sürey� aşmayacak şek�lde 5 Eylül 2018 tar�h�nde

deftere kayıt ed�lmes� hal�nde faturada göster�len KDV 5 Eylül 2018 dönem� �şlemler�ne dah�l ed�lerek �nd�r�m konusu
yapılab�lecekt�r.”

“Örnek: Yukarıda örnekte yer alan 28 Ağustos 2018 tar�hl� faturanın 16 Ek�m 2018 tar�h�nde deftere kayıt
ed�lmes� hal�nde Ek�m/2018, 4 Kasım 2018 tar�h�nde deftere kayıt ed�lmes� hal�nde de Kasım/2018 verg�lend�rme
dönemler�nde �nd�r�m konusu yapılab�lecekt�r. Ancak her halükarda 2018 yılının �ç�nde kes�len faturanın en geç o yılı
�zleyen yıl defter�ne kayıt ed�l�p �nd�r�m konusu yapılması gerekmekte olup, yukarıdak� örnekte bel�rt�len faturada yer
alan verg�n�n Ocak/2020 veya müteak�p verg�lend�rme dönemler�nde �nd�r�m� söz konusu olamayacaktır. Ancak Verg�
Usul Kanununun kayıt n�zamı hükümler�ne uyulmaması hal�nde anılan Kanunda bel�rt�len müeyy�deler�n
uygulanacağı tab��d�r.”

MADDE 13 – Aynı Tebl�ğ�n (IV/A) bölümünün sonuna aşağıdak� bölüm eklenm�şt�r.
“8. İade Talep Süres�
2019 ve �zleyen yılların verg�lend�rme dönemler�ne �l�şk�n �şlemlerden kaynaklanan �ade talepler�nde

aşağıdak� �ade talep süreler�ne uyulur.
8.1. İnd�r�ml� Orana Tab� İşlemlere İl�şk�n İade Talep Süres�
3065 sayılı Kanunun (29/2) nc� maddes�ne göre, Cumhurbaşkanı tarafından verg� n�spet� �nd�r�len tesl�m ve

h�zmetlerle �lg�l� olup �nd�r�m yoluyla g�der�lemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tesp�t ed�lecek sınırı aşan verg�n�n
�ades�n�n en geç �zleyen yıl talep ed�lmes� gerekmekted�r.

Bu çerçevede mükellefler�n, �nd�r�ml� orana tab� �şlemlerden kaynaklanan �ade talepler�n�, en geç �nd�r�ml�
orana tab� �şlem�n gerçekleşt�ğ� yılı �zleyen yılın Ocak-Kasım verg�lend�rme dönemler�ne �l�şk�n beyannameler�n (yılın
sonuna kadar ver�len Ocak-Kasım verg�lend�rme dönemler�ne �l�şk�n ver�len düzeltme beyannameler� dah�l) herhang�
b�r�nde �adeye konu olan KDV alanında beyan etmeler� ve �nd�r�ml� orana tab� �şlem�n gerçekleşt�ğ� yılı �zleyen yılın
sonuna kadar standart �ade talep d�lekçes�yle b�rl�kte �ade talepler� �ç�n Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde sayılan belgelerle
(tem�natla talep ed�len �adelerde tem�nat dah�l) verg� da�reler�ne başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak
YMM KDV İades� Tasd�k Raporuyla talep ed�len �adelerde, söz konusu YMM Raporunun, �nd�r�ml� orana tab� �şlem�n
gerçekleşt�ğ� yılı �zleyen yılın sonundan �t�baren altı ay �ç�nde �brazı zorunludur. Bu süre �ç�nde YMM Raporunun
�braz ed�lmemes� hal�nde �ade taleb� �ved�l�kle �ncelemeye sevk ed�l�r.

İade talep süres�n�n dolmasından sonra, geçm�ş dönemler �ç�n düzeltme beyannames� ver�lmek suret�yle
ve/veya standart �ade talep d�lekçes� ve �lg�l� belgeler �braz ed�lmek suret�yle �ade talep ed�lmes� mümkün değ�ld�r.
Ancak, Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde aranan belgeler süres�nde �braz ed�lmekle b�rl�kte, bu belgeler�n muhtev�yatında
eks�kl�kler bulunması hal�nde, eks�kl�kler�n bu süreden sonra tamamlanab�lmes� mümkündür.

Örnek 1: (Y) Gıda A.Ş., 2019 yılında yaptığı �nd�r�ml� orana tab� tesl�mler�nden doğan KDV �ades�n�
2020/Temmuz beyannames�n�n "D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosundan 439 kodlu satırı seçerek beyan
etm�şt�r. Mükellef 15/11/2020 tar�h�nde standart �ade talep d�lekçes� ve belgeler� �braz etm�ş ancak bu �ade taleb�ne
�l�şk�n yüklen�len KDV l�stes�n� vermem�şt�r. Mükellef, yüklen�len KDV l�stes�n� 15/7/2021 tar�h�nde s�steme
g�rm�şt�r.
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Buna göre, (Y) Gıda A.Ş. KDV �ade taleb�n� süres�nde beyan etmekle b�rl�kte, yüklen�len KDV l�stes�n�
süres�nde (31/12/2020 tar�h�ne kadar) s�steme g�rmed�ğ�nden mükellef�n �ade taleb� redded�lecekt�r.

Örnek 2: (M) İnşaat Ltd. Şt�. 2019 yılında tesl�m ett�ğ� �nd�r�ml� orana tab� konutlarla �lg�l� olarak verm�ş
olduğu 2020/Kasım beyannames�ne �l�şk�n 439 kodlu satırda 500 b�n TL “İadeye Konu Olan KDV” beyan etm�şt�r.
(M) İnşaat Ltd. Şt�., 27/12/2020 tar�h�nde standart �ade talep d�lekçes� ve d�ğer belgeler� �braz ederek artırımlı tem�nat
vermek suret�yle �ade taleb�nde bulunmuştur.

Buna göre, (M) İnşaat Ltd. Şt�., 2019 yılındak� �nd�r�ml� orana tab� �şlemler�nden kaynaklanan KDV �ades�n�
süres� �ç�nde usulüne uygun olarak talep ett�ğ�nden, �ade taleb� verg� da�res� tarafından değerlend�r�lerek
sonuçlandırılacaktır.

8.2. Tam İst�sna Kapsamındak� İşlemlere İl�şk�n İade Talep Süres�
3065 sayılı Kanunun 32 nc� maddes�ne göre, �ade taleb�n�n, �ade hakkı doğuran �şlem�n gerçekleşt�ğ� dönem�

�zleyen �k�nc� takv�m yılının sonuna kadar yapılması zorunludur.
Buna göre, Kanunun 32 nc� maddes� �le geç�c� maddelerde yer alan tam �st�sna kapsamındak� �şlemlere �l�şk�n

�ade taleb�nde bulunacak mükellefler�n, �st�snaya tab� �şlem�n gerçekleşt�ğ� dönem� �zleyen �k�nc� takv�m yılının
sonuna kadar �lg�l� dönem beyannameler�nde �st�snaya �l�şk�n yüklen�len KDV sütununu doldurmaları ve en geç bu
süre �ç�nde standart �ade talep d�lekçes�yle b�rl�kte �ade talepler� �ç�n Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde sayılan belgelerle
(tem�natla talep ed�len �adelerde tem�nat dah�l) verg� da�reler�ne başvurmaları zorunludur. Bu sürelere uygun olarak
YMM KDV İades� Tasd�k Raporuyla talep ed�len �adelerde, söz konusu YMM Raporunun, �st�snaya tab� �şlem�n
gerçekleşt�ğ� dönem� �zleyen �k�nc� takv�m yılının sonundan �t�baren altı ay �ç�nde �brazı zorunludur. Bu süre �ç�nde
YMM Raporunun �braz ed�lmemes� hal�nde �ade taleb� �ved�l�kle �ncelemeye sevk ed�l�r.

İade talep süres�n�n dolmasından sonra, geçm�ş dönemler �ç�n düzeltme beyannames� ver�lmek suret�yle
ve/veya standart �ade talep d�lekçes� ve �lg�l� belgeler �braz ed�lmek suret�yle �ade talep ed�lmes� mümkün değ�ld�r.
Ancak, Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde aranan belgeler süres�nde �braz ed�lmekle b�rl�kte, bu belgeler�n muhtev�yatında
eks�kl�kler bulunması hal�nde, eks�kl�kler�n bu süreden sonra tamamlanab�lmes� mümkündür.

Örnek 1: (T) Mak�ne A.Ş., 2019/Şubat dönem�nde YTB sah�b� f�rmaya sattığı mak�nelerle �lg�l� olarak KDV
beyannames�nde “İst�snalar-D�ğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İst�sna Kapsamına G�ren
İşlemler” tablosunda 308 kodlu satırda �st�snayı ve bu tesl�mle �lg�l� yüklen�m�n� beyan etm�şt�r.

İade taleb� �ç�n bu beyan tek başına yeterl� değ�ld�r. Mükellef�n �ade taleb�n�n geçerl�k kazanması �ç�n en geç
31/12/2021 tar�h�ne kadar standart �ade talep d�lekçes� ve �st�snaya �l�şk�n d�ğer belgeler�n �brazı zorunludur.

Örnek 2: (Z) Ltd. Şt�., 15 Ocak 2019 tar�h�nde gümrük çıkış beyannames� kapanan b�r �hracat �şlem�n�
Ocak/2019 KDV beyannames�n�n “Tam İst�sna Kapsamına G�ren İşlemler” tablosunda 301 kodlu satırda beyan etm�ş,
ancak yüklen�len KDV bölümünü boş bırakarak �hracata �l�şk�n yüklend�ğ� KDV’y� �nd�r�m yoluyla g�dermey� terc�h
etm�şt�r.

(Z) Ltd. Şt�.’n�n bu �hracat �şlem�ne �l�şk�n �ade talep edeb�lmes� �ç�n en geç 31/12/2021 tar�h�ne kadar
Ocak/2019 KDV beyannames�nde düzeltme yaparak yüklen�len KDV’y� beyan etmes� ve aynı süre �çer�s�nde standart
�ade talep d�lekçes�yle Tebl�ğ�n (II/A-1.1.4.) bölümünde sayılan belgeler� �braz etmes� gerekmekted�r.

8.3. Kısm� Tevk�fat Uygulanan İşlemlere İl�şk�n İade Talep Süres�
Mükellefler�n, 3065 sayılı Kanunun 9 uncu maddes� kapsamındak� kısm� tevk�fat uygulanan �şlemler�ne �l�şk�n

�ade talepler�n�, tevk�fata tab� �şlem�n gerçekleşt�ğ� dönem� �zleyen �k�nc� takv�m yılının sonuna kadar �lg�l� dönem
beyannameler�nde �adeye konu olan KDV alanında beyan etmeler� ve en geç bu süre �ç�nde standart �ade talep
d�lekçes�yle b�rl�kte �ade talepler� �ç�n Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde sayılan belgelerle (tem�natla talep ed�len �adelerde
tem�nat dah�l) verg� da�reler�ne başvurmaları zorunludur. YMM KDV İades� Tasd�k Raporuyla talep ed�len �adelerde,
söz konusu YMM Raporunun, tevk�fata tab� �şlem�n gerçekleşt�ğ� dönem� �zleyen �k�nc� takv�m yılının sonundan
�t�baren altı ay �ç�nde �brazı zorunludur. Bu süre �ç�nde YMM Raporunun �braz ed�lmemes� hal�nde �ade taleb�
�ved�l�kle �ncelemeye sevk ed�l�r.

İade talep süres�n�n dolmasından sonra, geçm�ş dönemler �ç�n düzeltme beyannames� ver�lmek suret�yle
ve/veya standart �ade talep d�lekçes� ve �lg�l� belgeler �braz ed�lmek suret�yle �ade talep ed�lmes� mümkün değ�ld�r.
Ancak, Tebl�ğ�n �lg�l� bölümler�nde aranan belgeler süres�nde �braz ed�lmekle b�rl�kte, bu belgeler�n muhtev�yatında
eks�kl�kler bulunması hal�nde, eks�kl�kler�n bu süreden sonra tamamlanab�lmes� mümkündür.”

MADDE 14 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 15 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


