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KONU : 2016 Takvim Yılında Yapılan İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Olarak Mahsup 
Yoluyla İadesi Gerçekleşmeyen Tutarlar 

 

2016 TAKVİM YILINDA YAPILAN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK MAHSUP 

YOLUYLA İADESİ GERÇEKLEŞMEYEN TUTARLARIN, EN GEÇ OCAK/2017 DÖNEM KDV 

BEYANNAMESİNİN İLGİLİ SATIRINA YAZILMAK SURETİYLE DEVREDEN KDV’YE DAHİL EDİLMESİ 

GEREKMEKTEDİR. 

Bilindiği üzere indirimli orana tabi işlemler nedeniyle doğan KDV iade alacaklarının işlemlerin 

gerçekleştiği takvim yılı içerisinde mahsup yoluyla iadesinin talep edilebilmesi mümkündür. 

Yıl içerisinde mahsuben iade talebinde bulunan mükellefler, KDV beyannamelerinde iadesini 

talep ettikleri tutarı devreden KDV tutarından çıkartarak iade edilecek KDV satırına 

yazmaktadırlar.  

Yılı içerisinde iadesi talep edilen KDV iade alacaklarından mahsubu yapılmayan KDV 

tutarlarının izleyen yılda yıllık iade yoluyla yeniden iade konusu yapılması mümkündür.  

İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili yılı içerisinde mahsuben iadesi gerçekleşmeyen KDV’nin 

beyannamede gösterilmesine ilişkin açıklamalara Katma Değer Vergisi Genel Uygulama 

Tebliği'nin “3.5.3. Yılı İçerisinde Mahsup Edilemeyen Tutarların Beyannamede Gösterilmesi” 

başlıklı bölümünde yer verilmiştir.  

Buna göre iadesi talep edilen tutarlar, iadenin talep edildiği dönemde “devreden vergi” 

tutarından çıkarılır. İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yıl içerisinde mahsuben iadesi 

talep edilen tutarların da iadenin talep edildiği vergilendirme döneminde devreden vergi 

tutarından 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.lu “İndirimli 

Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV” satırına yazılmak suretiyle 

yeniden devreden KDV tutarlarına dahil edilir ve daha sonraki iade taleplerinin 

hesaplanmasında dikkate alınır. Bu şekilde iadesi gerçekleşmeyen tutarların devreden KDV 

hesabına dâhil edilmesi, söz konusu tutarlar itibarıyla iade talebinden vazgeçildiğini gösterir. 
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Örnek: 2016 yılında 150 m²’nin altında konut teslimlerinde bulunan bir mükellef indirimli 

orana tabi söz konusu teslimleri nedeniyle yüklendiği ancak indirim yoluyla telafi edemediği 

tutarı hesaplamış ve 2016 yılı için belirlenen alt sınır olan 20.600 TL’yi düştükten sonra kalan 

200.000 TL’lik tutarın mahsuben iadesini Ağustos/2016 vergilendirme döneminde talep 

etmiştir. Bu tutarın 150.000 TL’lik kısmı, Eylül/2016 döneminde vergi borçlarına mahsuben 

iade edilmiştir Mükellefin yılı içinde mahsuben iadesini talep ettiği 200.000 TL, iadenin talep 

edildiği Ağustos/2016 vergilendirme döneminde devreden vergi tutarından çıkarılmıştır. 

Bu durumda mahsuben iadesi talep edilip devreden vergi tutarından çıkarılmakla beraber 

mahsuben iadesi gerçekleşmeyen 50.000 TL’lik tutar, en erken Eylül/2016 dönemine, en geç 

2017 yılının Ocak vergilendirme dönemine ait beyannamenin “İndirimler” kulakçığı altındaki 

106 No.lu “İndirimli Orana Tabi İşlemlerle İlgili Mahsuben İadesi Gerçekleşmeyen KDV” 

satırına yazılmak suretiyle izleyen vergilendirme dönemlerine ilişkin iade hesaplarında 

dikkate alınmak üzere yeniden devreden KDV tutarlarına dâhil edilecektir.  

Bu anlamda mükelleflerimizin;  

 2016 takvim yılı içerisindeki indirimli orana tabi teslimleri nedeniyle yıl içerisinde iade 
talebinde bulunulan ancak mahsup yoluyla iadesi gerçekleşmeyen tutarları, dönemler 
itibariyle hesaplamaları ve en geç Ocak/2017 KDV beyannamesinin 106 numaralı 
satırına yazmaları gerekmektedir.  

 İndirim hesaplarına alınmak suretiyle devreden KDV tutarına dahil edilen bu tutarlar, 
yıllık iade uygulaması kapsamında yeniden iade konusu yapılabilecektir.  

Saygılarımızla... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not:  

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce 
müşavirliğimize yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler 
sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu olmayacağını belirtir, soru, görüş, eleştiri ve önerileriniz olması halinde 
antette bulunan iletişim kanallarından tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz. 


