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MDERGI/8800A.011

(Eylül 2014 Sayı 129)

İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLARIN İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERİNDE

YÜKLENİM FARKININ İADESİ

Seyhan KANDEMİR

Vergi Dairesi Müdür Yrd.

Özet

3065 sayılı KDV Kanunu'nun 11/1-c ve geçici 17. maddesi gereğince; ihraç edilmek şartıyla
imalatçılar tarafından teslim edilen mallara ait hesaplanan ancak tahsil edilmeyen ve tecil de
edilemeyen KDV mükellefe iade edilmektedir. Ancak bu işlem indirimli orana tabi bir teslim ise,
genel orana tabi girdiler nedeniyle yüklenilen KDV tutarının hesaplanan KDV tutarını aşması
mümkündür. Böyle bir durumda söz konusu işlemlere ilişkin (Yüklenilen KDV-Hesaplanan KDV)
farkı mükellefin talebi üzerine iade edilebilmektedir. Yüklenilen vergi farkının iadesi Kanunun 29/2.
maddesine ilişkin usul ve esaslar dahilinde yerine getirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tecil-terkin, iade, yüklenilen vergi farkı, indirimli oran.

1. Giriş

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nun    29'uncu maddesinin ikinci fıkrasında bir
vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamının, mükellefin vergiye tâbi
işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki
farkın sonraki dönemlere  devrolunacağı ve iade edilmeyeceği, ancak KDV Kanunu'nun 28'inci
maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup
teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar
Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin yılı içinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde de
mükellefin talebi doğrultusunda nakden veya mahsuben iade edilebileceği hükmü yer almaktadır.

İade uygulamasının usul ve esaslarını belirleme yetkisi yine aynı maddeye göre Maliye Bakanlığına
verilmiştir. Kanunun 29/2'nci maddesi uyarınca, indirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerin
bu işlemler nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri verginin iadesine ilişkin
usul ve esaslar 64, 74, 76, 99 ve 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yapılmıştır. Bununla
birlikte 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mayıs 2014 tarihinden
itibaren yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, önceki tarihlerde
yayımlanmış olan tüm Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerini yürürlükten kaldırmıştır.

Söz konusu Tebliğ ihraç kaydıyla teslim edilen malların indirimli orana tabi olması durumunda
hesaplanan KDV tutarını aşan yüklenimlerin de Kanunun 29/2'nci maddesine göre iade
edilebileceğini hüküm altına almıştır.

2.İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi

3065 sayılı Kanunun 11/1-c ve geçici 17'nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslim edilen
malların ihracı üzerine hesaplanan ancak tahsil edilmeyen ve tecil de edilemeyen KDV mükellefe
iade edilmektedir. Ancak bu işlem indirimli orana tabi bir teslim, yani KDV oranı %1 veya % 8 ise,
bu işlemin bünyesine giren nakliye, kira, makine-teçhizat, enerji, danışmanlık vs gibi genel orana
tabi girdiler nedeniyle yüklenilen KDV tutarının hesaplanan KDV tutarını aşması mümkündür. Böyle
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bir durumda yüklenilen vergi farkının iadesi ile ilgili düzenleme ilk olarak 64 Seri No.lu KDV Genel
Tebliğinde    yapılmıştır.

64 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin II. bölümüne göre indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla
teslimlerinde iade edilecek verginin hesabında; ihraç kaydıyla teslim bedelinin genel vergi oranıyla
çarpılması ile bulunacak tutardan fazla olmamak kaydıyla, teslimin bünyesine giren vergilerin esas
alınması uygun görülmüş, bu uygulamanın, vergilendirme dönemine bakılmaksızın, indirimli orana
tabi mallarla ilgili olarak tecil terkin kapsamında yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde geçerli
olacağı hüküm altına alınmıştır.

119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği    ile 64 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin II. bölümü yürürlükten
kaldırılmıştır. Bununla birlikte, indirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı teslimlerinde yüklenilen
vergilerin teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiyi aşan kısmının iade uygulaması devam
ettirilmiş, ancak yüklenim farkının ihracat istisnasına ilişkin hükümlere göre değil, indirimli orana
tabi malların yurt içi teslimlerinde uygulanan hükümlere göre iade edilmesi öngörülmüştür.

1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
de aynı uygulama devam ettirilmiş bulunmaktadır. Ancak 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin
öngördüğü indirimli orana tabi işlemlerin ihraç kaydıyla tesliminde yüklenilen vergi farkının
iadesinin ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinde talep edileceği hükmü yerine ihraç
kaydıyla teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesinde talep edileceği hükmü benimsenmiştir.

Bu teslim nedeniyle tecil edilecek KDV çıkması halinde yüklenilen KDV indirim yoluyla telafi
edildiğinden mükellefe Kanunun 29/2'nci maddesine göre iade yapılmayacaktır.

Örnek: Gömlek imalatı yapan (A), ürettiği 5.000 adet gömleği adedi 20 TL' den ihracatçı (B)'ye
ihraç kayıtlı teslim etmiştir. Bu teslim için imalatçının düzenlediği faturada 100.000 TL bedel
üzerinden 8.000 TL KDV hesaplanarak beyan edilecek ancak ihracatçı tarafından bu KDV tutarı
ödenmeyecektir.

(A)'nın önceki dönemden devreden KDV tutarı 150.000 TL, bu dönemde indirilecek KDV tutarı
50.000 TL olup sadece bu teslime (5.000 adet gömlek) ilişkin yüklenim KDV tutarı ise 12.000
TL'dir.

Buna göre (A), (B) tarafından gömleklerin ihraç edildiğinde ihraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden
hesapladığı ve tecil edemediği 8.000 TL'nin iadesini ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan KDV
tutarları için belirlenen iade esaslarına göre 4.000 TL'sini de indirimli orana tabi işlemlerden
kaynaklanan iade esaslarına göre talep edecektir.

3.İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Tesliminin Beyanı

3.1. 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine Göre Beyanı

119 seri no.lu KDV Genel Tebliğinin yayımlandığı 23.06.2012 tarihinden sonraki indirimli orana tabi
işlemlerin ihraç kaydıyla tesliminde yüklenilen vergi farkının iade taleplerine ilişkin olarak mükellef,
1 No.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığının "Tevkifat Uygulanmayan İşlemler" tablosu ile
"İhraç Kaydıyla Teslimler" kulakçığının "İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim" tablosunda ihraç
kaydıyla teslimi beyan edecektir.

Bu kayıt sonucu, "Tecil Edilebilir KDV", "İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil
Edilemeyen KDV" ve "İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimlerinde İhracatın
Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Yüklenilen KDV Farkı" satırları e-beyanname programı
tarafından hesaplanacaktır.

İhraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplanan ve tecil edilmeyen KDV'nin iadesi ihracatın
gerçekleştiği dönemde beyanname dışında talep edilecektir.
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İndirimli orana tabi işlemlerin ihraç kaydıyla tesliminde yüklenilen vergi farkının iadesi ise ihracatın
gerçekleştiği dönem beyannamesinde "İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler"
kulakçığının "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunun 405 kodlu satırına, ihraç kaydıyla
teslimin yapıldığı dönem beyannamesinin ihraç kaydıyla teslimler tablosundaki hesaplanan KDV,
yüklenilen KDV farkı yazılmak suretiyle talep edilecektir.

3.2. KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre Beyanı

KDV Genel Uygulama Tebliğinin yürürlük tarihi olan 01.05.2014 tarihinden sonraki indirimli orana
tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ve beyanına ilişkin açıklamalara Tebliğin II/A-8.12.
bölümünde yer verilmiştir. İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimi     beyannamede
"Matrah" kulakçığının "Tevkifat Uygulanmayan İşlemler" tablosunda (% 1) veya (% 8) oranını
gösteren satır seçilerek beyan edilir.

Aynı beyannamenin "İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim" tablosuna, "İşlem Türü" listesinden
"701" kod numaralı satır seçilir ve satırın "Teslim Bedeli" sütununa KDV hariç teslim bedeli girilip
vergi oranı seçildikten sonra "Hesaplanan KDV" sütunu, beyanname programı tarafından
hesaplanır. "Yüklenilen KDV" sütunu ise mükellef tarafından doldurulur. Bu sütuna mükellef
tarafından hesaplanacak olan ihraç kaydıyla teslimin bünyesine giren vergi tutarı yazılır.

Yüklenilen KDV, Hesaplanan KDV'den büyükse, aradaki fark program tarafından "Teslimin Yapıldığı
Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı" satırına aktarılır. Bu tutar, ihracatın gerçekleşip
gümrük beyannamesinin/özel faturanın ihraç kaydıyla teslimi yapan satıcıya intikal ettirildiği
dönemde "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunda 405 kod numaralı işlem türü satırı
kullanılarak iade konusu yapılabilir.

İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde, teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergi
kısmen ya da tamamen tecil edilemezse, genel orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimlerinde
olduğu gibi, tecil edilemeyen tutar beyanname programı tarafından "İhracatın Gerçekleştiği
Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV Hesabı" satırında gösterilir. Bu tutarın iadesi ihracat
gerçekleştiğinde vergi dairesinden talep edilir. Söz konusu işlemlere ilişkin (Yüklenilen KDV-
Hesaplanan KDV) farkı ise yine program tarafından "Teslimin Yapıldığı Dönemde İade Edilecek
Yüklenilen Vergi Farkı" satırında gösterilir. Bu tutarın iadesine ilişkin talepler, 3065 sayılı Kanunun
29/2'nci maddesi kapsamında değerlendirilir.

Bu tutar, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesinde "Diğer İade Hakkı Doğuran
İşlemler" tablosunda 405 kod numaralı işlem türü satırı kullanılarak yılı içinde mahsuben iade
konusu yapılabilir. Bu tutarın izleyen yıl içinde nakden veya mahsuben iadesinin istenmesi halinde,
iade talebinde bulunulan dönem KDV beyannamesinin "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler"
tablosunda 439 kod numaralı işlem türü satırına kayıt yapılmalıdır. İade Tebliğin indirimli orana
tabi işlemlerde iade uygulamasının anlatıldığı III/B-3 bölümdeki açıklamalara göre gerçekleştirilir.

4.İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkının Hesaplama Tablosuna Yansıması

İade talebinin, ilgili vergilendirme döneminde gerçekleşen indirimli orana tabi tüm işlemleri
kapsaması gerektiğinden, ihraç kayıtlı teslimler nedeniyle yüklenilen vergi farkı iadesinin gerek yılı
içinde mahsuben gerekse izleyen yıl nakden veya mahsuben talep edilmesi halinde diğer indirimli
orana tabi teslimlerin de iade hesabına dâhil edilmesi zorunludur.

Diğer taraftan, indirimli orana tabi teslimler nedeniyle "Hesaplama Tablosu" hazırlanırken indirimli
orana tabi ihraç kayıtlı teslimler, ancak bu teslimler nedeniyle hesaplanan KDV'nin "Yüklenilen
KDV"den küçük olması durumunda iade hesabına dahil edilecek olup yüklenim farkının ortaya
çıkmadığı dönemlerde hesaplama tablosunda gösterilmeyecektir.

4.1. 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine Göre Yüklenilen Vergi Farkının İadesinde

Mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin indirimli orana tabi işlemlerin ihraç kaydıyla tesliminde
yüklenilen vergi farkının iadesini ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinden talep edilmesini
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öngörmesi, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği tarih olarak ihracat tarihini temel aldığı
anlamına gelmektedir. Bu durum indirimli orana tabi işlemlerle ilgili iadenin talep edileceği tarihi
ihracat tarihine endekslediğinden özellikle ihracatın izleyen yıla sarkması durumunda yılı içinde
mahsuben iade talepleri ile izleyen yıl nakden veya mahsuben iade taleplerinin durumunu
etkilemektedir.

Buna göre;

1. İhracatın izleyen yıla sarkması halinde vergi farkının mahsuben iadesi ihraç kayıtlı teslimin
gerçekleştiği dönem beyannamesi ile değil, ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesi ile talep
edilebilecektir.

2. İhracatın gerçekleştiği yıl içinde, yüklenilen vergi farkının mahsuben iadesinin gerçekleşmemesi
durumunda, izleyen yıl içinde mahsuben veya nakden iade talep edilebilecektir. İzleyen yıl içinde
yapılacak iade taleplerinde ise yüklenim farkı, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen
yılın Ocak-Kasım beyannamelerinin herhangi birinde 439 kodlu satırda beyan edilerek işlem
yapılacak olup izleyen yılın Aralık dönemi ve müteakip dönem beyannamelerinde gösterilmek
suretiyle talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

3. İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle iade konusu yapılamayacak Bakanlar Kurulunca
belirlenen alt sınırın dikkate alınması gerekmekte olup söz konusu iade tutarının hesaplanmasında,
Bakanlar Kurulunun ihracatın gerçekleştiği yıl için belirlediği alt sınır esas alınacaktır.

4. İlgili dönemde ihraç kayıtlı satışlarını beyannamede gösterdiği halde, ihracatın gerçekleştiği
dönem beyannamesinde indirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı tesliminden doğan yüklenilen
KDV farkını beyan etmeyen mükellefler ise en geç ihracatın yapıldığı dönemi izleyen yılın Aralık ayı
içinde verebilecekleri Kasım dönemi beyannamesi ile yıllık olarak iade talep edebileceklerdir. Bu
sürelerde iade talebinde bulunmayan mükelleflerin, bu sürelerden sonra düzeltme beyannamesi
vererek iade talebinde bulunmaları mümkün bulunmamaktadır.

5. İhracatın süresinde gerçekleşmemesi nedeniyle ihraç kayıtlı teslimin yurtiçi teslime dönüşmesi
halinde, bu teslime ilişkin KDV, ihraç kayıtlı teslimin yurtiçi teslime dönüştüğü dönemde
gerçekleşmiş indirimli orana tabi işlem olarak değerlendirilecek ve yüklenilen vergiler, bu dönemi
içine alan takvim yılında mahsuben ya da izleyen yıl içerisinde nakden veya mahsuben iade talep
edilebilecektir.

4.2. KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre Yüklenilen Vergi Farkının İadesinde

KDV Genel Uygulama Tebliğinin indirimli orana tabi işlemlerin ihraç kaydıyla tesliminde yüklenilen
vergi farkının iadesini ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesinden yapılmasını
öngörmesi, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği tarih olarak ihraç kaydıyla teslim tarihinin
temel alındığını göstermektedir. Bu durum yeni Tebliğin yüklenim farkının iadesinde 119 Seri No.lu
KDV Genel Tebliği için yukarıda sıraladığımız bazı hususlarda farklı sonuçlara ulaşmamıza neden
olmaktadır.

Buna göre;

1. İhracatın izleyen yıla sarkması halinde de yüklenilen vergi farkının mahsuben iadesi ihraç kayıtlı
teslimin gerçekleştiği dönem beyannamesi ile talep edilebilecektir.

2. İhracatın gerçekleştiği yıl içinde, yüklenilen vergi farkının mahsuben iadesinin gerçekleşmemesi
durumunda, izleyen yıl içinde mahsuben veya nakden iade talep edilebilecektir. İzleyen yıl içinde
yapılacak iade taleplerinde ise yüklenim farkı, indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen
yılın Ocak-Kasım beyannamelerinin herhangi birinde 439 kodlu satırda beyan edilerek işlem
yapılacak olup izleyen yılın Aralık dönemi ve müteakip dönem beyannamelerinde gösterilmek
suretiyle talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
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3. İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle iade konusu yapılamayacak Bakanlar Kurulunca
belirlenen alt sınır, ihraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği yıl için belirlenen alt sınır olacaktır.

4. İlgili dönemde ihraç kayıtlı satışlarını beyannamede gösterdiği halde, ihraç kayıtlı tesliminden
doğan yüklenilen KDV farkını beyan etmeyen mükellefler en geç ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı
dönemi izleyen yılın Aralık ayı içinde verebilecekleri Kasım dönemi beyannamesi ile yıllık olarak
iade talep edebileceklerdir. İzleyen yıl iade talebinde bulunmayan mükelleflerin, bu süreden sonra
düzeltme beyannamesi vererek iade talebinde bulunmaları mümkün bulunmamaktadır.

5. İhracatın süresinde gerçekleşmemesi nedeniyle ihraç kayıtlı teslimin yurtiçi teslime dönüşmesi
halinde, bu teslime ilişkin KDV, ihraç kayıtlı teslimin yurtiçi teslime dönüştüğü dönemde
gerçekleşmiş indirimli orana tabi işlem olarak değerlendirilecek ve yüklenilen vergiler, bu dönemi
içine alan takvim yılında mahsuben ya da izleyen yıl içerisinde nakden veya mahsuben iade talep
edilebilecektir.

5. Sonuç

KDV Kanununun 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 17'nci maddesi
kapsamında ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracı üzerine ihraç kaydıyla teslim faturasında
hesaplanan ancak tahsil edilmeyen ve tecil de edilemeyen KDV mükellefe iade edilmektedir. Bu
işlem indirimli orana tabi bir teslim ise hesaplanan KDV tutarını aşan yüklenimleri de Kanunun
29'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre mükellefe iade edilebilecektir. Bu teslim nedeniyle tecil
edilecek KDV çıkması halinde yüklenilen KDV indirim yoluyla telafi edildiğinden mükellefe Kanunun
29'uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre iade yapılmayacaktır.

İade talebinin, ilgili vergilendirme döneminde gerçekleşen indirimli orana tabi tüm işlemleri
kapsaması gerektiğinden, ihraç kayıtlı teslimler nedeniyle yüklenilen vergi farkı iadesinin diğer
indirimli orana tabi teslimlerle birlikte iade hesabına dâhil edilmesini zorunlu kılmaktadır.

119 seri no.lu KDV Genel Tebliğinin getirmiş olduğu bu hüküm önceki tarihlerde yayımlanmış olan
tüm KDV Genel Tebliğlerini tek bir metin altında toplayarak yürürlükten kaldıran Katma Değer
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde de yer bulmuştur.

Bununla birlikte yeni Tebliğ indirimli orana tabi işlemlerin ihraç kaydıyla tesliminde yüklenilen vergi
farkının iadesinin ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinde talep edileceği hükmü yerine
ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesinde talep edileceği hükmünü getirmiştir.
Bu hükmün yüklenilen KDV farkının hesaplamasını ve takibini kolaylaştırdığı söylenebilir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş
olup, bu tarihten sonraki işlemlere Tebliğde belirtilen usul ve esaslar uygulanacak, Tebliğin
yürürlük tarihinden önceki işlemlere ise mülga Tebliğlerde yer alan düzenlemeler uygulanacaktır.  

Bu doğrultuda indirimli orana tabi işlemlerin ihraç kaydıyla tesliminde yüklenilen vergi farkının
iadesi ile ilgili olarak, 23 Haziran 2012 tarihinden önceki işlemlerde 64 Seri No.lu KDV Genel
Tebliği hükümleri, 23 Haziran 2012 tarihinden 1 Mayıs 2014 tarihine kadar yapılan işlemlerde
mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği hükümleri, bu tarihten sonraki işlemlerde ise Katma Değer
Vergisi Genel Uygulama Tebliği hükümleri uygulanacaktır.
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