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MDERGI/8797A.033

(Aralık 2014 Sayı 132)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ ?

Seyhan KANDEMİR

Vergi Dairesi Müdür Yrd.

Özet

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun     ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde
26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde, 1
Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ    ile
1 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu
düzenlemelerle KDV Genel Uygulama Tebliğinin getirdiği ve uygulamada tereddütlere neden olan
bazı hususlara açıklık getirilmiş, bazı uygulamalarda mülga KDV Genel Tebliğlerinde öngörülen
uygulamalara geri dönülmüş bazı şartlarda esnemeler yapılmıştır, bazı basit hatalar da
düzeltilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tevkifat oranı, hizmet ihracı, nakden/mahsuben iade, işlem bedeli.

1. Giriş

26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmiş olan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği, önceki tarihlerde yayımlanmış
olan tüm Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerini yürürlükten kaldırmıştır.

Yeni Tebliğ ile önemli değişiklikler/yenilikler getirilmiştir. Hizmet karakterli bazı istisnalar için proje
uygulaması getirilmiş, indirimli teminat uygulamasının kapsamı genişletilerek şartları yeniden
belirlenmiş, hızlandırılmış iade sistemi (HİS) uygulamasından daha fazla mükellefin yararlanması
amacıyla koşullar hafifletilmiş, özel esaslara tabi tutulma ve özel esaslardan çıkış, hususlarında
önemli değişiklikler yapılmıştır.

Bununla birlikte Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına ilişkin çeşitli tereddütler yaşanmaya
başlanmış, yaşanan bu tereddütleri gidermeyi ve getirilen değişikliklerin bir kısmında eski
uygulamaya dönüşü öngören "1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" 2 1 Kasım 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Bu yazımızda yapılan değişikliklerin belli başlıları üzerinde duracağız.

2.KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

2.1. Külçe Metal Teslimlerinde Tevkifat Oranı (7/10)'dan (5/10)'a İndirildi

Mülga 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde    külçe metallerin "KDV Mükellefleri" ve "Belirlenmiş
Alıcılar"a tesliminde, 01.05.2012 tarihinden geçerli olmak üzere (7/10) oranında KDV tevkifatı
uygulanacağı hüküm altına alınmış iken 122 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 01.03.2013 tarihinden
geçerli olmak üzere bu oran (5/10) oranına indirilmiştir.

01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde    ise bu oran -kanaatimizce
sehven- (7/10) olarak belirlenmiştir. 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 01.11. 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere  külçe  metallerin  "KDV  Mükellefleri" ve "Belirlenmiş Alıcılar"a tesliminde (5/10) oranında
KDV tevkifatı uygulanacaktır.
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Bu doğrultuda yapılan külçe metal teslimlerinde;

- Mayıs/2012 dönemi ile Şubat/2013 dönemi arasında (7/10),

- Mart/2013 dönemi ile Nisan/2014 dönemi arasında (5/10),

- Mayıs/2014 dönemi ile Ekim/2014 dönemi arasında (7/10)

- Kasım/2014 döneminden sonra ise (5/10)

oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

2.2. Kısmi Tevkifattan Kaynaklanan KDV İade Alacağının Mahsuben İade
Edilebilecek  Borçların  Sınırı  Genişletildi

KDV Genel Uygulama Tebliğine göre tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının
mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde
ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil
vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve fer'ileri için mahsuben iadesi söz konusu iken
yapılan değişiklikle 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren yapılacak mahsup talepleri için mükellefler,
tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının, vergi dairelerine olan bütün borçlara
(Devlete ait olup vergi dairelerince takip edilen tüm amme alacaklarına), ithalde alınan vergilere
ve SGK prim borçlarına mahsubunu talep edebilirler.

Bu değişiklikle, kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan KDV iade alacaklarının mahsuben
iadesi ile diğer iade hakkı doğuran işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının mahsuben iadesi
arasında herhangi bir fark kalmamıştır. Bu doğrultuda sadece vergi borçları ve ferileri için
yapılabilmekte olan mahsup işlemi değişiklik sonrası vergi dairelerine olan bütün borçlara
(ecrimisil borçları, trafik para cezaları, idari para cezaları, madenlerden devlet hakkı gibi) mahsup
edilebilecektir.

2.3. Hizmet İhracı ile Hizmet Karakterli Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemlerden Kaynaklanan KDV
İade Alacağının YMM Raporu ile Nakden İadesi (Yeniden) Mümkün Hale Getirildi

KDV Genel Uygulama Tebliği ile mükelleflerin;

- Hizmet İhracı (11/1-a),

- Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetleri (13/a),

- Araç ve Tesislerin İmal ve İnşasıyla İlgili Teslim ve Hizmetler (13/a),

- Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler (13/b),

- Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetleri (13/c),

- Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası,
Yenilenmesi ve Genişletilmesi Faaliyetlerinden (13/e),

kaynaklanan nakden iade taleplerinin miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporuna göre yerine
getirileceği, teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebinin yerine getirileceği ve teminatın
yalnızca vergi inceleme raporu sonucuna göre çözüleceği belirtilmiş iken yapılan değişiklik ile KDV
Genel Uygulama Tebliğinin yürürlük tarihinden önceki uygulamaya geri dönülerek bu taleplerin
YMM raporu ile de yerine getirilebileceği, teminat verilmesi halinde teminatın çözümünün YMM
raporu ile de mümkün olabileceği hüküm altına alınmıştır.

Burada ilgi çekici olan husus ise yapılan bu değişiklikle yukarıda sayılan işlemlerle ilgili iade
taleplerinde diğer iade hakkı doğuran işlemlerde belirlenmiş olan 5.000 TL lik sınırın getirilmemiş
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olmasıdır. Yani 5.000 TL altı nakden iade taleplerinde bile teminat, YMM raporu ya da inceleme
raporu olmaksızın iade talebi yerine getirilemeyecektir.

2.4. Türkiye'de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlardan Kaynaklanan (Yolcu
Beraberi Eşya) İade Taleplerinde Aranan Belge Sayısı Azaltıldı

Yolcu beraberi eşya kapsamında Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan
satışlardan kaynaklanan iade taleplerinde aranan belgeler arasında sayılan "Yüklenilen KDV
Listesi" ile "İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu" 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren
aranılmayacaktır.

3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddesine istinaden yapılan iadelerde iade edilecek KDV yüklenilen
KDV değil Türkiye'de ikamet etmeyenlere düzenlenen faturada hesaplanan KDV ile belirlenmekte
olduğundan söz konusu iki belgenin aranılmasından vazgeçilmiş olması yerinde bir karar olmuştur.

2.5. İhraç Kaydıyla Teslimlerden Kaynaklanan İade Taleplerinde Aranan İlgili Meslek Odasına Üyelik
Belgesinin Noterce Onaylanmış Olma Zorunluluğu Kaldırıldı

1 Kasım 2014 tarihinden itibaren, ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade taleplerinde
aranan ilgili meslek odasına üyelik belgesinin notere onaylatılma zorunluluğu kaldırılmış olup bu
tarihten itibaren ilgili meslek odası üyelik belgesinin aslı veya ilgili oda tarafından onaylı örneğinin
ibrazı yeterli olacaktır.

2.6. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında Temin Ettiği Malların İthalatı da
Kapsadığı Açık Bir Şekilde Belirtildi

KDV Genel Uygulama Tebliğinde 3065 sayılı Kanunun geçici 17'nci maddesi kapsamında teslimde
bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarının, ihraç kaydıyla teslim
nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için 3065 sayılı Kanunun
geçici 17'nci maddesi kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten
sonra kalan tutardan fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda temin edilen
mallardan kastedilenin yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği mallar olduğu bu
değişiklikle açık bir şekilde belirtilmiştir.

2.7. Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde Proje Uygulamasında Listenin
Elektronik Ortamda Her Bir Araç İçin Ayrı Ayrı Girilmesi Zorunluluğu Kaldırıldı

KDV Genel Uygulama Tebliğinin getirdiği önemli yeniliklerden biri de bazı iade türleri itibariyle
proje uygulamasına geçilmiş olmasıdır. 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesine istinaden
faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve
araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu araçlarla ilgili olarak
verilen tadil, onarım ve bakım hizmetleri ile ilgili proje uygulamasında "her bir araca ilişkin" alınan
hizmetlere ait listenin ayrı ayrı elektronik ortamda giriş yapılması zorunluluğu, yapılan değişiklikle
"birden fazla araç için" olarak genişletilmiştir.

Buna göre bu araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında yaptırmak isteyen mükellefler
tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak araçlar için hazırlanan proje kapsamındaki hizmetlere
ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilecek, birden fazla araç için tadil, onarım ve bakım
yaptıracak mükelleflerin takvim yılı aşılmamak kaydıyla kendilerince belirlenen bir dönemdeki
istisna kapsamındaki hizmet alımları için tek bir proje hazırlayarak elektronik ortamda sisteme
girmeleri de mümkün olabilecektir.

2.8. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde Bahsi Geçen İstisna
Belgesi Talep Eden İlgili Birim, Kurum ve Kuruluşun Devlet Üniversiteleri ve Hastaneleri,
Belediyeler ve Benzerini İfade Ettiği Hükmü Getirildi

Yapılan değişiklik ile 3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesine istinaden vergi dairesinden istisna
belgesi talep eden "ilgili birim, kurum ve kuruluş" ifadesi "Devlet üniversiteleri ve hastaneleri,
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belediyeler ve benzerinin" ifadesi ile değiştirilerek yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine
ve teçhizatın Devlet üniversiteleri ve hastaneleri, belediyeler ve benzerinin veya iktisadi
işletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın gerçekleştiği döneme
ilişkin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi gerektiği hüküm altına
alınmıştır.

2.9. Kıymetli Taş Teslimlerinde İstisna Şartı Olarak Borsada İşlem Görme Şartı Getirilerek Özel
Matrah Şekli Uygulamasına İlişkin Açıklama Yapıldı

3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi ile istisna kapsamına alınan kıymetli taşlardan elmas,
pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia (zirconia) teslimleri ile ilgili
olarak 6552 sayılı Kanunun 26'ncı maddesi ile 11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
değişiklik yapılmıştır. Kanunda yapılan bu değişiklikle kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut,
zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
göre Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri
arasında el değiştirmesi KDV'den istisna tutulmuştur. 1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kanunda yapılan bu değişikliğe paralel olarak yapılan
açıklamalar değiştirilmiştir.

Buna göre söz konusu istisna, kıymetli taşların Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar
Piyasasında işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa içinde veya ilgili mevzuatına göre
borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesini kapsamaktadır.
Bu taşların, yukarıda belirtilenler dışındaki teslim, ithal ve el değiştirmeleri 11/9/2014 tarihinden
itibaren KDV istisnası kapsamına girmediğinden genel hükümlere göre KDV'ye tabidir.

Kanunda yapılan değişiklik ile ilgili dikkat çeken bir hususta kübik virconia (zirconia) teslimlerinin
kıymetli taş teslimi kapsamından çıkartılmış olmasıdır.

Ayrıca Tebliğe;

- Kıymetli taşların KDV istisnası kapsamına giren ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek
kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışındaki teslimlerinde Kanunun (23/f) maddesinin verdiği
yetki çerçevesinde özel matrah şekli uygulanmasının uygun görüldüğü,

- İstisna kapsamına alınan kıymetli taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşya
teslimlerinde KDV matrahının, teslim bedelinden kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutar
olarak tespit edileceği,

- Kıymetli taş bedeli olarak Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyatın esas
alınacağı,

- Düzenlenecek faturada, eşyanın KDV hariç satış bedeli ile kıymetli taşın cins, adet, kırat ve
bedelinin ayrıca yer alacağı

açıklamaları eklenmiştir.

2.10. İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan İştirak Hisseleri ve Taşınmaz Teslimlerine İlişkin Alış ve
Giderlere Ait KDV'nin İndirimi ile İlgili Mükerrer Düzeltmeyi Öngören Uygulama Düzeltildi

Yeni duruma göre 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi uyarınca yapılan teslimlerle ilgili alış ve
giderlere ait KDV'nin indiriminde, işlemin yapıldığı tarihe kadar indirim yoluyla telafi edilen kısım
için herhangi bir düzeltme yapılması gerekmeyecek, satış tarihine kadar indirilemeyen kısım ise
"İlave Edilecek KDV" olarak beyan edilecek ve teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır. Böylelikle
iştirak hisseleri ve taşınmaz teslimlerine ilişkin alış ve giderlere ait KDV'nin hem indirim
hesaplarından çıkarılması hem de "İlave Edilecek KDV" olarak beyan edilerek mükerrer düzeltme
yapılmasının bir başka deyişle "Hesaplanan KDV"sinin söz konusu alış ve giderlere ait KDV kadar
iki defa artırılmasının önüne geçilmiştir.
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2.11. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine Tanınan İstisnaya İlişkin Açıklama
Metni Eklendi

Bilindiği üzere organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan
iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri 3065 sayılı Kanunun (17/4-k) maddesi uyarınca
KDV'den istisnadır.

Yapılan ekleme ile organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla,
müteşebbis heyet, kooperatif veya diğer isimler altında oluşturulan iktisadi işletmelerin sadece
arsa teslimleri ile işyeri teslimlerinin istisna kapsamına alındığı, bu organizasyonların yapacakları
her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve
işyeri teslimlerinin genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olacağı, bunlara yapılan mal ve
hizmet satışlarında genel hükümler çerçevesinde vergi uygulanacağı hususunda açıklamalar KDV
Genel Uygulama Tebliğinde yer bulmuştur.

2.12. Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu Taşınmazların Sosyal
Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimlerine İlişkin Açıklama Metni Eklendi

3065 sayılı Kanunun geçici 33'üncü maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41'inci maddesi kapsamında bulunan taşınmazların
Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31/12/ 2023 tarihine
kadar Katma Değer Vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümüne yapılan eklemeye göre, 11/9/ 2014 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
geçici 41'inci maddesi kapsamında taşınmazların; Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile
bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar
dâhil) devir ve tesliminin 31/12/2023 tarihine kadar KDV' den istisna olduğu, bu kapsamda
vergiden istisna edilen işlemler bakımından Kanunun (30/a) maddesi hükmü
uygulanmayacağından, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve daha önce indirim hesaplarına
dahil edilmiş olan KDV tutarlarının, indirim hesaplarından çıkarılmak suretiyle düzeltilmesine gerek
olmadığı, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesinin
talep edilmesinin mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

2.13. İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan İade Alacaklarının Mahsubunda, Mahsuben İade
Edilebilecek Borçların Sınırı Genişletildi

KDV Genel Uygulama Tebliğinde indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının
mahsubunun mümkün olduğu borçların sınırı genişletilerek diğer iade hakkı doğuran işlemlerle
paralel bir hale getirilmiştir.

Bu değişiklikle 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren yapılacak mahsup talepleri için mükellefler,
indirimli KDV oranı uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının, vergi dairelerine olan bütün
borçlara (Devlete ait olup vergi dairelerince takip edilen tüm amme alacaklarına), ithalde alınan
vergilere ve SGK prim borçlarına mahsubunu talep edebilirler. Ayrıca mükelleflerin iade
alacaklarının, (% 51) veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve
doğalgaz borçlarına mahsubu ile faaliyetleri indirimli oranda KDV'ye tabi işlemlerden oluşan
kollektif şirketler ile adi ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacaklarının, söz konusu şirket
ortaklarının yukarıda belirtilen borçlarına (elektrik ve doğalgaz borçları hariç) da mahsubu
mümkündür.

Bu doğrultuda sadece vergi borçları ve ferileri için yapılabilmekte olan mahsup işlemi değişiklik
sonrası vergi dairelerine olan bütün borçlara mahsup edilebilecektir. Ancak Kanunun (29/2)
maddesinde açık olarak düzenlenmiş bir hükmün uygulamasının Tebliğ ile kısmen daraltıldığı
kısmen de genişletildiği kanaatindeyiz.
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Söz gelimi bu alacakların Emlak Vergisi borçlarına mahsubu Kanunun (29/2) maddesine istinaden
mümkün iken Tebliğde  yapılan  değişiklik  ile  bu  imkan ortadan kaldırılmış olmaktadır. Bu
konuda Kanuna uygun bir düzenleme yapılmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir.

2.14. Kısmi Vergi İndiriminde Mükerrer Düzeltme Yapılmasının Engellenmesi İçin Düzenleme
Yapıldı

KDV Genel Uygulama Tebliğinde indirim hakkı tanınan ve tanınmayan işlemleri birlikte yapan
mükelleflerin, alışlarında yüklendikleri vergileri, herhangi bir ayırım yapmaksızın tamamen o
dönemde indirilebilir KDV hesabına intikal ettirecekleri, daha sonra aynı dönemde, toplam satışlar
içinde indirim hakkı tanınmayan işlemlerin oranını bulacakları, bu oranı, o dönemdeki toplam
satışlar nedeniyle yüklenilen vergilere uygulayarak, istisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla
yüklenilen vergi miktarını hesaplayacakları, bu şekilde bulunan vergisiz satışlara (kısmi istisna
kapsamına giren işlemlere) ait yüklenilen vergileri, indirilebilir KDV hesabından çıkartarak, "İlave
Edilecek KDV" satırına yazacakları hükmü indirim konusu yapılamayacak olan KDV'nin hem indirim
hesaplarından çıkarılması hem de ilave edilecek KDV olarak beyan edilmesi şeklinde mükerrer bir
düzeltmeye neden olduğundan 1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ ile "indirilebilir KDV hesabından çıkartılarak," ibaresi "KDV
beyannamesinin" şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle indirimi mümkün olmayan KDV, KDV
beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına yazılarak düzeltilecektir.

2.15. Genel Giderlerden İadeye Pay Verilebilmesi İçin İade Hakkı Doğuran İşlemin Gerçekleştiği
Döneme İlişkin Olma Şartı, İade Hakkı Doğuran İşlemle İlgili Olma Olarak Değiştirildi

Yapılan bu değişiklikle iade hakkı doğuran işlemle ilgili olmak şartıyla söz konusu işlemin
gerçekleştiği dönemden önceki telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik,
su, büro malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel idare
giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabet eden kısım nedeniyle yüklenilen KDV iade talep
edilecek KDV tutarına dahil edilebilecektir.

2.16. 3065 Sayılı Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17'nci Maddeleri Kapsamında İhraç Kaydıyla Mal
Alan İhracatçının İade Talep Edebileceği KDV ile İlgili Düzeltme Yapıldı

KDV Genel Uygulama Tebliğinde ihracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için
iade talebinde bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeline genel vergi oranı uygulanması sonucu
hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV arasındaki farkı
aşamayacağı şeklinde yapılan açıklama ihracat bedeli ile ihraç kaydıyla teslim bedeli arasındaki
farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz şeklinde değiştirilmiştir.
Burada fark özellikle KDV oranı indirilmiş teslimlerde ortaya çıkmaktadır.

Örneğin 100.000 TL bedelli bir ihraç kayıtlı gömlek teslimine isabet eden KDV nin 8.000 TL olduğu,
ihracatçının da aldığı gömlekleri 200.000 TL bedelle yurt dışına satışını gerçekleştirdiği durumda
değişiklik öncesi ihracatçının iade talep edebileceği maksimum tutar (200.000x %18=) 36.000 –
8.000=26.000 TL olacaktır. Yeni durumda ise ihracatçının iade talepedebileceği maksimum tutar
(200.000 -100.000=)100.000x%18= 18.000 TL olacaktır.

Yine yapılan değişiklikle DİİB kapsamında ihracatçıya iade edilecek KDV tutarının belirlenmesinde,
ihracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından temin edilen girdilerin
bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacağı
şeklinde açıklama yapılarak düzenlemeler arasında uyum sağlanmıştır.

2.17. Gümrük Beyannameli Mal İhracında, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret
Şirketlerinin, İhracatına Aracılık Ettikleri Mükelleflerin İndirilecek KDV Listesini Verme Zorunluluğu
Kaldırıldı

Bu değişiklikle yalnızca iade talebinde bulunan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış
Ticaret Şirketlerine ait indirilecek KDV listesinin ibrazı yeterli olacaktır.
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2.18. İhraç Kaydıyla Teslimlerden Doğan KDV İade Alacaklarının, İhracatın Gerçekleştiği
Dönemden Sonra İndirim Yoluyla Telafi Edilebilmesi Mümkün Hale Getirildi

Değişiklikle KDV Genel Uygulama Tebliğine göre 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17'nci
maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarını, indirim yoluyla
telafi etme tercihini yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını "en
erken" ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin "İndirimler" kulakçığının "İndirimler"
tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapabilirler ve bu işlem için
indirilecek KDV listesi vermezler. Buna göre mükellefler bu tercihini ihracatın gerçekleştiği
dönemden sonraki dönemlere ait beyannamelerde de kullanabileceklerdir.

2.19. İşlemlerin Gerçekliğini İspat ile İlgili İşlemin Tarafları, İlgililer ve Mükelleflerin, Delillerini Bir
Rapora Bağlama Zorunluluğu Kaldırıldı

KDV Genel Uygulama Tebliğinde 213 sayılı Kanunun 3/B maddesine göre vergilendirmede vergiyi
doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olup, vergiyi doğuran olay ve
bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille ispatlanması
mümkün olduğu, ileri sürülen karşı delillerin işlemin gerçekliğini göstermesi halinde özel esaslar
uygulanmayacağı açıklamalarına yer verilmiştir. Ancak işlemin tarafları, ilgililer ve mükelleflerin,
delillerini bir rapora bağlamak suretiyle ve işlem ve belge ile ilgili olmak koşuluyla ileri sürmeleri
gerektiği hükmü özellikle rapora bağlamanın zorluğu da göz önüne alınarak işlemin tarafları,
ilgililer ve mükelleflerin bu delillerini işlem ve belge ile ilgili olmak kaydıyla yazı ile ileri sürebileceği
şeklinde değiştirilmiştir.

3. Öneriler

1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde yer bulmayan
ancak kanaatimizce  düzeltilmesinin/değiştirilmesinin yerinde olacağını düşündüğümüz bazı
hususlara aşağıda yer verilmiştir.

Tebliğin;

- "I/C-2.1.4.2. Matrahta Değişiklik" bölümünde verilen örnekteki tevkifat oranının (5/10) olması
gerekirken sehven (9/10) olarak belirtildiği,

- "II/G-4.1. Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri" bölümünde KDV oranları ile
ilgili 2012/4116 sayılı Kararnamenin net alanı 150 m2'ye kadar konut teslimlerinde uygulanacak
hükümlerine atıf yapılmasının gerektiği,

- "III/4.2.2. Gümüşten Mamul Eşya" bölümünde "Etibank"tan bahsetmeye gerek bulunulmadığı,

- Ekinde yer alan 14 No.lu istisna belgesi örneğinde geçen "İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ" nin tüzel
kişiliği 30/3/2014 tarihinde kaldırıldığından, yerine "İSTANBUL VALİLİĞİNE" ibaresinin kullanılması
gerektiği,

- Kanunun 13/e maddesinde; "limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava
meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran
mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat
taahhüt işlerinin" KDV'den istisna olduğu hükme bağlanmışken söz konusu "II/B-6" bölümü ile
hem konu başlığının hem de Kanun metninin "liman ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan
demiryolu hatları ... " ifadesinin Kanun metnine göre uyarlanması gerektiği,

- "II/B-9. Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi" bölümünde istisnanın
nasıl beyan edileceği ile ilgili açıklamaların yer almasının gerektiği,

- "II/Ç. DİPLOMATİK İSTİSNALAR" bölümünde bahsi geçen "takrir yöntemi" nin uygulanmasına
ilişkin açıklamaların yer alması gerektiği,
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- "II/E-5" bölümünde tüzel kişiliği son bulan "İstanbul İl Özel İdaresi" ibaresinin "İstanbul Valiliği"
olarak değiştirilmesi gerektiği,

- "IV/A-1.1. Kapsam" bölümünde "İade hakkı doğuran işlemler için yüklenilen KDV, öncelikle
indirim konusu yapılır. İndirimle giderilemeyen bir miktarın kalması halinde, kalan tutar iade hakkı
doğuran işlemin gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV olarak dikkate alınabilir." denilmektedir.
Mülga 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde ise "Yüklenilen Katma Değer Vergisi başlıklı satırlardaki
rakamlar bulunurken, yüklenilen toplam vergiler içinde, o dönemde gerçekleştirilen iade hakkı
doğuran işlemlere isabet eden kısım hesaplanacaktır. Bu hesaplama sonucu bulunacak vergi, daha
önceki beyannamelerde indirimle giderilip giderilmediğine bakılmaksızın, bu satırlarda beyan
edilecektir." hükmü yer almaktadır. Buradan hareketle iade konusu yapılan bir verginin önceki
dönemlerde kısmen veya tamamen indirim yoluyla giderilip giderilmediğine bakılıp bakılmayacağı,
dolayısıyla önceki dönemlerde indirim yoluyla giderilmiş vergilerin iade hakkının doğduğu dönem
KDV beyannamesinde yüklenilen KDV beyan edilmek suretiyle iadeye konu edilip edilemeyeceğinin
açık bir şekilde ifade edilmesi gerektiği,

- "III/B-3.6. Açıklamalı Örnek" bölümünde "Tablo:3" de yer alan örnekte Aralık dönemine ait İade
Edilebilir KDV Tutarının 10.200 değil 5.300 olması gerektiği,

düşünülmektedir.

4. Sonuç

1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliği önceki tarihlerde yayımlanmış olan tüm Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerini yürürlükten
kaldırmış ve KDV mevzuatındaki dağınıklığın giderilmesine olanak sağlamıştır. Ancak Tebliğin
yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulamada çeşitli tereddütler ve sıkıntılar yaşanmış, İdare'de bu geri
dönüşlere "1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ"i yayımlayarak cevap vermiştir.

Bununla birlikte Tebliğ'de bulunan bazı eksikliklerin giderilmesine bazı açıklamaların da
eklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Kaynakça

-3065 Sayılı KDV

-KDV Genel Uygulama Tebliği

-1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

-122 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

-39 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

----------o----------

(1) 2.11.1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(2) 16.10.2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

 

(3) 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
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(4) 26.02.2013 tarih ve 28571 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(5) 26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


