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(Temmuz 2014 Sayı 127)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN KDV İADE UYGULAMASINDA

GETİRDİĞİ YENİLİKLER/DEĞİŞİKLİKLER

Seyhan KANDEMİR

Vergi Dairesi Müdür Yrd.

1. Giriş

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

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun   ikincil mevzuatını teşkil eden unsurların en
önemlisi KDV Genel Tebliğleridir. Tebliğlerin yanı sıra sirküler, uygulama iç genelgeleri, genel
yazılar ve özelgeler de Kanunun uygulamasına yön veren diğer unsurlardır.

Tebliğin yürürlüğe girmesiyle Kanun metni ile paralel bir düzenleme yapılarak dağınık bir
görünüme sahip olan 123 adet KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bununla birlikte kaldırılan tebliğlere yapılan atıfların, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliğinin ilgili bölümlerine yapılmış sayıldığı belirtilmiştir.

Yeni Tebliğ ile ana hatlarıyla;

- Tam istisnaların kapsamı önceki tebliğlere oranla netleştirilmiş,

- Kısmi istisnalar ayrı bir bölümde ele alınarak kolay erişim sağlanmış,

- KDV iadeleri usul ve esas açısından yeniden gözden geçirilerek, ibrazı gereken belgeler de dahil
olmak üzere uygulamaya yön verilmiş,

- Hizmet karakterli bazı istisnalar için proje uygulaması getirilmiş,

- İndirimli teminat uygulamasının kapsamı genişletilerek, şartları yeniden belirlenmiş,

- Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) uygulamasından daha fazla mükellefin yararlanması amacıyla
koşullar hafifletilmiş,

- Özel esaslara tabi tutulma ve özel esaslardan çıkış,

hususlarında önemli değişiklikler yapılmıştır.

Biz bu yazımızda Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin iade hakkı doğuran işlemlerde
diğer bir ifadeyle KDV iadesinin usul ve esaslarında getirmiş olduğu yenilikler ve değişiklikler
hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

2.İade Hakkı Doğuran İşlemler

2.1. KDV Tevkifat Uygulaması
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117 seri no.lu KDV Genel Tebliğinde    bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin tesliminde
tevkifat uygulamasının kapsamında çinko oksit teslimlerine değinilmezken yeni Tebliğde söz
konusu teslimlerde kısmi tevkifat kapsamına alınmış bulunmaktadır.

Külçe metal, bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünleri, hurda ve atık, metal, plastik, lastik,
kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde, pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile
ham post ve deri, ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde, başka bir ifadeyle mal teslimlerine dayalı
tevkifatlı işlemlerden doğan KDV'nin mahsuben iadesinde (önceki uygulamada limitin üstünde yer
alan tutar için teminat, YMM raporu veya VİR aranırken) miktarına bakılmaksızın incelemesiz
teminatsız iade uygulamasına geçilmiş bulunmaktadır.

2.2. Mal İhracı

3065 sayılı Kanunun 11/1-a maddesi uygulaması ile ilgili olarak Tebliğde;

- Uluslararası taşımacılığa ilişkin olarak deniz ve hava taşıma araçlarına yapılan akaryakıt ve
kumanya teslimlerinde gümrük (çıkış) beyannamesi ibrazının zorunlu olduğu,

- Gümrüksüz satış mağazalarının gerçekleştirdikleri mal teslimleri ile bu mağazalara yapılan
teslimlerin KDV'den müstesna olduğu,

- Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimlerinin, kargo şirketi adına
düzenlenen, malı yurt dışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü
tarafından elektronik ortamda onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik
edileceği,

- NATO ülkelerinde askeri teçhizat ve malzemenin transit-ithalat-ihracat işlemleri için düzenlenen
Form 302 belgesinin, bu belge ile yapılan ihracat teslimlerinde gümrük beyannamesi yerine
kullanılmasının mümkün olduğu,

- Serbest bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde, gümrük beyannamesinin düzenlenmediği
hallerde, malın serbest bölgeye giriş işlemlerinin tamamlanarak serbest bölgeye vasıl olduğu
tarihin ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edileceği ve bu tarihin, malların serbest bölgeye
girişinin yapıldığını gösteren serbest bölge işlem formunun ilgili idare tarafından onaylandığı tarih
olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

2.3. Hizmet İhracı

Tebliğ hizmet ihracından kaynaklanan KDV iade taleplerinde önemli sayılacak değişikliklere
gitmiştir. Öncelikle hizmet ihracatında döviz alım belgesi aranılması zorunluluğu, ödeme belgesi
(dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) ibrazı şeklinde
değiştirilmiştir. İkinci olarak hizmet ihracatına ilişkin nakden iadelerin miktarına bakılmaksızın
vergi inceleme raporuna göre yerine getirilmesi esası benimsenmiştir. Son olarak hizmet ihracatına
ilişkin mahsuben iadelerde, 5.000 TL'yi aşan kısmın iadesinin vergi inceleme raporu veya YMM
tasdik raporuna göre yerine getirilmesi şeklinde düzenleme yapılmıştır.

2.4. Bavul Ticareti

Bavul ticareti olarak adlandırılan ve Kanunun 11/1-a maddesine istinaden Türkiye'de ikamet
etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda satılan malların bedelleri toplamının alt limiti 600
TL'den 2.000 TL'ye yükseltilerek iade taleplerinde döviz alım belgesi ibraz zorunluluğu
kaldırılmıştır. Özel fatura konusu malların, yurt dışına çıkarılmasına ilişkin süre, daha önce fatura
tarihinden itibaren 3 ay iken, fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren 3 ay şeklinde yeniden
belirlenmiştir. Söz konusu istisnaya dayanan işlemler beyannamede daha önce matraha dahil edilip
aynı zamanda indirim hesaplarına yazılırken, yeni düzenlemeyle tam istisna kapsamındaki işlem
olarak beyan edilmesi uygulamasına geçilmiştir.
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2.5. Yolcu Beraberi Eşya

3065 sayılı Kanunun (11/1-b) maddesine göre, Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak
Türkiye dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV'nin iadesinde ise Tebliğde;

- Faturada yer alan bilgileri taşımak kaydıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazları tarafından
üretilen belgelerin de fatura yerine kullanılabileceği,

- ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede yer alan mallar hariç, yolcu beraberinde götürülebilecek her
türlü mal teslimi için uygulama kapsamında işlem yapılabileceği,

- Malın çıkışı esnasında gümrük memurlarının malı fiziki olarak inceleyeceğine dair ifade çıkarılarak
fatura nüshalarının Türk gümrük kapılarında görevli bulunan gümrük memurlarına onaylatılmasının
yeterli görüldüğü,

- Yetki Belgesi sahibi aracı firmalara, sadece Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak
yapılan satışlarla ilgili aracılık faaliyetinde bulunabileceği, aracı firmaların 500.000 TL olan asgari
özkaynak tutarının 1.000.000 TL'ye yükseltildiği, verilen yetki belgelerinin beş yıl süreyle geçerli
olmak üzere verilebileceği,

hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

2.6. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna

Bu kapsamda iade talebinin yabancı yapımcıların Kültür ve Turizm Bakanlığından aldıkları çekim
izin süresinin dolmasının yanı sıra sinematografik eserlerin çekiminin tamamlanması sonrasında,
ilgili vergi dairesine verilecek bir dilekçe ile yapılacağı belirtilmiştir.

2.7. İhraç Kayıtlı Mal Teslimi

Tecil-terkin uygulamasından imalatçı vasfını haiz satıcılar yararlanabileceği belirtilerek imalatçı
tanımına girmeyenler (Katılım bankalarının, Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret
Şirketlerine ihraç kayıtlı teslimde bulunan tedarikçiler) tarafından ihraç kayıtlı mal teslim edilmesi
uygulamasına son verilmiştir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve
işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi biri imalatçı belgesi olarak kabul edilerek
zirai üretim yapanların da imalatçı sayılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

İmalatçı belgesindeki üretim konusu malların tamamının fason olarak imal ettirilmesinin, ihraç
kaydıyla teslime engel olmayacağı, bedelsiz olarak yurt dışına gönderilen malların imalatçıları
tarafından ihracatçılara tesliminde de 11/1-c kapsamında tecil-terkin uygulanabileceği
düzenlenmiştir.

İhracatçının süresinde ihraç edemediği mallara yönelik olarak imalatçıya ödediği KDV'yi en erken
ihraç süresinin (ek süre verilmişse bu süre) sona erdiği tarihi takip eden günün dahil olduğu
dönem içinde ve nihai olarak o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapması
imkânı getirilmiştir.

İhraç kaydıyla teslimler nedeniyle tecil edilen verginin terkininde indirilecek KDV listesi
aranılmayacağı, ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla
telafisinin tercih edilmesi halinde, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarının, ihracatın
gerçekleştiği dönem beyannamesinde indirim konusu yapılacağı ve bu işlem için indirilecek KDV
listesinin verilmeyeceği belirtilmiştir.

2.8. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB)

KDVK'nın geçici 17'nci maddesi kapsamında DİİB sahibi mükelleflere, dahilde işleme rejimi
kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddeleri teslim edecek satıcıların
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imalatçı olmaları şartının aranmayacağı, KDV mükellefi olmalarının yeterli görüldüğü, DİİB
sahiplerinin, geçici 17'nci madde kapsamında mal alarak ürettikleri malları yine geçici 17'nci
madde kapsamında teslim edebilecekleri, önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle
vücuda getirilen ve dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren
maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde
veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılmasının mümkün olduğu, ancak bu uygulama
kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebinin DİİB kapatılmadan yerine
getirilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın alınan girdileri kullanarak vücuda getirdiği
ürünü ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu girdi
veya eşdeğer eşyasını temin etme hakkı kazanan mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere
ilişkin KDV'yi, başlangıçta iade olarak talep etmesinin mümkün bulunmadığı, iade edilecek KDV'nin
hesabının eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden
sonra yapılacağı, bu durumda iade edilecek KDV'nin, ihracata genel vergi oranı uygulamak
suretiyle bulunacak tutardan, DİİB kapsamında girdi temininde ödenmeyen KDV tutarının
düşülmesi suretiyle bulunan tutarı aşamayacağı ifade edilmiştir.

2.9. Hava, Deniz ve Demiryolu Araçlarının Tadil, Bakım, Onarım, İmal, İnşası

Tebliğin getirdiği en önemli yeniliklerden biri de hizmet karakterli iade türlerinde proje
uygulamasına geçilmesidir. Hava, deniz ve demiryolu araçlarının tadil, bakım, onarım, imal, inşası
ile ilgili istisna uygulaması da projeye bağlı ve sadece proje kapsamında yer alan mal ve
hizmetlerle sınırlı olarak uygulanacak hale getirilmiştir.

Bu kapsamda tadil, onarım ve bakım yapılacak her bir araca ilişkin olarak hazırlanan proje
kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girildikten sonra vergi dairesine
istisna belgesi almak için başvuruda bulunulacağı, vergi dairesi tarafından durumu, iştigal konusu,
aracın mahiyeti göz önüne alınarak değerlendirme sonucunda şartları taşıyan mükelleflere;
elektronik olarak sisteme girilen hizmetlerle ve projede öngörülen süreyle sınırlı olmak üzere vergi
dairesi tarafından istisna belgesi verileceği, istisna kapsamında hizmet alanların, istisna belgesinin
bittiği tarih itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorunda olduğu, vergi
dairesinin istisna belgesinde yer alan hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup
doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatacağı hüküm altına
alınmıştır.

Önceki uygulamada 200 TL ye kadar teminatsız/incelemesiz nakden iade imkanı varken Tebliğle
nakden iade taleplerinin miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporuna göre yerine getirileceği,
mahsuben iadelerde ise 5.000 TL'yi aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM tasdik
raporuna göre yerine getirileceği belirtilmiştir.

2.10. Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler

Tebliğde liman ve hava meydanı (alanı) tanımları netleştirilmek suretiyle bu husustaki kavram
karmaşasına son verilmiştir. İstisna kapsamındaki hizmetin nev'inin yanı sıra, hangi deniz veya
hava taşıma aracı için verildiğinin faturada gösterilmesinin şart olduğu, nakden iade taleplerinin
miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporuna göre yerine getirileceği ifade edilmiştir.

2.11. Petrol Arama Faaliyetleri

Diğer istisna türlerinden farklı olarak istisna belgesinin Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM)
tarafından verileceği, istisna kapsamında münhasıran petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak
üzere sarf malzemesi niteliğinde olan malzemeler ile hizmet alımında bulunan ilgili kişi ve
kuruluşlarca, bu mal ve hizmetlere ilişkin fatura bilgilerini içeren bir listenin hazırlanacağı,
faturanın düzenlendiği ayı takip eden ayın 10 uncu gününe kadar Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne
verileceği, PİGM tarafından bu listenin yedi gün içinde incelenerek onaylanması gerektiği, yurt
içinden istisna kapsamında vasıta, akaryakıt ve demirbaş alımından önce, PİGM'den ön izin
alınması gerektiği bu Tebliğle hüküm altına alınmıştır.
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2.12. Boru Hattı ile Taşımacılık Yapanlara Bu Hatların İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna

Uygulamadan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen belge sahibi taşımacıların
yararlanabileceği, teslim ve hizmetlerin, münhasıran bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin
olması gerektiği belirtilerek istisna uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir.

2.13. Altın, Gümüş, Platin Arama, İşletme, Zenginleştirme, Rafinaj Faaliyetleri

Kıymetli maden arama faaliyetlerinde öteden beri uygulanmakta olan önce öde sonra al
sisteminden vazgeçilerek istisna uygulaması projeye bağlanmıştır. İstisna uygulaması proje
kapsamındaki alımlarla sınırlandırılmıştır. Hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin
listenin elektronik ortamda sisteme girilmesinden sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için
başvuruda bulunulacağı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan belge üzerine şartları
taşıyanlara, elektronik olarak sisteme girilen mal/hizmetlerle ve proje süresiyle sınırlı olmak üzere
vergi dairesi tarafından istisna belgesinin verileceği belirtilmiştir. Rafinaj faaliyetinde bulunan
firmalara ise yaptıkları işlemler rafinaj faaliyeti sayılan firma olduğu tespit edildikten sonra vergi
dairesince istisna belgesi verilmesi hükmolunmuştur. İstisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla vergi
dairesine ibraz edilerek kapattırılmasının zorunlu olduğu vurgulanmıştır.

2.14. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri

Yatırımın, teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesinin, satıcıların KDV iade
taleplerinin sonuçlandırılmasına engel teşkil etmediği açık bir şekilde ifade edilmiş bulunmaktadır.

İstisna belgesi talep eden ilgili birim, kurum ve kuruluşun başvuru anında KDV mükellefiyetinin
bulunması durumunda bunlar adına, mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise varsa KDV
mükellefi iktisadi işletmesine istisna belgesinin verileceği belirtilmiştir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatın ilgili birim, kurum ve kuruluşun
veya iktisadi işletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu durumun satın almanın
gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi
şartıyla indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanma şartının yerine getirilmiş sayılacağı
hükmedilmiştir.

2.15. Limanların ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesi

Liman tanımı için KDV Kanunu'nun 13/b maddesine atıf yapılarak inşa, yenileme veya genişletme
işini yapanın kiracı, işletme hakkı sahibi veya malik olup olmamasının istisna uygulamasını
etkilemeyeceği vurgulanmıştır.

Burada da istisna uygulaması projeye bağlanmış olup hazırlanan proje ilgili birime veya makama
onaylatılarak proje kapsamında alınacak mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme
girileceği belirtilmiştir.

Tebliğ öncesi uygulamada nakden iade talepleri için belirlenmiş olan 4.000 TL'lik alt limitten
vazgeçilerek nakden iadenin miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporuna göre yerine
getirileceği, belgelerin tamam olması şartıyla herhangi bir limit olmaksızın mahsuben iade
taleplerine ise, 5.000 TL'lik limit getirilerek bu tutarı aşan kısmın mahsuben iadesinin teminat,
vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporuna göre yerine getirileceği hükmü getirilmiştir.

2.16. Tarım Ürünleri Senetlerinin İlk Teslimi

Tebliğle tarım ürünleri senetlerinin ilk teslimine ilişkin istisna uygulama usul ve esasları
belirlenmiştir. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'na    göre düzenlenen ürün
senetlerinin, ihtisas/ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi KDV'den istisna olduğu, tam istisna
mahiyetinde olup KDV mükellefiyeti bulunan ürün sahipleri tarafından bu teslimle ilgili olarak
yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının mükelleflere talepleri doğrultusunda
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iade edilebileceği, iade talebinde bulunulması durumunda ilk teslim olduğunun tevsiki için
ihtisas/ticaret borsasından alınacak yazının da ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

2.17. Uluslararası Taşımacılık

Uluslararası taşımacılık işinin Ro-Ro gemileri vasıtasıyla ve dorse (römork) kullanılarak yurt içi ve
yurt dışında farklı çekicilerle gerçekleştirilmesinin de mümkün olduğu belirtilerek, 60 No'lu KDV
Sirkülerindeki taşımacılık istisnası ile ilgili açıklamalar Tebliğe eklenmiş olup uluslararası taşımacılık
işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde kullanılacak tevsik edici belgeler netleştirilmiştir.

2.18. Diplomatik İstisna

Uluslararası kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetler Diplomatik temsilciliklere yapılan teslim ve
hizmetlere paralel hale getirilerek Fahri Konsolosların istisnadan faydalanamayacağı açık bir
şekilde ifade edilmiştir.

2.19. Engellilere Araç-Gereç Teslimi

Tebliğ öncesinde ihtilaflara konu olan ve özelgelerle yapılan açıklamalarla kapsamı belirlenmiş olan
söz konusu istisnanın münhasıran engelliler tarafından kullanımı için üretilmiş olan araç ve
gereçleri kapsadığı belirtilerek engellilerin binek otomobili alımında KDV istisnası uygulanmayacağı
hüküm altına alınmıştır.

2.20. Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projelerde İstisna

Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler kapsamında alınacak mal veya
hizmet alımları ile ilgili istisna uygulaması sadece proje kapsamında yer alan mal ve hizmetlerle
sınırlı olarak uygulanacak hale getirilmiş olup proje süresiyle sınırlı olarak istisna belgesi verileceği
hüküm altına alınmıştır.

2.21. Büyük ve Stratejik Yatırımlar

3065 sayılı Kanun'un geçici 30'uncu maddesine göre büyük ve stratejik yatırımlarda istisna
uygulaması hüküm altına alınmış olmakla birlikte Maliye Bakanlığı istisna ve iade uygulamasının
usul ve esaslarını herhangi bir tebliğle belirlemiş değildi. Tebliğ ile söz konusu istisnanın nasıl
uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, istisna münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye,
hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkin olup 31/12/2023 tarihine kadar uygulanacaktır. İşlemlerin
yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleşmesi zorunlu olup asgari 500 milyon TL tutarında sabit
yatırım olmalıdır. İlgili takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV ise izleyen
yıl talep edilmesi kaydıyla iade konusu yapılacaktır.

3. Ortak Hususlar

3.1. Azami İade Edilebilecek KDV

Daha önce 119 seri no.lu KDV Genel Tebliğinde   indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV
iadesi ile sınırlı olarak düzenlenmiş olan azami iade edilebilecek KDV tüm iade türlerini kapsayacak
şekilde genişletilmiştir. Buna göre iade edilecek KDV, ilgili dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere
ait bedelin %18'ini aşamayacak, doğrudan yüklenimler nedeniyle bu tutardan fazla iade talebinde
bulunulması halinde aşan kısmın iadesi münhasıran VİR sonucuna göre yerine getirilebilecektir.

3.2. İhraç Kayıtlı Teslimlerde İhracatçının Alabileceği KDV İadesi

3065 sayılı Kanun'un 11/1-c ve geçici 17'nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla mal alan
ihracatçının doğrudan girdiler nedeniyle yüklendiği KDV bulunmadığından yalnızca genel giderler
ve amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde
bulunabilmektedir. Tebliğ ile ihracatçının iade talebinde bulunabileceği tutarın ihracat bedeline
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genel vergi oranı uygulanması sonucu hesaplanan tutar ile ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden
hesaplanan KDV arasındaki farkı aşamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yine DİİB kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 11/1-c
kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarının, ihraç kayıtlı
teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı
girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamayacağı
belirtilmiştir.

3.3. Vergi Dairelerince Takip Edilen Amme Alacaklarına Mahsup

Tebliğin getirdiği önemli yeniliklerden birisi  de  devlete  ait  olup  vergi  dairelerince takip edilen
tüm amme alacaklarına mahsup imkanının getirilmiş olmasıdır. Önceki tebliğlerde vergi
dairelerince takibi yapılan vergi borçları ile sınırlı olan mahsup uygulaması takibi vergi dairelerince
yapılan ve devlete ait olan trafik para cezaları, madenlerden devlet hakkı, yıllık harçlar gibi amme
alacaklarına da şamil hale getirilmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte takip ve tahsili belediyeler
tarafından yürütülen Emlak Vergi borcuna mahsup imkanı ise Tebliğin yürürlük tarihi itibariyle
kalmamaktadır.

Mahsubun yapılması ile ilgili olarak vergi  dairelerine  süre  kısıtlaması  getirilmiştir. Tebliğe göre
mahsup talebi, belgelerin tamamlanıp KDV iadesi kontrol raporunun geldiği tarihte olumsuzluk
tespit edilmeyen tutar itibarıyla, gerekli bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden 10 gün
içinde gerçekleşecektir.

3.4. İthalde Alınan Vergilere Mahsup

İthalde alınan vergilere mahsup taleplerinde de vergi dairelerine işlemlerin yapılması için 10
günlük bir süre öngörülmüştür. Buna göre mahsup tutarını gösteren muhasebe işlem fişi talep
tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili gümrük saymanlığına gönderilecektir.

3.5. SGK Prim Borçlarına Mahsup

Cari dönem SGK prim borçlarına mahsubunu isteyen mükelleflerin mahsup dilekçesi ve iade
talebinde aranan belgeleri verilmesi mümkün olan en erken tarihte, fakat en geç KDV
beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar vergi dairelerine intikal ettirmeleri gerektiği
hüküm altına alınmıştır.

3.6. KDV İade Alacağının Üçüncü Kişilere Nakden/Mahsuben İadesi

İade alacağının üçüncü kişilere nakden veya mahsuben ödenmesinin talep edilmesi halinde,
nakden iadeye ilişkin düzenlemelerin geçerli olduğu, talebin, alacağın açık bir şekilde kime temlik
edildiğini içeren, noter tarafından onaylanmış/düzenlenmiş alacağın temliki sözleşmesine
dayanarak yapılacağı belirtilmiştir.

3.7. İncelemesiz ve Teminatsız KDV İade Alt Limiti

84 seri no.lu KDV Genel Tebliği   ile belirlenen ve iade hakkı doğuran diğer işlemlerde de ağırlıkla
uygulanan incelemesiz ve teminatsız nakden/mahsuben iade alt limiti 4.000 TL'den 5.000 TL'ye
yükseltilmiştir.

Bununla birlikte iade için belirlenen limitin, bir vergilendirme dönemine ait iade taleplerinin
tamamı bakımından geçerli olduğu Tebliğde hüküm bulmuştur. Buna göre aynı dönemde örneğin
hem mal ihracından kaynaklanan hem de indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade
edilecek KDV beyanı bulunan bir mükellefin incelemesiz ve teminatsız alabileceği KDV 5.000 TL ile
sınırlanmış bulunmaktadır.

3.8. YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler
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YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten
itibaren 6 ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmemesi halinde, söz konusu teminatın
inceleme sonucuna göre çözüleceği hüküm altına alınmıştır. Bu süreye mazeretleri haklı nedenlere
dayanmak şartıyla, vergi dairesince 6 ay ek süre verilebileceği belirtilmiş bulunmaktadır.

Aynı döneme ilişkin farklı işlemlerden kaynaklanan iade talepleri için tek YMM raporu
düzenlenebileceği, bir takvim yılını aşmamak ve her bir döneme ilişkin bilgi ve hesaplamaların ayrı
ayrı yer alması kaydıyla birden fazla dönemi kapsayan tek YMM raporu verilmesinin de mümkün
olduğu belirtilmiştir.

3.9. Teminat Karşılığı İade

Adi ortaklık ve iş ortaklıkları adına yapılacak iadelerde teminat mektubunun ortaklardan biri adına
düzenlenmesinin yeterli olduğu Tebliğde yer bulmuştur.

Mükellef tarafından teminat çözümünün YMM raporuyla yapılacağı belirtilmediğinden incelemeye
sevk edilmesi halinde sonradan YMM raporuyla teminatın çözümünü engellemeyeceği inceleme
elemanına teminatın YMM raporuyla çözüldüğünün bildirileceği belirtilmiştir.

Yine teminat karşılığı nakden iade taleplerinin de vergi dairelerince 10 gün içinde yerine
getirileceği belirtilerek süre kısıtlaması getirilmiştir. Bu sürenin ise nakit iade talebine ilişkin
dilekçenin, teminatın, ibrazı gerekli diğer belgelerin tamamlanıp, KDVİRA sistemi tarafından "KDV
İadesi Kontrol Raporu"nun üretilmesinden, varsa yapılması gereken teyitlerin (örneğin, mal
ihracatında gümrük beyannameleri ve usulüne uygun olarak gösterilmiş teminat mektupları ile
varsa onaylı özel faturaların teyidi) yapılmasından sonra başlayacağı belirtilmiştir.

3.10. Vergi İnceleme Raporu ile İade

Tebliğde iade taleplerinin hangi durumlarda Vergi İnceleme Raporu (VİR) sonucuna göre yerine
getirileceği belirtilmiştir. Mükellefin inceleme yapılmasını istemesi, iade rakamı belirlenen miktarı
aştığı halde teminat gösterilmemesi veya iadenin YMM tasdik raporu ile alınacağının beyan
edilmemesi, iade işleminin gerçekleştirilmesi için münhasıran vergi inceleme raporuna ihtiyaç
duyulması durumlarında iade talepleri VİR sonucuna göre yerine getirilecektir.

3.11. İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması

Mükelleflerin, nakden veya mahsuben iade talebi yerine yüklendikleri vergileri indirim yoluyla
giderme tercihinde bulunabilecekleri, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik
eden belgelerin beyanname ekinde ibraz etmeleri gerektiği ifade edilmiştir. İadesi talep edilen
tutarın kısmen iade alınıp kısmen indirim yoluyla giderilmesinin mümkün olmayacağı ayrıca,
mükelleflerin iadeye ilişkin düzeltme fişi düzenlenene kadar yazılı olarak, tercih değişikliğiyle söz
konusu KDV'yi indirim yoluyla telafi etme talebinde bulunmalarının da mümkün olduğu Tebliğde
yer bulmuştur.

3.12. Elektronik Ortamda Gönderilen Listeler

Elektronik ortamda gönderilen listelerin kağıt ortamında YMM KDV iadesi tasdik raporlarına
eklenmesi hususunda belirsizlik Tebliğde açıklama yapılmak suretiyle giderilmiştir. Buna göre söz
konusu listelerin YMM raporlarına eklenmesi zorunlu olmayıp, internet vergi dairesi liste alındısının
eklenmesi yeterli görüldüğü hüküm altına alınmıştır.

Mükellef talebinin KDV Kanunu'nun 11/1-c ve geçici 17'nci maddeleri kapsamında tecil-terkinden
ibaret olması halinde indirilecek KDV listesinin verilme zorunluluğu bulunmadığı açık olarak ifade
edilmiştir.

3.13. İndirilecek KDV Listelerine Yapılacak Girişler

İndirilecek KDV listesine fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belgenin ayrı ayrı
kaydedileceği, aynı mükelleften yapılan alımların belge bazında bu listelere ayrı ayrı girileceği
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belirtilmiştir.

3.14. KDV İade Hesaplama Tablosu

İadesi talep edilen KDV ile ilgili istenilen belgeler arasına iade hesaplama tablosu da eklenmiş
bulunmaktadır. İade edilecek KDV'nin nasıl hesaplandığı, genel giderler ile amortismana tabi
iktisadi kıymetlerden ne oranda pay verildiğinin net olarak gösteren iade hesaplama tablosu Tebliğ
ile getirilen yeniliklerden biri olarak hayata geçmiş bulunmaktadır.

3.15. KDVİRA Raporu

Daha önce sirküler, iç genelge ve duyurularla uygulama alanı bulan KDVİRA kontrol raporu (risk
analiz merkezince KDV listelerine dayanılarak oluşturulan rapor) tüm iadeler için tebliğ
düzenlemesi şeklinde mevzuata girmiş bulunmaktadır.

4. Sonuç

1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliği önceki tarihlerde yayımlanmış olan tüm KDV Genel Tebliğlerini tek bir metin altında
toplayarak yürürlükten kaldırmıştır.

Muhtelif tebliğlerde farklı tutarlar olarak belirlenen, 84 seri no.lu KDV Tebliğinin yürürlüğe girdiği
01.12.2001 tarihinden beri başta ihracat istisnasından kaynaklanan KDV iadelerinde de 4.000 TL
olarak uygulanan incelemesiz/teminatsız  alt limit, tüm iade türleri itibariyle 5.000 TL'ye
yükseltilmiştir.

Tebliğ azami iade edilebilecek KDV uygulamasını tüm iade türleri için genişletmiş, devlete ait olup
vergi dairelerince takip edilen tüm amme alacaklarına mahsup imkanını getirmiş mahsup
taleplerinde belgeler ve muhteviyatının tamam olması durumunda vergi dairesinin 10 gün içinde
iadeyi yapmak zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.

İade hakkı doğuran işlemlerde de önemli değişikliklere gidilmiştir.

Tam istisnaların kapsam ve sınırları netleştirilmiş, bazılarının (hava, deniz ve demiryolu araçlarının
tadil, bakım, onarım, imal, inşası ve yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek
projeler) iade usul ve esasları gözden geçirilerek proje uygulaması gibi yeni uygulamalar
getirilmiş, bazılarında (tarım ürünleri senetlerinin ilk teslimi ve büyük ve stratejik yatırımlar) ise
uygulama ilk defa olarak düzenlenmiştir.

Hizmet karakterli işlemlerde limite bağlı kalmaksızın münhasıran nakden iadeyi vergi inceleme
raporuna bağlamış, mahsuben iadede ise limitlerin üstünde kalan kısım için teminat, vergi
inceleme raporu veya YMM raporu şartı getirilmiştir.

Mal teslimine dayalı kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan KDV iadelerinde
incelemesiz/teminatsız mahsuben iade hakkı getirilmiştir.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde bazı istisnalar (ürün senetlerinin ihtisas/ticaret
borsaları aracılığıyla ilk teslimi gibi) itibariyle beyan usulünün gösterilmemiş olması, Kanun metni
değiştiği halde (limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları gibi) Tebliğde bu durumun atlanmış
olması gibi eksiklikler bulunmakla birlikte KDV mevzuatındaki mevcut dağınıklığın giderilmesi ve
uygulama da birliğin sağlanması açısından önemli bir boşluğu doldurduğunu söyleyebiliriz.

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

 

(1) 2.11.1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazete.
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(2) 14.4.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete.

 

(3) 17.2.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete.

 

(4) 23.6.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete.

 

(5) 23.11.2001 tarih ve 24592 sayılı Resmi Gazete.

 


