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İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi

İade Talebinde Aranan Belgeler

Hızlandırılmış İade Sistemi

İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması

Diğer Hususlar

İade Yöntem ve Usulleri

İade Tutarının Hesabı

Genel Esaslara Göre  
KDV İade Uygulaması
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İade Tutarının Hesabı

İadesi gereken KDV’nin hesabında
• İade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine 

giren (yüklenilen KDV) ve
• İndirilmeyen KDV tutarları
dikkate alınır.

İşlemin bünyesine giren KDV, teslim 
işlemlerinde;
• Malın üretimi, iktisabı, muhafazası ve 

teslimi,
Hizmet işlemlerinde ise;
• İfa edilen hizmetin meydana getirilmesi ile 

doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan 
harcamalar nedeniyle

Yüklenilen KDV’den oluşur.
(KDV’nin, iade hakkı doğuran işlemlerin 
gerçekleştiği dönemde ortaya çıkmış olması 
şart değildir; önceki alımlar-giderler 
nedeniyle de ödenen/borçlanılan KDV’de bu 
tutara dahildir.)
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İade Tutarının Hesabı

İadesi gereken KDV’nin hesabında
• İade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine 

giren (yüklenilen KDV) ve
• İndirilmeyen KDV tutarları
dikkate alınır.

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 alınır.
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İade Tutarının Hesabı

İadesi gereken KDV’nin hesabında
• İade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine 

giren (yüklenilen KDV) ve
• İndirilmeyen KDV tutarları
dikkate alınır.

Dolayısıyla yüklenilen KDV;
• İade hakkı doğuran işlemle 

ilişkilendirilebilen alış ve giderler,
• Genel imal ve genel idare giderleri ile
• Amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) 

için yapılan harcamalara
ilişkin KDV’lerden oluşur.

Bir vergilendirme döneminde iade konusu 
yapılabilir KDV (azami iade edilebilir 
vergi);
• Kural olarak o dönemdeki iade hakkı 

doğuran işlemlere ait bedelin %18’i (genel 
KDV oranı) olarak hesaplanan miktardan 

fazla olamaz.

Ancak, doğrudan yüklenimler nedeniyle 
bu tutardan fazla iade talebinde 
bulunulması halinde, aşan kısmın iadesi 
münhasıran vergi inceleme raporu 
sonucuna göre yerine getirilir. 
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İşlemin Bünyesine Giren Verginin Hesabına Dahil Edilecekler
İade hakkı doğuran işlemle ilgili talep edilecek 
KDV tutarı;
• İade hakkı doğuran işlemin doğrudan 

girdisini oluşturan mal ve hizmetler,
• İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği 

döneme ilişkin telefon, kırtasiye, posta, 
ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, 
büro malzemeleri, muhasebe, reklam, 
temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve 
genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran 
işleme isabet eden kısım,

• İade hakkı doğuran işlemde kullanılan 
ATİK’in alımı,

nedeniyle yüklenilen KDV’den oluşur.

İade tutarının hesaplanmasında;

1. Önce işlemin bünyesine doğrudan giren 
harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV 
dikkate alınır.

2. Daha sonra ilgili dönem genel imal ve 
genel idare giderleri için yüklenilen 
KDV’den pay verilir.

3. Bu şekilde hesaplanan tutarın, azami iade 
edilebilir KDV tutarını aşmaması halinde, 
bu tutar ile azami iade edilebilir KDV tutarı 
arasındaki farka isabet eden tutar kadar 
ATİK’ler dolayısıyla yüklenilen KDV’den 
iade hesabına pay verilir.
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İşlemin Bünyesine Giren Verginin Hesabına Dahil Edilecekler
İade hakkı doğuran işlemle ilgili talep edilecek 
KDV tutarı;
• İade hakkı doğuran işlemin doğrudan 

girdisini oluşturan mal ve hizmetler,
• İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği 

döneme ilişkin telefon, kırtasiye, posta, 
ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, 
büro malzemeleri, muhasebe, reklam, 
temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve 
genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran 
işleme isabet eden kısım,

• İade hakkı doğuran işlemde kullanılan 
ATİK’in alımı,

nedeniyle yüklenilen KDV’den oluşur.

İade tutarının hesaplanmasında;

1. Önce işlemin bünyesine doğrudan giren 
harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV 
dikkate alınır.

2. Daha sonra ilgili dönem genel imal ve 
genel idare giderleri için yüklenilen 
KDV’den pay verilir.

3. Bu şekilde hesaplanan tutarın, azami iade 
edilebilir KDV tutarını aşmaması halinde, 
bu tutar ile azami iade edilebilir KDV tutarı 
arasındaki farka isabet eden tutar kadar 
ATİK’ler dolayısıyla yüklenilen KDV’den 
iade hesabına pay verilir.

İade hakkı doğuran işlemle ilgisi 
bulunmayan giderler dolayısıyla 
yüklenilen KDV iade hesabına
dahil edilmez.

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması
ATİK nedeniyle yüklenilen KDV’den iade 
hesabına pay verilebilmesi için;
• ATİK’lerin iade hakkı doğuran işlemlerde 

kullanılması 
gerekir.

ATİK’lerin bizzat mükellef tarafından imal 
ve inşa edilmesi halinde ise;
• İmal ve inşa sırasında yüklenilen KDV’den, 

ATİK’lerin aktife alınıp iade hakkı doğuran 
işlemlerde fiilen kullanılmaya başlandığı 
dönemden itibaren 

iade hesabına pay verilebilir.

İhraç kaydıyla mal alan ihracatçının 
ödemediği KDV’yi iade olarak talep etmesi 
mümkün olmayıp, varsa genel giderler ve 
ATİK’ler nedeniyle iade talep etmesi 
mümkündür;
• Bu durumda 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 aşamaz.
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Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması
İhraç kaydıyla mal alan ihracatçının 
ödemediği KDV’yi iade olarak talep etmesi 
mümkün olmayıp, varsa genel giderler ve 
ATİK’ler nedeniyle iade talep etmesi 
mümkündür;
• Bu durumda 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 aşamaz.

ATİK dolayısıyla yüklenilen KDV’den  
iade hesabına pay verildiği durumlarda;
Bir vergilendirme döneminde iade konusu 
yapılabilir KDV, kural olarak o dönemdeki 
iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin 
%18’i olarak hesaplanan tutardan fazla 
olamaz.

Azami Sınır Nedeniyle İade Edilmeyen KDV’nin Durumu
Azami iade edilebilir vergi sınırı nedeniyle, 
yüklenilen vergilerden;
• Doğrudan yüklenimler nedeniyle bu tutarı 

aşan kısmının iadesi münhasıran vergi 
inceleme raporu sonucuna göre

yerine getirilir.

Ancak genel giderler ve ATİK nedeniyle 
yüklenilen vergilerden;
• İlgili dönemde iade konusu yapılamayanların 

sonraki dönemlerde genel esaslara göre iade 
edilebileceğine 

ilişkin eski uygulama ve düzenlemeden 
vazgeçilmiştir.
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İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi

İade Talebinde Aranan Belgeler

Hızlandırılmış İade Sistemi

İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması

Diğer Hususlar

İade Yöntem ve Usulleri

İade Tutarının Hesabı

Genel Esaslara Göre  
KDV İade Uygulaması
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Mahsup Yoluyla İade
Mükellefler KDV iade alacaklarını;
• Kendilerinin,
• Ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, 

kollektif ve adi komandit şirketlerde 
ortakların (komandit şirketlerde sadece 
komandite ortakların) 

borçlarına mahsup edebilirler.
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Mahsup Edilebilecek Borçlar
• Vergi dairelerince takip edilen amme 

alacakları
• İthalde alınan vergiler
• SGK prim borçları

İade alacağının, vergi dairelerine olan 
bütün borçlara (Devlete ait olup vergi 
dairelerince takip edilen tüm amme 
alacaklarına) mahsubu suretiyle iadesi talep 
edilebilir.

Vergi dairelerine olan borçlara mahsup 
talebi, gerekli bilgi ve belgelerin 
tamamlandığı tarihi takip eden 10 gün 
içinde tamamlanır.
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Mahsup Edilebilecek Borçlar
• Vergi dairelerince takip edilen amme 

alacakları
• İthalde alınan vergiler
• SGK prim borçları

İade alacağının ithalde alınan vergilere 
mahsubu için, ilgili gümrük idaresinden 
mükellefin vergi dairesine hitaben yazılan ve 
ithalde alınan vergiler ile varsa gecikme 
faizi, zam ve ceza tutarları ile ödemenin 
yapılacağı gümrük muhasebe birimi ve 
hesap numarasını belirtilen bir yazı yazılır.

Mahsup tutarını gösteren muhasebe işlem 
fişi tarihinden itibaren 10 gün içinde ilgili 
gümrük muhasebe birimine gönderilir.
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Mahsup Edilebilecek Borçlar
• Vergi dairelerince takip edilen amme 

alacakları
• İthalde alınan vergiler
• SGK prim borçları

İade alacağının SGK’ya olan borçlara 
(sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi 
ve idari para cezası ve bunların ferilerine)
mahsubu mümkündür.

Mahsubu 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 gerekmektedir.

SGK prim borçlarına mahsup işlemleri, en 
geç prim borcu vade tarihinden önce 
tamamlanır.
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Mahsuben İade Talebi
Mahsuben iade için iade talep dilekçesi ve 
iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam 
olarak verilmiş olması gerekir;
• Vergi dairelerince yapılan işlemler nedeniyle 

zamanında mahsubu yapılamayan, vergi 
dairesine olan borçlar için gecikme zammı 
uygulanmaz.

• KDV iade alacağının kesinleştiği (hak 
kazanılan) tarih ve tutar itibariyle, vadesi 
geçmiş borçlara bu tarihten sonra gecikme 
zammı uygulanmaz.

• İade talep dilekçesi olmaksızın, gerekli 
belgelerin ibraz edilmiş olması yeterli değildir.

Belge ya da bilgi eksiklikleri veya KDVİRA 
sisteminin tespit ettiği olumsuzluklar 
mükellefe yazı ile bildirilir;
• 30 gün içerisinde eksiklikleri/olumsuzlukları 

gideren mükelleflerin mahsup talepleri, 
mahsup dilekçesinin verildiği tarih 
itibariyle yerine getirilir ve bunlara 
gecikme zammı uygulanmaz.

• 30 günlük ek süreden sonra 
eksiklikleri/olumsuzlukları gideren 
mükelleflerin mahsup talepleri ise 
eksikliklerin/olumsuzlukların giderildiği 
tarih itibariyle yerine getirilir ve borcun 
vadesinden mahsup tarihine kadar geçen 
süre için gecikme zammı uygulanır.
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Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi
İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının 
mahsubundan sonra kalan kısmın nakden 
iadesini talep ederlerse
• Nakden iade taleplerinin yerine getirilmesine 

ilişkin düzenlemelere göre
İşlem yapılır.
Bu şekilde yapılacak iadede, mahsup yoluyla 
iade edilen kısım, Maliye Bakanlığı tarafından 
inceleme raporu veya teminat aranmadan 
yapılacak iade sınırının hesaplanmasında 
dikkate alınmaz.
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İade Alacağın 3. Kişilere Nakden İadesi
İade alacağın 3. kişilere nakden veya 
mahsuben ödenmesinin talep edilmesi 
halinde de nakden iadeye ilişkin düzenlemeler 
uygulanır;
• Mahsup sonrası alacağın, 3. kişilere nakden 

iadesinin talep edilmesi halinde temlik 
sözleşmesi aranır.

• Mahsup sonrası alacağın, borçlarına mahsup 
yapılabilecekler dışındakilerin borçlarına 
mahsubunun talep edilmesi halinde, iade 
hakkı sahibi mükellefe nakden iadeye ilişkin 
usul ve esaslar uygulanır. (Bu durumda da 
temlik sözleşmesi bulunmalıdır.)

18

Bakanlıkça Belirlenen Sınırı Aşmayan Nakden İadeler
İade hakkı doğuran her bir işlem bakımından 
5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri 
teminat ve/veya vergi inceleme raporu 
aranmaksızın yerine getirilir.
Talep, iade talep dilekçesi ve belgelerin 
tamamlanmasıyla KDVİRA sistemi tarafından 
«KDV İadesi Kontrol Raporu» 
üretilmesinden ve belgelerin teyidi ile 
• Belirtilen şartların gerçekleşmesinden sonra
yerine getirilir.

1. Liste sorgulamaları sırasında olumsuzluk 
bulunan mükelleflerin iade talepleri 
olumsuzlukların giderilmesi ile yerine 
getirilir.

2. İşlemin tevsiki için ibraz edilen belgelerin 
teyidi gerçekleşen kısmına isabet eden 
tutarların kısmen iadesi de mümkündür.

3. İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği 
vergilendirme dönemindeki geçerli limitler 
esas alınır.

4. İade için belirlenen limit, bir vergilendirme 
dönemindeki iade hakkı doğuran işlemlere 
ilişkin iade taleplerinin toplamına bir defa 
uygulanır.
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YMM Raporuna Dayalı Nakden İadeler
Süresinde düzenlenmiş tam tasdik 
sözleşmesinin mevcudiyeti halinde (bavul 
ticareti ve yolcu beraberi eşya ticaretinden 
doğan iadelerde belirlenen limitlere göre) 
miktara bakılmaksızın vergi inceleme raporu 
ve teminat aranmadan iade yapılır.
• YMM Raporu ile iade talebinde bulunan 

mükelleflere, rapor ibraz edilmedikçe 
nakden iade yapılmaz. 

• Aynı döneme ilişkin farklı işlemlerden 
kaynaklanan iade talepleri için tek YMM 
Raporu düzenlenebilir. (Bir takvim yılını 
aşmamak ve her bir döneme ilişkin bilgi ve 
hesaplamaların ayrı ayrı yer alması kaydıyla 
birden fazla dönemi kapsayan tek YMM 
raporu verilmesi de mümkündür.)

Mükelleflerin rapor düzenleninceye kadar, 
teminat göstermeleri halinde, iade talebi 
incelemeye sevk edilmeksizin yerine getirilir. 

• Rapor ibraz edildiğinde teminatlar iade 
edilir.

• 6 ay içinde bu iade ile ilgili YMM Raporunun 
ibraz edilmemesi halinde, söz konusu 
teminat vergi inceleme raporu sonucuna 
göre çözülür.

• Bu süre içinde rapor ibraz edemeyecek 
olanların mazeretleriyle birlikte 
başvurmaları halinde, vergi dairesince 6 
aylık ek süre verilebilir.

20
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Teminat Karşılığı İadeler
Mükelleflerin, Maliye Bakanlığınca belirlenen 
sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM 
Raporu veya vergi inceleme raporuna 
bağlanan iadelerde,
• Henüz YMM Raporu ibraz edilmeden veya 

inceleme sonucu iade 
öngörülmüşse, teminat gösterilmesi halinde 
inceleme yapılmadan iade yapılır.
Teminat karşılığı nakden iade talepleri, nakit 
iade talebine ilişkin dilekçe, teminat ve gerekli 
belgelerin tamamlanıp KDVİRA sistemi 
tarafından teyitlerin yapılmasından sonra 10 
gün içinde yerine getirilir.

• Adi ortaklık ve iş ortaklıkları adına 
yapılacak iadelerde teminat mektubunun 
ortaklardan biri adına düzenlenmesi 
yeterlidir.

• Mükellef tarafından teminat çözümünün 
YMM Raporuyla yapılacağı belirtilmeden 
incelemeye sevk edilmesi, sonradan YMM 
Raporuyla teminatın çözümünü 
engellemez.

• Bu durumda teminatın YMM Raporuyla 
çözüldüğü inceleme elemanına bildirilir.

21

Teminat Türleri ve Miktarları
Talep edilen iade miktarının Maliye 
Bakanlığınca belirlenen sınırı aşan kısmının 
tamamı için teminat verilir;
• Para,
• Süresiz banka teminat mektupları, 
• Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç 

borçlanma senetleri veya bu senetler yerine 
düzenlenen belgeler,

• Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve 
tahvilat,

• İlgililer veya ilgililer lehine 3. kişiler 
tarafından gösterilen ve alacaklı amme 
idaresince haciz varakasına müsteniden 
haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.

Banka teminat mektuplarının paraya 
çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı 
şart taşımayacak şekilde;

• Maliye Bakanlığınca belirlenen örneğe 
uygun olarak ve 

• 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine 
göre faaliyette bulunan bankalar tarafından 

düzenlenmiş olması gerekir.

22

Teminat Mektuplarının İadesi ve Teyidi
Teminat mektupları, iade hakkı doğuran işlem 
bazında kabul edilen vergi inceleme raporu 
veya YMM Raporu sonucuna göre iade 
edilir.
Banka teminat mektubu karşılığında yapılan 
iade taleplerinde, teminat mektuplarının 
teyidi yapılmadan iade talebi 
sonuçlandırılmaz;
• Bu çerçevede, teyit işlemi, öncelikle 

elektronik ortamda yapılır.
• Banka teminat mektubu bilgilerine elektronik 

ortamda ulaşılamaması halinde teminat 
mektubunu veren banka şubesinden 
doğrudan teyit alınır.

İlgili vergi dairesince teminat mektuplarının 
iadesi sırasında, teminat mektubunun 
uygun bir yerine; 

• KDV iadesi dolayısıyla alınan bu teminat 
mektubunun vergi dairemizde olan işlemi 
sona ermiştir

şerhi düşülerek, tarih yazılmak ve mühür 
tatbik edilmek suretiyle imzalanır.

Böylece bankanın vergi dairesinden yeni bir 
teyit almasına gerek kalmayacaktır. 

23

Vergi İnceleme Raporu İle İade
Mükelleflerin;
• KDV iadelerini vergi inceleme raporu 

sonucunda almak istemeleri,
• İadesini talep ettikleri KDV’nin belirlenen sınırı 

aşmasına rağmen «teminat göstermek» veya 
«YMM Raporu ibraz etmeleri» gerekmesine 
rağmen; teminat göstermemeleri veya 
iadelerini YMM Raporu ile alacaklarını beyan 
etmemeleri,

• KDV tebliğlerindeki düzenlemelere göre 
münhasıran vergi inceleme raporu ile iade 
öngörülmesi

hallerinde iade talepleri vergi incelemesine 
yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi 
inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

• İnceleme başlamadan önce «inceleme 
yoluyla iade talebinden» vazgeçilerek 
YMM Raporu ibrazı ile iade talep edilmesi 
de mümkündür.

• Bu gibi durumlarda teminat verilmesi 
halinde teminat, vergi inceleme raporunun 
sonucuna göre çözülür.

• Süresi içinde YMM Raporu ibraz 
edilmemesi veya ibraz edilmeyeceğinin 
belirtilmesi halinde teminat, vergi 
inceleme raporuna göre çözülür.
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İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi

İade Talebinde Aranan Belgeler

Hızlandırılmış İade Sistemi

İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması

Diğer Hususlar

İade Yöntem ve Usulleri

İade Tutarının Hesabı

Genel Esaslara Göre  
KDV İade Uygulaması

25

Ortak Belgeler
• İade talep dilekçesi

• İade hakkı doğuran işlemin beyan 
edildiği döneme ait indirilecek KDV 
listesi

• İade hakkı doğuran işleme ait 
yüklenilen KDV listesi

• İadesi talep edilen KDV hesaplama 
tablosu

• Satış faturaları listesi

İade talebi standart iade talep dilekçesi 
kullanılmak suretiyle yapılır. (429 seri no.lu 
VUKGT eki)

• İade taleplerinde dilekçenin yanı sıra iade 
hakkı doğuran işlem itibariyle aranan 
belgelerin de verilmesi zorunludur.

• Bunlardan GİB tarafından uygun görülenler, 
öngörüldükleri şekil ve içeriğe uygun olarak 
internet vergi dairesi aracılığıyla gönderilir.

• Elektronik ortamda gönderilen belgeler 
kağıt ortamında ayrıca vergi dairesine 
verilmeyecek ve YMM Raporuna 
eklenmeyecektir.

26

Ortak Belgeler
• İade talep dilekçesi

• İade hakkı doğuran işlemin beyan 
edildiği döneme ait indirilecek KDV 
listesi

• İade hakkı doğuran işleme ait 
yüklenilen KDV listesi

• İadesi talep edilen KDV hesaplama 
tablosu

• Satış faturaları listesi

• Aynı döneme ilişkin olarak birden fazla 
iade hakkı doğuran işlem türünden 
kaynaklanan iade talepleri bulunanlarda 
indirilecek KDV listesinin bir kez verilmesi 
yeterlidir.

• Gümrük Beyannameli mal ihracında, dış 
ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış 
ticaret şirketleri, ihracatına aracılık ettikleri 
mükelleflerin indirilecek KDV listesini de 
verirler.

• Listeye, fatura düzenleme limitinin 
altında kalsa dahi her bir belge kaydedilir. 
Aynı mükelleften yapılan alımlar belge 
bazında bu listelere ayrı ayrı girilir.

27

Ortak Belgeler
• İade talep dilekçesi

• İade hakkı doğuran işlemin beyan 
edildiği döneme ait indirilecek KDV 
listesi

• İade hakkı doğuran işleme ait 
yüklenilen KDV listesi

• İadesi talep edilen KDV hesaplama 
tablosu

• Satış faturaları listesi

Yüklenilen KDV listesinin doldurulmasında 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;
• Eğer gider belgesi olarak kabul ediliyorsa; 

perakende satış fişi veya ÖKC fişleri 
listeye dahil edilir. 

• Fatura düzenleme limitinin altında kalsa 
dahi her bir belge ayrı ayrı kaydedilir.

• Aynı mükelleften yapılan alımlar bu listeye 
belge bazında ayrı ayrı girilir.

• İşlemin bünyesine doğrudan giren KDV 
tutarları ile işlemle ilgili genel giderler ve 
ATİK nedeniyle yüklenilen vergilerden 
işleme isabet eden KDV tutarı da listede 
yer alır.

28



Eskişehir SMMM Odası 08.04.2015

Sunum; İLHAN GÜLCÜ Hazırlayan; MUSTAFA UÇKAÇ 8

Ortak Belgeler
• İade talep dilekçesi

• İade hakkı doğuran işlemin beyan 
edildiği döneme ait indirilecek KDV 
listesi

• İade hakkı doğuran işleme ait 
yüklenilen KDV listesi

• İadesi talep edilen KDV hesaplama 
tablosu

• Satış faturaları listesi

İadesi talep edilen KDV hesaplama 
tablosu iade hakkı doğuran işleme ait 
yüklenilen KDV listesinden hareketle iadesi 
talep edilen KDV tutarını gösteren özet 
tablodur.
Tabloda;
• Doğrudan girdiler nedeniyle yüklenilen KDV,
• Genel yönetim giderleri nedeniyle 

yüklenilen KDV’den işleme verilen pay,
• ATİK nedeniyle yüklenilen KDV’den işleme 

verilen pay
yer almaktadır.

29

Ortak Belgeler
• İade talep dilekçesi

• İade hakkı doğuran işlemin beyan 
edildiği döneme ait indirilecek KDV 
listesi

• İade hakkı doğuran işleme ait 
yüklenilen KDV listesi

• İadesi talep edilen KDV hesaplama 
tablosu

• Satış faturaları listesi

Satış faturaları listesi, iade hakkı doğuran 
işlemlere ait 
• Satış faturası, 
• Serbest meslek makbuzu ve 
• benzeri 
belgelere ilişkin bilgileri ihtiva eden listedir.

30

Özel Belgeler
• İstisnaya tabi işlemler nedeniyle iadeler

• Mal ihracı
• Hizmet ihracı

• İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle 
iadeler

• KDV tevkifatı nedeniyle iadeler

Ortak belgelere ilave olarak;
• Mal ihracında «Gümrük Beyannamesi 

veya listesi»
• Serbest Bölgeye yapılan ihracatta «serbest 

bölge işlem formu»
• Kargo yoluyla gerçekleşen ihracatta 

«elektronik ticaret gümrük 
beyannamesi»

• Hizmet ihracında «ödeme belgesi» 
(dövizin Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden 
bir belge – banka dekontu gibi)

31

Özel Belgeler
• İstisnaya tabi işlemler nedeniyle iadeler

• Mal ihracı
• Hizmet ihracı

• İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle 
iadeler

• KDV tevkifatı nedeniyle iadeler

Ortak belgelere ilave olarak;
• Yıllık iade taleplerinde «Devreden KDV’leri 

gösterir tablo»
• İnternete yüklenen listelerin çıktısı

32
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Özel Belgeler
• İstisnaya tabi işlemler nedeniyle iadeler

• Mal ihracı
• Hizmet ihracı

• İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle 
iadeler

• KDV tevkifatı nedeniyle iadeler

Ortak belgelere ilave olarak;
• İnternet vergi dairesi aracılığıyla gönderilen 

listelere ait «internet vergi dairesi liste 
alındısı»

33

Genel Esaslara Göre  
KDV İade Uygulaması

İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi

İade Talebinde Aranan Belgeler

Hızlandırılmış İade Sistemi

İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması

Diğer Hususlar

İade Yöntem ve Usulleri

İade Tutarının Hesabı

34

İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)
Belirtilen şartları taşıyan mükelleflere 
• Bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı 

(bulunmayan yerlerde Defterdarlık) 
tarafından
İTUS sertifikası verilir.

İTUS sertifikası almayan mükelleflerin 
«indirimli teminat uygulamasından» 
yararlanması mümkün değildir.

İTUS sertfikası alabilmek için mükelleflerin
• Genel şartları ve
• Özel şartları
taşımaları gerekmektedir.

35

Genel Esaslara Göre  
KDV İade Uygulaması

İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi

İade Talebinde Aranan Belgeler

Hızlandırılmış İade Sistemi

İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması

Diğer Hususlar

İade Yöntem ve Usulleri

İade Tutarının Hesabı
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Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS)
Başvuru tarihinden önce vergi dairesine vermiş 
olduğu son yıllık KV beyannamesinde yer alan 
bilançoya göre

• Aktif toplamının 200 milyon TL,

• Maddi duran varlıklarının toplamının 50 milyon TL,

• Öz sermaye tutarının 100 milyon TL,

• Net satışlarının toplamı 250 milyon TL

olması şartlarından herhangi üç tanesini sağlamış 
olan mükellefler «hızlandırılmış iade sistemi» 
kapsamında iade işlemlerini yapacaktır.

37

Genel Esaslara Göre  
KDV İade Uygulaması

İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi

İade Talebinde Aranan Belgeler

Hızlandırılmış İade Sistemi

İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması

Diğer Hususlar

İade Yöntem ve Usulleri

İade Tutarının Hesabı

38

İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması
İade hakkını indirim yoluyla kullanan 
mükellefler tarafından iade hakkı doğuran 
işlem bedelleri KDV beyannamesinin
• Tam istisna kapsamına giren işlemler ve
• Diğer iade hakkı doğuran işlemler 
tablolarında beyan edilir. 

Ancak tabloların; Yüklenilen KDV veya 
İadeye Konu Olan KDV sütunlarına «0» (sıfır) 
yazılır.

Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, 
iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran 
işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde 
ibraz etmeleri gerekir.

KDV iade alacağını indirim yoluyla giderme 
tercihinde bulunan mükelleflerin 
• daha sonra bu tercihten vazgeçerek 
nakden veya mahsuben iade talep etmeleri 
halinde aradaki dönemler için düzeltme 
beyannamesi vermeleri gerekir. 

Tercih değişikliğinin yapıldığı dönemde iade 
için istenilen belgeler de verilir.

39

İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması
İade hakkını indirim yoluyla kullanan 
mükellefler tarafından iade hakkı doğuran 
işlem bedelleri KDV beyannamesinin
• Tam istisna kapsamına giren işlemler ve
• Diğer iade hakkı doğuran işlemler 
tablolarında beyan edilir. 

Ancak tabloların; Yüklenilen KDV veya 
İadeye Konu Olan KDV sütunlarına «0» (sıfır) 
yazılır.

Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, 
iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran 
işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde 
ibraz etmeleri gerekir.

İhraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV 
iade alacaklarının,
• İndirim yoluyla 
telafi edilebilmesi mümkündür.

(Bu tercihi yapan mükellefler, tecil 
edilemediği için iadesi gereken KDV 
tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem 
beyannamesinin «indirimler» kulakçığının 
«indirimler» tablosunda 107 kod no.lu satır 
aracılığıyla indirim konusu yapabilirler ve bu 
işlem için «indirilecek KDV listesi» 
vermezler.)

40
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İhraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV 
iade alacaklarının,
• İndirim yoluyla 
telafi edilebilmesi mümkündür.

(Bu tercihi yapan mükellefler, tecil 
edilemediği için iadesi gereken KDV 
tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem 
beyannamesinin «indirimler» kulakçığının 
«indirimler» tablosunda 107 kod no.lu satır 
aracılığıyla indirim konusu yapabilirler ve bu 
işlem için «indirilecek KDV listesi» 
vermezler.)

Mükelleflerin iade hakkı doğuran 
işlemleri nedeniyle iadesini talep 
ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp 
kalan kısmının indirim yoluyla 
giderilmesi tercihinde bulunmaları 
mümkün değildir. 

Genel Esaslara Göre  
KDV İade Uygulaması

İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi

İade Talebinde Aranan Belgeler

Hızlandırılmış İade Sistemi

İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması

Diğer Hususlar

İade Yöntem ve Usulleri

İade Tutarının Hesabı

42

Defter ve Belgelerin Zayi Olması Durumunda İade
Mücbir sebep hali nedeniyle defter ve 
belgelerinin zayi olduğunu T.T.K. m.82 
hükmüne uygun olarak ispat eden 
mükelleflerin iade talepleri;
• İade talebi ile ilgili alış ve giderlere ait 

KDV’nin satıcılar tarafından ilgili dönem 
beyanlarına dahil edildiğinin ispatına 
bağlı olarak yerine getirilir.
İndirim konusu yapılan verginin satıcılar 
tarafından beyan edilip ödendiğinin herhangi 
bir şekilde tevsik edilememesi halinde vergi 
inceleme raporuna göre işlem yapılır.

43

İstisnalarda Matrahın Değişmesi ve Düzeltilmesi
İstisna kapsamında yapılan bir işleme ait 
iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra KDV 
iadesini ortaya çıkaran işlemden vazgeçilmesi
veya satılan malların bir kısmının geri gelmesi 
durumunda;
• Matrahta değişikliğin vuku bulduğu 

vergilendirme döneminde, defter kaydı ve 
beyanname üzerinde gerekli düzeltmeyi 
yapan mükellefin vergi dairesine yazılı olarak 
müracaat edip, daha önce iadesini aldığı 
tutarı iade etmesi halinde bu tutar, 

gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın mükelleften geri alınır.

Mükellefin, matrahta değişikliğin vuku 
bulduğu dönemde düzeltme işlemi 
yapmaması halinde;
• İstisna kapsamındaki işlem nedeniyle iade 

edilen KDV, matrahta değişikliğin vuku 
bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı 
döneme kadar gecikme faizi uygulanarak 
vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften 
aranır.
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İstisnalarda Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler
İstisna kapsamındaki işlemin 
gerçekleşmesinden sonra, satıcı lehine veya 
aleyhine bazı ödemeler (vade farkı, kur farkı, 
reklamasyon vb.) ortaya çıkabilir.
İstisna kapsamındaki işlemlere ilişkin 
olarak ortaya çıkan bu gibi ödemelerin 
KDV’ye tabi olması söz konusu değildir.
Bu tutarlar KDV matrahını etkilediğinden, iade 
edilebilecek azami vergi tutarının hesabında 
dikkate alınmalıdır.
İstisna kapsamındaki işlemi gerçekleştiren 
lehine meydana gelen ödemeler, ortaya 
çıktıkları ilgili dönem beyannamesinde asıl 
işlemin beyan usulü doğrultusunda beyan 
edilir.

45

Yoklama ve Değerlendirme
İlk defa iade talebinde bulunan mükellefler 
ile iade taleplerinde kayda değer bir artış 
olan mükelleflerin iade talepleri;
• Gerekli belgelerin elektronik ortamda 

gönderilmesi ve/veya vergi dairesine 
verilmesinden sonra, 

vergi dairesince yapılacak yoklama ve 
değerlendirme sonunda yerine getirilir.

Yoklama ve değerlendirme işlemi vergi 
dairelerince 30 günü geçmemek üzere en kısa 
süre içinde tamamlanır. 

• Daha önce hakkında, KDV iadesi ile ilgili 
olumlu vergi inceleme raporu bulunan
ve bu raporlara göre herhangi bir ceza 
uygulanmaksızın vergi iadesi yapılan 
mükellefler hakkında yoklama yapılmaz.

• Aynı şekilde mükelleflerin YMM TAM 
TASDİK sözleşmesi bulunan takvim yılına 
ilişkin iade taleplerine bağlı olarak yoklama 
yapılmaz.

46

KDV İADELERİNE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ
Kanun Maddesi : 11/1-a

Mal İhracatı
(Sınır ve kıyı ticareti ile uluslararası taşımacılık yapan araçlara mal teslimi dahil)

MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE

VİR, YMMR veya 
aranmadan 

yapılacak mahsup 
sınırı

Sınırı aşan kısmın 
mahsup şekli

Teminatsız ve 
Raporsuz nakit

iade sınırı

Nakit iade için 
YMMR gerekli 

mi?
Teminat Çözümü

Sınırsız Rapor ve 
Teminatsız 5.000 TL Evet VİR - YMMR

47

KDV İADELERİNE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ
Kanun Maddesi : 11/1-a

Hizmet İhracatı

MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE

VİR, YMMR veya 
aranmadan 

yapılacak mahsup 
sınırı

Sınırı aşan kısmın 
mahsup şekli

Teminatsız ve 
Raporsuz nakit

iade sınırı

Nakit iade için 
YMMR gerekli 

mi?
Teminat Çözümü

5.000 TL Rapor ve 
Teminatsız 5.000 TL Evet VİR - YMMR

48
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KDV İADELERİNE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ
Kanun Maddesi : 11/1-c
İhraç Kayıtlı Teslim

MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE

VİR, YMMR veya 
aranmadan 

yapılacak mahsup 
sınırı

Sınırı aşan kısmın 
mahsup şekli

Teminatsız ve 
Raporsuz nakit

iade sınırı

Nakit iade için 
YMMR gerekli 

mi?
Teminat Çözümü

Sınırsız Rapor ve 
Teminatsız 5.000 TL Evet VİR - YMMR

49

KDV İADELERİNE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ
Kanun Maddesi : 29/2

İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetler 
(Aylık Mahsuben İadelerde)

MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE

VİR, YMMR veya 
aranmadan 

yapılacak mahsup 
sınırı

Sınırı aşan kısmın 
mahsup şekli

Teminatsız ve 
Raporsuz nakit

iade sınırı

Nakit iade için 
YMMR gerekli 

mi?
Teminat Çözümü

5.000 TL VİR, YMMR ve 
Teminat Nakit İade Yok

50

KDV İADELERİNE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ
Kanun Maddesi : 29/2

İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetler 
(Yıllık İadelerde)

MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE

VİR, YMMR veya 
aranmadan 

yapılacak mahsup 
sınırı

Sınırı aşan kısmın 
mahsup şekli

Teminatsız ve 
Raporsuz nakit

iade sınırı

Nakit iade için 
YMMR gerekli 

mi?
Teminat Çözümü

5.000 TL VİR, YMMR ve 
Teminat 5.000 TL Evet VİR - YMMR

51

KDV İADELERİNE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ
Kanun Maddesi : 9/1

KDV Tevkifatına Tabi İşlemler
(Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri - Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve 
onarım hizmetleri - Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri - Etüt, plan-proje, danışmanlık, 
denetim ve benzeri hizmetler - Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve 
çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri – Yapı denetim hizmetleri – Servis taşımacılığı 
hizmeti – Her türlü baskı ve basım hizmeti – İşgücü temin hizmeti – Turistik mağazalara verilen müşteri 

bulma/götürme hizmeti)

MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE

VİR, YMMR veya 
aranmadan 

yapılacak mahsup 
sınırı

Sınırı aşan kısmın 
mahsup şekli

Teminatsız ve 
Raporsuz nakit

iade sınırı

Nakit iade için 
YMMR gerekli 

mi?
Teminat Çözümü

5.000 TL VİR ve Teminat Yok Hayır VİR

52
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KDV İADELERİNE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ
Kanun Maddesi : 9/1

KDV Tevkifatına Tabi İşlemler
(Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik/mimarlık ve etüt/poje hizmetleri – Spor kulüplerinin 

yayın, isim hakkı ve reklam gelirlerine konu işlemleri – Diğer işlemler)

MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE

VİR, YMMR veya 
aranmadan 

yapılacak mahsup 
sınırı

Sınırı aşan kısmın 
mahsup şekli

Teminatsız ve 
Raporsuz nakit

iade sınırı

Nakit iade için 
YMMR gerekli 

mi?
Teminat Çözümü

5.000 TL VİR, YMMR ve 
Teminat 5.000 TL Evet VİR - YMMR
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KDV İADELERİNE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ
Kanun Maddesi : 9/1

KDV Tevkifatına Tabi İşlemler
(Külçe metal teslimleri – Bakır, çinko, alüminyum ve kurşun ürünlerinin teslimi – Metal, plastik, lastik, 
kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi – Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve 

atıklarından elde edilen hammadde teslimi – Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi, Ağaç 
ve orman ürünleri teslimi)

MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE

VİR, YMMR veya 
aranmadan 

yapılacak mahsup 
sınırı

Sınırı aşan kısmın 
mahsup şekli

Teminatsız ve 
Raporsuz nakit

iade sınırı

Nakit iade için 
YMMR gerekli 

mi?
Teminat Çözümü

5.000 TL VİR, YMMR ve 
Teminat 5.000 TL Evet VİR - YMMR
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KDV İadeleri
İçerik ve sunum SMMM Mustafa UÇKAÇ tarafından hazırlanmıştır.

SMMM İlhan GÜLCÜ

Stajyerler ve Büro Çalışanlarına

Atölye Çalışması

ESKİŞEHİR
SMMMO


