İstanbul, 16.02.2017
DUYURU 380
Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği (Seri No:11) hakkında.
15.02.2017 Tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği
(Seri No:11) ile KDV uygulamasına yönelik kimi düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır. Bunlardan
önemli görülenler aşağıda belirtilmiştir.
a. Konut Tesliminden Önce Fatura Düzenlenmesi Halinde KDV Uygulaması

Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı
olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana
geleceğinden bu faturada gösterilen KDV'nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun
fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV
oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı esas
alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan
KDV'de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi bir
düzeltme yapılmayacaktır.
b. Konut İle Birlikte Teslim Edilen Beyaz Eşya, Mobilya, Perde vb. Mallara İlişkin
KDV Uygulaması İle İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerine İlişkin KDV İadesinde
Yüklenilen KDV

İndirimli orana tabi olmayan teslim ve hizmetler ile indirimli orana tabi (150
m²’nin altındaki konut teslimi gibi) işlemlerle ilgisi bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen
vergiler iade hesabına dâhil edilmez.
Örnek :Ankastre ürünlerle birlikte veya mobilyalı olarak satılan 150 m²’nin altındaki bir
konut tesliminden kaynaklanan iade talebinde; buzdolabı, fırın, davlumbaz, bulaşık makinesi,
mobilya perde, avize, vestiyer, televizyon ve benzeri eşyalar, konut sahibi kişilerce sökülüp
taşınarak tekrar kurulup kullanılabilecek (eklenti) mahiyette olup, bunların teslimi konut
tesliminden bağımsız bir teslim olarak değerlendirilecektir.
Dolayısıyla söz konusu eşyaların teslimi için bu eşyaların tabi olduğu KDV oranı
uygulanacak ve konut ile birlikte teslim edilen söz konusu eşyaların temininde yüklenilen KDV,
genel esaslara göre indirim konusu yapılacak, ancak iade hesabına dâhil edilemeyecektir.
Diğer taraftan 150 m²’nin altındaki konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş
teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara
ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilebilecektir.
c. Kısmi Tevkifat Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler

-Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan
veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini
ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat
uygulanmayacaktır.

-Fazla veya yersiz tevkif edilen KDV'nin alıcı tarafından beyan edilip ödenmiş olması
halinde, alıcı ve satıcının yazılı talebi üzerine, alıcıya fazla veya yersiz ödenen KDV'nin iade
edilmemesi kaydıyla, fazla veya yersiz tevkif edilen vergiye göre satıcının yapmış olduğu beyana
ve bu beyana istinaden kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iadeye ilişkin herhangi bir
düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, fazla veya yersiz KDV tevkif edildiğinin,
satıcıya KDV iadesi yapılmadan önce anlaşılması halinde, fazla veya yersiz tevkifata ilişkin
satıcıya KDV iadesi yapılmaz. Bu durumda işlemlerin tevkifat uygulanmadan önceki hale
döndürülmesi gerekir.
Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında
değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.'ne
yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400 TL
KDV üzerinden (2/10) oranına tekabül eden 80 TL KDV'yi tevkif ederek 2 No.lu KDV
Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV'nin tevkif
edilmeyen 320 TL'lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 80 TL
KDV'nin 50 TL'sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması
gerektiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.'nin talep etmeleri
halinde, (B) İnşaat A.Ş.'nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir
düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.'ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV'ye
ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.
d. İhraç Kayıtlı Satışlarda İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişikliğe
İlişkin Düzenleme ve Açıklamalar

KDV Kanununun 11/1-c maddesinde, ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade
edilecek katma değer vergisinin, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan
vergiden, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden
sonra kalan tutardan fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır.
İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek
faturada KDV hesaplanmaz. Bu kapsamda düzenlenen faturaya; "3065 sayılı KDV Kanununun
(11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine
matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV hesaplanmamıştır." ifadesi yazılır.
Ayrıca söz konusu faturada, imalatçı tarafından düzenlenen faturanın tarih ve sayısına yer verilir.
İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında, imalatçı
aleyhine ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere, imalatçı aleyhine matrahta
meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen
değişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutar)
ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşüleceği tabiidir.
e. Dahilde İşleme Belgesi Sahibi Mükelleflerin İhraç Kaydı İle Satışlarından Talep

Edebilecekleri KDV İadesine İlişkin Kısıtlamada Değişiklik
KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi
mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi
için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel
vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacaktır.
f. KDV İndirimi Zamanına İlişkin Açıklamalar

Düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle ilgili takvim
yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı tarafından
kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilir.
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Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti
üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine bu
vergilerin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV'nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin
gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla, ödenen KDV'nin indirim konusu yapılması
mümkündür.
KDV'ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, alıcı tarafından en
geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden
ihtarname gönderilmesi üzerine satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı
tarafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla
indirim konusu yapılabilir.
Saygı ile,
ERİŞ YMM LTD. ŞTİ.
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