
İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE 5.000 TL’Yİ AŞAN NAKDEN İADE REHBERİ 

 

3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi kapsamında yapılan ihraç kaydıyla 

teslimlerinden kaynaklanan 5.000 TL’yi aşan nakden iade taleplerinde, mükelleflerin takip 

etmeleri gereken yol ve iade sürecine ilişkin hususlara aşağıda yer verilmiştir. 

 

1) Beyan Döneminin Tespiti 

 

İhraç kaydıyla teslim, teslimin yapıldığı döneme ilişkin 1 No.lu KDV 

Beyannamesinde beyan edilir. 

 

2) İade Talep Süreci  

 

Mükellefler, 1 No.lu KDV Beyannamesini vergilendirme dönemini takip eden ayın 

yirmidördüncü günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler. İhraç kaydıyla teslimin beyanı 

için teslimin yapıldığı dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinde şu kayıtlar yer alır. 

 

İhraç kayıtlı teslimler 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığının “Tevkifat 

Uygulanmayan İşlemler” tablosuna kaydedilir. Bu kayıt sonucu “Ödenecek KDV” çıkmaması 

halinde, ihraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı “İhracatın 

Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” satırında yer alır. 

 

Tahsil edilmediği halde beyan edilen bu verginin tecil-terkin ve/veya iade yoluyla 

telafi edilmesi ise "İhraç Kaydıyla Teslimler" kulakçığının “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin 

Bildirim” tablosuna yapılacak kayıtlar ile "İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek 

Tecil Edilemeyen KDV" tutarı ve/veya “Sonuç Hesapları” kulakçığının “Tecil Edilecek 

KDV” satırında yer alacak verilere dayanılarak sağlanır.  

 

Genel orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimi, beyannamede “Matrah” kulakçığının 

“Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda (%18) oranını gösteren satır seçilerek beyan 

edilir. 

 

Aynı beyannamenin “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim” tablosunun “İşlem 

Türü” listesinden “701” kod numaralı satır seçilir ve satırın “Teslim Bedeli” sütununa KDV 

hariç teslim bedeli girilip (% 18) oranı seçilir. İşleme ait KDV, beyanname programı 

tarafından hesaplanır ve aynı tutar, “Yüklenilen KDV” sütununa da aktarılır. Bu nedenle 

genel orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimlerinde söz konusu tablonun “Yüklenilen 

KDV” sütununa mükelleflerce giriş yapılmaz. 

 

İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimi ise beyannamede “Matrah” 

kulakçığının “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda (% 1) veya (% 8) oranını 

gösteren satır seçilerek beyan edilir. 

 

Aynı beyannamenin “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim” tablosuna, “İşlem 

Türü” listesinden “701” kod numaralı satır seçilir ve satırın “Teslim Bedeli” sütununa KDV 

hariç teslim bedeli girilip vergi oranı seçildikten sonra “Hesaplanan KDV” sütunu, 

beyanname programı tarafından hesaplanır. “Yüklenilen KDV” sütunu ise mükellef tarafından 

doldurulur. Bu sütuna mükellef tarafından hesaplanacak olan ihraç kaydıyla teslimin 

bünyesine giren vergi tutarı yazılır. 

 



İhracatın gerçekleştiği dönemde tecil edilen KDV terkin edilir, tecil edilemeyen KDV 

için ise mükellefin iade hakkı doğar. 

 

 İhraç kaydıyla teslimlerde tecil edilemeyen KDV, ihracatın gerçekleştiği dönemde 

iade konusu yapılabilir. İhracatın kısmen gerçekleşmesi halinde, gerçekleşen kısma isabet 

eden tutarın iadesi talep edilebilir. 

 

İadenin yapılabilmesi için ihracatın gerçekleşmesi ve aşağıda belirtilen belgelerin 

vergi dairesine ibraz edilmesi yeterlidir.  

 

İhracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin herhangi bir satırına bu şekilde 

hesaplanacak iade tutarı yazılmaz. 

 

Ayrıca, tecil-terkin uygulayarak satış yapabilme şartlarının sağlandığına ilişkin 

belgeler de (sanayi sicil belgesi, üretici belgesi) bir defaya mahsus olmak üzere vergi 

dairesine verilir. 

 

Bu durumda, iade işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:   

 

- Mükellefler, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların kısmen veya tamamen ihraç 

edilmesi halinde, standart iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle vergi dairesine başvurarak 

ihracatı gerçekleşen kısma isabet eden tutarın iadesini talep edebilir. 

 

- Vergi dairesi beyanname verilmesini beklemeden talebi değerlendirerek genel 

hükümler çerçevesinde talebi sonuçlandırır. Red ve iade, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı 

dönem beyannamesine (Beyannamenin “İhraç Kaydıyla Teslimler” kulakçığında "İhracatın 

Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV" satırına) dayandırılır. 

 

- Mükellef bu iade tutarını daha sonra hiçbir beyannamede herhangi bir satırda 

göstermez. İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesinin "İhracatın Gerçekleştiği 

Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV" satırında bir tutar bulunması ve iade 

başvurusunun gerekli belgelerle birlikte usulüne uygun olarak yapılması, iade talebinin yerine 

getirilmesi için yeterlidir. İade, beyanname dışında gerçekleştirileceğinden, ihracatın 

gerçekleştiği tarihten sonra ortaya çıkacak bu iade talebine ait tutarın herhangi bir 

beyannameye dahil edilmesi, mükerrer iadeye ve dolayısıyla cezalı tarhiyatlara yol açabilir. 

 

Ancak, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde, teslim bedeli üzerinden 

hesaplanan vergi kısmen ya da tamamen tecil edilemezse, genel orana tabi malların ihraç 

kaydıyla teslimlerinde olduğu gibi, tecil edilemeyen tutar beyanname programı tarafından 

“İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV Hesabı” satırında 

gösterilir. Bu tutarın iadesi ihracat gerçekleştiğinde yukarıda anlatıldığı şekilde vergi 

dairesinden talep edilir. Söz konusu işlemlere ilişkin (Yüklenilen KDV-Hesaplanan KDV) 

farkı ise yine program tarafından “Teslimin Yapıldığı Dönemde İade Edilecek Yüklenilen 

Vergi Farkı” satırında gösterilir. Bu tutarın iadesine ilişkin talepler, 3065 sayılı Kanunun 

(29/2) nci maddesi kapsamında değerlendirilir. 

 

Bu tutar, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem KDV beyannamesinde “Diğer İade 

Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 405 kod numaralı işlem türü satırı kullanılarak yılı 

içinde mahsuben iade konusu yapılabilir. Bu tutarın izleyen yıl içinde nakden veya mahsuben 

iadesinin istenmesi halinde, iade talebinde bulunulan dönem KDV beyannamesinin  “Diğer 



İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 439 kod numaralı işlem türü satırına kayıt 

yapılmalıdır. İade, indirimli orana tabi işlemler için belirlenen iade usulüne göre 

gerçekleştirilir. 

 

Mükellefler ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iadeleri için ihracatın gerçekleştiği 

dönemde standart iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine başvurur, 

yapılacak değerlendirmeden sonra iade talepleri bu dönem beyannamesi dışında 

gerçekleştirilir.  

 

İade talebinde aşağıda belirtilen belgeler aranır: 

 

- Standart iade talep dilekçesi 

 

- İlgili meslek odasına üyelik belgesinin onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı 

sürece bir defa verilmesi yeterlidir.) 

 

- İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.). 

 

- İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi 

 

- Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (serbest bölge işlem formu veya özel fatura 

örneği) 

 

- İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan 

onaylı yazı, (Bu yazıda; ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının, belgeyi 

talep eden imalatçının adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik 

numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, 

malın cinsi, miktarı, bedeli, KDV oranı ve hesaplanan KDV tutarının gösterilmesi 

gerekmektedir.) 

 

- İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi (İhraç kaydıyla 

teslimler nedeniyle tecil edilen verginin terkininde indirilecek KDV listesinin vergi dairesine 

ibraz edilmeyeceği tabiidir). 

 

Örneğin; imalatçı (A) 25 Mart 2015 tarihinde 100.000 TL tutarında ihraç kaydıyla 

yapmış olduğu teslimi 1- 24 Nisan 2015 tarihleri arasında 1 No.lu KDV Beyannamesi ile 

beyan eder. Beyan sonucunda;  

 

-Tecil Edilebilir KDV: 18.000 TL  

-Tecil Edilecek KDV : 6.000 TL  

-İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV: 12.000 TL 

 

olarak hesaplanmıştır.  

 

Söz konusu malın tamamı 14 Nisan 2015 tarihinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen 

6.000 TL terkin edilir, iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle birlikte vergi dairesine 

başvurulması halinde 12.000 TL'nin iadesi, KDVİRA raporunun üretilmesi üzerine 

değerlendirmeye alınır. 

 

 

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/kdv_iade/Ekler/2A.xlsx
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/kdv_iade/Ekler/EK_34.xls
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/kdv_iade/Ekler/EK_35.xls
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/kdv_iade/Ekler/EK_37.doc
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/kdv_iade/Ekler/EK_4.pdf
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/kdv_iade/Ekler/EK_31.xls


3) İade Talebinin Değerlendirilmesi 

 

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan nakden iade talebinin 5.000 TL’yi aşması 

halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. 

Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme 

raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür. 

 

Nakden iade için, iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam 

olarak verilmiş olması gerekir. 

 

 Talep, iade talep dilekçesi ve yukarıda sayılan belgelerin tamamlanıp, KDVİRA 

sistemi tarafından “KDV İadesi Kontrol Raporu”nun üretilmesinden ve teyidi gereken 

belgelerin teyidi ile mükellefin talebine bağlı olarak aşağıda belirtilen şartların (teminat/YMM 

raporu/VİR) gerçekleşmesinden sonra yerine getirilir. Özel Esaslar kapsamında olumsuzluk 

bulunan mükelleflerin iade talepleri, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E.ÖZEL 

ESASLAR) bölümünde yapılan açıklamalara göre yerine getirilir.  

 

a) Teminat Karşılığı İade 

 

Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan nakden iade taleplerinde YMM raporu ibraz 

edilmeden veya inceleme sonucuna göre iade öngörülmüşse inceleme yapılmadan, teminat 

gösterilmesi halinde iade yapılır. Söz konusu teminat vergi inceleme raporu veya YMM 

raporu sonucuna göre çözülür. 

 

Teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili 

YMM raporunun ibraz edilmemesi halinde, söz konusu teminat vergi inceleme raporu 

sonucuna göre çözülür. 

 

İndirimli Teminat Uygulama Sistemi (İTUS) sertifikası sahibi mükellefler tarafından 

iadenin teminat karşılığında talep edilmesi halinde, iade miktarının 5.000 TL’yi aşan kısmının 

(% 8)’i (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için % 4’ü) için teminat 

verilmesi yeterlidir.  

 

b) YMM Raporuna Dayalı İade 

 

Mükelleflerin, bu işlemden kaynaklanan nakden iade taleplerinde YMM raporu ibraz 

edilmesi halinde nakden iade talebi yerine getirilir. YMM raporu ile iade talebinde bulunan 

mükelleflere, rapor ibraz edilmedikçe nakden iade yapılmaz.  

 

c) Vergi İnceleme Raporu ile İade 

 

Mükelleflerin; 

 

- İadelerini vergi inceleme raporu sonucunda almak istemeleri, 

 

- Teminat göstermemeleri veya iadelerini YMM raporu ile alacaklarını beyan 

etmemeleri 

 

hallerinde iade talepleri vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi 

inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. 



d) HİS Sertifikası Sahibi Mükelleflere İade 

 

HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade talepleri, tutarına bakılmaksızın, teminat, VİR 

veya YMM raporu aranılmaksızın yerine getirilir. 

 

Bu mükelleflerin nakden iade taleplerinde, ibraz edilen belgelere ilişkin olarak 

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde olumsuzluk tespit edilmeyen 

tutarlar raporun tamamlanma sürecini izleyen beş iş günü içinde iade edilir. Olumsuzluk tespit 

edilen alımlara ilişkin KDV tutarlarının iadesi ise olumsuzlukların giderilmesi veya aranan 

şartların sağlanması kaydıyla yerine getirilir.  

 

 


