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DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNDE KİSMİ TEVKİFAT NE DEMEKTİR?

Demir-Çelik ürünlerinin teslimlerinde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan Kdv’nin 4/10
oranındaki kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi
tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede
ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.

TEVKİFAT NEDİR?

Vergi alacağının güvence altına alınması amacıyla, KDV tutarının tamamının ya da bir
kısmının, alıcı tarafından satıcıya ödenmeyerek direkt vergi dairesine ödemesidir.

Kısmi Tevkifat: KDV tutarının belirli bir oranının alıcı tarafından direkt vergi dairesine
ödenmesidir.

Tam Tevkifat: KDV tutarının tamamının alıcı tarafından direkt vergi dairesine ödenmesidir.



TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR KİMLERDİR?

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu
tutulabilecekler iki grup halindedir.

1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

2- Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)



BELİRLENMİŞ ALICILAR

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve 
bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet 
götürme birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan 
kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
- Sendikalar ve üst kuruluşları,
- Vakıf üniversiteleri,
- Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
- Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),



BELİRLENMİŞ ALICILAR 

- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün 
borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek 
başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş’de işlem gören şirketler,
- Kalkınma ve yatırım ajansları.

Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler
dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz.

Bu kapsamda tevkif edilen vergiler, vergi sorumlularınca 2 No.lu KDV Beyannamesi ile
yetki alanı içerisinde bulunulan vergi dairesine, en geç işlemi takip eden ayın 26’sında
beyan edip ödenir.



TEVKİFAT UYGULAMAYACAK ALICILAR KİMLERDİR?

KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Belirlenmiş Alıcı olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat
uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır.

Aşağıdaki durumlarda tevkifat uygulanmayacaktır.
1) KDV mükellefiyeti bulunmayan apartman yönetimlerine verilen demir çelik 
teslimlerinde,
2) KDV mükellefiyeti bulunmayan konut yapı kooperatiflerine verilen demir-çelik 
teslimlerinde,     
3) KDV mükellefiyeti bulunmayan özel bina inşaatı yapanlara demir-çelik teslimlerinde,
4) Basit usule tabi mükelleflere, vergiden muaf esnaf ve sanatkara ve gerçek usulde gelir 
vergisine tabi olmayan çiftçilere (küçük çifçiler) ile nihai tüketicilere demir-çelik 
teslimlerinde,
5) Belediyeler belirlenmiş alıcılar arasında sayılmadığından tevkifat uygulamayacaktır. 

TEVKİFAT UYGULAMAYACAK ALICILARA SEHVEN TEVKİFATLI FATURA 
DÜZENLENİRSE NE OLUR?

Vergi Ziyaı Cezası, Usulsüzlük Cezası ve 5 puanlık vergiye uyumlu mükellef indiriminden 3
yıl yararlanamamak ile karşı karşıya kalınacaktır.



HANGİ SATICILARA TEVKİFAT UYGULANMAYACAK?

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri
ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk
tesliminde tevkifat uygulanmaz,

Bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır.

Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer
hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak
üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki
teslimlerinde tevkifat uygulanır.

İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal
doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına
ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir.

Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca
münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer
vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.



ERDEMİR’İN DURUMU:

Belirlenmiş alıcıların tüm teslim ve hizmetleri, kısmi tevkifat kapsamı dışında tutulduğu
için, halka açık şirketlere (Erdemir gibi) demir çelik teslimlerinde tevkifat
uygulanmayacaktır.

Ayrıca ithalatçıların ve cevherden üretim yapanların ilk teslimlerinde bu tevkifat
uygulanmayacak,

Bunlar dışındaki uzun veya yassı demir ve çelik ürünlerinin imalatçıları veya tüccarları
tarafından satışında 4/10 oranında KDV tevkifatına tabi olacaktır.



TEVKİFAT UYGULANACAK DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ NELERDİR?

Tevkifat kapsamına;

cevherden,
hurdadan
veya diğer hammaddelerden üretilen demir-çelik
ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal
demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.)
veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler,
soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.)

demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir.

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida
soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.)
teslimlerinde tevkifat uygulanmaz.



KISMİ TEVKİFAT KAPSAMINA GİRMEKLE BİRLİKTE TEVKİFAT
UYGULANMAYACAK İŞLEMLER

Belirlenmiş Alıcıların, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki teslim ve hizmetlerinde
hesaplanan KDV, alıcıların durumuna bakılmaksızın, tevkifata tabi tutulmayacaktır.

KDV Kanununun (11/1-c) ihraç kaydıyla teslim ve geçici 17 nci dahilde işleme rejimi maddeleri
kapsamındaki teslimlerde ve bu Kanun uyarınca KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde
tevkifat söz konusu olmaz.

Basit usulde vergiye tabi olan mükellefler ve vergiden muaf esnaflar tarafından kesilecek demir
çelik faturasında KDV tevkifatı uygulanmaz.

Gerekçesi:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 17/4a: Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile
kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler, aynı Kanunun
mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler Kdv’den istisnadır.

ÖRNEK:
Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler 
tarafından  yapılan demir çelik teslimi, 3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesi uyarınca KDV’den müstesna 
olduğundan, bu işleme ait bedel üzerinden KDV hesaplanmayacak ve dolayısıyla tevkifat yapılmayacaktır.



TEVKİFAT UYGULAMASINDA TUTAR SINIRI KAÇ TL’DİR

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil 2.000 TL’yi aşmadığı
takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı
üzerinden tevkifat yapılır.

Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel
parçalara ayrılamaz, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması
halinde tevkifat yapılır.

Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle
bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği
anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli
işlemler yapılır.



TEVKİFAT UYGULAMASINDA FATURA NASIL DÜZENLENMELİDİR?

Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; “İşlem Bedeli”,
“Hesaplanan KDV”, “Tevkifat Oranı”, “Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı”,
“Tevkifat Dahil Toplam Tutar” ve “Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel
(Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca gösterilir.

Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ye tevkifat uygulandığını
tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır.

Faturaya, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılır.

e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, 2.000/5.000 e-Arşiv Fatura) Açısından

Mal/Hizmet Toplam Tutar 100.000,00 ₺

Hesaplanan KDV 18.000,00 ₺

Tevkifata Tabi İşlem Tutarı 100.000,00 ₺

Tevkifata Tabi İşlem Üzerinden Hes. KDV 

Tutarı
18.000,00 ₺

Hesaplanan KDV Tevkifat 7.200,00 ₺

Vergiler Dahil Toplam Tutar 118.000,00 ₺

Ödenecek Tutar 110.800,00 ₺



BELGELERİN GEÇ DÜZENLENMESİ

İşlem bedelinin ödenmemesi, işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi 

veya hiç gelmemesi tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içinde sorumlu tarafından beyan 
edilmesine engel değildir.

Satıcı, fatura düzenlemese ya da geç düzenlese bile malın ya da hizmetin alındığı dönemde
alıcıya sorumlu sıfatıyla beyanname verme zorunluluğu getirilmiştir. Bu durum, belgesiz mal
alımında bulunan mükellefler için ileride durumun çok daha sonra tespit edilmesi halinde
sorun yaratabilir. Ayrıca böyle bir durum, aynı belgeye istinaden ödenen vergilerin bir
kısmının farklı ödemlerde indirim konusu yapılması gibi bir sonuç da doğuracaktır.



DÜZELTME İŞLEMLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Tevkifat kapsamına alınan işlemlerde ortaya çıkan mal iadeleri ve matrah değişiklikleri ile 
ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

A- MAL İADELERİ FATURASI NASIL DÜZENLENMELİDİR?

Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi 
tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilir.

ÖRNEK:
Sac tüccarı (A), 14/05/2022 tarihinde sac ticareti yapan (B LTD)'ye 500.000 TL karşılığında sac
teslim etmiş, hesaplanan (500.000 x 0,18 =)90.000 TL KDV’nin (90.000 x 6/10 =) 54.000 TL’lik
kısmı (A)’ya ödenmiş ve onun tarafından beyan edilmiş, (90.000 x 4/10 =) 36.000 TL’lik kısmı ise (B)
tarafından tevkifata tabi tutulmuş ve Mayıs/2022 dönemi beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan
edilmiştir.
İşleme ilişkin fatura (B) tarafından 14/05/2022 tarihinde yasal kayıtlara alınmıştır. (B), (A)’ya
ödediği 54.000 TL ile sorumlu sıfatıyla beyan ettiği 36.000 TL’yi Mayıs/2012 dönemine ait 1 No.lu
KDV Beyannamesinde indirim konusu yapmıştır.
Söz konusu sacın (1/5)’i 100.000TL’lik kısmını 10/6/2022 tarihinde (A)’ya iade edilmiştir.



Bu durumda (B), (A)’dan 110.800 TL geri alacak, mal iadesinin gerçekleştiği dönemde,
10.800 TL’yi 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.
(A) ise, aynı dönemde 10.800 TL’yi l No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapacaktır.
Bu işlemler nedeniyle defter kayıtlarında KDV’nin sadece tevkifata tabi tutulmayan 10.800 TL’lik kısmı için
düzeltme işlemi yapılacak, tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiş ve indirim konusu
yapılmış olan tutar için düzeltme işlemi yapılmayacaktır.

Tevkifat uygulaması kapsamında bulunan hizmetlerde düzeltme, ifa edilen hizmetin iadesi söz
konusu olmayacağından, faturanın hizmetin ifasından önce düzenlendiği durumlarda hizmetten
tamamen vazgeçilmesi ya da hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmemesi
nedeniyle işlemin matrahında bir değişiklik meydana gelmesi halinde yapılabilecektir.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat
uyguladığı işlemlerde düzeltme aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
Alıcı tarafından, işlem bedeli ve tevkif edilmeyen KDV kısmını ayrıca göstermek suretiyle iade
amaçlı bir belge (fatura, dekont vb.) düzenlenir. Söz konusu belgede gösterilen tutarlar alıcı ve
satıcı tarafından ilgili iade işlemini gösterecek şekilde mevzuata uygun olarak kayıtlara alınır.
Düzeltmenin bu şekilde yapıldığının tevsik edilmesine istinaden, işleme ilişkin tevkif edilen KDV,
bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilir.
Diğer taraftan, satıcının tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade talebi sonuçlandırıldıktan
sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işleme ilişkin olarak yukarıda belirtilen şekilde düzeltme
yapılmasının gerekmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:



-Düzeltme yapılması gereğinin ortaya çıktığı vergilendirme döneminde, yukarıda belirtildiği
şekilde düzeltmeyi yapan mükellefin ilgili beyannamede de düzeltme yaptıktan sonra 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, bu şekilde düzeltme işlemini yapmaması halinde, tevkifat nedeniyle iade edilen
KDV, değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme
faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.

B- MATRAHTA DEĞİŞİKLİK OLDUĞUNDA NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış
ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanır ve
hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanır. Bu
şekilde işlem yapılabilmesi için fiyat farkı, kur farkı ve benzerinin ait olduğu asıl işleme ait
KDV dahil bedelin tevkifat alt sınırını geçmiş ve tevkifata tabi tutulmuş olması
gerekmektedir.

Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı tarihte kur farkı oluşması halinde ise kur farkı tutarı
üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı
tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Böylece, matrahta oluşan azalma
tutarı, tevkifata tabi tutulmayan KDV tutarı ile birlikte, satıcı tarafından alıcıya iade edilir.



Ayrıca, söz konusu KDV tutarı alıcı tarafından 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilir.
Malların kısmen iade edilmesi, hizmetin bir kısmının tamamlanmaması, malların ve hizmetin
sözleşmede belirtilen evsafa uymaması ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlem bedelinde
sonradan bir azalma meydana gelmişse, azalma miktarı ile ilgili olarak mal iadelerine ilişkin
açıklamaların yer aldığı Tebliğin (I/C-2.1.4.1.) bölümü çerçevesinde işlem yapılır.

ÖRNEK:
Satıcı (A) Firması, (4/10) oranında tevkifata tabi bir işlem için alıcı (B) Firmasına, 2022/Mayıs döneminde 
bu işle ilgili olarak 500.000 TL’lik fatura düzenlemiş, faturada gösterilen (500.000 x 0,18 =) 90.000 TL 
KDV’nin (90.000 x 6/10=) 54.000 TL’si (A)’ya ödenmiş, (90.000 x 4/10=) 36.000 TL’lik kısmı ise (B) 
tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmiştir.
Satıcı (A), bu işin bir kısmını tamamlayamadığından bedelde 100.000 TL’lik bir azalma meydana gelmiştir.
2022/Haziran döneminde ortaya çıkan bu değişiklik nedeniyle tarafların karşılıklı düzeltme yapması
gerekmektedir.
Buna göre satıcı (A), alıcı (B)’ye 100.000 TL ile birlikte bu tutara ait (100.000 x 0,18=) 18.000 TL KDV’nin
tevkifata tabi tutulmayan (18.000 x 6/10=) 10.800 TL’sini (toplam 110.800 TL) iade edecek, 2022/Mayıs
döneminde beyan ettiği 10.800 TL’yi 2022/Haziran dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim
konusu yapacaktır.
Alıcı (B) ise 2022/Mayıs döneminde indirim konusu yaptığı 10.800 TL’yi, 2022/Haziran döneminde 1 No.lu
KDV Beyannamesi ile beyan edecektir.
Alıcı (B)’nin bu işlem nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan ettiği verginin, 100.000 TL’ye isabet eden kısmı
olan (18.000 x 4/10=) 7.200 TL aynı zamanda indirim konusu yapılmış olduğundan, bir düzeltme işlemine
konu olmayacaktır.



KISMİ TEVKİFATA TABİ TESLİM ve HİZMETLERDEN DOĞAN KUR FARKLARININ 

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Kur farkının alıcı ya da satıcı lehine ya da aleyhine oluşmasının yanında kısmi KDV tevkifatı

yapacak alıcının KDV mükellefi ya da belirlenmiş alıcı olmasına bağlı olarak, KDV ile ilgili

yapılacak işlemler farklılık arz etmektedir.

Bu kapsamda kısmi KDV tevkifatını yapacak alıcıların KDV mükellefi ya da belirlenmiş alıcı

olmasına bağlı olarak lehe veya aleyhe oluşan kur farkları bakımından kısmi KDV tevkifatı

uygulaması ile ilgili yapılacak işlemler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

1) ALICI ALEYHİNE KUR FARKI OLUŞMASI 

A)ALICININ KDV MÜKELLEFİ OLMASI VE ALEYHİNE KUR FARKI OLUŞMASI 
DURUMUNDA 

Satıcının KDV mükellefi ya da belirlenmiş alıcı olup olmadığına bakılmaksızın oluşan kur
farkı üzerinden hesaplanan KDV; alıcı tarafından asıl işleme ait oran üzerinden tevkifata tabi
tutulacaktır.



Örneğin kısmi tevkifat oranının 4/10 olduğunu varsayalım. Bu durumda aleyhine kur

alıcı aleyhine oluşan kur farkının 20.000,00-TL, bu kur farkı üzerinden hesaplanması

gereken KDV’nin 3.600,00-TL ve farkı oluşan alıcı ve lehine kur farkı oluşan satıcı

tarafından yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır:

ALICININ KAYDI

-----------------------------------/---------------------------------

656- Kambiyo Zararları                                                        20.000,00

191-İndirilecek KDV                                                               3.600,00 

360-Ödenecek Vergi ve Fonlar                                    1.440,00

320/102/100                                                               22.160,00

-----------------------------------/----------------------------------

SATICININ KAYDI

----------------------------------/---------------------------------

100/102/120                                                                             22.160,00

391-Hesaplanan KDV                                                    2.160,00

646-Kambiyo Karları                                                   20.000,00

-----------------------------------/---------------------------------



B) ALICININ BELİRLENMİŞ ALICILAR ARASINDA SAYILANLARDAN BİRİ 

(ERDEMİR) OLMASI VE ALEYHİNE KUR FARKI OLUŞMASI DURUMUNDA

KDVGUT’ta belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde KDV

tevkifatı uygulanmayacağından hareketle, kur farkı üzerinden hesaplanan KDV’nin kısmi

tevkifata tabi tutulabilmesi için satıcının belirlenmiş alıcılar arasından sayılanlardan

olmaması gerekmektedir.

Dolayısıyla alıcı ve satıcının her ikisinin de belirlenmiş alıcılar arasında sayılanlardan

olması durumunda oluşan kur farkı üzerinden hesaplanan KDV, tevkifata tabi

tutulmayacaktır.

Bunun dışında alıcının belirlenmiş alıcılardan biri olması, satıcının ise belirlenmiş

alıcılardan olmaması durumunda muhasebe kayıtları yukarıda yapılan açıklamalardaki

gibi olacaktır.



2) ALICI LEHİNE KUR FARKI OLUŞMASI

A) ALICININ KDV MÜKELLEFİ OLMASI VE LEHİNE KUR FARKI OLUŞMASI 
DURUMUNDA, 

Satıcının KDV mükellefi ya da belirlenmiş alıcı olup olmadığı önemli değildir. Nitekim burada
kur farkı alıcı lehine olduğundan ve kural olarak KDV tevkifatını alıcılar yapabildiğinden; kısmi
tevkifata tabi tutulacak bir KDV’den bahsedilemeyecektir. KDVGUT’a göre alıcı lehine, ödemenin
yapıldığı tarihte kur farkı oluşması halinde kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir
fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması
gerekmektedir.

Böylece, matrahta oluşan azalma tutarı, tevkifata tabi tutulmayan KDV tutarı ile birlikte, satıcı
tarafından alıcıya iade edilmektedir. Söz konusu KDV tutarı alıcı tarafından 1 no’lu KDV
beyannamesi ile beyan edilmektedir. Dolayısıyla alıcı lehine kur farkı oluştuğunda, oluşan kur
farkı üzerinden hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulmayan kısmı alıcı tarafından hesaplanan
KDV olarak beyan edilecektir.

Örneğin alıcı lehine oluşan kur farkının 20.000,00-TL, bu kur farkı üzerinden hesaplanması
gereken KDV’nin 3.600,00-TL ve kısmi tevkifat oranının 4/10 olduğunu varsayalım. Bu durumda
lehine kur farkı oluşan alıcı ve aleyhine kur farkı oluşan satıcı tarafından yapılması gereken
muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.



ALICININ KAYDI

-----------------------------------/-------------------------------

100/102/120                                                                            22.160,00

391-Hesaplanan KDV                                                    2.160,00

646-Kambiyo Karları                                                    20.000,00

-----------------------------------/--------------------------------

SATICININ KAYDI

----------------------------------/---------------------------------

656- Kambiyo Zararları                                                             20.000,00                                    

191-İndirilecek KDV                                                                    2.160,00                                           

100/102/120                                                                     22,160,00                                    

----------------------------------/--------------------------------



B) ALICININ BELİRLENMİŞ ALICILAR ARASINDA SAYILANLARDAN BİRİ

(ERDEMİR) OLMASI VE LEHİNE KUR FARKI OLUŞMASI DURUMUNDA

Yukarıda belirtildiği üzere satıcının KDV mükellefi ya da belirlenmiş alıcı olmasına

bağlı olarak yapılacak işlemler farklılık arz etmektedir. Nitekim alıcının belirlenmiş

alıcı, satıcının ise KDV mükellefi olması durumunda, kur farkı alıcı lehine

olduğundan ve kural olarak KDV tevkifatını alıcılar yapabildiğinden, kısmi tevkifata

tabi tutulacak bir KDV’den bahsedilemeyecektir.

Bu durumda kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura

düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV

hesaplanacak söz konusu KDV tutarı alıcı tarafından 1 no’lu KDV beyannamesi ile

beyan edilecektir.

Alıcının ve satıcının her ikisinin de belirlenmiş alıcı olması durumunda ise alıcı lehine

oluşan kur farkının satıcı nezdindeki karşılığı aleyhe oluşan kur farkı olacağından ve

KDVGUT’a göre belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve

hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanmayacağından hareketle ortaya çıkan kur farkı

için kısmi tevkifat uygulanmayacaktır.



C) FAZLA VEYA YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN İADESİ NASIL OLMALI?

Fazla veya yersiz tevkif edilerek ödenen vergi bulunması halinde, gerek alıcı gerekse satıcının
beyanlarının düzeltilmesi suretiyle işlemin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi
gerekir.
Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, öncelikle tevkifatı yapan alıcı tarafından satıcıya iade
edilir. Alıcının, fazla veya yersiz tevkif ettiği KDV tutarını satıcıya ödediğini gösterir belge ve
satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte başvurması halinde, fazla
veya yersiz tevkif edilen vergi, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade
edilir.
Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve satıcı tarafından verginin tamamının beyan
edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısının ibrazı
aranmaz.
Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan, ancak satıcı tarafından verginin tamamının beyan
edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yapmasından sonra, varsa önceki beyanı üzerine
ödenen KDV’nin, söz konusu işlemle sınırlı kısmı satıcıya iade edilir. Dolayısıyla bu durumda
alıcıya iade söz konusu olmaz.
Yapılacak iadelerde teminat, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ve Vergi İnceleme Raporu
aranmaz.
Tevkifata tabi tutulan KDV’nin alıcı tarafından beyan edilmiş ancak ödenmemiş olması
halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen bu vergi tahakkuktan terkin edilir.



Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimleri tarafından yapılan fazla veya
yersiz tevkifatlar, satıcının beyanlarını düzelttiğini gösterir vergi dairesi yazısını ibraz etmesi
üzerine ödemeyi yapan muhasebe birimlerince düzeltilir ve gereken durumlarda iade edilir.
Diğer taraftan 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) Belediyesi, (B) DEMİR A.Ş.’den almış olduğu demir nedeniyle hesaplanan 90.000 TL KDV üzerinden
tevkifata tabi olmadığı halde (4/10) oranında tevkifat yapmış ve tevkif etmiş olduğu 36.000 TL KDV’yi 2
No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve vergi dairesine ödemiştir.

(B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edilmeyen 54.000 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi
ile beyan etmiş ve tevkif edilen 36.000 TL KDV’nin 10.000 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) Belediyesine fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği
KDV’ye ilişkin de herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.



TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİNDE TEMEL KURALLAR NELERDİR?

Tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının
tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının
da yaptığı tevkifatla ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur.
İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan
edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şart değildir. (13.05.2022’den itibaren)
Genel bütçe kapsamındaki idarelere yapılan işlemlerde ise hakedişin harcama yetkilisince
onaylanmış olması gerekir. Bunlara yapılan işlemlerde, ayrıca beyan ve ödeme aranmaz.
İade olarak talep edilen tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak
belirlenir. İadesi istenilen KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olamaz.

Tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinde, vergi dairelerince;
- standart iade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet
vergi dairesi liste alındısı,
- Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,
- Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste,
aranacaktır.
İade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve
eki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim”in verilmiş olması
zorunludur.



İade taleplerinde standart iade talep dilekçesinin yanı sıra iade hakkı doğuran işlem itibarıyla
yukarıda belirtilen belgelerin ibrazı şarttır. (Tevkifata tabi işlemlere ait satış faturası listesi ve
indirilecek KDV listesi Gelir İdaresi Başkanlığınca öngörülen şekil ve içeriğe uygun olarak internet
vergi dairesi aracılığıyla gönderilir. İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listeler ayrıca kâğıt
ortamında vergi dairesine ibraz edilmez.)
İade talepleri, yukarıda belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez.
Vergi inceleme raporu, YMM Raporu ve/veya teminat ile yapılacak nakden iade talepleri, bunların
eksiksiz ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanır.
Aynı şekilde, teminat veya YMM Raporu ile yapılacak mahsuben iade talepleri, diğer belgelerle
birlikte bunların eksiksiz ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanır. VİR sonucuna göre
sonuçlandırılacak mahsuben iade taleplerinde ise mahsup talep dilekçesinin vergi dairesine
verildiği tarih itibarıyla iadeye hak kazanılır.
Satıcının özel esaslara tabi olması halinde, tevkifatlı işlemlerinden doğan iade talepleri Tebliğin
(IV/E) bölümündeki açıklamalara göre yerine getirilecektir. Alıcının bu işlemle ilgili olarak tevkifat
tutarını beyan etmesi ve ödemiş olması özel esaslar uygulanmasına engel değildir.
Alıcının, hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan tevkifat uygulayarak temin ettiği mal
ya da hizmeti iade hakkı doğuran bir işlemde kullanması ve bu işleme ilişkin olarak iade talebinde
bulunması halinde iade talebi, hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan alımlarda
tevkifata tabi tutulan KDV’nin sorumlu sıfatıyla vergi dairesine nakden veya mahsuben ödenmiş
olması kaydıyla, tevkifatlı işlemlere ilişkin olarak satıcıya ödenen/borçlanılan KDV hariç, genel
esaslara göre yerine getirilir. Bu şekilde işlem tesisi için alıcının diğer alımları ile ilgili olarak özel
esas uygulamasını gerektirecek bir durumunun olmaması gerekmektedir.



Tevkifata tabi alımları nedeniyle tevkifat uygulayan alıcılar tarafından 2 No.lu KDV
Beyannamesi ile beyan edilen verginin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu
yapılması ve aynı dönemde indirim yoluyla giderilemeyen bu verginin iade alacağına
dönüşmesi nedeniyle aynı dönem 2 No.lu KDV Beyannamesinden doğan borca mahsup
edilmiş olması halinde, önceki paragrafta belirtilen ödeme şartının sağlanmadığı kabul
edilir. Ancak, diğer dönemlere ilişkin iade alacağının söz konusu borca mahsup edilmesi
halinde, ödeme şartı gerçekleşmiş sayılır. (13.05.2022 tarihi itibarıyla bu uygulama
kalkmıştır)



MAHSUBEN İADE TALEPLERİNİ KİMLER VE NE ZAMAN YAPABİLİR?

1 No.lu KDV Beyannamesinde gösterilen ve mahsuben iade şartlarını taşıyan KDV iade alacağı,
aynı döneme ilişkin 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden KDV borcuna mahsup
edilebilir.
Belgelerin tamamlanmış olması şartıyla standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği
tarih itibarıyla mahsup işlemi yapılır.
İade taleplerinde vergi daireleri, gerekli kontrolleri yaparak, belge ya da belgelerdeki muhteviyat
eksikliklerinin tespiti halinde, eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirir. Yazının tebliğ tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri tamamlayan mükelleflerin mahsuben iade talepleri,
mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve bunlara gecikme
zammı uygulanmaz. 30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin
mahsup talepleri ise eksikliklerin tamamlandığı tarih itibarıyla yerine getirilir ve borcun
vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır.
- Külçe metal teslimleri,
- Demir-çelik ürünlerinin teslimi,
ile ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve
teminat aranmadan yerine getirilir.



KDV TEVKİFATI İADE ALACAĞI HANGİ BORÇLARA MAHSUP EDİLEBİLİR?

KDV iade alacağı mükellefin kendisinin veya ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi,
kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite
ortakların),

1) - Vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına, (10 gün içinde)
2) - İthalat sırasında uygulanan vergilere, (10 gün içinde) 
3) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına, mahsuben iade edilebilir. 

Mahsup talebi, iade hakkı doğuran işleme ilişkin ilgili bölümlerde belirtilen belgelerin
tamamlanıp, KDVİRA sistemi tarafından üretilen “KDV İadesi Kontrol Raporu”nun geldiği
tarihte olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar itibarıyla yerine getirilir. Olumsuzluk tespit
edilen alımlara ilişkin KDV tutarlarının mahsuben iadesi ise olumsuzlukların giderilmesi
kaydıyla yapılabilir.



MAHSUBEN İADE TALEBİNDE GECİKME ZAMMI UYGULANIR MI?

Mahsuben iade için iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak
verilmiş olması gerekir. Vergi dairelerince yapılan işlemler sırasında meydana gelen gecikme
nedeniyle zamanında mahsubu yapılamayan, vergi dairesine olan borçlar için gecikme zammı
uygulanmaz.

VERGİ DAİRESİNİN TESPİT ETTİĞİ OLUMSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

KDVİRA sisteminin tespit ettiği olumsuzlukları mükellefe yazı ile bildirirler. Yazının tebliğ 
tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri/olumsuzlukları gideren mükelleflerin 
mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla yerine getirilir 
ve bunlara gecikme zammı uygulanmaz. 

30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri/olumsuzlukları gideren mükelleflerin mahsup
talepleri ise eksikliklerin/olumsuzlukların giderildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve borcun
vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır.



NAKDEN İADE TALEPLERİNİ KİMLER VE NE ZAMAN YAPABİLİR?

Mükellefin talebi halinde, tevkifat uygulaması kapsamına giren işlemlerden kaynaklanan iade
alacaklarının aşağıda her bir işlem türüne ilişkin olarak yapılan belirlemeler dahilinde nakden
iadesi mümkündür.

- Külçe metal teslimi,
- Demir-çelik ürünlerinin teslimi,
ile ilgili 10.000TL’yi aşmayan nakden iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve YMM
raporu aranılmadan yerine getirilir.
10.000TL ve üzerindeki nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM
raporu ile yerine getirilir 10.000TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi
inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür.

Ayrıca 1.267.000TL ‘den fazla olan nakden iade talepleri için Yeminli Mali Müşavir tam tasdik
sözleşmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Tam Tasdik, gerçek ya da tüzel kişilerin veya bunlara bağlı teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali
müşavir tarafından denetlenme ilkelerine ve standartlarına uygun olup olmadığının incelenmesi,
inceleme sonuçlarına göre tam tasdik kapsamına giren tüm konuların ve belgelerin doğruluğunun
tespit edilerek hazırlanacak raporla imza ve mühür altına alınmasıdır.
O yıl için, Ocak ayı sonuna kadar yapılması gerekir.



YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORUNA DAYALI İADELER

YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflere, rapor ibraz edilmedikçe iade yapılmaz.
Mükelleflerin rapor düzenleninceye kadar, izleyen bölümlerde açıklandığı şekilde teminat
göstermeleri halinde ise iade talebi incelemeye sevk edilmeksizin yerine getirilir. Rapor ibraz
edildiğinde teminatlar iade edilir.

YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten
itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmemesi halinde, söz konusu teminat
vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

Bu süre içinde rapor ibraz edemeyecek olanların mazeretleriyle birlikte başvurmaları halinde,
gerekli değerlendirme yapılarak mazeretleri haklı nedenlere dayananlara, 213 sayılı Kanunun 17 nci
maddesi uyarınca vergi dairesince altı ay ek süre verilebilir.



YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORUNA DAYALI İADELER

YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin teminat karşılığı aldıkları
iadeye ilişkin olarak;

1)- İadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili olarak YMM 
raporu ibraz edilmemesi ve ek süre talebinde bulunulmaması, 
2)- Ek süre talebinin uygun bulunmaması, 
3)- Altı aylık ek süre içinde de YMM raporunun ibraz edilmemesi durumlarında, 
teminat karşılığı yapılan iade incelemeye sevk edilir ve teminat vergi inceleme raporu 
sonucuna göre çözülür. 

Mükelleflerin iade tutarını kısmen mahsup, kısmen nakden almak istemeleri
mümkündür. Bu durumda, iade için istenen belgelerin ibraz edilmiş olması kaydıyla
öncelikle muaccel hale gelen borçlara mahsup yapılır. 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.



KDV İADESİ ÖN KONTROL RAPORUNA DAYALI İADE UYGULAMASI

YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri; standart iade talep
dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin
aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanır.
Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin
olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun
oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilir.

a) En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV beyannamesi
vermiş olması,

b) Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,

c) Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;
- Özel esaslara tabi olmaması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler
sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle
incelemeye sevk edilmemiş olması,

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında
incelemeye sevk edilmemiş olması,



KDV İADESİ ÖN KONTROL RAPORUNA DAYALI İDAE UYGULAMASI

ç) İade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması.

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına
yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna ilişkin
kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince
yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Mükellefin
kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilir.

HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkündür. Ancak bu
uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna
göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve
teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir. HİS, İTUS, ATU
ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade
talebi için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir.



TEMİNAT KARŞILIĞI İADE UYGULAMASI NEDİR?

YMM raporu veya vergi inceleme raporuna bağlanan iadelerde, henüz YMM raporu ibraz
edilmeden veya inceleme sonucu iade öngörülmüşse, inceleme yapılmadan aşağıda
belirtildiği şekilde teminat gösterilmesi halinde iade yapılır. Teminat, iadeye konu işlem
türüne göre vergi inceleme raporu veya YMM raporuna dayanılarak çözülür.

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

b) Mükellef tarafından teminat çözümünün YMM raporuyla yapılacağı belirtilmediğinden
incelemeye sevk edilmesi, sonradan YMM raporuyla teminatın çözümünü engellemez. Bu
durumda teminatın YMM raporuyla çözüldüğü inceleme elemanına bildirilir.

c) Bu kapsamdaki nakden iade talepleri, nakit iade talebine ilişkin dilekçe ve teminatın yanı
sıra ibrazı gerekli diğer belgelerin tamamlanıp KDVİRA sistemi tarafından “KDV İadesi
Kontrol Raporu”nun üretilmesinden ve varsa yapılması gereken teyitlerin (örneğin, mal
ihracatında gümrük beyannameleri ve usulüne uygun olarak gösterilmiş teminat mektupları
ile varsa onaylı özel faturaların teyidi) yapılmasından sonra 10 gün içinde yerine getirilir.



TEMİNAT TÜRLERİ

Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde (nakit para, teminat mektubu, devlet
tahvili, hisse senedi, haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar) sayılan iktisadi kıymetlerden
bir veya bir kaçı gösterilebilir. Şu kadar ki; banka teminat mektuplarının paraya çevrilmeleri
konusunda hiç bir sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde, Tebliğ ekinde yer alan kesin ve süresiz
teminat mektubu örneğine (EK:18) uygun olarak ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine
göre faaliyette bulunan bankalar tarafından düzenlenmiş olması gerekir.

TEMİNAT MİKTARLARI

Talep edilen iade miktarının (Tebliğin IV/A-3 bölümünde) nakden iadelerde 10.000 TL’den
sonrası için YMM Raporu arandığından 10.000 TL sınırını aşan kısmının tamamı için teminat
verilir.

TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ

Teminat mektupları, iade hakkı doğuran işlem bazında kabul edilen vergi inceleme raporu veya
YMM raporu sonucuna göre iade edilir.
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. Bu
şerhi gören bankaların, vergi dairesinden ayrıca bir teyit almaksızın gerekli işlemi yapmaları
mümkün bulunmaktadır.



TEMİNAT MEKTUPLARININ TEYİDİ

Banka teminat mektubu karşılığında yapılan iade taleplerinde, teminat mektuplarının teyidi
yapılmadan iade talebi sonuçlandırılmaz.

Bu çerçevede, mükellefler tarafından KDV iade alacakları için verilen ve Tebliğde öngörülen
niteliği haiz banka teminat mektuplarının teyidi işlemi öncelikle, Bankalar tarafından Maliye
Bakanlığı veri ambarına gönderilen, müşterilerine düzenlenen teminat mektuplarına ait
bilgilerle elektronik ortamda yapılır.

Banka teminat mektubu bilgilerine elektronik ortamda ulaşılamaması halinde teminat
mektubunu veren banka şubesinden doğrudan teyit alınır.



ARTIRIMLI TEMİNAT UYGULAMASI NEDİR?

İade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere,
mükelleflerin Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı (10.000 TL) aşan ve işlem türü
itibarıyla YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden iadelerinde, iade talep dilekçesi
ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin (YMM KDV İadesi Tasdik
Raporu hariç) tamamlanması sonrasında, nakden iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında
(İTUS sertifikası sahibi mükellefler için %60’ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi
halinde, iade işlemi beş iş günü içinde gerçekleştirilir. İadeye ilişkin YMM raporunun iadenin
yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde verilmemesi halinde, iade talebi sürenin sonunda ivedilikle
incelemeye sevk edilir.

İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde, KDVİRA, YMM raporuna ilişkin kontroller
ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller iki ay içerisinde tamamlanır. İade hakkı
doğuran işlem bazında yapılan bu kontroller sonucunda herhangi bir eksiklik/olumsuzluk tespit
edilmemesi halinde, YMM raporunun ibraz edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde teminat
mektubu mükellefe iade edilir.

Ancak yapılan kontroller sonucunda eksiklik/olumsuzluk tespit edilmesi halinde, bu
eksikliğin/olumsuzluğun giderilmesi için mükellefe 30 günlük süre verilir. Süresinde
eksiklikleri/olumsuzlukları gidermeyen mükellefe 30 günlük ek süre verilir. Mükellefe verilen bu
süreler, teminat mektuplarının iade edilmesine ilişkin iki aylık sürenin hesabında dikkate alınmaz.
Bu süreler içinde eksikliklerin/olumsuzlukların giderilmemesi halinde haksız iade edilen tutar,
gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.



ARTIRIMLI TEMİNAT UYGULAMASI NEDİR?

Mükellefin aynı dönemde diğer iade hakkı doğuran işlemlerinin de (indirimli orana tabi
işlemler hariç) bulunması ve iade edilmesi gereken KDV tutarının, tevkifat ve diğer iade hakkı
doğuran işlemlere ilişkin iade beyanı toplamından küçük olması halinde, iade talepleri
mükellefin işlem türü bazında tercihi doğrultusunda sonuçlandırılır.

İade hakkı sahiplerince, iade alacaklarının mahsubundan sonra kalan kısmının nakden
iadesinin istenmesi halinde, ilgili bölümlerde nakden iade için yapılan açıklamalara göre işlem
tesis edilir. Bu şekilde yapılacak iadede, mahsup yoluyla iade edilen kısım, teminatsız
incelemesiz nakden iade için bir sınır belirlenmişse, belirlenen sınırın hesabında dikkate
alınmaz.



ARTIRIMLI TEMİNAT UYGULAMASI NEDİR?

İade alacağının tamamının üçüncü kişilere nakden ödenmesinin talep edilmesi halinde, iade
hakkı sahibi mükellefe nakden iadeye ilişkin usul ve esaslar uygulanır. Bu durumda, alacağın
üçüncü kişilere ödenmesine ilişkin talep, alacağın açık bir şekilde kime temlik edildiğini içeren,
noter tarafından onaylanmış alacağın temliki sözleşmesi ile yapılır. Mahsup sonrası alacağın,
üçüncü kişilere nakden iadesinin talep edilmesi halinde de alacağın temlikine ilişkin talebin
yukarıda belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir.

İade alacağının, Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünde belirtilmeyen; mükellefin kendisinin vergi
dairesine olan borçlarına veya üçüncü kişilerin vergi dairesine olan borçlarına mahsubunun talep
edilmesi halinde, iade hakkı sahibi mükellefe nakden iadeye ilişkin usul ve esaslar uygulanır.
Üçüncü kişilerin vergi dairelerine olan borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde, önceki
paragrafta yapılan açıklamalara göre işlem tesis edilir.

İade alacakları, her bir vergilendirme dönemi için ayrı ayrı talep edilir. Birden fazla döneme
ilişkin iade alacaklarının, kümülatif hesaplama yapılmak suretiyle birlikte (toplam tutar olarak)
iadesi talep edilemez.



ARTIRIMLI TEMİNAT UYGULAMASI NEDİR?

İadenin YMM raporu verilmek suretiyle talep edildiği durumlarda, aynı takvim yılı içinde
bulunmak ve her bir vergilendirme dönemine ait iade tutarı ayrı ayrı
belirtilmek/hesaplanmak, istenilen bilgilere her bir dönem itibarıyla ayrı ayrı yer verilmek
koşuluyla birden fazla vergilendirme dönemi için tek bir YMM raporu verilmesi
mümkündür.

İade alacağının YMM raporu ile alınmak istendiği hallerde, esas itibarıyla, YMM raporunun
her bir iade hakkı doğuran işlem türü itibarıyla ayrı ayrı düzenlenerek verilmesi
gerekmektedir. Ancak, farklı iade hakkı doğuran işlemlerden (tam istisna kapsamındaki
işlemler, indirimli orana tabi işlemler, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemler gibi)
kaynaklanan iade taleplerinin, aynı vergilendirme dönemine ilişkin olması kaydıyla, aynı
YMM raporuna istinaden sonuçlandırılması mümkündür.

Bu durumda YMM raporu, her bir işlem türüne ait iade tutarı ayrı ayrı
belirtilmek/hesaplanmak, istenilen bilgilere ayrı ayrı yer verilmek ve benzeri hususlara dikkat
edilmek suretiyle hazırlanır.



İADE UYGULAMASI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ HUSUSLAR NELERDİR?

Mükelleflerin tevkifat uygulaması kapsamındaki işler dolayısıyla alıcı tarafından tevkifata tabi
tutulan KDV’yi, ilgili dönemde iade konusu yapmama tercihinde bulunduktan sonra, izleyen
dönemlerde bu tercihlerinden vazgeçerek iade talep etmeleri mümkündür. Ancak, tevkifatlı
işlemin gerçekleştiği dönem için düzeltme beyannamesi verilecektir.

Aynı şekilde, mükelleflerin tevkifat uygulanan tutarı beyannamede iade olarak gösterdikten
sonra, iade işlemi tamamlanıncaya kadar bu tercihlerinden vazgeçmeleri mümkündür. Bu
durumda da iade beyanının yapıldığı dönem için düzeltme beyannamesi verilecektir.

Her iki durumun da bir dilekçe ile bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade alacağı
doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı iade edilir.

Mükellefin aynı dönemde başka iade hakkı doğuran işlemlerinin bulunması halinde bu işlemlere
ait iade talepleri, söz konusu işlem veya işlemlerle ilgili usul ve esaslar çerçevesinde
sonuçlandırılır.



BİLDİRİM ZORUNLULUĞU NEDİR?

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile 
satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesi 
ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar.

Buna göre tevkifat uygulanan her satış faturası/serbest meslek makbuzu ve benzeri itibarıyla;

- Belgenin tarih ve numarası,
- Tevkifat uygulanan işlemin cinsi, tutarı,
- İşlemin tabi olduğu KDV oranı, toplam hesaplanan KDV tutarı, alıcı tarafından tevkif edilen 
KDV tutarı,
- Alıcının adı/soyadı-unvanı ve vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası,
ve benzeri bilgilerini içeren liste satıcı mükellefler tarafından ilgili döneme ait beyanname 
ekinde verilir.

Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işlem yapılır.



KÜLÇE METAL TESLİMLERİ TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR 
VE TEVKİFAT ORANI NEDİR?

Külçe metallerin Tebliğin 7/10 oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, demir-çelik, alüminyum ve kurşun
külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan
teslimlerinde tevkifat uygulanmaz,

Bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır.
Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat

uygulanır.

İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenen faturada
“Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.”
açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden
üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca cevherden
üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat
uygulanmaksızın işlem yapar.



KÜLÇE METAL TESLİMLERİ TEVKİFAT KAPSAM

Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde
edilenler dışındaki bakır, çinko, demir-çelik, alüminyum ve kurşun külçelerinin teslimi
girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe
olarak değerlendirilir.

Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum,
magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe,
slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanır.



HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS)

HİS UYGULAMASI KAPSAMINA GİRECEK MÜKELLEFLER

Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere talep etmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri
halinde bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından
“HİS sertifikası” (EK: 21) verilir.

a) Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı itibarıyla vergi mükellefiyetinin bulunması,

b) Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş son yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin
ekinde yer alan bilânçoya göre en az;
- Aktif toplamının 200.000.000 TL,
- Maddi duran varlıkları toplamının 50.000.000 TL,
- Öz sermaye tutarının 100.000.000 TL,
- Net satışlarının 250.000.000 TL,
olması, (bu koşullardan herhangi üç tanesinin sağlanmış olması yeterlidir.)

c) Başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre
aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 250 veya daha fazla olması,

ç) Başvuru tarihinden önceki son beş takvim yılı içinde;
- Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina

edilmemiş olması,



HİS UYGULAMASI KAPSAMINA GİRECEK MÜKELLEFLER

- Gelir veya kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV uygulamalarından her birine ait beyanname
verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla birden fazla aksatılmamış olması
(süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),

- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili
nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,

d) Başvuru tarihi itibarıyla;

- KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun bulunmaması,

- Vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz),
gerekmektedir.

Bu şartları birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi
Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe ile başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen 15
gün içinde “HİS Sertifikası” verilir.



Bu mükelleflerin KDV iade talepleri (henüz sonuçlandırılmamış olanlar dahil), aşağıdaki 
(IV/C-2) bölümdeki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.

HİS UYGULAMASINA GÖRE İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade talepleri tutarına bakılmaksızın, teminat, VİR veya
YMM raporu aranılmadan yerine getirilir.

İade talebi bir standart iade talep dilekçesi ile yapılır. Talep, iade hakkı doğuran işlemin
beyanına ilişkin beyanname ve iade talep dilekçesinin verilmiş olması şartıyla, ilgili belgelerin
ibraz edildiği tarihte geçerlik kazanacaktır. İlgili belgeler; her bir iade hakkı doğuran işleme ait
iade talebinin yerine getirilmesi için Tebliğde aranılması öngörülen belgelerdir.

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. Mahsuben iade talepleri ise belgelerin
tamamlandığı tarih itibarıyla hüküm ifade eder.



HİS UYGULAMASINA GÖRE İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

Tamamı ibraz edilen belgelerde şekil veya muhteviyat yönünden vergi dairesince eksiklik veya
yanlışlık tespit edilmesi halinde iade talepleri yerine getirilmekle birlikte, bu hususlar belgelerin
ibraz edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde mükellefe tebliğ edilir. Mükelleflerin tebliğ tarihinden
itibaren üç ay içinde eksiklikleri tamamlamamaları halinde, durum ilgili Vergi Dairesi
Başkanlığına/Defterdarlığa bildirilir. Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından gerekçeleri
göz önünde tutularak eksikliklerin tamamlanması için mükellefe üç aylık ek süre verilebilir. Bu
süre sonunda da eksikliklerin tamamlanmaması halinde belge eksikliğine rağmen iade edilen
KDV’nin ilgili bulunduğu vergilendirme dönemleri incelemeye sevk edilir. Belge eksikliğine
rağmen iade edilen KDV tutarı kadar nakdi teminat veya banka teminat mektubu verilmemesi
halinde HİS Sertifikası da iptal edilir.

Hakkında “olumsuz rapor” olmaması şartıyla, mükellefle ilgili “olumsuz tespit” ortaya çıkması
veya “olumsuz rapor” bulunanlardan mal ya da hizmet aldığının tespit edilmesi halinde;
mükellefe durum bildirilir. Mükellefin söz konusu mal ve hizmet alımlarını Tebliğin (IV/E)
bölümü kapsamında izah edememesi durumunda KDV tutarlarının indirim ve iade hesaplarından
çıkarılması veya bu tutarlara dört kat teminat göstermesi istenir. Teminat vergi inceleme raporu
sonucuna göre çözülür. Mükellef tarafından söz konusu KDV tutarları indirim ve iade
hesaplarından çıkarılmaz veya bu tutarlara dört kat teminat gösterilmezse, sadece bu tutarlara
ilişkin iade talebi münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirilir.



İTUS (İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ) SERTİFİKASI KAPSAMINA GİREN 
MÜKELLEFLER KİMLERDİR?

Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan 
yerlerde Defterdarlık) tarafından İTUS sertifikası (EK: 20) verilir.

GENEL ŞARTLAR

Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde;

a) Vergi mükellefiyetinin bulunması,
b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina
edilmemiş olması,
c) Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajı, ÖTV ve KDV (tevkifat hariç)
uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla ikiden
fazla aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç),
ç) Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle
özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,
d) Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam tasdik sözleşmesi
bulunması.



GENEL ŞARTLAR

Başvuru tarihi itibarıyla;
a) KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun bulunmaması,
b) Ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali
sayılmaz).

Sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme
dönemi itibarıyla haklarında yazılmış YMM ve/veya vergi inceleme raporlarının olumlu olması.
Bu Tebliğin (IV/E) bölümünde belirtilen nitelikteki raporlar "olumlu rapor" olarak kabul edilir.
YMM’lerle süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler hakkında iade
hakkı doğuran işlemlerin bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemine ait
olumlu YMM raporu bulunması halinde de bu bölüm bakımından bu şart gerçekleşmiş sayılır.

Birbirini izleyen beş vergilendirme döneminden kasıt, iade hakkı doğuran işlemlerin yapıldığı
birbirini izleyen dönemlerdir. Bu dönemler arasında herhangi bir dönemde vergi inceleme raporu
veya YMM raporu düzenlenmesini gerektiren bir iade hakkı doğuran işlem bulunmadığı
takdirde, bu dönemler, birbirini izleyen beş vergilendirme döneminin hesaplanmasında dikkate
alınmaz.



GENEL ŞARTLAR

Birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemine ait olumlu raporlardan bir kısmının vergi
inceleme elemanları, bir kısmının ise YMM tarafından düzenlenmiş olması halinde de bu şartın
gerçekleşmiş sayılacağı tabiidir. Ancak beş olumlu rapor şartını kısmen veya tamamen YMM’lerce
düzenlenen raporlarla yerine getiren mükelleflerin indirimli teminattan yararlanabilmeleri için,
iade talebinde bulundukları dönem için de tam tasdik sözleşmesi yapmış olmaları gerekmektedir.
Tam tasdik sözleşmesi kapsamında bulunmayan dönemlere ilişkin iade taleplerinde ise Tebliğin
ilgili bölümlerinde iadeye ilişkin yer alan açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

Son olumlu rapor vergi dairesine intikal ettikten sonra (diğer şartlar da gerçekleşmişse) raporun
ilgili olduğu vergilendirme döneminden sonraki dönemlere ilişkin iade talepleri için indirimli
teminat uygulamasına başlanır. Raporun ait olduğu vergilendirme döneminden sonraki dönemler
için verilen teminatların, indirimli teminat tutarını aşan kısmı iade edilir.

Yukarıda belirtilen genel şartları sağlayan Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret
Şirketi statüsündeki şirketlere başka bir şart aranmaksızın İTUS sertifikası verilir.

4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan tarifelerdeki taşıtların ihracatını yapan, otomotiv
sektöründe faaliyet gösteren dış ticaret sermaye şirketi niteliğindeki imalatçılarda, iade talebinin
bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme dönemine ilişkin olumlu rapor şartı aranmaz.



ÖZEL ŞARTLAR

Bu Tebliğin (IV/B-1.2.1.) bölümü kapsamında olmayan mükelleflerden;

a) Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş olan son yıllık kurumlar vergisi veya gelir 
vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilânçoya göre en az;
- Aktif toplamı 40.000.000 TL,
- Maddi duran varlıkları toplamı 10.000.000 TL,
- Öz sermaye tutarı 20.000.000 TL,
- Net satışları 50.000.000 TL,

b) Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi dairesine verilmiş muhtasar 
beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısı 50 veya daha fazla, (Hesaplamada 
işlemin gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.)
olanlara, yukarıda (IV/B-1.1.) bölümündeki genel şartları da taşımaları kaydıyla İTUS sertifikası 
verilebilir. 

Bu şartları birlikte taşıyan mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa 
bir dilekçe ile başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde “İTUS Sertifikası” 
verilir.



Bu mükelleflerin KDV iade talepleri, sertifika tarihini içine alan dönemden başlamak üzere,
aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.

İTUS SERTİFİKASI UYGULAMASINA GÖRE İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ

İTUS sertifikasına sahip mükelleflerin iade talepleri Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan
açıklamalara göre yerine getirilir.

İadenin teminat karşılığında talep edilmesi halinde, iade miktarının Tebliğin (IV/A-3)
bölümünde belirlenen sınırı (10.000 TL) aşan kısmının (% 8)’i (dış ticaret sermaye şirketleri ve
sektörel dış ticaret şirketleri için %4’ü) için teminat verilir.

Teminat, Tebliğde aksi belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz
edilecek YMM raporu ile çözülür. Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz edilmemesi halinde veya
mükellefin talep etmesi durumunda teminat VİR sonucuna göre çözülür. İTUS sertifikasının
iptalini gerektiren bir neden olmadığı sürece, sonraki iade taleplerinde indirimli teminat
uygulamasına devam edileceği ve YMM raporunun da yine altı ay içinde ibraz edilmesinin
isteneceği tabiidir.



KATILIMINIZ İÇİN 
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