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Sayı
Konu

: 52796708-3065/03-1 Tarih : 02/03/2015
: Satış iade faturalarının indirimli orana tabi kdv
iadesi işleminde yüklenilen kdv listesine dahil edilip
edilmeyeceği

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki dilekçenin incelenmesinden; satış
iadelerine ilişkin KDV nin yüklenim konusu yapılıp yapılamayacağı, ayrıca geri gelen malın
başka bir müşteriye tekrar satılması durumunda bu satış işlemi için yüklenilen KDV nin nasıl
hesaplanacağı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.
KDV Kanununun 29/2 maddesi ile 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından
vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği
vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı
aşan verginin Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre iade edileceği hüküm
altına alınmıştır.
İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerinin
sonuçlandırılmasında izlenecek usul ve esasların belirlendiği 26.04.2014 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.4.5.) bölümü
ile mülga 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (6.5.) bölümünde;
"... İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerin gerçekleştiği vergilendirme döneminden
sonra malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair
sebeplerle işlem matrahının değişmesi durumunda düzeltme yapılması gerekmektedir.
Bu düzeltme defter kayıtları ve beyanname üzerinde yapılacaktır. Dolayısıyla vergiye
tabi işlemi gerçekleştiren mükellef, hesapladığı vergiyi, matrahta değişikliğin vuku bulduğu
döneme ait e-beyannamenin "indirimler" kulakçığı altındaki "103" kodlu "Satıştan İade Edilen,
İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler Nedeniyle İndirilmesi
Gereken KDV" satırına yazılmak suretiyle tekrar indirim hesaplarına alarak düzeltecektir.
Bu çerçevede, indirimli orana tabi bir işleme ait iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra
KDV iadesini ortaya çıkaran işlemden vazgeçilmesi veya satılan malların bir kısmının geri
gelmesi durumunda şu şekilde hareket edilecektir.
a) 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 alınacaktır.
b) Mükellefin, matrahta değişikliğin vuku bulduğu dönemde düzeltme işlemini
yapmaması halinde; indirimli orana tabi işlem nedeniyle iade edilen KDV, matrahta
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değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme faizi
uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranacaktır.
Öte yandan matrahta değişikliğin indirimli
edilmesinden kaynaklanması durumunda;

orana

tabi

malların

iade

c) İade edilen malların, iadenin gerçekleştiği vergilendirme döneminde yeniden satışa
konu edilmesi halinde satış daha düşük fiyattan gerçekleşmişse (iade tutarı artacağından)
mahsup işlemi yapılarak aradaki fark, iadeye konu edilebilecektir. Satış daha yüksek bir
fiyattan gerçekleşmişse (iade tutarı azalacağından) mahsup işlemi yapılarak aradaki fark
mükelleften tahsil edilecektir.
d)İade edilen malların daha sonraki bir vergilendirme döneminde satışa konu edilmesi
halinde daha önce iade edilen tutar (a) veya (b) bölümündeki açıklamalara göre mükelleften
tahsil edilecektir. Mükellef yeni işlem nedeniyle genel esaslara göre iade talebinde
bulunacaktır."
açıklamalarına yer verilmiştir.
Buna göre, indirimli orana tabi malların iade edilmesi durumunda yeniden satışa konu
edilen mallara ait yüklenilen KDV ile ilgili olarak yukarıda ifade edilen (c) ve (d) bentlerindeki
açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. İade edilen mallara ilişkin olarak
alıcı tarafından hesaplanan KDV daha önce bu işlem ile ilgili olarak Şirketinizin hesapladığı
KDV tutarının düzeltilmesine yönelik olduğundan, bu tutarın Şirketinizce yüklenilen KDV
olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,
YMM Kamber Gezginci
kamber@kambergezginci.com.tr
info@kambergezginci.com.tr

Av.Seda Çalışkaner(Gezginci)
seda@kambergezginci.com.tr
seda@caliskaner.av.tr

Bülten/sirkü/özelge v.b’de yer alan açıklamalar her hangi bir kişiye ya da konuya ilişkin olarak hukuki danışmanlık verme amacı
gütmemektedir. Yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Amacımız muhasebe, vergi, yatırım, hukuk, danışmanlık
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bültende/sirkü/özelgede v.b yer alan
açıklamalar bilgi verme amaçlı olup bilabedel verilmektedir. İçeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır, içeriği
nedeniyle her hangi bir hukuki sorumluluk kabul edilmemekle birlikte okuyucuların her hangi bir konuya ilişkin olarak spesifik
sorunları ya da soruları için hukuki danışmanlık almaları tavsiye edilir.
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