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                                           GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
                                  KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
                      MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 
  
    
Sayı : B.07.1.GİB.4.42.16.02-KDV-2-192-26 Tarih : 11/04/2011  
Konu : KDV K. 29/2. Md.   

 İlgide kayıtlı dilekçenizde,  indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan katma değer vergisi 
(KDV) iade taleplerinde, pazarlama satış ve dağıtım giderleri dolayısıyla yüklenilen ve 
indirimli orana isabet eden kısmın iadesinin talep edilip edilemeyeceği konusunda görüş 
talep edilmiş olup, konuya ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

KDV Kanununun 29 uncu maddesinin, 

- 1 inci fıkrasında, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma 
değer vergisinden faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler ile ithal 
olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisini indirebilecekleri, 

- 2 nci fıkrasında ise, bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamının, 
mükellefin vergiye tabi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından 
fazla olduğu takdirde, aradaki farkın sonraki dönemlere devredileceği ve iade edilemeyeceği; 
ancak Kanunun 28 inci maddesi 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 iadeye konu 
edilebileceği 

hükme bağlanmıştır. 

KDV Kanununun 29/2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden indirimli orana 
tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerinin yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve 
esaslar çeşitli KDV genel tebliğleri ile KDV sirkülerlerinde açıklanmıştır. 

76 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin 3 üncü bölümünde; "indirimli orana tabi işlemlerin 
bünyesine giren vergilerin hesabına, genel imal ve idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi 
kıymetler dolayısıyla yüklenilen vergilerin dahil olacağı ve bu konuyla ilgili olarak önceki 
Genel Tebliğlerde yer alan açıklamalara uyulmak kaydıyla, indirimli orana tabi işlemlerde 
genel imal ve idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen 
vergilerden bu işlemlere isabet eden tutarların, iade hesabına dahil edileceği" belirtilmiştir. 

Bu çerçevede, indirimli orana tabi işlemlerden doğan katma değer vergisi iadesinin 
hesaplanmasında önce işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar ile genel giderlere ait 
vergiler dikkate alınacak, daha sonra ATİK ler dolayısıyla yüklenilen vergilerden iade 
hesabına pay verilecektir. Söz konusu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, indirimli orana 
tabi bir işlem dolayısıyla iade edilecek vergi tutarı, iade hakkı doğuran işleme ait bedelin 
genel vergi oranı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan işlem bedeli üzerinden indirimli 
oran uygulanmak suretiyle hesaplanan tutar düşüldükten sonra bulunacak tutardan fazla 
olamayacaktır.  Bir başka deyişle, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle iadesi talep 
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edilebilecek azami vergi tutarı; %1 oranına tabi işlemler için işlem bedelinin %17 sini, %8 
oranına tabi işlemler için işlem bedelinin %10 unu aşamayacaktır. 

Diğer taraftan, genel giderler ve ATİK ler dolayısıyla yüklenilen vergilerden iade hesabına 
pay verilmesi, işlemin bünyesine doğrudan giren vergilerin azami iade tutarını aşmaması 
halinde (azami iade tutarı ile işlemin bünyesine doğrudan giren tutar arasındaki fark tutar 
kadar) mümkün olabilecektir. 

Buna göre; indirimli orana tabi teslimlerinizin doğrudan bünyesine girmeyen ve Tek Düzen 
Hesap Planı işleyişinde "Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gideri" olarak muhasebeleştirilen 
hizmet alımlarınıza yönelik olarak yüklenilen vergilerden, KDV Kanununun 28 inci maddesi 
uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen ve indirimli orana tabi işlemin 
gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen kısım itibariyle iade 
hesabına pay verilebilmesi mümkündür. 

 
Saygılarımızla,  
YMM Kamber Gezginci                            Av.Seda Çalışkaner (Gezginci) 
kamber@kambergezginci.com.tr                           seda@kambergezginci.com.tr 
info@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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