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SİRKÜLER NO: YORDAM–2014/S–21     İST. 12.06.2014 
 
 

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA  
KDV BEYANNAMESİ 

 
 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanmak suretiyle 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş, önceden 
yayımlanan 1 ila 123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri, bu Tebliğin 
yürürlük tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Uygulama tebliği; yayımlanan önceki tebliğlerin yürürlükte bulunan kısımlarının bir araya 
toplanmasıdır. Tebliğ ile uygulamada çok az değişiklikler yapılmıştır. Tebliğ kapsamında 
KDV beyannamesinin değiştirilmiştir.  Bu sirkülerimizde; KDV beyannamesinde yapılan 
değişikliklerden önemli olanları bilgi olarak verilmiştir.  
 
1.KDV beyannamesi Matrah kulakçığı; 
 
Bu bölüm işletmenin Hasılat KDV hesapladığı tüm işlemlerin bildirildiği bölüm olup,  
 
1.1.Tevkifat uygulanmayan işlemler; Firmanın tüm esas faaliyet konusu hasılatı bu bölümde 
belirtilir. 
1.2.Kısmı Tevkifat uygulanan işlemler; Firmanın kısmi tevkifata tabi tüm esas faaliyet konusu 
hasılatı bu bölümde belirtilir. 
1.3.Diğer İşlemler; 

- Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar 
- İşletmenin amortismana tabi iktisadi kıymet satışları (taşınmaz, taşıt araçları, 

demirbaş, makine ve teçhizat vb.) satışları" satırında beyan edilecektir.  
Bu satışlar nedeniyle hesaplanan KDV'nin 1 no.lu KDV beyannamesinin "Matrah" 
kulakçığındaki "İlave edilecek KDV" satırına yazılmak suretiyle beyanı mümkün 
değildir. 

- Diğer işlemler;İşletmenin esas faaliyetinin dışında matrah tabi işlemleri (yansıtma ft. 
Kira ft. Yansıtma ft vb) 

 
1.4.İlave edilecek KDV; Daha önce KDV’si indirilmiş malın iadesi(alış iadesi) daha önce 
yapılan KDV indiriminin sonradan indirim yasağına girmesi, faturada fazla veya yersiz KDV 
gösterilmesi  
 
İHRACAT İŞLEMLERİ 
 
Bu işlemlerde hasılat olarak gümrük beyannamesinin kapandığı tarihteki T.C. Merkez 
Bankası ‘nca açıklanan döviz alış kuru kullanılacaktır. Beyan dönemi ise faturanın 
düzenlendiği tarih değil, gümrük beyannamesinin kapandığı tarih esas alınacaktır.  
 
 



 

KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. N0; 22/2 BAKIRKÖY/İST. 
  TEL:0 (212) 660 92 13/4 HAT      FAX: 0 (212) 660 92 23  
www.yordamdenetim.com  yordam@yordamdenetim.com 

2

Mal ve hizmet ihraçları tam istisna olarak 301, 302 kodları kullanılacaktır.  
Özel faturalı satışlar(gümrük onayı ile kayıtlara alınacak. Aynı mal ihracı gibi görülecek); 322 
kodu kullanılacaktır. 
Yolcu beraberinde; KDV hesaplanarak yapılan yurtdışı satışlar için 501 hesabı kullanacaktır.   
İhraç kayıtlı satışlarda; 701 kodu kullanılacaktır.  
 
Tebliğe ilişkin kısa bilgi notları; 
  

- Mahkemelerce hükmolunan avukatlık ücretleri; serbest meslek kazancı 
kapsamında vergiye tabi olur. Avukatlar aldıkları bu para için davayı kazanana 
serbest meslek makbuzu düzenler ve makbuzda alınan tutar üzerinden KDV 
hesaplayıp ayrıca gösterirler. 

- Nihai tüketici iadeleri; Bu işlemler bilindiği gibi gider pusulası ile yapılmaktadır. 
İade edilen mala ait fatura veya benzeri belgenin fiili imkânsızlıklar nedeniyle ibraz 
edilemediği durumlarda, aynı şekilde üzerine alış belgesinin ibraz edilemediği 
açıkça belirtilmek suretiyle gider makbuzu düzenlenmesi mümkündür. 

- Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından 
tevkifat yapılması mümkün değildir. 

- İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften 
temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde, sadece kendisine verilen işgücü 
temin hizmetinde tevkifat uygulanır. 

- Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 
TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması 
halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. 

- Yabancı firmaların Türkiye'den ithal ettiği (Türkiye'nin ihraç ettiği) mallar dolayısıyla 
verilen hizmetler, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilir. 

- Özel fatura ile yapılan satışlarda KDV istisnası uygulanabilmesi için satılan malların 
bedelleri toplamının 2.000 TL’nin üzerinde olması gerekir. 

- Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan 
Satışlar) satışı KDV hariç 100.-TL den aşağı olamaz. 

- 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi 
mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle 
hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için 3065 sayılı 
Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği 
KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz. Ayrıca bu kapsamda 
yapılan işlemlerde, imal edilen mallar ihraç edilmeden herhangi bir iade işlemi 
yapılamaz. 
 

 
SAYGILARIMIZLA, ..... 


