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KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ MATRAHINDA
DE⁄‹ﬁ‹KL‹K VE MALLARIN ‹ADES‹
HAL‹NDE YAPILAN TEVK‹FATIN
DURUMU
Serdar AYTEK‹N*

Giriﬂ
lkemizde genel bütçe vergi gelirleri içindeki pay› son y›llarda önemli ölçüde artan Katma De¤er Vergisi (KDV) harcamalar üzerinden al›nan en
önemli vergi kalemlerinden biridir.
Katma de¤er vergisinin belli baﬂl› özelli¤i indirim mekanizmas›na sahip olmas›d›r. ‹ndirim mekanizmas›nda, nihai tüketiciye kadar olan tüm aﬂamalarda
katma de¤er vergisi al›nmakta, fakat her bir aﬂamada hesaplanan katma de¤er
vergisinden bir önceki aﬂaman›n vergisi düﬂülmekte, kalan de¤er Devlet Hazinesine intikal ettirilmektedir. ‹ndirim mekanizmas›na sahip olmas› sayesinde
bir mal veya hizmet üzerindeki vergi yükü el de¤iﬂtirme safhalar›n›n say›s›ndan etkilenmemektedir. Nihai tüketicide kalan vergi yükü, intikal ettirilen bedel ile vergi oran›n›n çarp›m› kadar olmaktad›r. Bu sayede vergiden vergi al›nmas› önlenmektedir. Her aﬂamada al›nan verginin mal ve hizmetin bünyesinde
kalmas› sa¤lanmaktad›r. Bu olay mal veya hizmet üzerine a¤›r bir vergi yükü
yüklenmesini önlemektedir. Bu sayede ayn› tip mal ve hizmetlerin ayn› vergi
yükünü taﬂ›mas› sa¤lanmaktad›r.
Katma de¤er vergisinde uygulanan indirim mekanizmas› sayesinde mal ve hizmet üreticileri ile bu mal ve hizmetleri pazarlayanlar›n verginin ödenmesi bak›m›ndan sorumlulu¤u bulunmamaktad›r. Ancak Maliye Bakanl›¤› verginin
ödenmesini emniyet alt›na almak amac›yla bu indirim mekanizmas›na çeﬂitli
ﬂekillerde müdahale etmektedir. Bu müdahalenin en önemlileri sorumluluk ve
tevkifat uygulamalar›d›r. (‹zmir YMM, 2006/10)
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Katma de¤er vergisinde sorumluluk
ve tevkifat müessesi söz konusu kanunun 9’uncu madde metni uyar›nca uygulanmaktad›r. Sorumluluk ve Tevkifat müessesinin uygulan›ﬂ› bak›m›ndan özellik arzeden konular Katma
De¤er Vergisi genel tebli¤lerinde
aç›kl›¤a kavuﬂturulmaktad›r. Katma
de¤er vergisinin tahsili bak›m›ndan
genel uygulamadan ayr›lan sorumluluk ve tevkifat müessesinin uygulan›ﬂ
amac› vergi alaca¤›n› emniyet alt›na
almakt›r. Sorumlu s›fat›yla ödenen
Katma De¤er Vergisinin veya Tevkifat uygulanm›ﬂ mal ve hizmetlerin al›m›nda ödenen Katma De¤er Vergisi
matrah›n›n de¤iﬂmesi veya mallar›n
iadesi durumunda yap›lan Katma De¤er Vergisinin durumunu aç›kl›¤a kavuﬂturmak bu yaz›n›n konusunu oluﬂturmaktad›r. Bu amaç do¤rultusunda
öncelikle sorumluluk ve tevkifat müessesinin aç›kl›¤a kavuﬂtural›m.
I. KATMA DE⁄ER VERG‹S‹NDE
SORUMLULUK VE TEVK‹FAT
UYGULAMASI
Katma De¤er Vergisi Kanununun
(KDVK) 9’uncu maddesi Maliye Bakanl›¤›na, mükellefin Türkiye içinde
ikametgah›n›n, iﬂ yerinin, kanuni
merkezi ve iﬂ merkezinin bulunmamas› hâllerinde ve gerekli görülen
di¤er hâllerde vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na almak amac›yla vergiye tâbi
iﬂlemlere taraf olanlar› verginin ödenmesinden sorumlu tutabilme yetkisi
vermiﬂtir.
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Kanun metninde de belirtildi¤i üzere
“………..iﬂleme taraf olanlar” verginin tam olarak ödenmesinden ve bununla ilgili ödevleri yerine getirmekten sorumlu olmaktad›r.
Maddede belirtilen "iﬂlemlere taraf
olanlar" tabiri (1 Seri No’lu KDV Genel Tebli¤inde) aç›klanm›ﬂt›r. Tebli¤e göre mükellefin temsilcisi, vekili,
mükellef ad›na hareket etmeye yetkili
herhangi bir kimse veya kendisine
mal teslim edilen yahut hizmet ifa
edilen kiﬂi iﬂlemin taraf› olmaktad›r.
Bu durumda belirtilen bu kiﬂiler, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bununla ilgili di¤er ödevleri
yerine getirmekten sorumlu olmaktad›r.
Kanun hükmü uyar›nca sorumluluk
ve tevkifat uygulamas› üç ana temel
üzerine kurulmuﬂ olup söz konusu koﬂullar› aﬂa¤›da yer ald›¤› gibi s›ralayabiliriz;
‹lk olarak tevkifat uygulamas›, mükellefin Türkiye içinde ikametgâh›n›n, iﬂ yerinin, kanuni merkezi ve iﬂ
merkezinin bulunmamas› durumunda
ortaya ç›kmaktad›r. Bu durum özellikle yurt d›ﬂ›ndan sa¤lanan hizmetlerde ortaya ç›kmakta ve vergiye tâbi
iﬂlemlere taraf olanlar› verginin
ödenmesinden sorumlu tutmaktad›r.
Katma De¤er Vergisi genel olarak
Türkiye'de yap›lan teslim ve hizmetler
üzerinden al›nmaktad›r. KDVK’nun 6/b
maddesinde Türkiye'de yap›lan veya
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faydalan›lan hizmetlerin Türkiye'de
ifa edilmiﬂ say›laca¤› belirtilmiﬂtir.
Bu durumda yurt d›ﬂ›ndaki firmalara,
Türkiye’de faydalan›lan veya yapt›r›lan hizmetleri bu kapsama girmekte
ve vergiye tabi tutulmaktad›r. Bu gibi
hizmet ifalar›nda mükellef esas olarak yurt d›ﬂ›ndaki firma olmakla birlikte, firman›n Türkiye'de ikametgâh›, iﬂyeri, kanuni merkezi ve iﬂ merkezi bulunmamas› halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9 uncu maddesi
gere¤ince hizmetten faydalanan yurt
içindeki muhatap (iﬂleme taraf olan)
taraf›ndan ba¤l› bulunulan vergi dairesine sorumlu s›fat›yla beyan edilip
ödenmektedir. Türkiye’de bu teslim
ve hizmetlerden yararlanan mükellefler, bu teslim ve hizmetlere ait katma de¤er vergisini, 2 numaral› KDV
beyannamesi ile sorumlu s›fat›yla beyan edip vergi dairesine ödedi¤i vergiyi (1 No.lu KDV Beyannamesinde)
indirim konusu yapabilmektedir.
‹kinci olarak tevkifat uygulamas›, fiili
veya kaydi envanter s›ras›nda belgesiz mal bulundurdu¤u veya belgesiz
hizmet sat›n ald›¤› tesbit edilenler, bu
al›ﬂlar nedeniyle ziyaa u¤rat›lan katma de¤er vergisinden sorumlu olmaktad›rlar. Bu durumda katma de¤er vergisinden belgesiz mal› bulunduran
veya hizmeti sat›n alan sorumlu olmaktad›r.
Üçüncü olarak gerekli görülen di¤er
hallerde Maliye Bakanl›¤›, vergi alaca¤›n›n emniyet alt›na al›nmas› amaHakemsiz Yaz›lar
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c›yla, vergiye tabi iﬂlemlere taraf
olanlar› verginin ödenmesinden sorumlu tutabilmektedir. Gerekli görülen di¤er hallerin neler oldu¤u kanun
metninde net bir ﬂekilde aç›klanmam›ﬂ Maliye Bakanl›¤›na bu konuda
tam bir yetki verilmiﬂtir. Maliye Bakanl›¤› bu yetkisini kullanarak gerekli gördü¤ü konularda sorumluluk ihdas etmiﬂ ve bunlar› KDVK’nun genel tebli¤lerinde aç›kl›¤a kavuﬂturmuﬂtur.
Katma De¤er Vergisi Kanununda yer
alan sorumluluk müessesini, tam ve
k›smi sorumluluk olmak üzere iki
grupta incelenmektedir. Tam sorumlulukta, mükellefin ödemesi gereken
verginin tamam› sorumlu taraf›ndan
beyan edilerek ödenmektedir. Yurt d›ﬂ›ndan sa¤lanan hizmetler, kira, reklam iﬂleri ve telif kazançlar›ndaki sorumluluk uygulamas› bu niteliktedir.
Tam sorumluluk kapsam› d›ﬂ›nda kalan di¤er sorumluluk konular› ise k›smi sorumluluk kapsam›ndad›r.(ﬁimﬂek ve Tolu, 2002, 154) K›smi sorumlulukta ise mükellef taraf›ndan ödenmesi gereken verginin bir k›sm› sorumlu olan al›c› taraf›ndan, al›c›n›n
sorumlulu¤u d›ﬂ›nda kalan vergi ise
genel esaslara göre sat›c› taraf›ndan
beyan edilerek ödenmektedir. Katma
de¤er vergisinde sorumlulu¤a ve tevkifata iliﬂkin durumlar› KDVK’nun ilgili genel tebli¤leri ve kanun hükmü
uyar›nca aﬂa¤›da yer alan baﬂl›klar alt›nda toplayabiliriz.
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• Yurt D›ﬂ›ndan Sa¤lanan Hizmetlerde Sorumluluk, KDVK’nun 15 Seri
Nolu Genel Tebli¤i,
• Belgesiz Mal Bulunduranlar›n Sorumlulu¤u, 4008 say›l› kanunla maddeye eklenmiﬂtir,
• Maliye Bakanl›¤›na gerekli görülen
di¤er hallerde yetki verilmiﬂ ve bakanl›k bu yetkisini kullanarak ç›kard›¤› tebli¤lerle, hatta bazen mukteza ile
baz› KDV sorumluluklar› ihdas etmiﬂtir. Aﬂa¤›da tebli¤lerle öngörülen sorumluluk türleri k›saca aç›klanm›ﬂt›r.
Telif Ödemelerinde KDV Sorumlulu¤u 15 s›ra Nolu KDVK’nun Genel
Tebli¤inde aç›klanm›ﬂt›r.
Kiralama ‹ﬂlemlerinde KDV Sorumlulu¤u 30 ve 31 s›ra Nolu KDVK’nun
Genel Tebli¤inde aç›klanm›ﬂt›r.
Reklam Verme ‹ﬂlerinde KDV Sorumlulu¤u 31 s›ra Nolu KDVK’nun
Genel Tebli¤inde aç›klanm›ﬂt›r. Reklam verme iﬂlerinde, reklam› alanlar
KDV mükellefi de¤ilse ve reklam verenler katma de¤er vergisi mükellefi
ise söz konusu olmaktad›r. Bu koﬂullar›n birlikte bulunmas› durumunda
sorumluluk reklam› verenlerde bulunmaktad›r.
Akaryak›t Al›mlar›nda KDV Sorumlulu¤u; 68 S›ra Nolu KDVK’nun Genel Tebli¤inde aç›klanm›ﬂ olup bu sorumlulu¤u mutad depo kapsam›nda,
taﬂ›t araçlar›n›n kendi depolar› ile yurt
d›ﬂ›ndan akaryak›t getirilmesini örnek
Kas›m - Aral›k
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olarak verebiliriz. Bu ﬂekilde yurda
getirilen akaryak›t› alanlar›n katma
de¤er vergisi sorumlulu¤u bulunmaktad›r.1998/5 say›l› Uygulama iç Genelgesinde, mutad depo kapsam›nda
yurda getirilen akaryak›t için gümrükçe uygulanan uygunluk belgesinin bu
akaryak›t›n al›ﬂ faturas› yerine geçece¤i belirtilmiﬂtir. (Maç, 2005, 32)
Hurda Metal, At›k Ka¤›t, Hurda Plastik ve Hurda Cam Al›m›nda KDV Sorumlulu¤u hakk›nda ilk düzenleme 51
S›ra Numaral› KDV Genel Tebli¤i ile
yap›lm›ﬂ, daha sonra 53, 58, 70, 81,
85, 86 ve 89 s›ra numaral› tebli¤lerde
ilave aç›klamalara yer verilmiﬂtir.
5228 say›l› Kanunla Katma De¤er
Vergisi Kanunu’nun 17/4-g maddesinde hurda ve at›klar KDV’den istisna edilmiﬂtir. Yap›lan bu de¤iﬂiklik
uyar›nca hurda veya at›k maddelere
iliﬂkin katma de¤er vergisi üzerinden
yap›lan tevkifat sona ermiﬂ bulunmaktad›r. ‹stisnadan yararlanmak istemeyen mükellefler için tevkifat uygulamas› ise devam etmektedir.
Fason Tekstil ve Konfeksiyon ‹ﬂlerinde Sorumluluk Uygulamas› KDV Kanununun 9 uncu maddesinin verdi¤i
yetkiye dayan›larak 51, 53, 58, 72, 77
ve 95 S›ra Nolu KDVK Genel Tebli¤lerinde ve 1996/1 s›ra nolu Katma De¤er Vergisi ‹ç genelgesinde aç›klanm›ﬂt›r. Katma De¤er Vergisi Kanununun 105 Seri Nolu Tebli¤inde
30.06.2007 tarihini izleyen ay baﬂ›n-
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dan geçerli olmak üzere fason olarak
yapt›r›lan tekstil ve konfeksiyon iﬂlerinde sorumluluk uygulamas›n›n kald›r›ld›¤› belirtilmiﬂtir. Bu nedenle
2007 y›l› Temmuz ay›ndan itibaren
ifa edilecek fason tekstil ve konfeksiyon iﬂlerinde KDV tevkifat› uygulanmayacakt›r.
Maliye Bakanl›¤› en son olarak 107
S›ra Nolu genel tebli¤ tasla¤›nda fason tekstil ve konfeksiyon iﬂleri ile ilgili olarak aç›klamalarda bulunmuﬂtur. Söz konusu tebli¤e göre, faturas›
107 S›ra Nolu tebli¤in yay›mland›¤›
tarihten sonra düzenlenecek fason
olarak yapt›r›lan tekstil ve konfeksiyon iﬂleri kapsam›nda verilen dikim,
trikotaj örgü ve nak›ﬂ hizmetlerinde,
fason hizmet bedeline ait KDV'nin
%50 oran›nda tevkifat uygulanarak
al›c›lar taraf›ndan sorumlu s›fat›yla
beyan edilmesi uygun görülmüﬂtür.
Söz konusu bu tebli¤ (04.01.2008 tarihinde resmi gazetede) yay›nlanm›ﬂ
ve bu tebli¤le 105 Seri Nolu Tebli¤in
sorumlulu¤u kald›ran (A/l) bölümü bu
tebli¤le kald›r›lm›ﬂ ve yeniden sorumluluk getirilmiﬂtir. Tebli¤de aç›kland›¤› üzere 51, 53 ve 58 Seri No.lu
KDV Genel Tebli¤lerinde kapsam› ile
uygulamas›na iliﬂkin usul ve esaslar›
belirlenen fason tekstil ve konfeksiyon iﬂlerinde (1/2) oran›nda KDV tevkifat› uygulanacakt›r. Tevkifat uygulamas›, 04.01.2008 tarihini izleyen
günden itibaren düzenlenecek fatura-
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lara konu iﬂlemler için geçerli olacakt›r.
Fason olarak yapt›r›lan tekstil ve konfeksiyon iﬂlerinde tevkifat uygulamas› bu tarihe kadar yay›nlanan genel
tebli¤lerde yer verilen aç›klamalar
do¤rultusunda yap›lacakt›r. Ancak
107 S›ra Nolu genel tebli¤de yer alan
aç›klamalara uymayan hususlar yürürlükten kalkacakt›r.
Kamusal Nitelikli Kurum ve Kuruluﬂlara, Bankalara, Özel Finans Kurumlar›na ve Halka Aç›k ﬁirketlere Yap›lan bir K›s›m Teslim ve Hizmetlere
Ait Sorumluluk ve Tevkifat uygulamas› 89, 91 93, 99 ve 104 S›ra No’lu
KDV genel tebli¤leri ile aç›klanm›ﬂt›r. Söz konusu tebli¤lerde, hem sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak
olan kurum ve kuruluﬂlar, hem de tevkifata tabi tutulacak hizmetler ve tevkifat oranlar›nda önemli ölçüde de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r.
‹ﬂgücü Al›mlar›nda Sorumluluk ile ilgili olarak 96 ve 97 S›ra Nolu KDV
Genel Tebli¤lerinde konu ile ilgili
aç›klamalara yer verilmiﬂtir.
Konumuz aç›s›ndan tevkifat yap›lacak hizmet ve teslim bedellerinin içeri¤i, tevkifat›n uygulan›ﬂ›, tevkifat
oranlar› büyük bir öneme sahip olmad›¤›ndan tevkifat yap›lacak teslim ve
hizmetleri ana baﬂl›klar› ve tebli¤ numaralar› ile aç›klad›k.
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II. KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
MATRAHININ DE⁄‹ﬁMES‹
KDV Kanunu’nun 35. madde metni
ﬂu ﬂekildedir; mallar›n iade edilmesi,
iﬂlemin gerçekleﬂmemesi, iﬂlemden
vazgeçilmesi veya sair sebeplerle
matrahta de¤iﬂiklik vuku buldu¤u
hallerde, vergiye tabi iﬂlemleri yapm›ﬂ olan mükellef bunlar için borçland›¤› vergiyi, bu iﬂlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakk›
bulunan vergiyi de¤iﬂikli¤in mahiyetine uygun ﬂekilde ve de¤iﬂikli¤in
vuku buldu¤u dönem içinde düzeltir. ﬁu kadar ki, iade olunan mallar›n fiilen iﬂletmeye girmiﬂ olmas› ve
bu giriﬂin defter kay›tlar› ile beyannamede gösterilmiﬂ olmas› ﬂartt›r.
KDVK’nun 35.madde metninde “ﬁu
kadar ki, iade olunan mallar›n fiilen iﬂletmeye girmiﬂ olmas› ve bu giriﬂin defter kay›tlar› ile beyannamede gösterilmesi ﬂartt›r." hükmü
yer almaktad›r. Bu hükme göre, matrahta de¤iﬂikli¤in vuku buldu¤u tarihte iﬂlemin tabi oldu¤u KDV oran›n›n de¤iﬂmiﬂ olmas› halinde düzeltme iﬂleminin, ilk teslim veya hizmetin yap›ld›¤› tarihte bu iﬂlemler
için geçerli olan KDV oran› esas
al›nmak suretiyle yap›lmas› gerekmektedir. Bu durumda 105 S›ra Nolu
KDVK genel tebli¤inde aç›kland›¤›
üzere KDVK’nun 35 maddesinde yer
alan durumlar›n gerçekleﬂmesi durumunda düzeltme ilk iﬂlemlerde uygulanan oran üzerinden yap›lacakt›r.
Kas›m - Aral›k
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Katma de¤er vergisinin matrah›nda ve
indirim miktarlar›nda meydana gelecek de¤iﬂiklikler nedeniyle düzeltme
yap›labilecek durumlar› 35. madde
metnine göre ﬂu ﬂekilde s›ralayabiliriz;
- Vergiye tabi mallar›n iade edilmesi,
- Vergiye tabi iﬂlemin gerçekleﬂmemesi,
- Vergiye tabi iﬂlemden vazgeçilmesi,
- Ve Sair sebeplerin bulunmas› durumunda katma de¤er vergisinin matrah›nda düzeltme yap›lmas› gerekmektedir.
Vergiye tabi mallar›n iade edilmesi
halinde düzeltme yap›labilmesi için
iade edilen mallar›n; sat›c›ya geri
gönderilmiﬂ ve fiilen iﬂletmeye girmiﬂ
olmas› istenmektedir ki bununla yap›lmak istenen gerçek bir mal iadesi
olmad›¤› halde iade yap›lm›ﬂ gibi
matrahta de¤iﬂiklik yap›lmas›n› önlemektir. Ayr›ca giriﬂin defter kay›tlar›
ile KDV beyannamesinin ilgili sat›rlar›nda gösterilmiﬂ bulunmas› gerekir.
Her iki koﬂul mükellefin stok revizyonu yapmak amac›yla gerçekte var olmayan iadelerin gerçekmiﬂ gibi iﬂlem
yap›lmas›na engel olmakt›r. Bu koﬂullar›n yerine getirilmemesi durumunda
ise sat›c›n›n iade edilen mallar nedeniyle düzeltme yapmas› mümkün olmamaktad›r.
Mal› iade eden al›c› ise, düzeltme iﬂlemini, iadenin yap›ld›¤› dönem içinde
gerçekleﬂtirmek durumundad›r.
‹thal edilen mal›n herhangi bir nedenle iade edilmesi halinde de belgeye
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dayal› olarak düzeltme yap›lacakt›r.
Bu nedenle, iade iﬂlemlerinde yaln›zca düzeltme yap›lmas› gerekmekte
olup, iade edilen mallar için ayr›ca
KDV uygulanmas› söz konusu de¤ildir.(Oktar, 1990, 66)
Vergiye tabi iﬂlemin gerçekleﬂmemesi durumunda asl›nda katma de¤er
vergisinde vergiyi do¤uran olay gerçekleﬂmedi¤inden düzeltmede söz konusu olmayacakt›r. Ancak özellikle
vadeli sat›ﬂlarda mal tesliminden veya
hizme-tin yap›lmas›ndan önce fatura
veya benzeri belgelerin düzenlenmesi
ve daha sonra vergiye tabi iﬂlemin gerekleﬂmemesi durumunda düzeltmeye konu olabilecektir.
Al›c› ve sat›c›n›n karﬂ›l›kl› anlaﬂmas›
veya tek tarafl› olarak çeﬂitli nedenlerle iﬂlemden vazgeçilebilir. Bu gibi
hallerde duruma göre gerekli düzeltmenin yap›lmas› gerekir. Yukarda yer
alan durumlar d›ﬂ›nda da matrahta de¤iﬂiklik olmas› durumu ise sair sebepleri oluﬂturmakta olup kanunun genel
hükümleri uyar›nca düzeltmeye tabi
olmaktad›r.
III.KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
MATRAHINDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K VE
MAL ‹ADELER‹NDE TEVK‹FAT
UYGULAMASI
Tevkifata tabi olan iﬂlemlerde,tevkifat
oranlar› yap›lan hizmet ve teslim türlerine göre farkl›l›klar göstermekte
al›c›lar Maliye Bakanl›¤›n›n belirlediHakemsiz Yaz›lar
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¤i oranlar veya kesirler üzerinden tevkifat yapmaktad›r.
Mal iadelerinde ve matrahta de¤iﬂiklik halinde tevkifat› tam olarak aç›kl›¤a kavuﬂturmak amac›yla tevkifata tabi mal ve hizmet teslimi örne¤i üzerinde duraca¤›z. Konuyu tam olarak
aç›klayabilmek amac›yla örnek olarak
ele ald›¤›m›z mal ve hizmet teslimlerinde tevkifat oran›n› ve uygulamas›n›
k›saca aç›klayal›m. Aﬂa¤›da yer alan
örneklerde mal ve hizmet teslimlerinde al›c›lar mal ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisinin 2/3’ünü sorumlu s›fat›yla beyan
edilmek üzere tevkifata tabi tutmaktad›r. Hesaplanan verginin 1/3’ünü ise
mal ve hizmet teslimini gerçekleﬂtiren
üreticilere ödemektedir.(Güzel, 2005,
33) Dolay›s›yla bu iﬂlemlerde 35.
maddede belirtilen nedenlerle matrahta de¤iﬂiklik olmas› halinde, düzeltme
iﬂleminin, hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan k›sm›n› teﬂkil
eden (1/3) üzerinden yap›lmas› gerekmektedir.
Bu aç›klamalar ›ﬂ›¤›nda tevkifat kapsam›na al›nan teslimlerde ortaya ç›kan mal iadeleri ve matrah de¤iﬂiklikleri ile ilgili olarak aﬂa¤›daki ﬂekilde
iﬂlem yap›lmas› gerekmektedir.
1. Mal ‹adeleri
Mal iadesi veya hizmet al›m›ndan
vazgeçilmesi durumunda, hesaplanan
verginin tevkifata tabi tutulan k›sm›
Kas›m - Aral›k
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al›c›lar (Mal ve hizmeti alanlar) taraf›ndan sorumlu s›fat›yla beyan edilip
indirildi¤inden, bu tutar›n düzeltilmesine gerek yoktur. Düzeltme, iﬂlem
bedeli üzerinden hesaplanan verginin
tevkifata tabi tutulmayan k›sm› üzerinden gerçekleﬂtirilecektir. (Vural, 1998, 21)
ÖRNEK
Mal ve Hizmet üreticisi bir kuruluﬂ (S
Ltd. ﬁti), 2005/Mart döneminde organize sanayi bölgesinde bulunan bir
kuruluﬂ olan (E) Ltd. ﬁti.’ne 10.000
YTL’lik mal ve hizmet teslimi yapm›ﬂt›r. Organize sanayi bölgesindeki
kuruluﬂ (E) Ltd. ﬁti. mal ve hizmet
bedeli üzerinden hesaplanan 1.800
YTL hesaplanan katma de¤er vergisinin (1/3)’ünü 600 YTL’sini mal ve
hizmet üreticisi S Ltd. ﬁti’ne ödemiﬂ
ve bu tutar S taraf›ndan beyan edilmiﬂtir. 1.200 YTL’lik k›sm›n› ise 2
nolu beyanname ile sorumlu s›fat›yla
beyan etmiﬂtir. Organize Sanayi Bölgesinde Kuruluﬂ (E), S’ Ltd. ﬁti’ne
ödedi¤i 600 YTL ile sorumlu s›fat›yla
beyan etti¤i 1.200 YTL’yi ilgili dönemlerde indirim konusu yapm›ﬂt›r.
Söz konusu teslim Mart ay›n›n sonunda mal ve hizmet teslimini yapan S
Ltd. ﬁti’ne çeﬂitli olumsuzluklar nedeniyle iade edilmiﬂtir. Bu durumda
organize sanayi bölgesindeki kuruluﬂ
olan E Ltd. ﬁti., S Ltd. ﬁti.’den 10.600
YTL’yi geri alacakt›r. Al›c› kuruluﬂ
(E) Ltd. ﬁti. iadenin gerçekleﬂti¤i dönemde, 600 YTL’yi 1 No’lu KDV beKas›m - Aral›k
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yannamesi ile beyan edecektir. Mal ve
Hizmet teslimini gerçekleﬂtiren S Ltd.
ﬁti., ayn› dönemde 600 YTL’yi 1
No’lu KDV beyannamesinde indirim
konusu yapacakt›r. Bu iﬂlemler nedeniyle defter kay›tlar›nda katma de¤er
vergisinin sadece tevkifata tabi tutulmayan 600 YTL’lik k›sm› için düzeltme iﬂlemi yap›lm›ﬂ olacakt›r.Tevkifata tabi tutularak sorumlu s›fat›yla beyan edilen ve indirim konusu yap›lan
tutarlar için düzeltme kayd›na gerek
olmad›¤›ndan herhangi bir iﬂlem yap›lmayacakt›r.
2.Matrahta De¤iﬂiklik :
Tevkifata tabi iﬂlemin bedelinde fiyat
fark›, kur fark› ve benzeri nedenlerle
sonradan bir art›ﬂ ortaya ç›kmas› halinde, bu art›ﬂ ile ilgili olarak fatura
düzenlenerek katma de¤er vergisi hesaplanmas› ve hesaplanan katma de¤er vergisi üzerinden tevkifat uygulanmas› gerekmektedir.(Vural, 1998, 21)
Mallar›n k›smen iade edilmesi, hizmetin bir k›sm›n›n tamamlanmas›,
hizmetin sözleﬂmede belirtilen koﬂullara uymamas› ve benzeri nedenlerle
tevkifata tabi iﬂlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmiﬂse,
azalan miktar üzerinden K.D.V.K.'
nun 35.maddesine göre yukar›da aç›kland›¤› ﬂekilde iﬂlem yap›lacakt›r.
Tevkifata tabi iﬂlemlerde KDV yönünden al›c›-sat›c› aras›ndaki borç
iliﬂkisi, hesaplanan verginin tevkifata
tabi tutulmayan k›sm› için do¤makta
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olup düzeltme iﬂlemlerininde bu tutar
üzerinden yap›lmas› gerekmektedir.
Öte yandan, kurlardaki de¤iﬂmeler,
mallar›n bir k›sm›n›n iadesi vb. nedenlerle tevkifata tabi iﬂlem bedellerinde azalma oldu¤u durumlarda da,
Katma De¤er Vergisi Kanunu’ nun
35. maddesine göre yap›lacak düzeltme iﬂleminin, yine hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan miktar›na isabet eden k›s›mla s›n›rl› kalmak
suretiyle yap›lmas› uygun olacakt›r.
Aksi bir düﬂünce düzeltme iﬂleminin
mant›¤›na da ayk›r› olacakt›r. (K›z›lot, 2000, 543)
ÖRNEK
(X) kuruluﬂu, tevkifata tabi 20.000
YTL de¤erinde mal ve hizmet teslimi
alm›ﬂt›r. Söz konusu mal ve hizmet
teslimini
gerçekleﬂtiren
(Y),
2006/Ocak döneminde bu iﬂle ilgili
olarak 20.000 YTL’lik fatura düzenlemiﬂtir. Mal ve hizmeti teslim alan
(X) kuruluﬂu faturada gösterilen
3.600 YTL katma de¤er vergisinin
1.200 YTL’sini mal ve hizmet teslimini gerçekleﬂtiren (Y) kuruluﬂuna,
2.400 YTL’lik k›sm›n› ise tevkifata
tabi tutarak 2 Nolu beyanname ile sorumlu s›fat›yla beyan etmiﬂtir. Mal ve
Hizmet Teslimini gerçekleﬂtiren (Y)
kuruluﬂu bu sipariﬂin bir k›sm›n› zaman›nda teslim edemedi¤inden bedelde 1.000 YTL’lik liral›k bir azalma
meydana gelmiﬂtir. 2006/Mart döneminde ortaya ç›kan bu de¤iﬂiklik neHakemsiz Yaz›lar
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deniyle taraflar›n karﬂ›l›kl› düzeltme
yapmas› gerekmektedir.
Buna göre mal ve hizmeti teslim eden
(Y), al›c› (X) kuruluﬂuna 1.000 YTL
ile birlikte bu tutara ait 180 YTL katma de¤er vergisinin tevkifata tabi tutulmayan 60 YTL’sini (toplam 1.060
YTL) iade edecek, 2006/Ocak döneminde beyan etti¤i 60 YTL’yi
2006/Mart dönemine ait 1 No’lu
KDV beyannamesinde indirim konusu yapacakt›r.
Al›c› (X) ise 2006/Ocak döneminde
indirim konusu yapt›¤› 60 YTL’yi
2006/Mart döneminde 1 No’lu KDV
beyannamesi ile beyan edecektir. Al›c›n›n bu sipariﬂ nedeniyle tevkifata tabi tutarak beyan etti¤i verginin, 1.000
liraya isabet eden k›sm› olan 120
YTL’si ayn› zamanda indirim konusu
yap›ld›¤›ndan, bir düzeltme iﬂlemine
konu olmayacakt›r.
IV.SONUÇ
Katma de¤er vergisi sisteminde yer
alan oto-kontrol mekanizmas› sayesinde vergi kaçakç›l›¤› ve kay›t d›ﬂ›
ekonominin kay›t alt›na al›nmas› sa¤lanmaktad›r. Katma de¤er vergisi sisteminde yer alan sorumluluk ve tevkifat müessesi ise, mal ve hizmet teslimlerinde, teslimi yapanlara ve özellikle mal ve hizmet al›c›lar›na verginin ödenmesi konusunda sorumluluklar yüklemekte ve verginin kaynakta
kesilerek ödenmesini sa¤lamaktad›r.
Vergi idaresi, kanunlarla vergi alacaKas›m - Aral›k
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¤›n› emniyet alt›na almay› amaçlarken
mükelleflere birtak›m vergi avantaj›
ve olanaklar› sunmaktad›r. Matrahta
de¤iﬂiklik veya mallar›n iade edilmesini vergi kanunlar›n›n kabul etmesi
bu anlamda bir olanakt›r. Mükellefe
tan›nan söz konusu bu ticari olanaklardan faydalanmak için mükellefin,
kanun metnine uygun iﬂlem yapmas›,
yap›lan iﬂlemin ﬂekil hatas› içermemesi ve bunu muhasebe kay›tlar› ile
tevsik etmesi zorunludur. Bu nedenle
mükellefin bu konuda gerekli özeni
göstermesi ve kanuna uygun hareket
etmesi gerekmektedir.
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