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İNDİRİMLİ ORANDA VERGİYE TABİ MAL VE 
HİZMETLER 2007/13033 SAYILI BAKANLAR 
KURULU KARARI EKİNDE  (I) VE (II) SAYILI 

LİSTELER HALİNDE BELİRLENMİŞTİR

(I) SAYILI LİSTEDE % 1 ORANINDA VERGİYE TABİ MALLAR 

1. Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, fıstıklar, ayçiçeği ve
kabak çekirdeği, leblebi, kestane (Perakendesi % 8)

2. a)Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola, kitre (Perakendesi % 18)
b)Meyan kökü, balı, hülasası, anason, defne yaprağı, kekik, sumak

yaprağı, mahlep, çöven, kimyon, susam, haşhaş, zerdali ve kayısı
çekirdeği, kapari, keçi boynuzu ve çekirdeği, adaçayı, acı badem, kuzu
göbeği mantar, rezene tohumu, kişniş, şeker pancarı, süpürge, teli,
tohumu, ıhlamur (Perakendesi % 8)

3.Tahıllar, baklagiller, bulgur, büyük ve küçükbaş hayvanlar
(sığır, manda, deve, koyun, keçi), etler ve sakatatlar (işkembe ve kokoreç
ile kümes hayvanları, bunların etleri ve yağları hariç), arı, zeytin (siyah,
yeşil, çizik), zeytinyağı, patates, kuru soğan, sarımsak. (Perakendesi % 8)
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4. Buğday unu, buğday unundan mamul ekmekler, yufka

5. Sertifikalı (buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya,
şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer
fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezi) tohumluk ve meyve
fidanları

6. Toptancı hallerinde taze sebze ve meyve teslimi (Perakende % 8)
7. Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları
8. Gazete ve dergiler (elektronik ortamda olanlar dahil, okuyucu, tablet ve
benzerleri hariç)
9. Kullanılmış binek otomobilleri (İthalatta %18) ve kullanılmış traktör
(İndirim hakkı olanların kullanılmış otomobil tesliminde %18) (2008/13426 sayılı
BKK: İndirim hakkı olup 31.12.2007 tarihinde aktifinde yer alanların 2 yıl geçtikten
sonra tesliminde %1)
10. Penetrasyon asfalt
11. 150 m²’ye kadar konut teslimi (Büyükşehir belediye sınırları içinde olup, bina
inşaat ruhsatı 1.1.2013 tarihinden sonra alınan ve arsa metrekaresi 1-499 TL arası
olanlar %1, 500-999 TL arasında olanlar %8, 1000 TL üzerinde olanlar 31.3.2017
tarihine kadar %8 bu tarihten sonra %18) (150 m²’nin üzerindekiler 31.3.2017
tarihine kadar %8 bu tarihten sonra %18)
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Büyükşehirlerde Konutlarda KDV Oranları (01.01.2013)

İnşaat
Arsanın m2 
birim değeri

Katma Değer Vergisi Oranı 

150 m2’ den Küçük 150 m2 ve fazlası

Yeri Sınıfı
31.03.2017 

Tarihine
Kadar

31.03.2017 
Tarihinden 

Sonra

31.03.2017 
Tarihine
Kadar

31.03.2017 
Tarihinden 

Sonra

Büyükşehirlerde

Lüks veya 
Birinci Sınıf 
İnşaatlar 

0 TL – 500 TL % 1 % 1

% 8 % 18

500 TL – 1.000 TL % 8 % 8

1.000 TL’ den fazla % 8 % 18

Diğer 
İnşaatlar 

--- %  1 %  1

Diğer Yerlerde
Tüm Sınıflar 

--- %  1 %  1

12. Belediye, il özel idaresi ve toplu konut idaresi ile bunların %51 hissesine
sahip olduğu işletmelerin projelendirdiği konut arsalarının teslimi

13. Konut yapı kooperatifleri, belediye ve sosyal güvenlik kuruluşlarına
yapılan (150 m²’ye kadar) konut inşasına ilişkin inşaat taahhüt işleri

14. Cenaze hizmetleri

15. Deniz, hava ve demiryolu taşıma aracı kiralayan veya işletenlere bu
araçların kiralanması

16. Teşvik belgesi sahibi KDV mükelleflerinin, indirim hakkı tanınan işlemlerde
kullanacağı belge kapsamındaki makine ve cihazların finansal kiralaması
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17. Buhar ve ısıtma kazanı, ısı pompası, su buharı için kondansör, sanayi için
elektrikli olmayan fırın, ocak ve ısı değişim cihazı, ısıtıcı ve soğutucu cihazlar,
hadde makine ve cihazları, santrifüj, pulvarizatör, gemi vinçleri, vinçli taşıyıcılar,
asansör, konveyör, yürüyen merdiven, teleferik, buldozer, angledozer greyder,
toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyper, mekanik küreyici, ekskavatör,
küreyici yükleyiciler, tokmaklama makinaları, yol silindirleri, tarım ürünlerinin
hasat ve harman makina ve cihazları, çim ve çayır biçme makina ve cihazları,
seperatör, süt sağma makinası, meyve pres ve fulvarları, tarla, orman, arıcılık,
kuluçka , yayık makinaları, dokuma ve iplik yıkama, temizleme, boyama
makinaları, lehim, kaynak, tavlama makinaları, toprak, taş, cevherleri işleme
makinaları, elektrik motoru, jeneratör, transformatör, konvertör, endüktörler,
diğer sanayi ve laboratuvar cihazları, buhar, su, gaz tribünleri, çarkları,
regülatörleri, turbojet, dağıtım ve beton pompaları, şişe, kutu, çuval, paket
doldurma, kapama, etiketleme, kapsülleme makinaları, baskül ve teraziler,
forkliftler, kaldırma ve elleçleme arabaları, kağıt, karton, cilt, kağıt hamuru
makinaları, matbaa ve baskı silindir, levha ve makinaları, iplik, kumaş, dokuma,
örgü, dikiş, trikotaj, tekstil, post, kösele, metalurji makinaları, takım tezgahları,
taş, seramik, beton, ağaç, kemik, kauçuk, lastik işleme, kaynak makinalarının;

- Finansal kiralama şirketlerine teslimi,

- Finansal kiralama şirketleri tarafından bilanço esasına göre defter tutan KDV,
gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine teslimi.

18. Kur’an-ı Kerim (Kur’an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur’an cüz, 
sûre, ayet veya meallerini içeren kitaplar dahil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları.

19. Hayvan yemleri (31.12.2015’e kadar %8, 01.01.2016 – 09.02.2016 arası %1, 
10.02.2016’dan sonra KDV Kanununun 13/ı maddesi uyarınca tam istisna)

20. Gübre ve gübre hammaddeleri (31.12.2015’e kadar %18, 01.01.2016 –
09.02.2016 arası %1, 10.02.2016’dan sonra KDV Kanununun 13/ı maddesi   
uyarınca tam istisna) * BU KONU İLE İLGİLİ OLARAK 7 SIRA NOLU KDV 
TEBLİĞİNDE  DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR
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(II) SAYILI LİSTEDE % 8 ORANINDA VERGİYE TABİ MAL VE 
HİZMETLER

1. CANLI HAYVANLAR, AV HAYVANLARI, KÜMES HAYVANLARI VE BALIKLAR
- 01.01 Pozisyonu: At, eşek, katır, bardo
- 01.02 Pozisyonu: Büyükbaş hayvanlar (sığır, manda, buffalo) (Toptan %1)
- 01.03 Pozisyonu: Domuzlar
- 01.04 Pozisyonu: Koyun ve keçiler (Toptan %1)
-01.06 Pozisyonu: Canlı tavşan, geyik, deve, dağ keçisi, keklik, devekuşu,

bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kaz, sülün
- 02.07 Pozisyonu: Kümes hayvanları, bunların etleri ve yağları
- 03 Pozisyonu: Balıklar ve diğer deniz hayvanları (süs balıkları hariç) ile bunların

taze, kurutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, haşlanmış, salamura edilmiş
etleri, unları, pelletleri

2. HAYVANSAL GIDALAR (04 Pozisyonu): Süt, kaymak, tereyağı ile yoğurt, 
peynir gibi süt ürünleri, kümes hayvanları ve kuş yumurtaları

3. İŞKEMBE VE BAĞIRSAK (05.04 Pozisyonu): İşkembe ve bağırsak ile
bunların mamulleri (kokoreç)

4. SEBZE TOHUMLARI (06 Pozisyonu): Sebze, çilek, hindiba, ananas
fideleri, mantar miselleri (tohumu)

5. SEBZELER (07 Pozisyonu): Taze ve kurutulmuş sebzeler, zeytin, mantar
ve yenilen kökler ile yumrular

6. MEYVELER (08 Pozisyonu): Meyveler (taze, kurutulmuş, dondurulmuş)

7. ÇAY, KAHVE VE BAHARATLAR (09 Pozisyonu): Çay, kahve ve baharatlar
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8. HUBUBAT (10 Pozisyonu): Buğday, arpa, çavdar, mısır, yulaf, çeltik,
pirinç, darı, kuşyemi

9. UN, MALT, NİŞASTA (11 Pozisyonu): Un, kaba un, pellet, malt, nişasta
10. TOHUM, ÇEKİRDEK VE BUNLARIN UNLARI (12 Pozisyonu): Sebze ve

meyvelerin tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk
tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları

11. YEMEKLİK YAĞLAR (15 Pozisyonu): Yemeklik bitkisel ve hayvansal
yağlar ile ham yağlar

12. ŞARKÜTERİ (16 Pozisyonu): İşlenmiş et, balık, kabuklu ve
yumuşakçalar, su ürünleri müstahzarları)

13. ŞEKER VE ŞEKERLEME (17 Pozisyonu): Şeker, şekerleme, fruktoz,
lokum, ciklet, pastil, helva, karamel

14. ÇİKOLATA VE KAKAOLU MAMULLER (18 Pozisyonu): Kakao, çikolata ve
diğer kakao mamulleri

15. EKMEK VE UNLU MAMULLER (19 Pozisyonu): Ekmek, makarna, 
bulgur, simit, pasta, kek, güllaç, hamur işleri

16. KURUYEMİŞLER İLE İŞLENMİŞ SEBZE VE MEYVELER (20 Pozisyonu):
Kuruyemiş, salça, konserve, meyve ve sebze suları, işlenmiş sebze ve
meyve ürünleri, zeytin

17. ÇAY, KAHVE, SOSLAR (21 pozisyonu): Çay, kahve, mayalar, soslar, 
çorbalar, dondurma

18. ALKOLSÜZ İÇECEKLER (22 Pozisyonu): Sular, sade, meyveli, kolalı
gazozlar, alkolsüz bira, şıra, sirke

19. KÜSPE VE DİĞER KATI ATIKLAR (23 Pozisyonu): Prina, diğer küspeler
20. SOFRA TUZLARI (25 Pozisyonu): Sofra tuzu
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DİĞER MAL VE HİZMETLER

1. Kütlü, elyaf, linter pamuk, tiftik, yün, yapağı
2. Sığır, at, koyun, kuzu, keçi ve oğlakların ham postları, derileri (Türkiye’de
üretilen hayvanlar)
3. İplik, filament, lifler (Pamuk, yün, kıl, ipek, sentetik, bitkisel materyalden)
4. Kumaş, mensucat, vatka, keçe, örgü, dantela, kordon, işleme
5. Kumaş ve mensucattan iç ve dış giyim eşyası, şapka, eldiven, çorap, kemer,
havlu bornoz, ev tekstili
6. Deri, post, kösele ve taklitleri ile bunlardan mamul (şapka, kemer, eldiven vb.)
giyim eşyası, sığırların işlenmiş kürkleri
7. Ayakkabı, terlik, çizme
8. Çanta, valiz, bavul.
9. Halı, kilim

10. Fason tekstil ve konfeksiyon işleri (%90 oranında tevkifata tabi)
11. Yazar kasa (Maliye onaylı)
12. Takograf.
13. Gazete ve baskı kağıtları,
14. Kitap ve benzeri yayınlar (Muzır neşriyat % 18) kurşun kalem, boya kalemleri, 
sulu ve pastel boya, okul defteri, silgi, kalemtraş, cetvel, pergel, gönye, iletki.
15. Özel okul ve üniversite eğitimi, kurslar, okul servisi ve yurt hizmetleri
16. Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri (konser %18)
17. Mamalar, kan ürünleri, antiserumlar, aşılar
18. İlaçlar, beşeri tıbbi ürünler
19. Zirai mücadele ve bitki koruma ürünleri
20. Veteriner ilaçları ve tıbbi müstahzarlar
21. İnsan ve hayvan sağlığına yönelik teşhis ve tedavi, rehabilitasyon, ambulans 
hizmetleri
22. Tıbbi ve ortopedik cihaz ve araçlar (bunların aksam ve parçaları, makine ve 
cihaz kapsamında olanların kiralanması dahil), numaralı gözlük, camı, kontakt lens 
ve solüsyonu
23. Küspe, kepek, razmol, et-balık-kemik-kan unları, fenni karma yemler, saman, ot, 
yemlikler (31/12/2015’e kadar %8, 1/1/2016 – 9/2/2016 arası %1, 10/2/2016’dan 
sonra KDV Kanununun 13/ı maddesi uyarınca tam istisna)
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24. Lokanta, kahvehane, çay bahçesi, pastane, kafeterya, yemek şirketi,
kebapçı, dönerci vb. yerlerde verilen yemek hizmetleri (Alkollü içkiler %18)
(Birinci sınıf lokantalar ile 3 ve daha fazla yıldızlı konaklama tesislerinin
bünyesindeki lokanta ve benzeri yerler hariç)

25. Otel, motel, pansiyon, tatil köyü vb. yerlerde geceleme hizmetleri, turizm
işletme belgeli seyahat acentelerinin geceleme hizmetini aktarma ve hizmet
komisyonu

- Ayrı fiyatlandırılan hizmetler ile geceleme yapmayanlara verilen hizmetler
genel oranda vergilenir (Lokanta, pastane, çay ocağı %8)

- Herşey dahil sistemi %8, ancak alkollü içkilere ait vergi indirilemez

26. Yaşlı, sakat, bakım ve huzurevi, düşkünevi, yetimhane işletmesi

27. Belediyeler ve işletmeleri tarafından verilen atık su hizmeti

28. Traktör (kullanılmış %1), biçerdöver ve diğer zirai alet ve makineler ile
aksam ve parçaları

29. Ekskavatör, beko loder, dikiş, örgü, trikotaj makinaları, torna, freze
makinaları, takım tezgahları

KDV İADESİNİN 

GERÇEKLEŞMESİNE DAİR 

GENEL ESASLAR
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YASAL DAYANAK:

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU MADDE 29/2

BUNA GÖRE;
Bakanlar Kurulu’nca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler 
nedeniyle yüklenilen ve teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme 
döneminde indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının, Bakanlar 
Kurulu’nca her yıl için belirlenen tutarı aşan kısmı yılı içinde mahsuben, 
yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı ise izleyen yılda nakden 
veya mahsuben iade edilebilecektir.

Bir vergilendirme döneminde:
- Ödenecek KDV varsa (sonraki döneme devreden KDV yoksa),
- Sonraki döneme devreden KDV var; ancak indirimli oranda satış veya

hizmet yoksa (İndirimli oranda alış iade hakkı doğurmaz),
- İndirimli oranda satış veya hizmet var; ancak bunlardan tahsil edilen KDV

yüklenilen KDV’den fazla olduğu için indirilemeyen KDV yoksa (İndirimli oranda
vergilenmeyen işlemlere ait indirilemeyen KDV iade edilmez, sonraki döneme
devrolunur),

- İndirimli oranda satış veya hizmetten tahsil edilen KDV, bu işlemlere ait
yüklenilen KDV’den az olduğu için indirilemeyen KDV var; ancak Bakanlar
Kurulunca belirlenen limitin (2016 yılı için 20.600 TL) altında ise,

KDV iadesi yoktur.
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Bir vergilendirme döneminde sonraki döneme devreden KDV var, indirimli oranda

satış veya hizmet var, indirimli oranda satış veya hizmetten tahsil edilen KDV, bu

işlemlere ait yüklenilen KDV’den az olduğu için indirilemeyen KDV de var ve bu

tutar belirlenen limitin (20.600 TL) üzerinde ise, limitin üzerindeki aşan tutar aylık

mahsuben iade edilecek KDV’dir.

ÖNCELİK SIRASI:

1. İndirimli orana tabi teslimin veya hizmetin bünyesine doğrudan giren 
harcamalara ödenen KDV (İndirimli orana tabi işlemle ilgili olmayanlar dahil 
edilmeyecek)
2. Genel yönetim giderlerine ödenen KDV’den verilecek pay
3. Amortismana tabi iktisadi kıymetlere ödenen KDV’den verilecek pay 
STOKTAKİ MALLAR: Stoklardaki mallara ödenmiş olan KDV bu dönemdeki 
iade hesabına dahil edilmeyecektir.
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AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER: ATİK’ler indirimli orana tabi
işlemlerde kullanılıyor olması kaydıyla, bunlara ödenen KDV’den, toplamda indirimli
orana tabi işlem bedelinin %18’ini aşırmayacak tutarda pay verilebilecektir. ATİK’lere
ödenen KDV’den bu şekilde pay verilen tutarların yardımcı bir hesapta izlenmesi
gerekir.

İndirimli oran kapsamında yer almakla birlikte verginin konusuna girmeyen veya
vergiden istisna olan işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin bu kapsamda iadesi
söz konusu olamayacaktır.

SONRADAN TEMİN EDİLEN BELGELER: Belge düzenleme süresi (teslim veya 
hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün) içinde düzenlenmiş olan belge, vergiyi 
doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak kaydıyla defter kayıtlarına 
alındığı dönemde, düzeltme beyannamesi verilerek iade hesabına dahil 
edilebilecektir. Bu durum mükellefçe yazılı izahat verilerek veya YMM raporu 
düzenlenmiş ise raporda belirtilecektir. 
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İADE TUTARININ HESAPLANMASI

YILI İÇİNDE TALEP EDİLEN MAHSUBEN İADE TUTARLARININ HESAPLANMASI

İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükellefler, bu işlemleri nedeniyle yüklendikleri
ve indirim yoluyla telafi edemedikleri için yılı içinde mahsuben iadesini talep
edecekleri KDV tutarını aylar itibarıyla ve kümülatif olarak hesaplayacaktır. İade
talebinin, ilgili vergilendirme dönemleri itibarıyla indirimli orana tabi tüm işlemleri
kapsaması gerekmektedir. İşlemlerin ayrıştırılıp sadece bir kısmına yönelik hesaplama
yapılması ve bu şekilde iade talep edilmesi mümkün değildir.

Diğer taraftan indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile
söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın, (% 1) oranına tabi
işlemler için işlem bedelinin (% 17)’sini, (% 8)’e tabi işlemler için ise işlem bedelinin
(% 10)’unu aşan kısmı, iade hesabına dahil edilmez. Azami iade tutarının
belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadar yapılan toplam işlem bedeli
dikkate alınır, ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu
değiştirmez. Ancak işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalara ilişkin olarak
yüklenilen verginin, azami iade tutarını aşması halinde, mükellefin iade talebi, aşan
kısım için münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

MAHSUBEN İADE KAPSAMINDA ARANILACAK BELGELER
1. Mahsup dilekçesi,
2. Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadarki alış faturaları 

listesi,
3. Mahsup hakkının doğduğu dönemdeki indirimli orana tabi satış faturaları listesi,
4. Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadarki iade edilecek 

KDV tablosu.
Takvim yılı başından itibaren daha önceki bir dönemde mahsuben iade yapılmış 
ise yukarıdaki belgeler iadeden sonraki dönemler için verilecektir.
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Kollektif şirketler ile adi ortaklıklarda, diğer ortakların mahsup izni verdiğine dair
noterde hazırlanmış muvaffakatname de verilecektir.

5.000 liranın altındaki mahsup talepleri için aranılan belgelerin ibrazı suretiyle 30
günde eksiklikler tamamlanırsa borç için gecikme zammı uygulanmaz.

5.000 liranın üzerindeki mahsup talepleri vergi inceleme raporuna göre (talep tarihi
itibariyle) veya YMM raporu (tam tasdik sözleşmesi olmayanlarda 2016 yılı için en
fazla 946.000 TL) ya da teminatın verildiği tarih itibariyle gerçekleştirilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının iadesinde inceleme, YMM raporu, teminat aranmaz.

Fason tekstil ve konfeksiyon işlerinden doğan iadelerin 5.000 lirası incelemesiz, 
5.000 lirayı aşan kısmı vergi inceleme raporu veya teminat karşılığı yapılır. (YMM 
raporuyla mahsuben iade yapılmaz)

İndirimli orana tabi malların olduğu gibi ihraç edilmek üzere DTSŞ, SDTŞ, yarıdan 
fazla hissesine sahip olduğu şirketlere veya kendi hissesinin yarısından fazlasına 
sahip olan şirketlere KDV tahsil edilerek teslim edilmesinden doğan yıl içindeki 
mahsup talepleri, miktara bakılmaksızın incelemesiz teminatsız yerine getirilecektir. 
KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamındaki tecil-terkin uygulanan işlemler 
(ihracat iadesi olduğundan) bu kapsamda değildir.
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MAHSUP TALEP EDİLEBİLECEK BORÇLAR
-Mükellefin kendisine ait; vergi dairesine veya gümrük idaresine olan (ÖTV hariç) 
vergi borçları, çalıştırdığı kişilere ait sosyal sigorta prim borçları (serbest meslek 
erbabının kendi bağ-kur prim borcu mahsup kapsamına girmemektedir), kamu 
hissesi %51 ve daha fazla olan kuruluşlardan alınan elektrik ve doğalgaz 
borçlarına mahsup yapılabilmektedir.

-Kollektif şirket ve adi ortaklıklarda, ortakların (ÖTV hariç) kendi vergi borçları ile 
çalıştırdığı kişilere ait sosyal sigorta primi borçlarına da mahsup yapılır.

-İş ortaklıkları dahil kurumlar vergisi mükelleflerinin, ortaklarının (ÖTV hariç) vergi 
ve sosyal sigorta primi borçlarına mahsup edilmesi mümkün değildir.

İZLEYEN YIL İÇERİSİNDE TALEP EDİLEN NAKDEN/MAHSUBEN 
İADE TUTARLARININ HESAPLANMASI

İndirimli oranda vergiye tabi işlemlerle ilgili olup işlemin gerçekleştiği
vergilendirme döneminde indirim yoluyla giderilemeyen verginin yılı içinde
mahsuben iade edilemeyen kısmı izleyen yılda nakden ya da mahsuben iade
edilmek üzere hesaplanacaktır.

Yılı içinde mahsuben iade edilen tutarlar dikkate alınmadan aylar itibarıyla
kümülatif hesaplama yapılacak, bulunan tutardan yılı içinde mahsuben iadeler
düşülecek, kalan tutarın işlemin yapıldığı yıl için belirlenen iade edilmeyecek alt
sınırı aşan kısmının nakden veya mahsuben iadesi, izleyen yılın Ocak-Kasım
vergilendirme dönemlerine ilişkin KDV beyannamelerinde beyan edilerek talep
edilecektir.
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İadesi talep edilebilir tutar, izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin 
talep edildiği döneme kadar verilen beyannamelerde yer alan devreden vergi 
tutarları ile karşılaştırılır. 

İadenin talep edildiği döneme ait karşılaştırmada devreden vergi tutarı olarak 
iadesi talep edilen tutar düşülmeden önceki devreden vergi tutarı dikkate 
alınacaktır.

-Devreden vergi tutarı, izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin talep 
edildiği döneme kadar bütün dönemlerde iadesi talep edilen tutarı aşıyorsa, talep 
edilen tutarın tamamı iade edilebilecektir.

-Devreden vergi tutarı, izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin talep
edildiği döneme kadar herhangi bir dönemde iadesi talep edilebilir tutarı
aşmıyorsa, iadenin talep edildiği döneme kadar verilen beyannamelerde yer alan
en düşük devreden vergi tutarı iade edilebilir tutar olarak dikkate alınacaktır.

-İzleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar 
aradaki dönemlerden herhangi birisinde ödenecek vergi çıkması halinde, iade söz 
konusu olmayacaktır.

NAKDEN / MAHSUBEN İADE KAPSAMINDA ARANILACAK BELGELER

5.000 liranın altındaki nakden veya mahsuben iadeler, aşağıdaki belgelerin ibrazı üzerine, 
belgelerin tamamlandığı tarih (30 günlük süre) itibariyle yerine getirilir.

-Geçmiş yıldaki indirimli orana tabi işlemlere ait alış ve satış faturaları listesi,

-Geçmiş yıldaki iade hesaplama tablosu,

-Geçmiş yıldaki mahsuben iade tutarlarını aylık ve toplamını gösteren tablo,

-Cari yılın ilk ayı ile iadenin talep edildiği aya kadar aylar itibariyle sonraki döneme devreden 
KDV tablosu.

5.000 liranın üzerindeki nakden veya mahsuben iadeler inceleme veya YMM raporu ya da 
teminat karşılığı ile yerine getirilir.
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İNDİRİMLİ ORANLA BİRLİKTE DİĞER İŞLEMLERDEN DE İADE DOĞMUŞ OLMASI

Toplam iade alacağından:

- Önce mükellefin ithaldekiler dahil kendi vergi borçlarının mahsubu yapılır,

-Sonra indirimli orana tabi işlemlerden doğan iadenin sosyal sigorta primi veya elektrik ve 
doğalgaz borçlarına mahsubu yapılır,

-Son olarak kalan kısım ile diğer iade hakkı doğuran işlemlere ait kısmın iadesi yapılır.

Bu amaçla ilgili dönem için ayrıntılı olarak iade ve mahsubu istenilen borç tablosu verilir.

İndirimli orana tabi mal ve hizmetlerin tam istisna kapsamında teslimi veya ifası söz konusu 
ise indirimli orana tabi işlemle ilgili değil, tam istisna kapsamındaki işlemle ilgili iade 
prosedürü uygulanır. 

SÜRESİNDEN SONRA İADE TALEBİNDE BULUNULMASI
İndirimli orana tabi işlemin yapıldığı yıl içinde olmak şartıyla, aynı aydan sonraki 
aylarda da mahsuben iade talep edilebilir.

Cari yılda mahsuben iade talep edilmemiş ise takip eden yılın Ocak-Kasım 
dönemlerine ait beyannamede nakden veya mahsuben iade talep edilebilir.

Cari yıla ait iade tutarları, takip eden yılın Ocak-Kasım dönemlerinde verilecek 
düzeltme beyannamesi ile artırılır ise artırılan kısım münhasıran inceleme raporu 
düzenlenerek iade edilir. 

Takip eden yılın Kasım dönemi beyannamesinin verileceği 24 Aralık’tan sonra, 
geçmiş yıla ait düzeltme beyanı ile iade talebinde BULUNULAMAZ.
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ÖZEL HESAP DÖNEMİ TAYİN EDİLENLER: Özel hesap dönemi tayin olunanların 
indirimli orana tabi işlemlerine ait KDV iadesi takvim yılı esasına göre yerine getirilir.

SEYAHAT ACENTELERİ: İndirimli orana tabi bu işlemleri için iade talep edemezler.

ÖNCEKİ YILLARA  AİT ALT LİMİTLER: İndirimli orana tabi işlemlere ilişkin  
mallar geçmiş yıllarda satın alınmış olsa dahi, cari yıla ilişkin alt limite göre 
hesaplama yapılır. Her yıl için iade hesabından çıkarılan alt limit tutarlarının takip 
eden yıllarda iadesi söz konusu olmayıp, sadece indirim yoluyla giderilebilir.

İADEDEN SONRA MATRAHTA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER

İndirimli orana tabi işlemle ilgili iade yapıldıktan sonra, malların iade edilmesi, 
işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta 
azalma olması halinde, azalan tutara ait KDV, Kanunun 35. maddesine göre 
değişikliğin olduğu dönemde  indirilecek KDV yazılmak suretiyle düzeltilecektir.

Düzeltme sonucu:

- Mükellefin fazla aldığı iadeyi değişikliğin olduğu dönemde ödemesi halinde, 
ceza veya gecikme faizi alınmayacaktır.     
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- Aksi halde değişikliğin olduğu dönemden iadenin geri alındığı tarihe kadar gecikme 
faizi ile birlikte vergi ziyaı cezası da ödenecektir.

Geri gelen indirimli orana tabi malın aynı dönemde tekrar satılması halinde:

- Daha düşük fiyattan satış halinde iade tutarı artacağından, mahsup yapılarak 
aradaki fark iadeye konu edilebilecektir.

- Daha yüksek fiyattan satış halinde iade azalacağından, yukarıdaki şekilde işlem 
yapılacaktır.

İADEDEN SONRA MATRAHTA OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER

- Geri gelen indirimli orana tabi malın sonraki dönemlerde satılması halinde, iade 
edilen tutar için önceki açıklamalara göre işlem yapılacaktır. Yeni işlem için genel 
esaslara göre iade talep edilebilecektir.

İndirimli orana tabi malın aynı yılda değil, takip eden yılda geri gelmesi halinde:

- İşlemin yapıldığı yılda mahsuben iade alınmış, takip eden yılda da iade alınmış 
veya iade talebinde bulunulmamış ise yukarıda şekilde fazla iade malların geri 
geldiği dönemde ödenirse cezasız ve faizsiz, ödenmez ise ceza ve faiz uygulanarak 
tahsil edilir.     
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- İşlemin yapıldığı yılda mahsuben iade alınmış, takip eden yılda da iade talep edilmiş 
ancak henüz yapılmamış ise, fazla iade tutarı iade talebinden indirilmek suretiyle 
işlem yapılır.

- Geri gelen malların bir daha satışa konu olmayacak şekilde zayi olması veya imha 
edilmesi halinde, fazla iade tutarı önceki bölümlerde olduğu gibi ödenecek, indirilen 
KDV tutarı ilave edilecek KDV’ye yazılmak suretiyle düzeltilecektir.
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II- ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE 
KDV İADESİ
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“İnşaat” hayat demek
• “İnşaat sektörü cari açığın ilacı olabilir” dendiğinde bu 

sektör insani duygulardan çok uzaklaşmış gibi durur. 
• Halbuki inşaat;

- ev demek, 
- iş yeri demek, 
- manzarasında anılar biriktirdiğimiz köprü demek, 
- annemize sevdiklerimize ulaştıran yol demek, 
- sevgiyi paylaştığımız mekan demek, 

… dolayısıyla neredeyse hayatımız demektir. 

• İNŞAAT;
“Malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle,
meydana getirilen bir gayrimenkulün yapı
kısmına ilişkin faaliyetlerin tümü”
olarak tanımlanabilir.



26.11.2016

23

Muhasebe ve 
Vergi Hukukuna 

Göre

İnşaat İşlerinin
Sınıflandırılması

Kullanım Amacına
Göre

İnşaatı Yaptırana 
Göre

Elektrik
Üretim

Konut 
ve 

işyeri

Mal 
ve 

Hizmet

Alt Yapı 
ve 

Bayındırlık

Kullanım 
Amacına 

Göre 
Sınıflandırma
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Kooperatifler
Yatırımcı 

Kuruluşlar
KGM, DSİ, TOKİ

Gerçek ve Tüzel
Kişiler

İnşaatı Yaptırana Göre 
Sınıflandırma

Kooperatif
İnşaatları

Muhasebe 
ve 

Vergi Hukukuna Göre 
Sınıflandırma

Özel 
Yap - Sat
İnşaatlar

Yatırım 
Amaçlı 
İnşaatlar

Taahhüt 
Şeklindeki 
İnşaatlar
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Özel 
Yap - Sat

İnşaat İşleri

Taahhüt 
Şeklindeki
İnşaatlar

1) Özel İnşaatlar
-Satış amaçlı inşaatlar,
-Tasarruf Amaçlı, Kiralama Amaçlı, Kendi Gereksinimi İçin 
Yapılan İnşaatlar



26.11.2016

26

A- SATIŞ AMAÇ.LI İNŞAAT İŞLERİNDE İŞLEYİŞ VE
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK HUSUSLAR

1.    Genel Olarak Satış Amaçlı İnşaat İşleri
2. Arsanın Temin Edilmesi
3.   İnşaat Ruhsatının Alınması
4.    Maliyet İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
5.    İnşaat Devam Ederken Yapılan Satışlar
6.    Satışların Muhasebe Kaydı
7.    KDV Açısından Vergiyi Doğuran Olay
8.    Gayrimenkul Satışlarında KDV Oranları
9.    Net Alan Hesabı
10.  Tapu Harcına Esas Tutar
11.  İndirimli Orana Tabi Gayrimenkul Satışlarında KDV İadesi

2)Taahhüt Şeklindeki İnşaatlar

Taahhüt;
Kendi nam ve hesabına gerçek ve tüzel kişilere karşı,
sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak bir işin yapılmasını
veya bir malın teslimini üstlenmek demektir.
Normal taahhüde dayanan inşaat işleri hizmet ifası olarak
değerlendirilmektedir.
Bunlara örnek olarak taahhüt şeklindeki inşaat yapım
işleri ile yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri verilebilir.
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B- KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR :

1. Arsa Sahibi İle Sözleşme yapılıp yapılmadığı 
2.    Faturanın  Düzenleme Tarihi
3. Arsa Sahibine Düzenlenecek Fatura Bedelinin Tespiti
4. Arsa Sahibi Adına Yapılan Diğer Ödemeler
5. Müteahhide Kalan Dairelerin Arsa Payı Bedelinin Tespiti
6. Müteahhit Tarafından Arsa Sahibine Düzenlenen Faturanın Muhasebe Kaydı
7.    Müteahhide Kalan Dairelerin Arsa Payı Maliyet Kaydı
8.    Arsa Sahibi Açısından Müteahhide Teslim Edilen Arsa Payının Muhasebe Kaydı
9.    Gerçek Kişi Arsa Sahibi Açısından Müteahhide Teslim Edilen Arsa Payının      

Vergilendirilmesi
10. Arsa Sahibi Gerçek Kişiler Tarafından Müteahhitten Alınan Konut ve İşyerlerinin 

Üçüncü Kişilere Satışı

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV UYGULAMASI 
YÖNÜNDEN İKİ AYRI TESLİM SÖZ KONUSUDUR.

Arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi,

Arsa Sahibi Müteahhit
Teslim

ARSA
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• Arsa ticari bir işletmeye dahil değil ise arsa teslimlerinde
KDV söz konusu değildir.

• Arsanın ticari bir işletmeye dahil olması halinde, konut veya
işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa teslimi prensip
olarak KDV’ye tabidir.

• Ancak, ana faaliyet konusu gayrimenkul ticareti ve
kiralaması olmayan Kurumlar Vergisi mükellefi şirketlerin
aktiflerinde en az iki tam yıl süreyle bulunan arsalarını kat
karşılığı müteahhitlere vermeleri işlemi ise, KDV K’mn 17/4-r
maddesine göre KDV’den istisnadır.

Müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine
konut veya işyeri teslimidir.

Arsa Sahibi Teslim Müteahhit

KONUT / İŞYERİ
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• Müteahhit tarafından arsa sahibine yapılan işyeri
ve/veya konut teslimleri KDV’ye tabi olup, müteahhit
tarafından bunların teslimlerinde emsal bedel
üzerinden KDV hesaplanması gerekir.

Arsa Sahibine Düzenlenecek Faturanın 
Bedeli ?
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= +

Müteahhidin 
Toplam 

Arsa Maliyeti

Arsa Sahibine 
Verilen

Daire ve 
Dükkanların 

İnşaat Maliyeti 

Arsa Sahibine
(Varsa ) 

Nakit veya
kira

Ödemeleri

Yukarıdaki formülle göre bulunacak bedel müteahhide düşen
arsa payının maliyet bedelidir.

Dolayısıyla bu maliyet bedeli de arsa sahibine verilecek konut
ve işyerlerinin teslim bedelidir.

Arsa Sahibi Adına Yapılan Diğer Ödemeler:

- Yapı Denetim Firmasına Yapılan Ödemeler

- Arsa Sahibi Adına Ödenen Vergi Resim ve Harçlar 

Müteahhit tarafından arsa sahibi adına Yapılan bu tür ödemeler, müteahhidin
Kendisine kalan bağımsız bölümlerin arsa payı maliyetine dahil edilecek
kalemlerden olduğundan Gider pusulası düzenlenerek muhasebeleştirilmesi
gerekir.

Arsa sahibine teslim edilecek bağımsız bölümlerin faturaları düzenlenirken KDV 
matrahlarının tespiti önem ve özellik arz etmektedir.

3065 sayılı KDV kanunu matrahların tespiti yönünden  VUK 267. maddesine göre 
tespit edilecek emsal bedelin KDV’nin matrahının oluşturması gerektiğini 
düzenlemiştir. 



26.11.2016

31

Bu kapsamda idarenin teslim bedeli konusundaki öncelik sırası aşağıdaki şekildedir

VUK. 267 maddesine göre;

Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) aynı cins ve nevideki mallardan sıra ile satışın yapılacağı
ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda satış yapılmışsa, emsal bedeli bu
satışların miktar ve tutarına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satış
fiyatı" ile hesaplanacağı hesaplanan bu tutara faturada yer verileceği bu esasın
uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın
miktarına nazaran % 25'ten az olmaması şarttır.

İkinci sıra: (Maliyet Bedeli Esası) önceki aylara ait bir satış görülmemesi halinde ise,
yukarıdaki formüle göre bulunacak maliyet bedeline, toptan satışlar için % 5, perakende
satışlar için % 10 ilave etmek suretiyle bulunacak tutarın dikkatte alınarak fatura
düzenleneceği

Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri
takdir esasına göre belirlenecek ve bu bedel üzerinden fatura düzenlenecektir.

Müteahhite Kalan Dairelerin
Arsa Maliyeti ?
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=   + 

Toplam Maliyet İnşaat Maliyeti 
(2)Arsa Maliyeti (1)

Bilindiği üzere bir bağımsız bölümün maliyeti iki temel 
unsurdan oluşmaktadır.

Bu maliyetlerden en önemlisi arsa maliyetidir. Bu nedenle
arsa maliyetine katlanmak istemeyen bazı müteahhitler arsa
teminini, arsa sahiplerine yapacakları inşaat işleri karşılığı
sağlamaktadırlar.

“müteahhite kalan bağımsız bölümlerin arsa maliyet bedelini, arsa
payı karşılığında arsa sahibine teslim edilen daire ve işyerlerinin
yapımı için katlanılan harcamaların toplamı oluşturmaktadır.
Buna göre ;

Daire
Arsa Payı
Maliyeti

Arsa Sahibine
Verilen Dairelerin

İnşaat Maliyeti

Varsa Arsa 
Sahibine

Verilen 
Nakit Toplamı

Müteahhite
Kalan Daire

Sayısı
/

m² Büyüklüğü

/= +
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Arsa Sahibine Düzenlenen  
Faturanın Muhasebeleştirilmesi 

Müteahhidin arsa sahibine düzenlediği fatura kendisi tarafından 
aşağıdaki gibi muhasebeleştirilmelidir.

-------------------------------/------------------------------------------
120 Alıcılar (Arsa Sahipleri)  763.818

600 Yurtiçi Satışlar 647.303
391 Hesaplanan KDV (%18) 116,515

Arsa Sahibine Düzenlenen Fatura Kaydı
-------------------------------/------------------------------------------



26.11.2016

34

Müteahhidin arsa sahibine düzenlediği fatura kendisi tarafından aşağıdaki gibi 
muhasebeleştirilmelidir.
-------------------------------/------------------------------------------
620 Satılan Mamül Maliyeti 647,303
689 Arsa Payı (KDV)* 116,515

120 Alıcılar (Arsa Sahipleri ) 763.818

Arsa Sahibine Yapılan Teslimin Maliyeti
-------------------------------/------------------------------------------

-------------------------------/------------------------------------------
950 Kanunen Kabul Edilemeyen Gider 116.515

951 Kan. Kab. Edilemeyen Gider 116.515

Gider Kabul Edilmeyen KDV 
-------------------------------/------------------------------------------

İnşaat Devam Ederken 
Yapılan Satışlar Gelir Yazılma 

Zamanı
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İnşaat devam ederken gerçekleştirilen satışlar nedeniyle yapılan
tahsilatlar, fatura düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın o yılın geliri
olarak muhasebeleştirilemez. Erken satışlar nedeniyle fatura düzenlenmiş
ise, “Gelecek Yıllara Ait Gelirler”, fatura düzenlenmemiş ise “Alınan Sipariş
Avansları” olarak kaydedilmelidir.

----------------------------/-------------------------------------------------
102. Bankalar 600.000

440.Alınan Sipariş Avansları 600.000
---------------------------/---------------------------------------------------
Veya fiili teslimden önce fatura düzenlendiğinde 
----------------------------/-------------------------------------------------
102. Bankalar 600.000

480.Gelecek Yıllara Ait Gelirler 600.000
---------------------------/---------------------------------------------------

Müteahhide Kalan Dairelerin
Arsa Payı Maliyetinin
Muhasebeleştirilmesi
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----------------------------/--------------------------------------------
620 Arsa Payı Maliyeti (inşaat)     647,303
689 Arsa Payı (KDV)*     116,515

120 Alıcılar  763.818
Müteahhide Kalan Dairelerin Arsa Payı Maliyet Kaydı

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

* Arsa sahibine arsa karşılığı teslim edilen bağımsız bölümlerin KDV’si
sözleşme gereği ayrıca tahsil edilmediğinden, KDV tutarı maliyete
aktarılmaktadır. Ancak KDV kanunu gereği gider kabul edilmediğinden
dolayı K.K.E.G olarak dikkate alınması gerekmektedir.

-------------------------------/------------------------------------------
950 Kanunen Kabul Edilemeyen Gider 763.818

951 Kan. Kab. Edilemeyen Gider 763.818

Gider Kabul Edilmeyen KDV 
-------------------------------/------------------------------------------

Satılan Gayrimenkullerin 
Maliyet Bedelinin Tespiti:

Bir konut / iş yeri maliyeti iki temel unsurdan 
oluşmaktadır.

Toplam Maliyet Toplam 
İnşaat Maliyeti (2)

Toplam Arsa 
Maliyeti (1)

Kat Karşılığı arsa devrine ilişkin inşaat sözleşmesi
gereği iktisap ettiğiniz dairelerin maliyet bedeli;

= +
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ÖRNEK:
………….İNŞAAT-TAAHHÜT LTD.ŞTİ. 

İNŞAAT MALİYETİ TABLOSU

İnşaata Başlama Tarihi : 25.03.2014
İnşaatı Bitirme Tarihi : 07.11.2015

GİDERİN CİNSİ TUTARI

DİREKT İLK MADDE MALZEME 1.480.000,00

DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ 65.000,00

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 135.000,00

TOPLAM İNŞAATIN MALİYETİ 1.680.000,00

KAT İRTİFAKI M2
BAĞIMSIZ BÖLÜMLER ALANI (M2)

1 No'lu Bağımsız Bölüm 160,00
2 No'lu Bağımsız Bölüm (Arsa Sahibi) 160,00
3 No'lu Bağımsız Bölüm 160,00
4 No'lu Bağımsız Bölüm (Arsa Sahibi) 160,00
5 No'lu Bağımsız Bölüm 160,00
6 No'lu Bağımsız Bölüm 160,00
7 No'lu Bağımsız Bölüm (Arsa Sahibi) 160,00
8 No'lu Bağımsız Bölüm 160,00
9 No'lu Bağımsız Bölüm (Arsa Sahibi) 160,00
10 No'lu Bağımsız Bölüm 160,00
11 No'lu Bağımsız Bölüm 160,00
12 No'lu Bağımsız Bölüm 160,00
13 No'lu Bağımsız Bölüm (Arsa Sahibi) 160,00
14 No'lu Bağımsız Bölüm 160,00
15 No'lu Bağımsız Bölüm 160,00
16 No'lu Bağımsız Bölüm (Arsa Sahibi) 160,00
Ortak Alan (Kapıcı Dairesi) 50,00
Ortak Alan (Bina İçi Sığınak) 140,00
Ortak Alan (Diğer Ortak Alanlar) 50,00

İNŞAATIN TOPLAM ALANI (M2) 2.800,00
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Örneğimizde;
Yapı Ruhsatına göre bağımsız bölümler brüt 160 m2 olup, 
Yapı Kullanma İzin Belgesine göre net alanı (faydalı alanı) 

130 m2'dir.

Toplam Maliyet Bedeli 1.680.000,00
Toplam İnşaat Alanı 
(16x160m2=2.560m2+240m2 Ortak Alan) 2.800 m2
Birim m2 Maliyet (1.680.000/2.800 600,00
Arsa Sahibine Teslim Edilecek 6 
Dairenin Bedeli (160x600)x6) 576.000,00

Dairelerin Emsal Bedeli (%5 Fazlası) 604.800,00

26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 1319 sayılı
Emlak Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin 66 Seri No.lu Emlak
Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 2016 yılında uygulanacak bina metrekare
normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca bu tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit
edilmiştir.

(Betonarme Karkas 2. Sınıf Mesken Ortalama Değeri): 542,89 TL
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Arsa Sahibine Düzenlenecek Fatura
6 Daire : 604.800 x %1 Kdv 6.048,00

Not: Faturada sadece bu rakam yer alacaktır.

ÖRNEK:
Bay (A) 8 yıl önce almış olduğu arsasını 15.06.2014
tarihinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayarak
müteahhide vermiştir.
Müteahhit aldığı arsa üzerine 20 daire ile 4 dükkan
yapacak ve arsa sahibine 10 daire, 2 dükkan verecektir.
İnşaat 10.12.2015 tarihinde tamamlanmıştır.
İnşaat bittiğinde inşaat malzemesi stoku
bulunmamaktadır. Daireler eşit büyüklükte olup, her
biri 200 m2’dir. Dükkanların ise her biri 150 m2 olmak
üzere toplam 600 m2’dir.
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Toplam maliyet bedeli……………………………………………………………....:   2.760.000.-
Toplam inşaat alanı (20x200m2=4.000 + 600)………………….……..….:      4.600 m2
Birim m2 maliyet (2.760.000/4.600)……………………………………..…...:              600.-
Arsa sahibine teslim edilecek 10 dairenin bedeli (200x600)x10…..:   1.200.000.-
Dairelerin emsal bedeli (%5 fazlası)……………………………………….....:    1.260.000.-
Arsa sahibine teslim edilecek 2 dükkan bedeli (150x600)x2……….:       180.000.-
Dükkanların emsal bedeli (%5 fazlası)…………………………………….….:       189.000.-

Arsa sahibine düzenlenecek fatura:

10 daire……..: 1.200.000.- x %18 KDV = 216.000.-

2 dükkan…..: 189.000.- x %18 KDV = 34.020.-

Toplam KDV = 250.020.-

(Faturada sadece bu rakam yer alacaktır.)
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İNŞAAT İŞLERİNDE KDV İADESİ 
KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN 

GENEL ESASLAR

1 - KDV  İADE TALEBİNDE BULUNACAK 
MÜKELLEFLERİN GERÇEK USULDE 

VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEF OLMASI

• İade talebinde bulunacak mükelleflerin tuttukları
defterlerin cinsi önemli değildir. KDV mükellefiyeti
bulunan bütün işletmeler iade talebinde bulunabilir.

• Basit usule tabi mükellefler isteğe bağlı olarak
(KDV Kanunu,Madde:8/1-ı) KDV mükellefiyeti tesis
ettirirlerse bunlar da iade talebinde bulunabilirler
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2 - KDV İADE TALEBİNDE BULUNACAK MÜKELLEFİN 
KDV’YE TABİ MAL TESLİMLERİNİN KDV’DEN 

İSTİSNA OLMAMASI.

• Teslime konu mal ve hizmet indirimli orana tabi olsa
bile bu teslim ve hizmetin yapıldığı taraf KDV’den istisna
ise yani fatura KDV’den istisna şeklinde düzenleniyor ise
iade talebinde bulunulamaz.

• Örneğin KDV Kanunun 17.maddesinde sayılan teslimler 

3 - İNDİRİMLİ ORANA TABİ  İŞLEM İÇİN YÜKLENİLEN 
KDV İNDİRİM YOLU İLE TELAFİ EDİLMEMİŞ OLMALIDIR.

• Toplam hesaplanan KDV - Toplam İndirilecek KDV = Devreden
KDV var ise ve bu tutar BKK ile belirlenen haddi aşıyorsa,
aşan KDV tutarı kadar iade talebinde bulunulabilir.

• Devreden KDV yok ise iade talebinde bulunulamaz.

• Ancak iadenin ait olduğu dönem sonundan (2016/12), iadenin
beyanname üzerinde talep edildiği dönem (2017/01-11) dahil
en az Devreden KDV tutarı da göz önüne alınmalıdır.

• Bu dönemlerde Devreden KDV tutarından fazla iade talep
edilemez

• Yukarıdaki matematiksel durum yıllık iade taleplerinde her bir
aylık dönem için ayrı ayrı aranır.
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4 - İNDİRİMLİ ORANA TABİ  TESLİM  İÇİN YÜKLENİLEN 
VE İNDİRİM YOLUYLA GİDERİLEMEYEN KDV 

BELİRLENEN HADDİ AŞMALIDIR.

• BKK ile tespit edilen bu hadler;
• 2013 Yılı İçin:  17.000.-TL 
• 2014 Yılı İçin   17.700.-TL 
• 2015 Yılı İçin:  19.500.-TL 
• 2016 Yılı İçin:  20.600.-TL 

5 - İNDİRİMLİ ORANDA VERGİYE TABİ İŞLEMLERDEN       
DOĞAN KDV İADESİ ALACAĞININ NAKDEN TALEP 

EDİLEBİLECEĞİ ZAMAN

• İndirimli oranda vergiye tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı
içinde mahsup edilemeyen kısmı izleyen yıl içinde mükellefin isteğine
bağlı olarak nakden veya mahsuben iade edilebilir.

• İade talebi en erken izleyen yılın ocak dönemine ait olup şubat ayı
içerisinde verilecek, en geç kasım dönemine ait olup aralık ayı
içerisinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabilecektir.

• İade hakkı geriye dönük düzeltme beyannamesinde talep edilemez 
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6 - İADE OLUNACAK KDV İNDİRİMLİ ORANA TABİ 
İŞLEMLERİN BÜNYESİNE GİREN KDV İLE 

SINIRLIDIR.

• Tam istisna kapsamında gerçekleşen teslimlerde olduğu gibi
indirimli orana tabi teslimlerde de iade edilecek tutar;

• Teslimle ilgili olarak yüklenilen KDV’yi aşamayacağı gibi
Teslime konu bedele uygulanacak genel KDV oranını da
aşamaz.

• İade talep edilecek KDV = Yüklenilen KDV -
Hesaplanan KDV – BKK ile Belirlenen Limit formülüne
göre hesaplanır.

……………İNŞAAT-TAAHHÜT LTD.ŞTİ. 
KDV. GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE 

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN DOĞAN KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİNİN 
HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

DÖNEM

İndirimli Orana Tabi İşlem

Fark
(4-3)

Önceki 
Dönem 

Sonu İade 
Tutarı

Toplam 
(5+6)

Devreden 
KDV

Cari Dönem 
Sonu İade 

Tutarı 
(Kümülatif) 
(7 ve 8’den 
küçük olan)

Mahsup 
Edilecek 

KDVBedel
Hesaplanan 

KDV
Yüklenilen 

KDV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ocak 15

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
167.539,61

0,0 0,0

Şubat 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190.034,90 0,0 0,0

Mart 15
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

214.871,80
0,0 0,0

Nisan 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
249.490,32

0,0 0,0

Mayıs 15 1.680.000,00 16.800,00 142.000,00 125.200,00 0,00 125.200,00 190.034,95 125.200,00 0,0

Haziran 15 0,0 0,0 0,0 0,0 125.200,00 125.200,00 180.336,09 125.200,00 0,0

Temmuz 15 210.000,00 2.100,00 12.000,00 9.900,00 125.200,00 135.100,00 176.534,93 135.100,00 0,0

Ağustos 15 0,0 0,0 0,0 0,0 135.100,00 135.100,00 176.888,19 135.100,00 0,0

Eylül 15 0,0 0,0 0,0 0,0 135.100,00 135.100,00 177.060,70 135.100,00 0,0

Ekim 15 0,0 0,0 0,0 0,0 135.100,00 135.100,00 177.263,18 135.100,00 0,0

Kasım 15 210.000,00 2.100,00 12.000,00 9.900,00 135.100,00 145.000,00 144.000,00 144.000,00 0,0

Aralık 15 0,0 0,0 0,0 0,0 144.000,00 144.000,00 158.253,20 144.000,00 0,00

TOPLAM 2.100.000,00 21.000,00 166.000,00 145.000,00 144.000,00 144.000,00 158.253,20 144.000,00 144.000,00

2016 YILI İÇİN BKK ile belirlenen iade edilmeyecek alt sınır (-) 19.500,00

Nakden İade Edilecek Net Tutar 124.500,00
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7-İNTERNET ORTAMINDA VERİLECEK KDV 
BEYANNAMELERİNDE GÖSTERİLMESİ

• Yıl içindeki mahsuben iade taleplerinde “İstisnalar” kulakçığındaki “Diğer
İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 406 kodlu satır seçilecek, satırın
“Teslim ve Hizmet Bedeli” sütunu ile “İadeye Konu Olan KDV” sütununa
kayıt yapılacaktır.

• Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergiler için izleyen yılda yapılacak
iade taleplerinde ise;

• İade alınamayan tutar ilk önce KDV beyannamesinde indirimler
kısmında 103 kodlu satırda kayıt yapılacak daha sonra ise “İstisnalar”
kulakçığındaki “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda
439 kodlu satır seçilecek, satırın “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütunu ile
“İadeye Konu Olan KDV” sütununa kayıt yapılacaktır.

Konut inşaatında İADE KAPSAMINA ALINMAYAN HARCAMALAR:

1– Taşınır-taşınmaz mobilya,

-Giyinme odası dolabı (gömme dolaplar dahil)
-Vestiyer
-Raf Sistemleri
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2 – Taşınabilir Ev Eşyaları,

-Halı
-Ayna
-Avize
-Perde
-Havluluk
-Çöp Kovası
-Gerek ev gerekse bahçe düzenlemesine ilişkin dekoratif süs eşyaları, tablolar, 
heykeller
-Güneş Enerjisi

-Kamelya
-Pergole
-Çocuk Parkı
-Barbekü
-Şömine
-Bahçe Aydınlatma
-Ferforje kapı
-Bahçe giriş kapısı ve yana kayar motor
-Sondaj kuyusu yapımı ve motoru
-Havuz
-Çim Ekimi
-Bahçe ağaçlandırma peyzajı
-Teras düzenlemesi

-Damlama sistemi
-Bahçe bankları
-Hayvan Kulübeleri
-Bahçe zemin sertleştirme harici parke 
taşı - kilit taşı

3 – Bahçe ve çevre düzenlemesine ilişkin giderler,
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4 – Doğalgaz tesisatı hariç,

-Kombi

5 - Beyaz Eşya,

-Klima
-Televizyon
-Şofben
-Ankastre

-Jakuzi
-Duvar Kağıdı
-Spot-led lambalar
-Aplik
-Traverten
-Güvenlik kamerası ve alarm sistemleri
-Akıllı ev tesisatı
-Telefon
-Cam cephe
-Cam balkon
-Panjur
-Giydirme
-Çanak-uydu sistemleri
-Su deposu
-Görüntülü diyafon

6 – Konut imali için zorunlu olmayan giderler,
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7 – Sosyal ve kültürel amaçlı giderler,

-Sinema
-Toplantı salonu
-Kapalı oyun ve spor salonları
-Spor sahaları
-Spor aletleri
-Alışveriş Merkezleri

8 – Kapıcı dairesi giderleri.

9-Yukarıda listede belirtilen giderlere benzerlik gösteren 
diğer giderler.

150 m² nin altındaki konut teslimlerine yönelik iade taleplerinde, 
konutun yapımıyla ilgili harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler 
iade hesabına dahil edilebilecek, konutun yapımı için zorunlu 
olmayan harcamalar için yüklenilen vergiler iade hesabına dahil 
edilmeyecektir.
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İNŞAATLARDA NET ALAN HESABI
MALİYE BAKANLIĞI NIN DÜZENLEMESİ

Maliye Bakanlığı net alan hesabını KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapmıştır. Buna göre,
net alan deyimi "konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alan" olarak tanımlanan
faydalı alanı ifade etmektedir. Plan ve proje gereği konut dışında bir amaçla kullanılacak
bölümleri de ihtiva eden inşaatlarda indirimli oran sadece konut olarak kullanılacak
bölümlere uygulanır.

Net alanın hesaplanması konusunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:
a) Balkon, kömürlük, garaj, asansör boşluğu ve benzeri yerler, konutlardan ayrı
olarak kullanılmaları mümkün olmadığından prensip olarak net alan hesabına dahildir.

b) Faydalı alan genel olarak duvar yüzlerinde 2,5 cm sıva bulunduğu kabul
edilerek, proje üzerinde gösterilmiş bulunan kaba yapı boyutlarının her birinden
5er cm. düşülmek suretiyle hesaplanır.
……………………….

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN DÜZENLEMESİ
Bağımsız bölüm net alanına ilişkin düzenleme Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16. maddesine 01.06.2013 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmek üzere eklenen 41 numaralı bent hükmü ile hayata geçirilmiş olup,
01.06.2013 tarihinden itibaren konutlarda 150 m2’lik net alan hesabı bu yeni
'düzenlemeye göre yapılmaktadır. Söz konusu bent hükmü aynen aşağıdadır:

“41. Bağımsız Bölüm Net Alanı: Bağımsız bölüm içerisindeki kapalı olup duvarlar arasında
kalan net alandır. Bu alana; kapı ve pencere eşikleri, 2.5 cm’i geçmemek koşuluyla sıva
payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar, bağımsız bölüm
içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında ı.8o m.
yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm
içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt
deposu ve kazan dairesi dahil edilmez. Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat
terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekanlar ile aynı katta veya
farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekanlar ile ortak alanlar bağımsız
bölüm net alanı içinde değerlendirilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı
araları dahil birden fazla katta yer alan mekanlardan oluşması halinde bu katlardaki
bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur.”
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PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDEKİ 
DÜZENLEMENİN MALİYE BAKANLIĞI 

DÜZENLEMESİNDEN FARKI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 01.06.2013 tarihinden itibaren söz konusu
Yönetmeliğin 16. maddesinde yaptığı yeni düzenlemeyle, konutlarda net alan
hesabını tamamen değiştirmiş, KDV Tebliği uyarınca net alan hesabına dahil
edilen bir çok alanı (Balkon, teras kat, otopark, kat ve çatı bahçesi, kömürlük,
depo vb.), net alan hesabının dışına çıkarmıştır.

Yeni hesaplama yöntemi, KDV Tebliğindeki hesaplama şekline göre net alanı
150 m2’nin üzerinde olan birçok konutun net alanının 150 m2’nin altında
kalması sonucunu doğurmakta, konutlara uygulanacak KDV oranını da
% 18’den % 1 veya 8'e indirmektedir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ne göre;
- Bağımsız bölüm net alanı; bağımsız bölüm içerisindeki kapalı olup duvarlar
arasında kalan net alandır.

-Bu alana; kapı ve pencere eşikleri, 2.5 cm’yi geçmemek koşuluyla sıva paylan,
kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar, bağımsız bölüm
içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1.80
m. yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda
bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma
tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dâhil edilmemektedir. - Açık
çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az
bir cephesi açık olan mekânlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız
bölümün eklentisi olan mekânlar (depo ve kömürlük gibi), otoparklar ile ortak
alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmemektedir.

-Genel giriş, merdiven, sahanlıklar ve asansör boşlukları net alan hesabına dahil
edilmemektedir.

Fransız balkonlar ve teraslar konut net alanının hesabında dikkate
alınmamaktadır.
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NET ALAN HESABI UYGULAMASI 

Maliye Bakanlığı net alan hesabını KDV Genel Uygulama
Tebliğin’ e göre dikkate almaktadır.

Ancak;

Konu ile ilgili Vergi Mahkemelerine dava açıldığında;

«Normlar hiyerarşisine göre, yönetmelik tebliğden üst sırada yer
aldığından yönetmeliğin uygulanması gerekmektedir.» İfadesi ile
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği uyarınca yapılan net alan
hesaplamasının dikkate alınarak bağımsız bölümlerin net alanın
belirlenmesi gerektiği yönünde kararını vermektedir.

Net alanı 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinde KDV uygulamasına
ilişkin yasal düzenleme, 6322 sayılı Kanunla 15 HAZİRAN 2012
tarihinden geçerli olmak üzere KDV Kanununun 28. maddesinde yapılan
değişiklikle yapıldı. Yeni düzenlemede BAKANLAR KURULU’na, İnşaatın
yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas
alarak konut teslimleri için KDV oranı belirleme” yetkisi verildi.

Bakanlar Kurulu 01.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımladığı
2012/4116 sayılı Kararname ile, net alanı 150 re’ye kadar konut
teslimlerinde yeni KDV uygulamasının esaslarını belirledi.

150 M2'NIN ALTINDAKİ KONUTLARDA KDV
UYGULAMASI
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KATILIMLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ


