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Elektronik Ortamda Gönderilecek KDV ade Listeleri Hakkında Duyuru
Bilindi i üzere, 27.01.2010 tarih ve 53 Seri No.lu KDV Sirküleri ile KDV iadesi talep eden
mükelleflere, iadeye ili kin belirlenen listelerini elektronik ortamda nternet Vergi Dairesinden
gönderme zorunlulu u getirilmi tir. Söz konusu Sirkülerde belirtilen indirim ve yüklenim KDV
listelerinin doldurulmasına ili kin olarak a a ıdaki açıklamalar yapılmı tır
:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 219 uncu maddesinde; muamelelerin muhasebe fi lerine
kaydedilmesi ve defterlere kayıtların bu fi ler üzerinden yapılması halinde belgelerin muhasebe
fi lerine kaydedilmesinin, defterlere kaydedilmesi hükmünde oldu u belirtilmi tir. Bu durumda,
muhasebe fi lerinde yer alan belgelerin esas defterlere kanunî süresinde i lenmesi gerekmektedir.
Kayıtlarını muhasebe fi leri gibi yetkili amirlerin imza ve parafını ta ıyan mazbut vesikalara
dayanarak yürüten müesseselerde; yazar kasa ve perakende satı fi lerinin adı geçen vesikalar
aracılı ıyla yasal kayıtlara intikal ettirilmesi halinde; her yazar kasa ve perakende satı fi inin ayrı
ayrı indirilecek KDV listesine girilmesi yerine bu belgelerin kaydedildi i muhasebe fi ine ait
bilgilerin girilmesi yeterlidir.
Buna göre, muhasebe fi inin indirilecek KDV listesine kaydedilmesi sırasında “Satıcının Vergi
Kimlik/TC Kimlik Numarası” sütununa “3333333333” eklinde giri yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, bu imkândan sadece muhasebe fi ine kayıtlı yazar kasa veya perakende satı fi leri için
yararlanılanılması gerekmekte olup bu ekilde listeye giri i yapılabilecek muhasebe fi lerine
kayıtlı belgelerin toplam KDV’si, indirilecek KDV listesinin toplam KDV tutarının % 5’ini
a amaz. Di er taraftan, muhasebe fi ine kayıtlı olmayan yazar kasa veya perakende satı fi leri ile
muhasebe fi ine kayıtlı olsa dahi her bir faturanın had sınırı gözetilmeksizin ayrı ayrı girilmesi
gerekmektedir.
Öte yandan, KDV Kanununun 29/1-a maddesinde, KDV mükelleflerinin faaliyetlerine ili kin
olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve
benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi, bu Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça
indirebilecekleri; 34/1 maddesinde, yurt içinden sa lanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait
KDV’nin alı faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmek ve
bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek artıyla indirilebilece i, aynı maddenin (2) numaralı
fıkrasında ise, fatura ve benzeri vesikalarda KDV’nin ayrıca gösterilmesine gerek bulunmayan
i lemlerde vergi indirimin nasıl belirlenece i konusunda Maliye Bakanlı ının yetkili oldu u
hükme ba lanmı tır.
VUK’nun 232 nci maddesinde ise birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde
olan çiftçilerin;
1 - Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2 - Serbest meslek erbabına;
3 - Kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlara;
4 - Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5 - Vergiden muaf esnafa;
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sattıkları emtia veya yaptıkları i ler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak
mecburiyetinde oldukları hükmüne yer verilmi tir.
Konuya ili kin açıklamaların yer aldı ı 204 Sıra No.lu VUK Genel Tebli inde, mükelleflerin
ticari faaliyetlerine ili kin olarak i yerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları
(Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini
belirleyen Kanuni haddi a mayan di er bir anlatımla perakende satı fi i (veya yazar kasa fi i)
düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satı veya
yazar kasa fi lerinin gider belgesi olarak kabul edilmesinin 213 sayılı VUK’nun mükerrer 257 nci
maddesinin Bakanlı ımıza verdi i yetkiye dayanılarak uygun görüldü ü, ancak i letmenin
tüketimi dı ında satı a konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun
fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekti i açıklanmı tır.
Ayrıca, 206 Sıra No.lu VUK Genel Tebli inin (G) bölümünde, 204 Sıra No.lu VUK Genel
Tebli inde gider belgesi olarak kabul edilen perakende satı veya yazar kasa fi lerinde ayrıca
gösterilen katma de er vergisinin, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi artıyla, genel
hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılaca ı belirtilmi tir.
Yapılan bu açıklamalara göre, KDV mükelleflerinin yazar kasa veya perakende satı fi lerine
istinaden indirim hakkından yararlanmaları konusunda yukarıdaki usul ve esaslar çerçevesinde
hareket etmeleri gerekmekte olup, yazar kasa veya perakende satı fi lerinin indirilecek ve
yüklenilen KDV listelerine bu çerçevede kaydedilece i tabiidir.
Di er taraftan, dileyen mükellefler, 2010 Ocak ve ubat dönemlerinde gerçekle tirdikleri iade
hakkı do uran i lemlerine ili kin olarak verecekleri yüklenilen KDV listelerinde “Bünyeye Giren
Mal ve/veya Hizmetin KDV'
si” sütununu bo bırakarak nternet Vergi Dairesi üzerinden
gönderebileceklerdir.
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