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ARALIK AYI KDV BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

Bilindiği üzere Aralık 2008 ayına ait KDV beyannamesi, 24 Ocak günü Cumartesi’ye rastladığı için en
geç 26 Ocak 2009 Pazartesi günü verilecektir.(Ödeme için de son gün 26 Ocaktır.) Bu beyannamenin
takvim yılının son KDV beyannamesi olmasından kaynaklanan ve daha önce 2007/33 no.lu
Sirkülerimizle sunulan özelliklerin tekrar hatırlatılmasında yarar görülerek aşağıdaki hususlar
dikkatlerinize sunulmuştur:
• KDV indirim hakkı, yıl aşılmamak şartıyla indirimin dayanağı olan belgenin yasal defterlere
kaydedilmesi şartıyla kullanılabilmektedir. (İNDİRİM İÇİN YEVMİYE DEFTERİNİN YAZILMIŞ
OLMASI ŞARTTIR) Aynı takvim yılı içinde olmak şartıyla KDV indirim hakkının geç kullanılması
mümkündür. (Kayıttaki bu gecikme bir usulsüzlük fiili olmakla beraber KDV indirim hakkını
etkilemez.) Bu nedenle 2008 tarihini taşıyan belgelere dayalı KDV indirim hakkı, belge tarihinin
rastladığı ayda ve yılın sonraki aylarından birinde (mesela Aralık’ta) kayda alınmak suretiyle
kullanılabilir.
• Özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin son hesap ayı KDV indirimi açısından Aralık ayı gibidir.
(15 no.lu KDV Sirküleri)
• 2008 yılına ait faturalara dayalı KDV indirim hakkının 2009 yılında kullanılması mümkün
değildir. Bu nedenle 2008 yılına ait olup gelmemiş veya kayıtlara alınmamış fatura olup olmadığı
gözden geçirilmeli, satıcı firmalarla hesap mutabakatı yapılarak varsa gelmemiş faturalar tespit
edilmeli, gerekirse faksla örneği alınmak suretiyle (sonradan orijinal fatura temin edilmek kaydıyla)
2008 Aralık itibariyle kayda geçirilerek KDV indirimi yapılmalıdır. ( Fatura orijinali kaybolmuşsa
faturayı kesen firmadan alınacak “aslı gibidir” notu taşıyan örnek, yapılacak kaydın dayanağı olarak
kullanılabileceği görüşümüzü koruyoruz. Her ne kadar İstanbul Defterdarlığınca 2005 yılında verilen
B.07.04.DEF.0.34.11/GVK-MÜK.121-11406 sayılı Muktezada, aslının kaybolması nedeniyle satıcı
firma tarafından onaylanmış belge fotokopisinin vergi indirimi açısından geçerli olmadığı görüşüne
yer verilmiş ise de bu görüşe katılmadığımızı, ayrıca defter ve belge zayiatı durumunda KDV
açısından ne yapılacağı ile ilgili hüküm içeren 84 no.lu KDV Genel Tebliği’ne göre, kaybedilmiş
fatura yerine satıcı onaylı fatura örneğinin kullanılabilmekte olduğunu bilgilerinize sunarız.)
• Bu tedbirlere rağmen Aralık KDV beyannamesi verildikten sonra, 2008 yılına ait olup 2008 yılı
içinde kayda geçmediği anlaşılan fatura ortaya çıkarsa, uygulanabilecek çözüm alternatifleri
şöyle sıralanabilir.
- Rakam küçük olduğu için pratik bir çözüm aranıyorsa ve kapanan yıla ilave kayıt yapılmak
istenmiyorsa, KDV dahil tutar, 2009 yılında kanunen kabul edilmeyen gider veya maliyet
yazılabilir. Tabiatıyla bu çözüm pratik olmakla beraber gelir veya kurumlar vergisi ile KDV
yönünden mükellefe mali hak kaybettiren bir yöntemdir.
- Vergi Kanunlarımız, geçmiş yıl hesaplarını kesinleştirmeleri açısından gelir vergisi mükelleflerine 3
ay, kurumlar vergisi mükelleflerine 4 ay süre tanımıştır. Bu süreler boyunca geçmiş yıl tarihini
taşıyan kayıtların, kapanan yıl defterlerinde yapması mümkündür. Ocak ayı içinde yasal defterlere
Noterde “görülmüştür” şerhi konulmuş olması (kapanış tasdiki) bu şerhin devamındaki sahifelere
printer ile veya elle kayıt düşülmesini ve mali tabloların hazırlanmasında bu ilave kayıtların dikkate
alınmasını engellemez. (Kapanış tasdikleri konusunda 2009/1 nolu sirkülerimizde açıklama
mevcuttur.)
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Geç gelen belgeye yönelik olarak ve belgedeki KDV dahil tutar üzerinden gider karşılığı ayrılarak
gider kaydı yapılabilir. Yeni yılda ise söz konusu geç gelen belgeye istinaden gider karşılığı hesabı
kapatılır. Bu takdirde gider yazma imkanı sağlanmış fakat KDV indirim hakkından vazgeçilmiş
demektir. Her ne kadar KDV Kanunu’nun 58 inci maddesinde KDV nin gider yazılamayacağı esası
var ise de bu esas indirilebilir KDV ile ilgili olup, indirim hakkının kaybedildiği hallerde KDV,
duruma göre gider veya kanunen kabul edilmeyen gider konusu olabilir. Zira mükellef iradî şekilde
de olsa, bu KDV’yi kendi üzerinde bırakmıştır. 58 inci maddenin amacı ise, mükellefin üstünde yük
olarak kalmayacak olan verginin gider kaydını önlemektir. (1 no.lu KDV Genel Tebliği).Geç geldiği
için Aralık 2008 KDV beyannamesinde indirim konusu yapılamamış olan fakat 2008 yılı kayıtlarına
alınabilen faturalardaki KDV’ler 2008 yılında gider veya maliyet olarak dikkate alınabilir. Bu
konuda Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 24.12.2003 tarih ve
BK.BSK.4.34.00.54/02-C/KDV-29/240-8141 sayılı muktezası vardır.
- Geç gelen fatura veya benzeri belgeyi Aralık itibariyle KDV indirimi yaparak kayda almak da
mümkündür. Ancak Aralık KDV beyannamesi, bu kayıt dikkate alınmaksızın daha önce
verildiğinden, indirim hakkının kullanılabilmesi için, Aralık KDV beyannamesinin bu ilave indirimi
de içerecek şekilde düzeltme beyanına konu edilmesi gerekir.
Hazine aleyhine olan bu gibi düzeltme taleplerinin ne işleme tabi tutulacağı, 2002/8 no.lu Vergi
Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi’nde şöyle açıklanmıştır.
“5-Matrah ve/veya Vergi Azaltıcı Nitelikte Verilen Düzeltme Beyannameleri Üzerine Yapılacak
İncelemeler :
Kanuni sürede veya kanuni süreden sonra vergi matrahını azaltıcı yönde verilen düzeltme
beyannameleri ile ilgili olarak yapılacak incelemelerde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.
a) Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı ya da sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı mahiyetteki
beyannameler; yapılan düzeltmenin mükellef tarafından haklı bir nedene veya bir hataya
dayandığının belgelendirilmesi ya da mükellefçe verilen yazılı izahatın vergi dairesi
müdürünce yeterli görülmesi halinde miktarına bakılmaksızın kabul edilecek ve bu düzeltme
beyannameleri incelemeye sevk edilmeyecektir.
b) İade hakkı da doğuran düzeltici nitelikteki gelir, kurumlar ve katma değer vergisi
beyannameleri için Bakanlığımızca belirlenen limitlere göre işlem yapılacaktır.”
İç Genelge böyle olmakla beraber, Hazine aleyhine olan düzeltme talepleri çoğu zaman
İNCELEMEYE SEVK edilmektedir.
3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanun’una ilişkin 20 no.lu Tebliğ’in D bölümünde şu hüküm yer almaktadır :
“Tam tasdik sözleşmesi düzenlenen mükelleflerin hesaplarının ilgili Yeminli Mali Müşavirlerce
incelenmesi sırasında önceki aylara ait hatalı işlemlerin tesbit edilmesi halinde, bu hatalı işlemler
Yeminli Mali Müşavirlerce düzelttirilecektir. Bu düzeltmeler katma değer vergisi ya da muhtasar
beyannamelerde de bir düzeltmeyi gerektiriyor ise Yeminli Mali Müşavirlerin düzenleyecekleri bir
rapor ekinde verilecek (pişmanlıkla verilecekler dahil) düzeltme beyannameleri, vergi dairelerince
incelemeye gönderilmeyecek ve düzeltmeler Yeminli Mali Müşavir raporu doğrultusunda yerine
getirilecektir.”
2008 yılı Aralık ayı KDV beyannamesi verildikten sonra, 2008 yılına ait ciddi meblağlı fatura ortaya
çıkarsa ve bu faturalardaki KDV indirim hakkı kaybedilmek istenmezse, tam tasdiki yapan yeminli
mali müşavire başvurarak, düzeltme beyannamesi yapılması ve bunun rapora bağlanması
konusunda yardım talep edilebilir.
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• Aralık 2008 ayında %1 veya %8 orana tabi teslim veya hizmet yapılmışsa ve Aralık ayı itibariyle
indirimle giderilemeyen KDV varsa, mahsup suretiyle kullanılabilecek aylık KDV iade hakkı da var
demektir. İsteyen mükellefler bu haklarını kullanabilirler.
Ancak 2008 yılındaki indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri nedeniyle yıllık bazda KDV iadesi
almak isteyen firmalar bu yıllık KDV iade haklarını en erken Ocak 2009 ayı KDV beyannamesi ile
kullanabilecekleri için Aralık 2008 KDV beyannamesinde yıllık KDV iade talebi yer almamalıdır.
(İndirimli oran veya başka nedenlerle KDV iade hakkı bulunan ve bu konuda tereddütleri olan
firmaların yardım talebiyle şirketimize başvurmaları tavsiye olunur. )
KDV beyannamelerinizin doldurulmasında www.bdodenet.com.tr adresli web sitemizde KDV 5 adıyla
bulunan elektronik kitabımızın 42 maddeye ilişkin bölümündeki KDV BEYANNAMESİ DOLDURMA
KILAVUZU yol gösterici olacaktır.
Saygılarımızla.

