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1. KDV'nin gene! açıklaması ve hesap planına etkisi
3065 sayılı KDV kanun u, verg inin konusu nu, verg inin mük ellefi
ve sor um lusu nu, ver giy i doğu ran olayı, istis nala rını, matrahını , or a
nını, ind irim ler i, ver gile ndi rme usull eri, dönem i ve beyan esasını, ta 
rih ve öde mes ini, usul hük üm lerin de fatu ra ve benzeri vesika düze n
lemesi ve kay ıt düze nini, çe şitl i hükü mler i, kaldır ılan hükü mler i ve
geç ici hük üm leri ilgil i mad dele rind e açık lamı ştır. İşte bu madde hü
küm leri nde n bazıl arını n yerin e getir ilme sind e, muhasebe açısınd an
birç ok yeni hesa pları n kulla nılm asın a gerek vardır.
KDV 'nin beyan edilm esi, bel irli biçim e bağlan mış ve bunun için
bak anl ıkç a KDV beyan name si hazırl anmı ştır.
KDV’ nin uygu lanm asın da, hesap planına eklene cek hesap ların
sap tan ma sınd a bir yand an KDV kanun u hükü mler inin yerine ge tir il
mesin i ve beya nna mes inin kola yca dol dur ulab ilme sini sağ laya cak
hes apl ar bulu nma lı, öte yand an işletm e açısından muhase be bilgi
akış sis tem inin ihtiy açl arı nı yerin e geti rece k hesa plarda kul lan ıl
malıdı r.
İşte KDV dola yısıy la hesap planına ekle nece k hesapla rın be lir
lenm esin de bu iki husus un dik kat e alınması ve ona göre düze nle
mes inin yapıl ması uygu ndur.
Muh ase be açısı ndan KDV ince lend iğind e, öte ki vergi mev zuat ı
nın heps inden daha karm aşık oldu ğu görü lür. Muhase be konusu na
yakın olma yan kiş ile r haklı olar ak, KDV kanu nunu n uygula nmas ında
kull anı lma sı gere ken hesap ları birk aç hesap ola rak düş üne bili rler
Anc ak ger çek te duru m hiç te bu kada r bas it değ ildir.
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İlke ola rak KDV'nin uygu lanm asın da, alınan ve veril en ver gile r
vardır. Bir ver gile ndir me döne mi için de alına n ve veri len KDV, be
lirli kura llara göre mahsu p edili r. Bu mahsup işle min in son ucu nda
şu üç durum dan biri yle ka rş ıla şı lır :
— Alınan ver gile r fazl a ise, fazla kısım verg i dai res ine .yatırı
lacak gerçek bir borç tur,
— Verilen ver gile r fazla ise, faz lalık bir son rak i dönem e, alı 
naca k verg ilerd en mahsub u yapı lmak üzere dev rolu nur ,
— Verile n ver gile rin fazlalığ ı, istis na edi lmiş işlem lerle ilgi li is
tis nal ar tuta rınd an kay nak lanıy orsa verg i daire sind en geri alın aca k
gerç ek bir ala cak tır.
Alınan ve verile n KDV, ver gile ndir me dönem i itib ar iyl e mah sup
açısında n değ işik nit elik te du rum lar gös terir .
Verilen KDV bu açıdan şu gru pla r altın da dü şü nü le bi lir :
a) Mal ve hizme t alışl arınd a verile n ve aynı ve rgil end irm e dö 
nemi hemen mahsubu yap ılab ilec ek KDV: Örne ğin mal alış ları na öd e
nen KDV.
b) Alınan KDV düze ltim i : Örne ğin sat ışla rda n iade edilen mal
lara ilişki n olar ak alınan KDV düze ltimi.
c) İstisn a işlem lere giren mal ve hizm et sat ışla rınd a, satı lan
bu mal ve hizm etler in alını şları nda ödenen KDV : Örne ğin ihra ç
edilen mallar ın alını şları nda öden miş KDV.
d) Daha sonr aki ver gile ndi rme dön em lerin de mahs ubu yap ıla
bilece k KDV ; Örneğ in am orti sma na tab i sa bit var lıkla rın alımında
ödenen KDV.
e) Alınan KDV'den indi rile me yec ek olan veril en KDV : Örne ğin
binek oto mo bili alınışın da ödenen KDV.
Alınan KDV ise bu açıdan şu gru pla r altın da dü şü nü le bil ir:
a) Mal ve hizm et satış ları nda alına n ve aynı ver gile ndi rme dö 
nemind e hemen mahsubu yap ılab ilec ek KDV : Örne ğin mal satış ında
tah sil edilen KDV.
b) Ak tifl eş tir ilm iş sab it varl ık imal atınd a ve işlet med en çeki len
var lıkl ard a hesap lanan KDV :
c) Verile n KDV düz eltim i : Örne ğin alışlard an iade edile n ma l
lara ilişk in olar ak verile n KDV düz eltim i.
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2. Hesap planına eklenmesi gerekli hesaplar
Bir işle tme nin kul lan ma kta olduğ u hesap planına KDV'ye ilişk in
ola rak ekle nme si gere ken hesap lar, ana hesap (büyük def ter he
sabı) ola rak üç ya da beş grup ta top lan ab ilir (’) :
a) Alış lara , ind irim ve istis nal ara ilişk in veril en KDV,, kısaca
«Verilen KDV» hesabı. Dönen varl ık hesapla rı grub unda açılan bir
hesa p nit eliğ ind ed ir.
b) Sat ışla ra iliş kin alına n KDV, kısaca «Alınan KDV» hesabı.
Kısa sür eli bo rçl ar hesa pları grubu na dahil bir hesap nite liğin ded ir.
c) Verg i dai res ine öden mesi gereken KDV hesabı. Öteki vergi
bo rçla rın a ilişk in ana ya da yardım cı hesap ola rak açıla bilen he
sap tır. Verg i bor çla rı bir ana hesap altın da izlen mek te ise, KDV
borc u için yardı mcı hesa p kul lan ılab ilir. Belir li sürede verg i daire sine
öden mes i gerek en bir borc u bel irtir .
d) Verg i dai res inc e iadesi gereke n KDV hesabı. Öteki vergi
ala ca kla rın a iliş kin ana ya da yardım cı hesap olar ak açıla bilen he
sapt ır. Verg i ala cak ları bir ana hesap altın da izlen mek te ise, KDV
alac ağı için yardı mcı hesap kull anı lab ilir. Belir li koşu lların yerin e
ge tiri lm es iyl e verg i dair esin den nakden tah sil edile cek bir alacağı
be lirti r.
e) Alın an ve veril en KDV mahsub u kısaca «KDV Mahsubu» he
sabı : Bir ve rgi len dir me dön emi nde verile n ve alınan KDV'nin mah 
subu için açıla n geç ici bir hesa ptır. Her ver gile ndir me dönemi so
nund a kapan ır. Bağ lant ı hesa pları na giren hesap nite liğin ded ir.
Alın an ve veril en KDV, bel irtil en bu ana hesap ların yardımcı he
sap ları ola rak ayr ıntı lı biçi md e izlen ebili r.
İşle tme lerd e KDV uygu lama sınd a hesap planına eklenm esi ge
reken ana ve yardım cı hes apla r aşağıda be lirt ilm işt ir.
ANA HESAP : VERİLEN KDV
a) Mal ve hizmet alışlarında verilen ve ilk vergilendirme
dcneminde mahsup edilecek KDV yardımcı hesapları :
Yrd. Hs. : Mal ve hizm et alışl arınd a verile n KDV
Yrd. Hs. : İtha lde ödenen KDV
Yrd. Hs. : Kira gid erin de veri len KDV
t 1) c ve d grupla rı için daha önce ana hesap tutul makt a ise sayı üçe in
mektedir.
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Yrd. Hs. : 31.12.1984 sto k mall ara ait isti hsa l ver gisi
Yrd. Hs. : 31.12.1984'den önc e peşin öden miş, bu tar iht en son
raki döhe mlere ait kirala rla ilg ili veri len KDV
b) Alınan KDV düzeltimine ilişkin yardımcı he sa pla r:
Yrd. Hs. : Satı şlard an iade edilen ma llara iliş kin KDV
Yrd. Hs. : Tü rki ye ’de ika met etmey en yol cul ara yapı lan sa tış lar 
da iade edilen KDV
Yrd. Hs. : Diplom atik istis nad an yar arla nan kiş iler e yapıl an sa
tışl ard a iade edile n KDV
c) İstisna edilmiş işlemlere ilişkin verilen KDV yardımcı hesapları:
Yrd. Hs. : ihr aca t istis nas ı ile ilgi li indi rim
Yrd. Hs. : Deniz, hava ve dem iryol u ara çla rı istis nas ı ile ilgili
indir im
Yrd. Hs. : Taşı mac ılık istisn ası ile ilgi li indi rim
Yrd. Hs. : Dip lom atik isti sn ala r ile ilgi li indi rim
Yrd. Hs. : Ba kan lar Kurul u tara fınd an vergi ora nla rı ind irile n
mad dele rle ilgi li indi rim
d) Daha sonraki vergilendirme dönemlerinde mahsup edilecek
KDV’ye ilişkin yardımcı hes apl ar:
Yrd. Hs. : Am orti sma na tab i sa bit varl ık alımı nda veril en KDV
Yrd. Hs. : Am orti sma na tabi sa bit var lık ak tifl eş tir ilm es ind e ve
rilen KDV
Yrd. Hs. : Yap ılma kta olan sa bit var lıkl ara iliş kin veri len KDV
Yrd. Hs : Son raki dön emle re devr olun an KDV
e) Mal ve hizmet alışlarında verilen, indirilemeyecek KDV
yardımcı he sa bı:
Yrd. Hs. : İndir ilem eye cek KDV
ANA HESAP : VERGİ DAİRESİNCE İADESİ GEREKEN KDV
ALACAĞ I
AMA HESAP : ALIN AN KDV
a) Mal ve hizmet satışlarında alınan KDV yardımcı hesapları :
Yrd. Hs.
Yrd. Hs.
Yrd. Hs.
Yrd. Hs.
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:
Mal vehizm et satı şlar ında alına n KDV % 10
:
Mal ve hizm et sa tışla rınd a alın an KDV % 13
:
Mal ve hizme t sa tışla rınd a alın an KDV değ işik oran lı
: Kira gel irin de alınan KDV

Yrd. Hs. : 31.12.1984'den önce peşin tah sil edilen, bu tari hte n
son rak i döne mler e ait kira lard a alınan KDV
Yrd. Hs. : Tü rki ye ’de ikam et etmeyen yol cul ara yapılan sat ış
larda n alınan KDV
Yrd. Hs. : Dip lom atik istisn ada n yar arla nan kişi lere yapılan sa
tışla rda n alınan KDV
b) Tahakkuk ettirilen KDV'ye ilişkin yardımcı hes apl ar:
Yrd. Hs. : İşletm eden çek ilen var lıkla rda hesap lanan KDV
Yrd. Hs. : Am orti sma na tabi sab it varl ık ak tifl eş tiri lm es ind e he
sapl anan KDV
c) Verilen KDV düzeitimine ilişkin yardımcı hesaplar :
Yrd. Hs. : Alış lard an iade edilen malla ra ilişk in KDV
Yrd. Hs. : İstis na edi lmiş işlem lere ilişk in verile n KDV düze ltim i
ANA HES AP: VERGİ DAİRESİNE ÖDENMESİ GEREKEN KDV
BORCU
ANA HESAP : ALIN AN VE VERİLEN KDV MAHSUBU
KDV' ye iliş kin ola rak kulla nılm ası gereke n yardım cı hesap ların
hep sinin aynı işlet med e kulla nılm asın a oldu kça seyrek rastl anır. An 
cak isti sna işle mle rle ilgili ind irim ler sözko nusu olduğ u işletm elerd e,
be lirt ile n ana hesa pları n hepsi kullan ılır. İstisn a işlem lerle ilgi li in
diri m söz kon usu olmad ığı işlet mel erd e yalnız «vergi dair esin ce iade 
si gere ken KDV» hesabı kullan ılmaz , öte kile r kullan ılır.
Alış ta veya itha lde ödenm esi gereke n KDV, teş vikt en yar arl an 
ma dur um und a bir süre erte len ebi lme kte dir. Böyle durum da, KDV
yü kü mlülü ğü nazım hesaplarda gös ter ileb ilir.
3. Hesap planına eklenen hesapların işleyişleri
31. ALIN AN KDV hesabın ın işley işi :
a) Mal ve hizm et satışlarında alınan KDV : Bu gru pta ki ya r
dımcı hes apla rdan , mal ve hizm et satışın da alınan % 10, % 13 ve
de ğiş ik oran lı KDV, ilg ili yardım cı hesaba alac ak işlen erek yü rü tü 
lür. Kira ge liri elde edi ldiğ ind e KDV alını r ve bu hesaba alac ak iş
lenir . 31.12.1984 tar ihin den son rak i dön emle re ai t kira, bu tar ihte n
ön ce peşin alınm ışsa, buna iliş kin hesap lanan KDV, kirac ıdan tahs il
ed ilir ve bu yardı mcı hesaba ala cak işle nir (KDV gn. teb. no. 2). Tür 
kiy e’d e ika me t etmey en yol cul ara yapıla n satı şlar dan da, dip lom atik
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istisn ada n yar arla nan kişi lere yapıla n sat ışla rda n da KDV tah sil edi
lir. Tahs il edi ldiğ inde yine bu gru pta ilgi li hesa ba ala ca k işlenir
(KDV gn. teb. no. 5, 6). Bunlar ın ayrı yard ımcı hes apl ard a izlenmesi
daha uygund ur.
b) Tahakkuk ettirilen KDV : İşletm eden her han gi bir nedenle
ödeme araç ları dışında varl ık gen elli kle üre tilen ya da alın ıp satılan
mal çekme işlemi olduğ unda , önc e bu var lıkl arı n VUK hükü mler ine
göre emsal bedeli hes apla nır (KDVK md. 3/ a) . Sonr a hesapl anan
KDV, «işletmed en çeki len var lıkl ard a hes apla nan KDV» hesab ına ala 
cak, çekme işlem inin nite liği ne göre ma sra f ya da car i hesab a borç
işlenir.
İşletme de kull anı lma k üzere sab it varl ık imal ed iliy ors a, bu sa
bit varlık ak tife alındı ğında veya kull anı lma ya baş land ığın da, bunun
emsal değeri hesap lanır. Emsal değ erin hes apla nma sınd a genel ida
re ve genel gide rler den de pay ve rili r. Hesa planan emsa l değ eri üze
rinden KDV hes apla nır (KDVK md. 3/ d, 20/3 , 27/3 , 27/4 ). Bu tutar
«amor tisma na tab i sab it var lık ak tifl eş tir ilm es ind e ver ilen KDV» ya r
dımcı hesabına alac ak, «am ortis man a tab i sa bit va rlık ak tifl eş tirm esinde verile n KDV» yardım cı hesabın a bor ç işlen ir.
c) Verilen KDV düzeltimi : Alına n mall arın iade edilm esi, işle 
min gerçekleş mem esi, işlemde n vaz geç ilme si veya benz eri nede n
lerle mat rah ta değ işik lik vuku bulm uşsa , daha önc e hesa plan an KDV
tuta rı düz elti lir. Bunun için düz elti lec ek tu ta r «alış lard an iade edi 
len malla ra ilişk in KDV» yardı mcı hesab ına ala ca k işl en ir (KDVK
md. 35).
İstisna edi lmiş işlem lere ilişk in indi rimd en yar arla nm a durum u
sözkon usu ise, ver gile ndir me dönem i sonu nda bu tu ta r hesa planır .
Alınan KDV hesabın da ilgil i istis na işle mle r yard ımcı hesa bına borç,
bu hesapta «istisn a edilm iş işlem lere iliş kin veri len KDV düze ltimi»
hesabına alac ak işlenir.
Her ver gile ndir me dönem i sonun da, «Alınan KDV» hesabı, a, b
ve c grubu yardım cı hesa plar ıyla bir likt e, «Alınan ve Veri len KDV
Mahsubu» hesabın a ak tar ılar ak kapa tılır.
32. VERİLEN KDV hesabının işley işi
a) Mal ve hizmet alışlarında verilen KDV : Mal ve hizm et alışı,
kira ödeme si, ith ala t ned enle riyle veril en KDV, bu gru pta ilgili ya r
dımcı hesaba bor ç işleni r. 31.12.1984 env ant erin de ist ihs al ver gili
sto k malla ra iliş kin istih sal ver gisi tuta rı, sto k hesa bınd an dü şü l
müş ve «31.12.1984 stok mall ara ait istih sal verg isi» hesa bına alın78

mış dur um dad ır (KDVK geçi ci md. 4). Bu hesap 1985 hesap döne 
mine ak tar ılır . 31.12.1984'den önce peşin ödenm iş, fak at bu tari hte n
son rak i dön eml eri içeren kira varsa, 1985 ve son raki dönem lere ait
peşin öden en kira tut arı üzerind en KDV hesa plan ır ve kiraya verene
ilk ver gile nd irm e döne mind e öde nir (KDVK geç ici md. 3, gn. teb. no.
2). Ödem e yap ıldığ ında bu tu ta r «31.12.1984'den önce peşin ödenmiş ,
bu tar iht en son rak i döne mler e ait kira larl a ilgi li verile n KDV» ya r
dımcı hesa bına borç işlenir.
Mal ve hizm et alış ların da verile n KDV işlem leri, verg ilend irme
dön emi sonu na kad ar sür dür ülür . Vergile ndir me dönemi sonun da, iş
letm enin istisna işlemlere ilişkin indirimden yararlanma durumu yoksa,
bu gru pta ki hesa plar (2), «Alınan ve Verilen KDV Mahsubu» hesa 
bına ak tar ıla ra k kapa tılır. İstisna işlemlere ilişkin indirimden yarar
lanma durumu varsa, önce hesap lanan istis nal ara ilişk in indi rim tu 
tarı «istis na edi lmi ş işlem lere ilişk in verile n KDV düze ltimi» hesa 
bına ala cak , isti sna edilm iş işlem lere ilişk in veriie n KDV grub und aki
ilg ili isti sna hesabın a bor ç işlen erek akta rma işlemi yapılır. Sonra, bu
gru pta ki yardı mcı hesa pları n kalan ları, «KDV Mahsubu» hesabına
ak ta rıl ır ve bu gru pta ki hesa plar kapa tılmış olur.
b) Alınan KDV düzeltimi : Satıla n malla rın iade edilmes i, işle 
min gerç ekle şme mes i, işlemde n vazg eçilm esi veya benzeri nede n
lerle ma trah ta de ğiş ikli k vuku bulm uşsa , daha önce hesap lanan KDV
tut arı dü ze ltili r. Bunun için düz eltil ece k tuta r, «satış lardan iade edi 
len ma llara ilişk in KDV» yardı mcı hesabına borç, ilgil i hesaba alac ak
işle nir.
Tü rk iye ’de ika me t etmey en yol cula ra yapılan satış lard an ve dip 
lom ati k istis nad an yar arla nan kişi lere yapılan satı şlar dan alınan
KDV, ger ekli for ma lite ler in yerin e geti rilm esin den sonra iade edilir .
İade ed ildi ğin de alına n KDV'yi düze ltme k için «Türk iye'de ikam et et 
meyen yo lcu lara yapıla n satı şlar da iade edilen KDV», «Dipl omat ik
ist isn ada n yar arla nan kişi lere satı şlar da iade edilen KDV» hesabına
borç, kasa ya da banka hesabına alac ak işlenir.
(2) 31.12.1984 stok mallara ait istihsa l vergisi, bu malların ancak teslimi
durum u gerç ekleş tiğind e indirim e tabi tut ula bili r (KDVK gn. teb. no. 7/E). Bu ne
denle, bu tür mall ar kısmen satılmışsa, satılan kısma ait olan istihsal vergisi he
saplan ır, yalnız bu tut ar alınan ve verilen KDV mahsubu hesabına aktar ılır. Stok
mal lar hammadde, yardımcı madde v.b. niteli kte ise ve üretimde kullanılmışsa, an
cak üretim in satılması durumun da buna düşen istihsal vergisi indirime tabi tu
tula bili r. KDV mahsubu hesabına aktarma işlemi de buna göre yapılır.
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Vergile ndir me dönemi sonun da bu yard ımcı hesa plar ın ka lan 
ları, KDV Mahs ubu hesabına ak tar ıla rak kapa tılır.
c) İstisna işlemlere ilişkin verilen KDV : Bir mal ya da hizm e
tin satın alınması sırasında , bunun istis na edi lmi ş işle mle rle ilgil i
olup olmay acağı ya da ne zaman istis na işlem nit eliğ ind e olac ağı
önced en bilinem ez. Örneğ in alınan bir malın dip lom ati k istis nad an
yar arla nac ak bir kişiy e satıl ıp satı lma yaca ğı. Dolay ısıyla alışta öde 
nen KDV, «Mal ve hizm et alışl arın da veri len KDV» hesab ına işlen ir.
Bir mal ya da hizm etin satışı ge rçe kle ştiğ i duru mda anc ak bunun
istisn a edilm iş işlem lere dahi l olup olmad ığı be lirl en ebi lir. İstisn a
edilm iş işlem lere dah ilse KDV hesa planmaz ya da hes apla nır sonra
iade edilir . Anca k, satıl an bu mal ya da hizm etin alınış ında ver ilm iş
KDV vardır. İşte bu istis nay a iliş kin sa tış lar için daha önce ve ril 
miş KDV hesa planır , bun lar alınan KDV'den ind iril ir, ind irile miy ors a
vergi dair esin den geri alınır.
İstisna edi lmiş işlemle rle ilgi li ind irim ler üç ayrı kar akt erd edi r.
Birin ci gru pta kile rde , KDV alıcıd an alınır, sonra geri ver ilir. İkin ci
gru pta kile rde , alıcı dan KDV alınmaz, Üçün cü gru pta kile rde ise, ba 
kan lar kurul u tar afı nda n verg i oranı ind irile n mad dele rle ilgi li ind i
rim tuta rıdı r.
Bak anla r kur ulu tara fınd an verg i oranı ind irile n mad dele rle ilgil i
ind irim in mu has ebe leşt irilm esin de ise şu yol iz le n e b ili r: Verg i or a
nının ind irild iği tar ih te mev cut ma llar sapt anır . Verg i oranı yüzde
kaç indir ilmi şse , me vcu t malla ra isab et eden KDV ind iri mtu tarı he
sapla nır. Bu tuta r, «bak anlar kuru lu tara fından verg i ora nlar ı ind i
rilen mad deler le ilg ili inirim» yardım cı hesabın a borç, «istis na edilm iş
işlem lere ilişk in veril en KDV düzel timi» hesabın a ala cak işlen erek ta 
hakku ku yapılm ış olur. Bu işlem in ver gile ndi rme döne mi sonu na ka 
dar yapılma sı ger ekli dir.
Ver gile ndir me döne mi sonun da, o dönem için de istis na edi lmi ş
işlem lere ilişk in satı şlar ın dökü mü yapılır. Satıl an bu mall arın alış
belg eler ine göre KDV 'leri hesa planır . Verile n bu KDV tuta rı, «İstisn a
edilm iş işlem lere iliş kin verile n KDV düzel timi» yard ımcı hesabın a
alaca k, ilgi li isti sna edilm iş işlem lere ilişk in veril en KDV yardı mcı
hesabına bor ç işlen ir.
İstisn a edilm iş işlem lere ilişk in veril en KDV gru bun dak i bütü n
yardım cı hesa plar, ver gile ndir me dönem i sonu nda «Alınan ve Ve ri
len KDV Mahsub u» hesabına ak tar ılır ve kapa tılır.
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İmal edile n mal ların istis na işlem ler kapsam ına girm esi durumu
karı şıkt ır. Çünk ü, imal edilen mallar ın istisn a edilm iş işlem ler kap 
samına ai t ola rak veri len KDV'nin ayık lana rak hesap lanma sı gere 
kir. İma lata ise, çok çe şit li dir ek t madd e-ger eç ve işç ilik (bazen fa 
son işç ilik ), genel imal gid erle ri, genel yöne tim gid erle ri kat ılma k
tad ır ve bun lard a tüm üyl e ya da bir kısmıyla ayrı ayrı KDV'ye sözkonu su olm akt ad ır. Bu duru mda verile n KDV’nin hesabı, gird ileri n
ayrı ayrı dö kü mleri yle yap ılab ilec eği gibi sap tan aca k bir oran ya r
dımıy la da ya pılab ilir.
d) Daha sonraki vergilendirme dönemlerinde mahsup edilecek
K D V : Am ort ism an a tab i bir sab it varlı k alındığ ında verile n KDV,
«am orti sma na tab i sa bit var lık alımınd a verile n KDV» hesabına borç
işle nir. Sa bit varl ık, satın alma yolu yla değil imal yoluy la edin iliyo rsa,
sa bit varl ığın ak tif e alındığ ı, kulla nılm aya başlan ıldığı zamana kadar
ver ilen bütü n KDV 'ieri «yapı lmak ta olan sa bit var lıkla ra ilişk in ve
rilen KDV» yard ımcı hesab ında top lan ır (KDV gn. teb. n. 1, V lll /c ).
Sa bit varlı ğın imal (inşa, mon taj) işi biti p ak tife alındığ ında ya
da kul lanı lma ya başl and ığınd a önce imal maliy eti üzerinde n ilgil i
sa bit var lık hesab ına borç, yap tırı lma kta olan sab it varlı k hesabına
ya da ak tif le şt iri le n sa bit var lık hesabına (bir hası lat hesabı olara k)
ala cak işle nir. Sonra , bu sab it varlığ ın, bu tari he kada r birik en ve
rilm iş KDV 'ieri, bu hesa ptan çıka rılır, «Mal ve hizm et alışla rında ve
rilen KDV» yard ımc ı hesabın a akt arıl ır, böyle ce o ver gilen dirm e dö
nem inde ind irim i sağl anm ış olu r (KDV gn. teb. no. 1, V lll /c ). Daha
son ra (ta ha kku k et tiri len KDV ayrım ında açıklandı ğı üzere) bu sab it
var lığın emsa l değ eri üzer inden hesap lanan KDV tuta rı, «Am ortis 
mana tab i sa bit var lık ak tifl eş tiri lm es ind e veril en KDV» yardımcı
hesa bına borç , alına n KDV hesabın da «Amo rtisma na tab i sab it va r
lık ak tif leş tir ilm es ind e hesa plana n KDV» yardım cı hesabına alac ak
işle nir.
Gere k satın alma da veril en KDV, gereks e akt ifle ştir me de hesa p
lana n KDV, sa bit var lıkl arı n ak tif e gir dik ler i ya da kulla nılm aya baş
lan dık ları ve rgi len dir me döne minde n itiba ren 5 yıl için de ve beş eşit
mi kta rda ak tif le şt iri le n ver gile ndi rme döne mine tek abü l eden ertesi
yıll arın dön em leri nd e ind irim konusu yapı lır (KDVK md. 31/1) . Bunun
için de ind iril ec ek tut ar, bu hesa plara alac ak işlen ir, «Alınan ve
Ver ilen KDV Mahsu bu» hesabın a borç işlen erek akta rma işlemi ta 
ma mla nm ış olur. Bu akt arm a işlemi ilgil i ver gile ndir me dönemi so
nun da yapılır .
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e) İndirilemeyecek KD V: işlet me tara fınd an verile n bazı KDV,
alınan KDV'den indir ileme z (KDVK md. 30). Bun lar «Alınan ve Verile n
KDV Mahsubu» hesabına akta rılm az, ilg ili öte ki hesa plar a ak tar ıla rak
kapatı lır.
Mal ve hizme tin satın alınm ası sırası nda verile n KDV' nin ind irim
konusu yapı lama yacağ ı bel irle neb iliy ors a bunl arın mu has eb eie ştir ilmesinde ya indir ilem eye cek KDV tut arı bu ad altınd aki KDV hesab ına
bor ç işle nir ya da indir ilem eye cek KDV tuta rı ilgil i masr af, zarar ,
cari hesap v.b. hesap lara doğ rud an borç işlen ir. Örne ğin, kazan cın
tesp itind e indi rilm esi kabul edilm eyen gid erle re ait veril en KDV.
İndir ilem eyec ek KDV nit eliğ i, alış tan bir süre sonr a orta ya çı 
kabi lir. Örneğ in alına n malla rın sonradan zayi olması. Bu duru mda ,
mallar ın alınış ında «mal ve hizm et alışl arın da veril en KDV» yardımcı
hesabın dan, zayi olan mall ara düşen KDV çıka rılır. Bu tu ta r ya
«indi rilem eyec ek KDV» yardım cı hesabına bor ç ak tar ılır ya da do ğ
rudan ilgili masra f, zar ar v.b. hesaba borç işleni r.
Verile n KDV'le ri topl u ola rak görm ek, sonr a bunla rı ilgili ye r
lere akt arm ak muh aseb eleşt irme ve kon trol açısı ndan daha uy
gundur .
Hangi KDV' lerin indir ilem eyec eği KDVK md. 30’da be lirt ilm işt ir.
B u n la r:
— Vergi ye tabi olmaya n veya vergi den istis na edi lmiş bulu nan
malla rın tesl imi ve hizmet ifası ile ilgi li alış ves ikal arın da gös ter ilen
veya bu mal ve hizm etler in ma liye tler i için de yer alan KDV (KDVK
md. 11, 13, 14 ve 15 hükü mler i hari ç). Bu tü r ind irile me yec ek verg i,
madde ve gereç alışl arıyl a ilgi li ise alış ma liye tine ekle nec ek biçim de,
masr af nite liği nde ise ilgil i mas raf hesabın a ak tar ıla rak kapa tılır.
— İşletmeye ai t bin ek oto mo bill eri nin alış ves ikal arın da yer alan
KDV. Bu tut ar sab itin mali yetin e ekle nere k kap atı lır ve bu yolla am or
tism ana tabi tut ulm uş olur.
— Zayi olan mallar ın alış ves ikala rınd a gös teri len KDV. Önce
zayi oları mal lar için, VUK'n un değe rinde n kaybe den ma llarl a ilgili
hükü mler i yerin e get irili r. Sonra, zayi olan mall ara ai t ver ilm iş KDV
tuta rı hesap lanır. Bu tu ta r oran ve oran tı yard ımıy la da hes apl ana 
bilir . Bu tut ar, «Mal ve hizm et alışl arın da veril en KDV» hesab ından
çıka rılır, zayi olan mallar ın alış değe ri ile bun lara ai t KDV zarar
işleni r.
Mall arın kısmî değe r kaybı konu sund a KDVK 'nda açık lık yokt ur.
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Anca k, değ er kaybına isab et eden KDV'nin indir im konusu yapı lma
ması, dola yısıy la za rar işlenm esi KDV kanun unun ruhun a uygun
düşer.
Gelir ve kur um lar verg isi kanu nları na göre kazancın tesp itind e
indi rim i kabul edilm eyen gid erle r dolayı sıyla ödenen KDV. Bu tü r KDV,
kanun en kabu l edilm eyen gide rler, orta k, hissed ar, işletm e sahibi
cari hesabı gibi hesa plar dan birin e akt arı lara k kapatılı r.
4. Bir vergilendirme dönemindeki alınan ve verilen KDV mahsubu
Her KDV ver gile ndi rme dönem i sonun da, alınan ve verile n KDV'leri, be lirl i koş ulla rda bu hesaba akta rılır. Bu hesabın kalanı du ru
ma göre, ver gi dai res ine ödenm esi gereke n KDV, vergi dair esin ce
iadesi gere ken KDV, son rak i dön eml ere devr oluna n KDV tuta rını verir.
Bu hesa plar dan biri ne ak tar ılar ak kapa tılır.
Her ver gile ndi rme döne mi sonunda , önce «Alınan KDV» ana he
sabının bütü n yardı mcı hesap larının kala nlar ı KDV Mahsubu hesa
bına ak tar ıla rak kapa tılır.
«Verilen KDV» hesabın da bütün hesa plar aktar ılmaz . İndirileme
yecek KDV yardı mcı hesabı tuta rı, ilgi li başka hesaba akt arı lara k
kapa tılır. Daha sonraki vergilendirme dönemlerinde mahsup edilecek
KDV y ardım cı hesab ından , bu verg ilen dirm e dönem i akta rılma sı ger e
ken sa bit var lık alımın da ya da ak tifl eş tiri lm es ind e KDV tuta rı varsa
bu tu ta r KDV mahsubu hesabın a akt arıl ır. Kalan ların akta rma sı ya
pılmaz, hesa pta duru r. Ayrı ca varsa, bir önc eki verg ilend irme dön e
mind e kalan «sonra ki döne mlere devrolun an KDV» yardım cı hesabı
da KDV mahsu bu hesabına ak tar ılarak kapatı lır.
Satışlardan iade edilen mallara ilişkin KDV yardım cı hesabı, KDV
mah subu hesabına ak tar ılar ak kapa tılır.
Mal ve hizmet alışlarında verilen KDV hesabını akta rma dan ön
ce, bu ver gile ndi rme dönem inde, istisn a edi lmiş işlem lere ilişk in ve ri
len KDV’ nin olup olmad ığı araş tırıl ır. Varsa, istisn a edilm iş işlem lere
iliş kin daha önce ver ilm iş ve bunla rın alış belg eleri nde gös teri lmiş
olan KDV tut arı hesap lanır. Bu tu ta r ilgil i istis na edilm iş işlem lere
iliş kin ver ilen KDV yardım cı hesabına işleni r. Mal ve hizmet alış la
rında veri len KDV gru bun dak i bütün yardım cı hesap ların kalanl arı,
KDV mahs ubu hesabına akt arı lar ak kapa tılır.
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İstisna ediimiş işlemlere ilişkin KDV gru bun dak i bütü n yardım cı
hesap ların kalan ları, KDV mahsub u hesabına ak tar ıla rak kapa tılır.
Bütün bu akta rma işlemle rinin sonu cund a «Alınan ve Veri len KDV
Mahsubu» hesabı ince lenir . İstisn a edi lmiş işlem lere ilişk in verile n
KDV'nin olup olmama durum una göre şu yol iz le n ir :
İstisna ediimiş işlemlere ilişkin KDV yoksa : KDV mahsu bu he
sabı alacak kalanı veriy orsa, kalan (başka dey işle alına n KDV fa zla 
lığı) «Vergi Daires ine Ödenm esi Gereke n KDV Borc u»du r, bu he
saba alac ak akt arıl ır, KDV mahsu bu hesabın a bor ç işle nere k hesap
kapat ılır. KDV mahsubu hesabı borç kalanı veri yors a, kalan (başka
deyiş le verile n KDV fazlalı ğı) «Sonra ki dön emle re devr olun an KDV»
hesabına borç ak tar ılır ve KDV mahsub u hesabı kap atı lır (KDVK
md. 29/2).
İstisna edilmiş işlemlere ilişkin KDV varsa :
a) KDV mahsubu hesabı alacak kalanı ver iyor sa (başka dey işle
alınan KDV'nin veri len KDV'ye fazla lığı) «vergi dai res ine ödenm esi
gerek en borç »tur, bu hesaba alac ak ak tar ılar ak KDV mahs ubu hesabı
kapa tılır.
b) KDV mahsub u hesabını n bor ç ve ala cak toplamları eşitse,
ver gi dair esin e ödene cek, geri alın aca k ya da son ras i döne mler e
devr olun aca k bir tu ta r yok dem ektir .
c) KDV mahsubu hesabı borç kalanı veri yors a, çözüm bira z ka 
rışık görü nme kted ir. Vergi dair esin den geri alın aca k ve son rak i dö 
nemle re dev rolu naca k tu ta r var dem ektir . Böyle bir duru mda , KDV
mahsubu hesabının alac ak toplam ı, istisna işlemlere ilişkin tutardan
önceki borç toplamı ile kar şıla ştır ılır ve kalan bulun ur.
— Hesabın ala cak toplam ı, istis na işlem lere ait tut ard an önce ki
borç topla mınd an büyükse , bu kalan istisn a işlem lere iliş kin tut arl a
karş ılaşt ırılır . İstisn a işlem ler tuta rı büyükse , faz lalı k vergi da ire 
sinden geri alınması gereken o dönem e ai t KDV alac ağı dır. Hesabı
kap atm ak için bu tu ta r (ki KDV mahsub u hesabın ın bor ç kalan ıdır),
«vergi dai res ince iadesi gereke n KDV alacağı» hesab ına borç, «KDV
Mahsubu» hesabına ala cak işlenir.
— Hesabın ala cak toplam ı, istisn a işlem lere ait tut ard an önce ki
borç topla mınd an küçükse , bu kalan son raki dön emle re de vro lun a
cak KDV tuta rıdı r. İstisn a işlem lere ilişk in KDV tuta rını n tama mı ise,
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verg i da ire sin ce iades i gerek en o döneme ai t KDV’dir. KDV Mah 
subu hesab ını kap atm ak için «sonrak i dön emle re devrolun an KDV»
yard ımcı hesa bına borç, «vergi dair esin ce iadesi gereke n KDV» he
sabın a bo rç ve «KDV Mahsubu» hesabına ala cak işlenir.
— Hesab ın ala cak topla mı istisn a işlem lere ait tuta rda n önceki
bor ç top lam ına eşits e, istis na işlem lere ilişk in KDV tuta rı vergi da i
res inc e iades i gere ken o döne me ait KDV tuta rıdı r. Bu hesaba borç
ve KDV Mah sub u hesab ına ala cak işlene rek, KDV mahsubu hesabı
kap atılı r.

5. Sonuç
KDV Kanu nu, muha sebe açısın dan ötek i verg i kan unla rında n da
ha kar ma şık bir yapıya sah ipti r. Kanun hükü mler inin yeri ne ge tir il
mesi için işle tme nin mev cut hesap planına eklenm esi gereke n birç ok
ana ve yard ımc ı hes apla r vardı r. Bun lar ismen be lirti lmiş ve çalı ş
ma esa sla rı öze t ola rak açık lanm ıştır . Anc ak işlet men in büyük lüğü,
hes apla rın ayr ıntı lı tutu lma sı isteği , istisn a işlem lerin olup olmaması
ve benz er du rum lar dolay ısıyl a bel irtil en hesap ların bir kısmını he
sap plan ına ekle mek le ye tini leb ilir.
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