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BÜLTEN KONUSU: YIL GEÇTİKTEN SONRA GELEN FATURALARIN KDV’Sİ  

 

 
BÜLTEN ÖZETİ   : 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi 

doğuran olayı 2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak 

şartıyla ilgili defterlere kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV 

tutarları indirim konusu yapılabilecektir. 
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Bilindiği üzere 7104 sayılı Torba Kanun ile birlikte vergi mevzuatında önemli değişiklikler 

yapılmıştır. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda KDV’nin “takvim yılını aşmamak” 

kaydıyla indirim konusu yapılabileceği belirtilmekteydi. 

29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “vuku bulduğu” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “takvim yılını takip eden” ibaresi eklenmiş ve aynı Kanunun 

29 uncu maddesiyle bu değişikliğin 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmesi hüküm altına 

alınmıştır. 

Buna göre 3065 sayılı KDV Kanununun 29/3 bendi aşağıdaki şeklini almıştır. 

“İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı 

aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde 

kullanılabilir.” 

Daha sonra 15.02.2019 tarihinde Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan 

değişiklik ile Tebliğe aşağıdaki maddeler eklenmiştir; 

“7104 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, 3065 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü 

fıkrasında yapılan değişiklikle 1/1/2019 tarihinden itibaren indirim hakkı, vergiyi doğuran 

olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların 

kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir. Buna göre, vergiyi 

doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı içinde defterlere kaydedilen 

belgelerde yer alan tutarların gelir veya kurumlar vergisi açısından dönemsellik ilkesi gereği 

vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kazancın tespitinde dikkate 

alınması mümkün olup bu belgelerde gösterilen KDV, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu 

takvim yılını takip eden takvim yılı içinde defterlere kaydedilmesi halinde indirim konusu 

yapılabilir.” 

Bu hükme göre, 2018 takvim yılına ilişkin mal ve hizmet alımlarına (vergiyi doğuran olayı 

2018 yılında gerçekleşen) ait belgelerin 2019 takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili defterlere 

kaydedilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen KDV tutarları indirim konusu 

yapılabilecektir. 



 

 

 

Önemli Not:  

Bültenlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde 

ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. 

Bu bülten, tavsiye veya hizmet sunma amacı taşımamaktadır. İşlenen konular hakkında, 

profesyonel destek alınması gerekebilir. Bültenler ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız 

sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her 

türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir.  "Angiad" ve bu 

hizmeti sağlayan “Duman&Global”, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalde dahil olmak 

üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi 

zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz. 

 

Saygılarımızla, 

 


