
 

 

 

 

 

KDV İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER DE ASGARİ İADE TUTARI 

VE HASILAT ESASLI VERGİLEME HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER 

YAPILMIŞTIR. (6775 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI) 

 

Değerli üyemiz,                                           30/01/2023 

 

28/01/2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6775 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile iade hakkı doğuran işlemlerde iadesi talep edilebilecek asgari tutar 2.000 TL 

olarak belirlenmiştir.  

 

Ayrıca karar ile hasılat esaslı vergi uygulamasına şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 

dolmuşlar da dahil edilmiştir. 

 

1- Asgari iade talep tutarı : 

 

KDV Kanununa göre iade hakkı doğuran işlemler ; 
Katma Değer Vergisi Kanunun 9/1, 11, 13, 14, 15 , 17/4-s, 19 /2 ve 29/2 ve   maddeleri 

kapsamındaki istisnalardan, ayrıca  Katma Değer Vergisi Kanunun Geçici 26, 29, 30, 34, 37, 

38, 39 ve 40. maddelerinde düzenlenen tam istisna mahiyetindeki geçici istisnalardan, doğan 

KDV iadelerinde mükellefler tarafından iadesi talep edilebilecek asgari tutar 2.000 TL 

olarak belirlenmiştir. Bu tutar  01/02/2023 itibaren yapılan işlemlere uygulanacaktır.  

 

Buna göre, iade hakkı doğuran işlemlerde yüklenilen vergilerden indirim konusu yapılamayan 

KDV tutarının 2.000 TL ve üzerindeki kısmı için iade talep edilebilecek olup, iadesi talep 

edilemeyecek olan 2.000 TL’nin altındaki tutarlar indirim hesaplarında kalacaktır. 

 

2- Hasılat esaslı vergilemedeki değişiklikler ; 
 

KDV Kanununun 38. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, daha önce 718 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile hasılat esaslı vergileme kapsamına alınan şehir içi özel halk 

otobüslerinin yanı sıra,  6775 Sayılı yeni karar ile ; şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve bu 

faaliyetine ilişkin hasılatının tamamını elektronik ücret toplama sistemi (AKBİL& 

İSTANBUL KART ) aracılığıyla elde eden gerçek usulde vergilenen dolmuş işletmecileri 

(belediyeler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası 

belediyelere ait şirketler hariç) de dahil edilmiştir. 

 

Buna göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve bu faaliyetine ilişkin hasılatının tamamını 

elektronik ücret toplama sistemi aracılığıyla elde eden gerçek usulde vergilendirilen 

dolmuş işletmelerinin ödeyecekleri KDV, toplam hasılatlarına %1,5 oranı uygulamak 

suretiyle hesaplanacaktır.  Uygulama 01/02/2023 de başlayacaktır.  

 

Bu şekilde hesaplanan vergi 4 No.lu KDV Beyannamesi ile vergilendirme dönemini takip 

eden ayın 28. günü akşamına kadar beyan edilecek ve aynı gün akşamına kadar ödenecektir. 



 

Kararda ayrıca; Mükelleflerin hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamında münhasıran 

(sadece) ;  şehir içi yolcu taşımacılığı yapan ve bu faaliyetine ilişkin hasılatının tamamını 

elektronik ücret toplama sistemi aracılığıyla elde eden gerçek usulde vergilenen Halk 

otobüsü ve dolmuş işletmeciğinin birlikte yapmaları vergilemeye engel teşkil 

etmeyecektir.  

 

Ancak;  Mükelleflerin bu iki faaliyet dışında başka faaliyet de bulunmaları halinde bu 

sistemden (hasılat esaslı vergileme sistemi)  yararlanmaz.   

 

Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar dilerim. 

 

Saygılarımla, 

 

Erol DEMİREL 

BAŞKAN 
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