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: İNDİRİMLİ ORAN KDV İADESİ

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 2008 yılına ait indirimli orana tabi katma değer vergisi iade
alacağınızın süresinde verilen Kasım/2009 dönemi KDV beyannamesinde gösterilmediği,
25/1/2010 tarihinde verilen düzeltme beyannamesi ile iade talebinde bulunulduğu belirtilerek,
söz konusu iadenin YMM Tasdik Raporuna istinaden alınıp alınamayacağı hususunda bilgi
verilmesi istenilmektedir.
Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 29/2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye
istinaden indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV iadelerinin yerine getirilmesinde
uygulanacak usul ve esaslar çeşitli KDV genel tebliğleri ile KDV sirkülerlerinde açıklanmıştır.
Konuya ilişkin olarak 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.5) bölümünde, indirimli orana
tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben, iade edilemeyen kısmının ise
izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebileceği,
iade talebinin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en
geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile
yapılabileceği belirtilmiştir.
96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "6. İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanmak İsteyen
Mükellefler" başlıklı bölümünde de, indirimli orana tabi işlemlerle ilgili katma değer vergisi
alacakları için süresinde iade talebinde bulunmayan mükelleflerin daha sonra düzeltme
beyannameleri vererek iade talebinde bulunmalarının mümkün olmadığı açıklaması yer
almaktadır.
Buna göre, firmanızın 2008 yılındaki indirimli orana tabi işlemlerine ilişkin en geç Aralık ayı
içerisinde verilecek 2009/Kasım dönemi beyannamesinde iade talebinde bulunması
gerekmektedir. Ocak-Kasım 2009 dönemlerinde verilen beyannamelerde iade hakkını
kullanmayan firmanızın bu süreden sonra düzeltme beyannamesi ile iade talebinde
bulunması mümkün bulunmamaktadır.
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Bülten/sirkü/özelge v.b’de yer alan açıklamalar her hangi bir kişiye ya da konuya ilişkin olarak hukuki danışmanlık verme amacı
gütmemektedir. 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. Amacımız muhasebe, vergi, yatırım, hukuk, danışmanlık
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bültende/sirkü/özelgede v.b yer alan
açıklamalar bilgi verme amaçlı olup bilabedel verilmektedir. İçeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır, içeriği
nedeniyle her hangi bir hukuki sorumluluk kabul edilmemekle birlikte okuyucuların her hangi bir konuya ilişkin olarak spesifik
sorunları ya da soruları için hukuki danışmanlık almaları tavsiye edilir.
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