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Konu : İndirimli orana tabi işlemlerde 
iade talebi 

  

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 2010 yılında indirimli orana tabi işlemlerinizden 
doğan KDV nin iadesini süresinde (2011/Kasım döneminde) verdiğiniz KDV beyannamesi ile 
beyan etmek suretiyle talep ettiğiniz, ancak Kasım/2011 dönemine ait 10/01/2012 tarihinde 
verdiğiniz düzeltme beyannamesine 2010 yılına ait indirimli orana tabi KDV iade talebinizi 
dahil etmediğinizden bahisle 2011/Kasım dönemi için tekrar düzeltme beyannamesi vermek 
suretiyle 2010 yılı indirimli orana tabi işlemlere ait KDV iade talebinde bulunup 
bulunamayacağınız konusunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir. 

            Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesinde, 28 inci madde uyarınca 
Bakanlar Kurulu tarafından vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup yılı içerisinde 
indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan verginin Maliye 
Bakanlığının tespit edeceği usul ve esaslara göre iade edileceği hüküm altına alınmıştır. 

            Diğer taraftan, Kanunun 29/2 nci maddesi uyarınca, indirimli orana tabi işlemleri 
bulunan mükelleflerin bu işlemler nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri 
verginin iadesine ilişkin usul ve esaslar 74, 76, 99 ve 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde 
yapılmıştır. 

            Söz konusu işlemin gerçekleştiği dönem itibariyle yürürlükte olan 99 Seri No.lu KDV 
Genel Tebliğinin (1.5.) bölümünde, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının yılı 
içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının, 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 açıklanmıştır. 

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 2010 yılına ait indirimli orana 
tabi işlemlere ait KDV iade talebinizi süresinde (2011/Kasım) talep ettikten sonra Kasım/2011 
dönemine ilişkin olarak 10/1/2012 tarihinde verdiğiniz düzeltme beyannamesine 2010 yılı 
indirimli orana tabi KDV iade talebini beyan etmemeniz nedeniyle tekrar düzeltme 
beyannamesi vererek iade talebinde bulunmanız 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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