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Konu : İndirimli orana tabi işlemlerde yıl içinde mahsuben 

iade talebi 
  

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından 2011 yılı içinde 
gerçekleştirilen  indirimli orana tabi teslimlerinizden doğan KDV iade alacağının, 17/02/2012 
vade tarihli  2011/4. dönem geçici vergi borcunuza mahsup edilip edilemeyeceği konusunda 
Defterdarlığımız görüşü talep edilmektedir. 

            KDV Kanununun 29/2 nci maddesi ile Kanunun 28 inci maddesi uyarınca Bakanlar 
Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin 
gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit 
edilecek sınırı aşan verginin yılı içinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde de mükellefin talebi 
doğrultusunda nakden veya mahsuben iadesine imkân tanınmış, iade uygulamasına ilişkin 
açıklamalara ise 74, 76, 82, 85 ve 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir. 

            99 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (1.1.), (1.2.) ve (1.3.) bölümlerinde indirimli orana 
tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarından ilgili yıl için belirlenen alt sınırı aşan kısmın Ocak 
döneminden itibaren yılı içinde mükellefin kendisine ait ithalde alınanlar da dahil vergi 
borçlarına ve SSK prim borçlarına mahsup edilebileceği, iade alacağının doğduğu dönemde, 
alacağın tamamının mahsup olarak kullanılamaması halinde kullanılamayan tutarın gelecek 
dönemlerdeki mahsup taleplerinde dikkate alınabileceği belirtilmiştir. 

            Aynı Tebliğin (1.5.) bölümünde ise 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. 

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde 2011 yılı indirimli orana tabi işlemlerden 
doğan KDV iade alacaklarının en geç Aralık dönemi beyannamesi ile tahakkuk eden, Ocak 
vadeli borçlara mahsubu mümkün olduğundan 17/02/2012 vadeli geçici vergi borcunuza 
mahsup talep edilmesine imkan bulunmamaktadır. 

             Ancak, 2011 yılı sonu itibariyle mahsuben iadeye konu olmayan iade alacaklarının, 
2012 Ocak dönemi itibariyle  ve 99 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (1.5.) bölümü uyarınca 
söz konusu geçici vergi borcuna mahsubunun talep edilebileceği tabiidir.          
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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. 
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