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: İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade
alacağının 3. kişilere temlik edilip edilemeyeceği

İlgide kayıtlı dilekçenizde; Nisan 2009 döneminde KDV Kanununun 29/2 nci maddesi
kapsamında YMM Raporu ile aylık mahsuben iade işlemlerine esas olmak üzere kesinleşen
iade hakkının üçüncü şahıslara temlik edilip edilemeyeceği sorulmaktadır.
KDV Kanununun 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, 85, 99, 101, 105 ve 106 Seri No.lu Katma Değer
Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılmıştır.
Aynı Kanun kapsamında ortaya çıkan katma değer vergisi iade alacaklarına ilişkin 84 Seri
No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 107 Seri No.lu Tebliğ ile değişik (I/1.1)
bölümünde, katma değer vergisi iade alacağının hak sahibi mükellefin kendisinin, adi,
kollektif ve komandit şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit
şirketlerde sadece komandite ortakların) taleplerinin miktarına bakılmaksızın inceleme
raporu ve teminat aranılmadan yerine getirileceği belirtilmiştir.
Öte yandan, 84 Seri No.lu Tebliğin "I/1.1.4 Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi" başlıklı
bölümünde, iade hakkı sahibi mükelleflerin iade alacağının mahsubundan sonra kalan
kısmının kendilerine, ortaklarına, mal ya da hizmet satın aldıkları kişilere veya üçüncü kişilere
nakden iadesini talep edebilecekleri, nakden iade işlemlerinde ise aynı bölümün (1.2), (1.3)
ve (2) numaralı bölümlerindeki açıklamaların geçerli olacağı belirtilmiştir. Ayrıca bölümün
sonunda "Mahsup sonrası alacağın, üçüncü kişilere nakden iadesinin talep edilmesi halinde,
alacağın temlikine ilişkin bu talebin yazılı şekilde yapılması ve yazıda alacağın açık bir
şekilde kime temlik edileceğinin bildirilmesi gerekmektedir." denilmektedir.
Bu çerçevede, KDV iade alacaklarına ilişkin temlik talepleri, mükelleflerin nakden iade
edilebilir aşamaya gelmiş iade alacakları üzerinde hüküm ifade etmektedir. Dolayısıyla,
Firmanızın Nisan 2009 vergilendirme döneminde indirimli orana tabi işlemlerden doğan
mahsuben iade alacağını üçüncü kişilere temlik etmesi mümkün değildir. Diğer taraftan yılı
içinde mahsuba konu olmayan iade alacağı, izleyen yıl nakden iade edilebilir aşamaya
gelmekte ve kendi borcunuz olmaması kaydıyla 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin I/1.1.4
bölümü çerçevesinde nakden veya üçüncü kişilerin vergi ve SSK borçlarına mahsubu
amacıyla temliki mümkün bulunmaktadır.
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