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Konu : İndirimli Oran İadesinde Listeler   

            İlgide kayıtlı özelge talebinizde, 2009 yılı indirimli orana tabi işlemlerden doğan katma 
değer vergisi (KDV) iade alacağınızın Ocak-Ekim/2009 dönemi için gerekli tüm belgeleri 
vergi dairesine ibraz ederek mahsup işleminizi gerçekleştirdiğiniz, Kasım-Aralık/2009 dönemi 
için ise 2010 yılı içinde iade talebinde bulunacağınız belirtilerek, mahsup işlemi nedeniyle 
ibraz edilen belgelerin, nakden iade talebiniz içinde yeniden ibrazı gerekip gerekmediği 
hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir. 

            KDV Kanununun 29/2 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 
indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esasların 
belirlendiği 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.5) bölümünde indirimli orana tabi 
işlemlerden doğan iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmının iadesine 
ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

            Buna göre, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin olup indirim yoluyla telafi edilemeyen 
yüklenilen vergi tutarları, yılı içinde mahsup edilen vergiler dikkate alınmadan, 74 ve 76 Seri 
No.lu KDV Genel Tebliğlerindeki açıklamalar çerçevesinde işlemlerin yapıldığı yılın tamamı 
için yıllık olarak ve Aralık dönemi sonu itibariyle hesaplanmakta ve bu tutarın 4.000 TL ve 
üstünde olması halinde 4.000 TL yi aşan kısmın nakden ve/veya mahsuben iadesi için vergi 
inceleme raporu veya YMM tasdik raporu ibraz edilmesi gerekmektedir. 

            İade talebi bir dilekçe ile yapılacak, bu dilekçeye; 
             - iade hakkı doğuran işlemin yapıldığı yıla ait alış ve satış faturalarının listesi (bu 
listelerde fatura düzenleme haddinin altında kalan tutarlar ile aynı mükelleften yapılan 
alımların toplamı tek tutar olarak belirtilebilecektir), 
             - yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo, 
             - yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo (bu tabloda yılı içinde 
mahsup edilemeyen tutar da tek satır olarak gösterilecektir), 
             - iadenin talep edildiği yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar 
itibariyle devreden KDV tutarlarını gösteren tablo, eklenecektir. 
             Buna göre, yılı içinde mahsup edilemeyen vergilerin iadesine yönelik yıllık iade 
talebinde, yılı içinde kısmen mahsuben iade alınmış olsa dahi, 99 Seri No.lu KDV Genel 
Tebliğinin (1.5) bölümünde sayılan tüm belgelerin eklenmesi gerekmektedir. 
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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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