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KDV Kanununun 29 uncu maddesinde; bu Kanunun 28 inci maddesinin verdiği
yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla
yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen sınırı aşan kısmının, maddede sayılan borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri
itibariyle mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu
borçlara mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır. Bakanlar Kurulu, bu hükmün
uygulanmasına yönelik olarak 2006/10379 sayılı Kararname ile indirimli vergi oranına tabi
teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınırı 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için
geçerli olmak üzere 10.000 TL olarak belirlemiştir.
Aynı Kararnameye göre, 2007 ve izleyen yıllarda ise bu sınır Vergi Usul Kanunu
hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacak,
bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50
TL'den fazla olan tutarlar ise 100 TL'nin en yakın katına yükseltilecektir.
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle
yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak
kısmıyla ilgili olarak 2013 yılında geçerli olan 17.000 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2013 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 3,93)
artırılarak 2014 yılı için 17.700 TL olarak uygulanacaktır. Tebliğ olunur.
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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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