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KONU: 2019 YILI İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN YILLIK KDV İADE TUTARLARININ EN
GEÇ KASIM 2020 KDV BEYANNAMESİ İLE TALEP EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
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Hatırlanacağı üzere 7104 Sayılı Kanunla, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun 32’nci maddesinde 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere KDV
iadelerinde talep süreleri belirlenmiş olup, bu süre içerisinde iade talebi için gerekli
belgelerin sunularak, iade/mahsup dilekçesinin verilmemesi halinde iade talebinin
zamanaşımına uğrayacağı belirtilmiştir. 15.02.2019 tarih 30687 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 23 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği ile 2019 yılından itibaren yapılan iade
hakkı doğuran işlemlere uygulanmak üzere, her bir işlem türü itibariyle uygulamaya ilişkin
belirlemeler yapılmıştır.
2019 yılına ait indirimli orana tabi işlemler nedeniyle 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci
maddesine istinaden, indirim yoluyla giderilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit
edilecek sınırı aşan verginin (2019 için 14.100 TL) iadesinin en geç izleyen 2020/Kasım
beyannamesinde gösterilmek ve 31.12.2020 tarihine kadar iade için gerekli belgelerin
tamamlanması ve iade/mahsup talep dilekçesinin de aynı sürede verilmesi gerekmekte
olup, aksi halde iade alacağı zamanaşımına uğrayacaktır.
Bu sürelere uygun olarak YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde,
YMM raporu haricindeki diğer tüm belgelerin ve iade dilekçesinin izleyen yıl sonuna kadar
sisteme girilmiş olması halinde, söz konusu YMM Raporunun, indirimli orana tabi işlemin
gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren 6 ay içinde ibrazı zorunludur.
Buna göre; 2019 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemler nedeniyle iade talebinin
2020/1-11 dönem KDV beyannamelerinin birinde gösterilmesi, YMM raporu haricindeki
evrakların ve iade talep dilekçesinin 31.12.2020 tarihine kadar sisteme girilmiş olması
halinde, YMM KDV İade Raporunun 30.06.2021 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi
halinde YMM raporuna istinaden KDV iade işleminin yapılacağı belirtilmektedir.
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