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SİRKÜLER 

TARİH : 15.09.2020 
SAYI     : 2020/43 
KONU : 2019 Senesinde indirimli kdv oranı uygulanan işlemlerden kaynaklardan kdv’nin 
iadesinin talep edilmesi ve istenen listelerin sisteme yüklenmesi 
 
ÖZET : 2019 yılı indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan KDV’nin yıl 
sonuna kadar beyan edilmesi, indirilecek KDV, yüklenilen KDV ve satış 
listesinin sisteme yüklenmesi ve iade talep dilekçesinin verilmesi 
zorunludur.  
 

15/02/2019 Tarih, 30687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23 Seri No.lu KDV 

Genel Uygulama Tebliği uyarınca, indirimli KDV oranı uygulanan teslimlerden 

kaynaklanan katma değer vergisinin iadesinin talep edilmesinin usulünde değişiklik 

olmuştur. Bahsekonu değişiklik ile mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerden doğan 

iade taleplerini, en geç indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın Ocak-

Kasım vergilendirme dönemlerine (2019 yılından kaynaklanan iadelerde 01/2020-

11/2020 dönemlerinde) ilişkin beyannamelerin (Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine 

ilişkin yılın sonuna kadar verilen düzeltme beyannameleri dahil) herhangi birinde iadeye 

konu olan KDV alanında beyan etmeleri ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı 

izleyen yılın sonuna kadar standart iade talep dilekçesiyle birlikte iade talepleri için 

Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan belgelerle (teminatla talep edilen iadelerde teminat 

dahil) vergi dairelerine başvurmaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu sürelere uygun olarak 

YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilen iadelerde, söz konusu YMM Raporunun, 

indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın sonundan itibaren altı aylık süre 

tanınmıştır. 

Bilindiği üzere 2018 yılı ve öncesi dönemlere ait indirimli orana tabi işlemlerden 

kaynaklanan KDV’nin iadesi, müteakip yılın Kasım/2020 dönemine kadarki katma değer 

vergisi beyannamelerinde gösterilmek suretiyle zamanaşımı süresinde YMM raporu/vergi 

incelmesi ile yapılabilmekteydi. Ancak yukarıda bahsedilen yeni düzenleme ile 2019 yılına 

ait indirimli orana tabi işlemden kaynaklanan iadelerde, talebinin Ocak/2020-

Kasım/2020 dönemi KDV beyannamelerinin herhangi birinin ilgili kısmında gösterilmesi, 

31.12.2020 tarihine kadar da indirilecek KDV, yüklenilen KDV ve satış Listesinin sisteme 

yüklenmesi ve iade talep dilekçesinin bu süre içinde vergi dairesine verilmesi 

gerekmektedir. İade talep süresinin dolmasından sonra, geçmiş dönemler için düzeltme 

beyannamesi verilmek suretiyle ve/veya standart iade talep dilekçesi ve ilgili belgeler ibraz 

edilmek suretiyle iade talep edilmesi mümkün değildir. Altı aylık süre içinde YMM 

Raporunun ibraz edilmemesi halinde iade talebi ivedilikle incelemeye sevk edilecek ve iade 

vergi inceleme raporlarına göre yerine getirilecektir. 

Bilginize, 

   Dr. Kemal AKMAZ 

Yeminli Mali Müşavir 


