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% 1 VEYA % 8 ORANDA KDV’YE TABİ MAL TESLİMİNDE VE
HİZMET İFASINDA BULUNANLARIN 2015 YILINA İLİŞKİN
KDV İADE HAKLARINI EN GEÇ KASIM 2016 AYI KDV
BEYANNAMESİ İLE KULLANMALARI GEREKMEKTEDİR
Bilindiği üzere, KDV Kanunu’nun 29/2’nci maddesine göre % 1
veya % 8 orana tabi mal tesliminde veya hizmet ifasında
bulunanların, bu teslim ve ifalarla ilgili KDV yüklenimleri % 1
veya % 8’i teslime veya hizmete ilişkin hesaplanan KDV tutarını
aşıyorsa ve indirimle giderilemeyen KDV durumu varsa, söz
konusu aşım KDV iadesine konu edilebilmektedir.
2015 yılı için bu iadelerde geçerli had 19.500 TL dir. Yani 2015
yılına ait bu anlamdaki KDV iade hakkının 19.500 TL lik kısmı
kullanılamamakta, 19.500 TL yi aşan tutarın iadesi
istenebilmektedir.
Belli bir yıla ait indirimli oran konulu KDV iade hakkının
kullanılabileceği son ay izleyen yılın 11 inci ayıdır. Buna göre
2015 yılı itibariyle böyle bir KDV iade hakkı olup da henüz
kullanmamış mükellefler bu iade taleplerini en son Kasım/2016
KDV beyannamesinde beyan edebilirler.
% 1 veya % 8 KDV oranına tabi işlem yapan, yukarıdaki kurallara
göre iade hakkı bulunan ve bu hakkını kullanmak isteyenler ile,
sair nedenlerle KDV iade hakkı veya devrolan KDV sorunu
bulunan müşterilerimizin bu sorunlarını bizimle paylaşmalarını
öneririz.
Saygılarımızla.
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık
şirketi olan BDO International Limited’in
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil
etmektedir.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2015 yılında 7,3 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 150’den fazla
ülkede bulunan 1.408 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dahil dünya çapında 64.000 kişi
çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan,
bu yayına dayanarak uygulamalarda
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz.
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle,
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.

