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SİRKÜLER ( 2017/14) 

 
 

Konu: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler   

 

15.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 11 seri no.lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi 

Genel Uygulama Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapılmıştır. 

Yapılan değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir. 

1. Fazla veya Yersiz KDV Tevkifatı Uygulanmasında Düzeltme Yapılıp 

Yapılmayacağına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır. 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.4.3.) bölümünde yapılan değişiklik uyarınca, 

fazla veya yersiz tevkif edilen KDV’nin alıcı tarafından beyan edilip ödenmiş olması 

halinde, alıcı ve satıcının yazılı talebi üzerine, alıcıya fazla veya yersiz ödenen KDV’nin 

iade edilmemesi kaydıyla,  fazla veya yersiz tevkif edilen vergiye göre satıcının yapmış 

olduğu beyana ve bu beyana istinaden kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iadeye 

ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. 

Ancak, fazla veya yersiz KDV tevkif edildiğinin, satıcıya KDV iadesi yapılmadan önce 

anlaşılması halinde, fazla veya yersiz tevkifata ilişkin satıcıya KDV iadesi yapılmayacaktır. 

Bu durumda işlemlerin tevkifat uygulanmadan önceki duruma döndürülmesi gerekecektir. 

2. Tevkifatlı Hizmetlerle İlgili KDV İade Alacaklarında 5000 TL ve Üzerindeki 

Mahsuben İade Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır. 

Yapılan düzenlemeyle, tevkifat uygulamasından kaynaklanan KDV’nin mahsuben 

iadesinde; 

- Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, 

- Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, 

- Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri, 

- Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler, 

- Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri  

ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri, 
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- Yapı denetim hizmeti, 

- Servis taşımacılığı hizmeti, 

- Her türlü baskı ve basım hizmeti, 

- İşgücü temin hizmeti, 

- Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmetinden doğan, 

iadelerde 5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade taleplerinin vergi inceleme raporu ile 

yerine getirilmesi öngörülmüştür. 

Değişiklikten önce sayılan işlemlerden doğan 5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade 

talepleri teminat vermek suretiyle de yerine getirilmekte, 5.000 TL’yi aşan kısım için 

verilen teminat, vergi inceleme raporu ile çözülmekteydi. 

Öte yandan yapılan değişiklikle; 

- Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje 

hizmetlerinden, 

- Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemlerinden, 

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve 

yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarından, 

doğan iadelerde 5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade taleplerinin vergi inceleme raporu 

veya YMM raporuna göre yerine getirilmesi, iadenin YMM raporu ile talep edilmesi ve bu 

iadenin 5.000 TL’yi aşan kısmı için teminat verilmesi halinde iadenin yapılması ve 

teminatın YMM raporu sonucuna göre çözülmesi öngörülmüştür. 

Değişiklikten önce bu işlemlerden doğan 5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade 

taleplerinde 5.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde vergi inceleme raporu 

sonucu beklenmeden mashup işlemi yapılmakta, verilen teminat vergi inceleme raporu 

sonucuna göre çözülmekteydi. 

3. İhraç Kaydıyla Teslimlerde İhracatçı Lehine Oluşan Kur Farkı Üzerinden KDV 

Hesaplanmayacaktır. 

Bilindiği üzere, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından 

imalatçıya bir fatura düzenlenerek KDV hesaplanmakta, imalatçı tarafından da bu faturada 

yer alan KDV indirim konusu yapılmaktaydı.  

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.9.) bölümünde yapılan değişiklik uyarınca, 

imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada 

KDV hesaplanmayacaktır. Bu kapsamda düzenlenen faturaya; "3065 sayılı KDV 

Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde  
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imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV 

hesaplanmamıştır." ifadesi yazılacaktır. Ayrıca söz konusu faturada, imalatçı tarafından 

düzenlenen faturanın tarih ve sayısına yer verilecektir. 

İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında, imalatçı aleyhine 

ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere, imalatçı aleyhine matrahta 

meydana gelen değişikliğe ilişkin vergi (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen 

değişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan 

tutar) ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşülecektir. 

4. Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi mükellefin ürettiği malları yine DİİB sahibi başka 

bir mükellefe tesliminde iade alınacak KDV tutarının hesaplanmasında değişiklik 

yapılmıştır.  

Bilindiği üzere, DİİB sahibi mükellefler, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi 

kapsamında temin ettiği girdileri kullanarak ürettikleri malları, DİİB sahibi alıcıların belge 

kapsamında üreteceği mallar için ham veya yardımcı madde olarak teslim edebilmektedirler. 

Diğer taraftan, geçici 17. madde kapsamında yapılan teslimler nedeniyle tahsil edilmeyen 

KDV için tecil-terkin veya iade uygulaması KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında 

yapılmaktadır. 

Bu uygulamada, KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan 

DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle 

hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından 

KDV ödemeksizin temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra 

kalan tutardan fazla olamamaktaydı.  

Bu Tebliğin 7 nci maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-9.1.) bölümünde 

yapılan düzenleme uyarınca, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında 

teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla 

teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin 

ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle 

bulunacak tutarı aşamayacağı yönünde uygulama değiştirilmiştir. 

5. Serbest Bölgedeki Taşımacılık İşlerinde KDV’nden Istisna Edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6761 Sayılı Kanun’un 

5 inci maddesiyle, Katma Değer Kanunu’nun 17 nci maddesinde değişiklik yapılarak, 

Türkiye’den serbest bölgelere veya serbest bölgelerden ihraç amaçlı yapılan yük taşıma 

işleri KDV’den kısmi olarak istisna edilmiştir. 

Söz konusu değişiklikle ilgili düzenlemeye, KDV Uygulama Genel Tebliğinin (II/F-4.9.) 

bölümünde değişiklik yapılmak suretiyle yer verilmiştir. 

Buna göre; 

 3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetler ile  
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serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri 

KDV’den müstesnadır. 

 

 Söz konusu istisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile 

serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri 

girmektedir. İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurtiçinden serbest bölgeye 

verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine yönelik olarak verilen hizmetler 

KDV’ye tabidir. 

 

 Buna göre, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının 

taşınması işi KDV’den istisnadır. Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde 

kullanılacak malların yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest 

bölgeye taşınması da istisna kapsamında değerlendirilecektir. Diğer taraftan serbest 

bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında 

değerlendirilmeyeceğinden KDV’ye tabi olacaktır.   

6. Konut Tesliminden Önce Fatura Düzenlenmesi Halinde Hangi Tarihteki KDV 

Oranının Esas Alınacağına Açıklık Getirilmiştir. 

2017/9759 sayılı Kararnameyle, teslimi % 18 oranına tabi bazı konutların 30.09.2017 

tarihine kadar tesliminde KDV oranının % 8 olarak uygulanması öngörülmüştür. 

Tebliğde, konut tesliminden önce fatura düzenlendiği ve konutun fiilen teslim edildiği tarih 

ile faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranlarının farklı oluğu durumda, 

faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranının esas alınacağı belirtilmiştir. 

Buna göre, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak hesaplanan katma 

değer vergisinde, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre 

herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. 

7. İndirimli Orana Tabi İşlerde Takip Eden Yıl İade Talep Edilmesi 

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesinin yılı içerisinde yapılamaması halinde 

takip eden yılda nakden veya mahsuben yerine getirilmesine ilişkin KDV Genel Uygulama 

Tebliğinin (III/B-3.1.2.) bölümünün altıncı paragrafındaki: 

“İzleyen yıl içerisinde iade talebinde bulunulabilmesi için işlemin yapıldığı yıl içerisinde hiç 

iade talebinde bulunulmamış ya da iade talep edilmekle birlikte talep edilen tutarların iadesi 

gerçekleşmemiş olmalıdır.” 

cümlesi çıkarılmıştır. 

Böylece 2016 yılına ilişkin olarak belirlenmiş olan 20.600 liralık alt limitin üzerindeki 

kısmın iadesini mahsuben almış olan mükelleflerin, 2017/9759 sayılı Kararname ile bu 

sınırın 10.000 liraya düşürülmesi sonucu 2016 yılı için 10.600 lira daha iade talep etme  
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hakları olduğu kabul edilmiştir. 

8. İndirimli Oranda İade Hesabına Dahil Edilebilecek ve Edilemeyecek Girdiler 

Konusunda Açıklamalar Yapılmıştır. 

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesi hesaplamasına dahil edilebilecek 

yüklenilen vergilere ilişkin açıklamaların yapıldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-

3.1.3.1.) bölümündeki “Örnek 1”de yapılan değişikliklerle, ankastre ürünlerle birlikte veya 

mobilyalı olarak satılan 150 metrekarenin altındaki bir konut tesliminden kaynaklanan iade 

talebinde; 

- Perde ve avize nedeniyle yüklenilen vergilerin, örnekte sayılan ürünlerde olduğu gibi iade 

hesabına dahil edilmeyeceği, 

- Söz konusu konutların inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, 

küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin 

yüklenilen KDV’nin ise iade hesabına dahil edilebileceği belirtilmiştir. 

9. Indirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan Mahsuben İadelerde YMM Raporu 

Aranmayacaktır. 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinin 

yılı içerisinde yapılmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı (III/B-3.2.1.) bölümünün üçüncü 

paragrafındaki “mahsup talepleri” ibaresi “mahsuben iade talepleri YMM raporu,” şeklinde 

değiştirilerek, yılı içerisindeki vergilendirme dönemleri itibarıyla 5.000 TL’yi aşmayan 

mahsuben iade taleplerinde YMM raporu da aranmayacağı açıklanmıştır. 

10. İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinin Mashup Edilebileceği 

Borçların Kapsamı Genişletilmiştir. 

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinin organize sanayi bölgelerinden 

temin edilen elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara 

ilişkin borçlara da aynı usul ve esaslar çerçevesinde mashup edilebilmesine olanak 

sağlanmıştır. 

11. İndirimli Orana Tabi İşlemleriyle Birlikte Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemleri 

Bulunan Mükelleflere Yapılacak İadeler Konusunda Düzenleme Yapılmışıtr. 

Genel Tebliğde, aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle 

KDV iade alacağı doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağının iade edieceği, 

indirimli orana tabi olup tevkifat uygulanan işlemlerden doğan KDV iade taleplerinin, 

tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesine ilişkin usul ve esaslara göre yapılacağı belirtilmiştir. 

Tebliğde ayrıca, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade tutarının hesaplanmasına 

ilişkin tablonun “Hesaplanan KDV” sütununa, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin 

tamamının (tevkif edilen tutar dahil) yazılması öngörülmüştür. 
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12. Takvim Yılı Geçtikten Sonra KDV İndirimi Yapılmasına Bazı Durumlarda İmkan 

Sağlanmıştır. 

KDV uygulamasında yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılma zamanına ilişkin 

açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-5.6.) bölümünün sonuna 

eklenen üç paragrafla; 

- İşletmeye gelen faturadaki KDV’yi indirmeden dava konusu yapan alıcının davanın 

aleyhine sonuçlanması durumunda, daha önce indirim konusu yapılmayan KDV’yi, davanın 

sonuçlandığı yıl içinde defterlere kaydederek indirim konusu yapabileceği, 

- Sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gereken KDV ile ilgili olarak sonradan (ikmalen, 

re’sen veya mükellefin sonradan beyanı üzerine) tarh edilen verginin, ödenmesi koşuluyla, 

ödendiği yılın sonuna kadar indirim konusu yapılabileceği, 

- Yasal süresi içinde alınamayan faturalarla ilgili olarak, fatura düzenleme süresinin son 

gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde alıcının noterden ihtarname göndermiş 

olması şartıyla, satıcı tarafından düzenlenen faturada yer alan KDV’nin, faturanın 

düzenlendiği takvim yılı içinde defterlere kaydedilmek koşuluyla indiirm konusu 

yapılabileceği, 

açıklanmıştır. 

Dolayısıyla, yukarıda sayılan üç durumda, indirim hakkı vergiyi doğuran olayın meydana 

geldiği takvim yılı aşılsa da kullanılabilecektir. 

13) DİİB kapsamında üretilen mallar ihracatçılara KDV tahsil edilerek 

satılabilecektir.  

Bu Tebliğin 19 uncu maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünde 

yapılan değişiklik uyarınca; 

 DİİB sahibi mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin 

temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından 

KDV hesaplanarak tesliminin mümkün olmadığı ve buna rağmen, DİİB kapsamında 

üretilen malların KDV hesaplanarak teslim edilmesi halinde, ihracatçılara bu 

teslimler nedeniyle yüklenilen KDV'nin iadesinin yapılamayacağı yönünde uygulama 

yürürlükten kaldırılmıştır. Böylelikle DİİB kapsamında üretilen mallar ihracatçılara 

KDV tahsil edilerek satılabilecektir. 

 

 Diğer taraftan, DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın 

aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi 

kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, 

ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün 

için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten 

sonra kalan tutardan fazla olamayacağı yönünde uygulama değiştirilmiştir. Buna 

göre, DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı 
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girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında 

ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı 

teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi 

oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacaktır. 

 

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin 

ettiği malları kullanarak imalat yapan mükelleflerin, imal ettiği malları KDV hesaplayarak 

teslim edemeyecekleri, eğer teslim ederlerse alıcıların bu malları alımında ödediği KDV’nin 

iade edilemeyeceğine ilişkin uygulama yürürlükten kaldırılmıştır. Bu amaçla KDV Genel 

Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün birinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış, 

böylece DİİB kapsamında üretilen malların ihracatçılara KDV tahsil edilerek satışı mümkün 

hale gelmiştir. 

Ayrıca DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri 

kullanarak ürettiği malı KDV Kanunu’nun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak 

teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarının, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle 

hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler 

nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamayacağı 

yönündeki açıklama da kaldırılmıştır. 

Öte yandan, DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı 

girdileri kullanarak ürettiği malı KDV Kanunu’nun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç 

kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli 

ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak 

suretiyle bulunacak tutarı aşamayacaktır. 

14. KDV İadelerinin YMM Raporlarıyla Alınmasına Süre Getirilmiştir. 

KDV iadesinin yeminli mali müşavir tasdik raporlarıyla alınmasına ilişkin açıklamaların 

yapıldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-4.) bölümüne eklenen paragrafla, YMM 

raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin teminat karşılığı aldıkları iadeye ilişkin 

olarak; 

- İadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili olarak YMM raporu ibraz 

edilmemesi ve ek süre talebinde bulunulmaması, 

- Ek süre talebinin uygun bulunmaması, 

- Altı aylık ek süre içinde de YMM raporunun ibraz edilmemesi, 

durumlarında, teminat karşılığı yapılan iade incelemeye sevk edileceği ve teminatın vergi 

inceleme raporu sonucuna göre çözüleceğiğ belirtilmiştir. 

15. Artırımlı Teminat Uygulaması Getirilmiştir. 

Tebliğin 21 inci maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin teminat karşılığı iade 

uygulamasına yönelik açıklamaların yer aldığı (IV/A-5.) bölümünün sonuna Artırımlı 

Teminat Uygulaması başlıklı yeni bir bölüm eklenmiştir. 
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Buna göre, iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç 

olmak üzere, mükelleflerin Maliye Bakanlığınca belirlenen sınırı (5.000 TL) aşan ve işlem 

türü itibarıyla YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden iadelerinde;  

 İade talep dilekçesi ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan 

belgelerin (YMM KDV İadesi Tasdik Raporu hariç) tamamlanması sonrasında,  

 

 Nakden iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında (İTUS sertifikası sahibi 

mükellefler için %60’ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde,  

5 iş günü içinde iade işlemi gerçekleştirilecektir. İadeye ilişkin YMM raporunun iadenin 

yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde verilmemesi halinde, iade talebi sürenin sonunda 

ivedilikle incelemeye sevk edilecektir. 

İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde, KDVİRA, YMM raporuna ilişkin 

kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller iki ay içerisinde 

tamamlanacaktır. İade hakkı doğuran işlem bazında yapılan bu kontroller sonucunda 

herhangi bir eksiklik/olumsuzluk tespit edilmemesi halinde, YMM raporunun ibraz edildiği 

tarihten itibaren en geç 2 ay içinde teminat mektubu mükellefe iade edilecektir. 

Ancak yapılan kontroller sonucunda eksiklik/olumsuzluk tespit edilmesi halinde, bu 

eksikliğin/olumsuzluğun giderilmesi için mükellefe 30 günlük süre verilecektir. Süresinde 

eksiklikleri/olumsuzlukları gidermeyen mükellefe 30 günlük ek süre verilecektir. Mükellefe 

verilen bu süreler, teminat mektuplarının iade edilmesine ilişkin iki aylık sürenin hesabında 

dikkate alınmayacaktır. Bu süreler içinde eksikliklerin/olumsuzlukların giderilmemesi 

halinde haksız iade edilen tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften 

aranacaktır. 

16. Teminat veya YMM Raporu ile İadelerde Tespit Edilen Eksiklik veya 

Olumsuzlukların Düzeltilmemesi Durumunda İadenin Vergi İnceleme Raporuna Göre 

Yapılacağı Hususunda Düzenleme Yapılmıştır. 

Genel Tebliğin 22 nci maddesi ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-6.) bölümünde 

yapılan değişiklik uyarınca, Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine 

karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların 

mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi halinde iade talepleri vergi inceleme raporu 

sonucuna göre yerine getirilecektir. 

KDV iadelerinin vergi inceleme raporu ile yerine getirilmesine ilişkin açıklamaların yer 

aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-6.) bölümüne eklenen satırla, teminat veya 

YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine rağmen vergi dairelerinin yapacakları 

kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde 

düzeltilmemesi halinde iadenin vergi inceleme raporu ile yerine getirileceği belirtilmiştir. 
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Bu konuyla ilgili olarak ayrıca yapılan açıklamayla; 

- İncelemeye sevkin, ancak öncesinde vergi dairelerince mükellefin iade dosyasındaki 

eksikliklerin/olumsuzlukların YMM veya mükellef tarafından düzelttirilmesine ilişkin 

yazının yazılması ve belirtilen sürede YMM veya mükellef tarafından gerekli düzeltmelerin 

mevzuata uygun şekilde yapılmaması veya olumsuzluğun giderilmemesi halinde mümkün 

olduğu, 

- Bu kapsamda incelemeye sevk edilen iade taleplerinin, iadesi talep edilen tutarın % 120’si 

oranında banka teminat mektubu verilmesi halinde yerine getirileceği ve teminatın vergi 

inceleme raporuna göre çözüleceği, 

belirtilmiştir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

            

      Saygılarımızla, 

 

                                                                                        YORUM DENETİM VE YMM A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

 


