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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 22.02.2019 

         Sayı  : 2019/31 

                                         

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları 

 

         -Nakit KDV İadelerinin % 50’lik Kısmının 10 Gün İçinde Ödenmesini Öngören KDV 

Tebliği(Seri No:24) Yayımlanmıştır. (20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı R.G.) 

 

         -Nev’i Değişikliği Durumunda Devrin Gerçekleştiği Döneme İlişkin Ba-Bs Bildirim 

Formları Hangi Unvan Altında Verilmelidir ? 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.    
  

B. Konu Özetleri 

 

1. Nakit KDV İadelerinin % 50’lik Kısmının 10 Gün İçinde Ödenmesini Öngören KDV 

Tebliği(Seri No:24) Yayımlanmıştır. (20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı R.G.) 

 

           KDV Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapan Seri No:24 KDV tebliği, Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. 

 

1.1. Tebliğ Metni 

 

“Madde:1-26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer 

Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A) kısmında yer alan “4.YMM KDV İadesi Tasdik 

Raporuna Dayalı İadeler” bölüm başlığından sonra gelmek üzere “4.1. Genel Olarak” 

bölüm başlığı eklenmiş ve bu bölümden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki 

bölüm eklenmiştir. 

 

 “4.2. KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması  

 

Aşağıdaki şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden 

kaynaklanan, Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle 

YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri; standart iade 

talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade 

taleplerine ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi 

tarafından sorgulanır. Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol 

Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi 
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Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade 

edilir.  

 

 a) En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) 

KDV beyannamesi vermiş olması,  

 

 b) Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin 

sonuçlanmış olması,  

 

 c) Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;  

 

 -Özel esaslara tabi olmaması,  

 

 -Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve 

analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme 

tespiti nedeniyle incelemeye sevk edilmemiş olması,  

 

 -Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade 

kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,  

 

  ç)Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve üçüncü 

paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması.  

 

 KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin 

tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol 

Raporuna ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi 

dairesince yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde 

yapılır. Mükellefin kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre 

yerine getirilir.  

 

HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkündür. Ancak bu 

uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol 

Raporuna göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak 

HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün 

değildir. HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade 

taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması da 

mümkün değildir.”  

 

Madde: 2–Bu Tebliğ yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren yürürlüğe girer.  

 

Madde:3–Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.” 
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1.2. Seri No:24 KDV Tebliği ile İlgili Açıklamalarımız 

 

        -KDV Tebliği’nin Amacı 

 

         Bilindiği üzere nakit olarak kdv iadesi talep eden mükellefler; iade için aranan 

tüm bilgi, belge ve YMM raporu vergi dairesine teslim ettikleri halde, bunların vergi 

dairesindeki incelenme sürecinin uzunluğu nedeniyle, hakları olan KDV iade tutarlarını 

alabilmek için aylarca beklemek zorunda kalabilmektedirler.  

 

          Bu konudaki şikayetleri değerlendiren Maliye İdaresi, yukarıda metnini verdiğimiz 

24 No.lu KDV Tebliği ile;  

 

         -Bu Tebliğ ile belirlenen şartları sağlayan mükellef olunması,  

 

         -İade için aranan tüm bilgi, belge ve YMM raporunun vergi dairesine teslim edilmiş 

olması,  

 

şartlarıyla;  

 

          KDV indirim listesi ve KDV yüklenim listesinin;  

 

         -KDVİRA sistemi tarafından elektronik olarak sorgulanması sonucunda oluşan 

“KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre, 

 

         -İade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yarısının, 

 

         -Söz konusu ön kontrol raporunun oluşumundan itibaren, 

 

         -10 iş günü içinde mükellefe iade edilmesi, 

 

hükmünü getirmiştir.  

 

          Bilindiği gibi, artırımlı (% 100 yerine % 120) teminat uygulamasında iade tutarı YMM 

Raporu ibraz şartı aranmaksızın hızlı bir şekilde mükellefe ödenmektedir. YMM Raporu 

hazırlanması özellikle karşıt incelemede geçen süreler sebebiyle uzun süreler 

alabilmektedir.  

 

          Seri No:24 Tebliğ ile getirilen ve herhangi bir teminat aranmaksızın uygulanacak 

(kısmen) hızlandırılmış yeni iade sistemi, YMM Raporu ibraz şartına bağlandığı için 

özellikle teminat şartını sağlayamayan mükellefler için önemli bir alternatif teşkil 

edecektir.  

 

          Artırımlı teminat uygulaması ile iade alma imkânı devam ettiğinden, dileyen 

mükellefler yeni sistem yerine artırımlı teminat uygulaması şeklinde KDV iadesi alabilirler.  
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1.3. HİS, İTUS ve ATU İmkanlarından Yararlanan Mükelleflerin, %50 KDV İadesi 

Alma Hakkı Karşısındaki Durumu  

 

        -HİS ( Hızlandırılmış İade Sistemi )  

 

        -İTUS ( İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi )  

 

        -ATU ( Artırımlı Teminat Uygulaması )  

 

kapsamında KDV iadesi alabilen mükellefler isterlerse Seri No:24 Tebliğ ile getirilen yeni 

sistemle KDV iadesi alma hakkını kullanabilirler.  

 

          Ancak, Seri No:24 Tebliğ’e göre, %50 KDV iadesi aldıktan sonra;  

 

         -Bakiye KDV iadesi için hızlandırılmış iade sisteminden (HİS) yararlanılması 

mümkün değildir.  

 

         -KDV mükellefinin indirimli teminat vererek KDV iadesi alma konusunda sertifikası 

(İTUS hakkı) olsa bile bakiye KDV alacağı için, indirimli teminat kabul edilmez. 

(İsteyenlerin kalan kısım için normal - % 100 - teminat uygulamasından yaranabileceğini 

düşünüyoruz.)  

 

         -Bakiye KDV iadesinin artırımlı teminat verilerek alınması da mümkün değildir.  

 

          Yine Seri No:24 Tebliğe göre HİS, İTUS, ATU kapsamında teminat karşılığı iade talep 

ettikten sonra bu iade taleplerden vazgeçilerek aynı iade talebi için yeni 

uygulamadan faydalanılması da mümkün bulunmamaktadır.  

 

1.4. Haksız İade Durumuna Düşülmesi Halinde Uygulanacak Yaptırım  

 

          Nakden veya mahsuben alınan KDV iadesi, olması gereken iade tutarının 

üzerinde ise, aradaki fark (haksız alınan nakit KDV iadesi veya haksız yaptırılan mahsup) 

vergi ziyaı sayılmaktadır. Bu durum nakden veya mahsuben alınan haksız iade tutarının 

1 katı kadar vergi ziyaı cezası uygulanmasını gerektirmektedir.  

 

          Seri No:24 Tebliğ kapsamında “KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade 

Uygulaması”ndan yararlanılarak alınan % 50 iade tutarının kısmen veya tamamen 

haksız alınan iade durumuna düşmesi halinde de söz konusu ceza uygulanacaktır.  

 

          Ayrıca bu durum vergiye uyumlu mükelleflere tanınan % 5’lik vergi indiriminden 

yararlanmayı ortadan kaldıracaktır. (Gelir Vergisi Kanunu mük. md:121) 

 

 

 

 

 



 
 
 

5 
 
 
 

2. Nev’i Değişikliği Durumunda Devrin Gerçekleştiği Döneme İlişkin Ba-Bs Bildirim 

Formları Hangi Unvan Altında Verilmelidir ? 

 

 Bilindiği üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 180’inci maddesi, bir şirketin 

hukuki şeklini değiştirebileceği ve yeni türe dönüştürülen şirketin eski şirketin devamı 

niteliğinde olduğu hükmüne yer vermiştir. 

 

 Bu duruma göre; devrin gerçekleştiği tarihe kadar olan döneme ait Ba-Bs 

formlarının eski ünvanlı şirket üzerinden, devrin gerçekleştiği tarihten sonra ay sonuna 

kadar olan döneme ait Ba-Bs bildirim formlarının ise yeni ünvanlı şirket üzerinden 

verilmesi gerekmektedir. 

 

         Örnek vermek gerekirse; X limited şirketinin 18.12.2018 tarihi itibariyle nev’i 

değişikliği yapmak suretiyle Y Anonim Şirketine dönüştüğünü varsayalım. Buna göre 

devrin gerçekleştiği tarih olan Aralık/2108 (01.12.2018-18.12.2018) dönemine ait Ba-Bs 

bildirim formların X limited şirketi üzerinden verilmelidir. Devrin gerçekleştiği tarihten ay 

sonuna kadar olan Aralık/2018 (19.12.2018-31.12.2018) dönemine ait Ba-Bs bildirim 

formlarının ise Y Anonim şirket ünvanıyla verilmesi gerekmektedir. 

 
 

                                     Saygılarımızla 

             Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


