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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 08.05.2020 

         Sayı   : 2020/82 

                                                                    

  

Değerli Müşterimiz;                                 

                    

           

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle 

aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

1. KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (Seri No:32) 

 

2. Yargıda ve Vergideki Durma Süresi 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar 

Uzatılmıştır. 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.  

    

B- Konu Özetleri;  

 

1. KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (Seri No:32) 

 

           Bilindiği üzere 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle; 

          -Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan 

etkilenen ve Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi 

uygun bulunmuş, 

         -Mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV 

beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe uzatılmıştı. 

Diğer taraftan; mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade 

talebinde bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu 

beyannamelerde iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekmektedir.  

Öte yandan, mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, 

Tebliğle iade türleri itibarıyla belirlenen usul ve esaslar korunmakla birlikte;  

        -KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak 

iade taleplerine (ATU “Artırımlı Teminat Uygulaması” ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler 

hariç) istinaden KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde, 

-Üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda yer alan sonuçlar bakımından aşağıda 

belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edileceği belirlenmiştir. 
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1.1.Mahsuben İade Taleplerinde; 

   KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda 

ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar 

bakımından mahsuben iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecektir.  

   KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, 

alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi 

vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen 

olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi; 

- HİS(Hızlandırılmış İade Sistemi) sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu 

tutarın %12,5’i oranında, 

- İTUS(İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi) sertifikası sahibi mükelleflerin iade 

taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında, 

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme 

raporu veya teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si oranında, YMM raporu, vergi 

inceleme raporu veya teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında 

teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir.  

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve 

vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen 

olumsuzluklara isabet eden mahsup talebi genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Örneğin; HİS ve İTUS sertifikası bulunmayan (A) Ltd. Şti., Nisan/2020 dönemindeki 

ihracat teslimleri nedeniyle 26.05.2020 tarihinde verdiği KDV beyannamesinde 250.000 TL 

tutarında iade beyan etmiştir. (A) Ltd. Şti., standart iade talep dilekçesi ile 250.000 TL iade 

tutarının vergi borçlarına mahsubunu talep etmiş ve iade taleplerinde aranan belgeleri 

elektronik ortamda göndermiştir.  

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama ve vergi dairesince yapılan kontroller 

sonucunda iadesi talep edilen tutarın 120.000 TL’lik kısmı için olumsuzluk tespit edilmemiş, 

130.000 TL’lik kısmı için olumsuzluk tespit edilmiştir.  

Bu 130.000 TL’nin 100.000 TL’lik kısmı mücbir sebep kapsamında bulunan 

mükelleflerin ilgili dönem KDV beyannamesini vermemiş olmasından kaynaklı olup, 30.000 

TL’lik kısmı ise mücbir sebep kapsamında bulunmayan mükelleflerden (veya mücbir sebep 

kapsamında bulunan mükelleflerden mücbir sebep kapsamında olmayan dönemlerde) yapılan 

alımlara ilişkindir.  

Bu durumda, (A) Ltd. Şti.’nin Nisan/2020 dönemindeki ihracat teslimlerine ilişkin 

mahsuben iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen 120.000 TL’lik kısmının genel hükümler 

çerçevesinde; olumsuzluk tespit edilen kısmın mücbir sebep kapsamında bulunan 

mükelleflerden yapılan alımlara isabet eden 100.000 TL’lik kısmının ise 50.000 TL teminat 

verilmesi halinde yerine getirilmesi mümkündür.  

Olumsuzluk tespit edilen kısmın mücbir sebep kapsamında bulunmayan mükelleflerden 

(veya mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden mücbir sebep kapsamında olmayan 

dönemlerde) yapılan alımlara isabet eden 30.000 TL’lik kısmı genel hükümler çerçevesinde 

değerlendirilir. 
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(A) Ltd. Şti.’nin İTUS sertifikası sahibi olması halinde, olumsuzluk tespit edilen kısmın 

mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden yapılan alımlara isabet eden 100.000 TL’lik 

kısmı için 25.000 TL teminat verilmesi halinde, 100.000 TL tutarındaki mahsuben iade talebi 

yerine getirilir. 

 

(A) Ltd. Şti.’nin HİS sertifikası sahibi olması halinde, olumsuzluk tespit edilen kısmın 

mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden yapılan alımlara isabet eden 100.000 TL’lik 

kısmı için 12.500 TL teminat verilmesi halinde, 100.000 TL tutarındaki mahsuben iade talebi 

yerine getirilir. 

 

        1.2.Nakden İade Taleplerinde; 

   KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda 

ve vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda olumsuzluk bulunmadığı tespit edilen tutarlar 

bakımından nakden iade talebi genel esaslara göre yerine getirilecektir. 

   KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, 

alım yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi 

vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen 

olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi; 

- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında, 

- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında, 

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın 

%120’si oranında 

teminat verilmesi halinde yerine getirilecektir. 

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda ve 

vergi dairesince yapılan kontroller sonucunda, yukarıda belirtilen sebep dışındaki, tespit edilen 

olumsuzluklara isabet eden nakden iade talebi genel hükümler çerçevesinde 

değerlendirilecektir. 

Örneğin; HİS ve İTUS sertifikası bulunmayan (B) A.Ş., Mayıs/2020 dönemindeki 

indirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle 26.06.2020 tarihinde verdiği KDV 

beyannamesinde 500.000 TL tutarında iade beyan etmiştir. (B) A.Ş., standart iade talep 

dilekçesi ile bu tutarın nakden iadesini talep etmiş ve iade taleplerinde aranan belgeleri 

elektronik ortamda göndermiştir.  

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama ve vergi dairesince yapılan kontroller 

sonucunda iadesi talep edilen tutarın 350.000 TL’lik kısmı için olumsuzluk tespit edilmemiş, 

150.000 TL’lik kısmı için olumsuzluk tespit edilmiştir.  

Bu 150.000 TL’nin 100.000 TL’lik kısmı mücbir sebep kapsamında bulunan 

mükelleflerin ilgili dönem KDV beyannamesini vermemiş olmasından kaynaklı olup, 50.000 

TL’lik kısmı ise mücbir sebep kapsamında bulunmayan mükelleflerden (veya mücbir sebep 

kapsamında bulunan mükelleflerden mücbir sebep kapsamında olmayan dönemlerde) yapılan 

alımlara ilişkindir. 
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Bu durumda, (B) A.Ş.’nin Mayıs/2020 dönemindeki indirimli orana tabi konut teslimleri 

nedeniyle nakden iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen 350.000 TL’lik kısmının genel 

hükümler çerçevesinde; olumsuzluk tespit edilen kısmın mücbir sebep kapsamında bulunan 

mükelleflerden yapılan alımlara isabet eden 100.000 TL’lik kısmının ise 120.000 TL tutarında 

teminat verilmesi halinde yerine getirilmesi mümkündür.  

          Olumsuzluk tespit edilen kısmın mücbir sebep kapsamında bulunmayan mükelleflerden 

(veya mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden mücbir sebep kapsamında olmayan 

dönemlerde) yapılan alımlara isabet eden 50.000 TL’lik kısmı genel hükümler çerçevesinde 

değerlendirilecektir. 

(B) A.Ş.’nin İTUS sertifikası sahibi olması halinde, olumsuzluk tespit edilen kısmın 

mücbir sebep kapsamında bulunan mükelleflerden yapılan alımlara isabet eden 100.000 TL’lik 

kısmı için 60.000 TL teminat verilmesi halinde, 100.000 TL tutarındaki nakden iade talebi 

yerine getirilecektir. 

(B) A.Ş.’nin HİS sertifikası sahibi olması halinde, olumsuzluk tespit edilen kısmın mücbir 

sebep kapsamında bulunan mükelleflerden yapılan alımlara isabet eden 100.000 TL’lik kısmı 

için 30.000 TL teminat verilmesi halinde, 100.000 TL tutarında nakden iade talebi yerine 

getirilecektir. 

Diğer taraftan, 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4’üncü maddesinde 

yer alan KDV beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihinin dolmasını müteakip bu bölümde 

yer alan düzenlemelerden yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi 

tarafından yeniden sorgulama yapılarak rapor üretilir ve mükelleflerin mücbir sebep 

kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak 

vergi dairelerince genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılır. 

2. Yargıda ve Vergideki Durma Süresi 15 Haziran 2020 Tarihine Kadar 

Uzatılmıştır. 

        7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 1 inci maddesi 

ile Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak 

kayıplarının önlenmesi amacıyla; 

       *Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve 

zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak 

üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler;  

 

 -2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu,  

 

 -5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 

 

 -6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 

 

 -Usul hükmü içeren diğer kanunlarda, 

 

taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen 

süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020 (bu tarih 

dâhil) tarihinden, 
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       *2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen 

süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler;  

 

       -Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, 

taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının 

icra ve infazına ilişkin işlemler 22.03.2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, 

 

başlayarak 30 Nisan 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) durdurulmuştur. 

 

         Gelir İdaresi Başkanlığı, 2020/2 seri no.lu Uygulama İç Genelgesinde, 7226 sayılı 

Kanunun geçici 1 inci maddedeki hükmün; bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine 

ilişkin, 

 

        Cezada indirim talep etme, 

 

        Uzlaşma başvurusu, 

 

        Kanun yolundan vazgeçme gibi 

 

vergisel sürelerin de 30/4/2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar durmasına neden olduğunu 

açıklamıştır. 

 

          Bu İç Genelgede ayrıca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

kapsamındaki işlemler ve sürelerin de 30.04.2020 tarihine (bu tarih dâhil) kadar durmuş olduğu 

belirtilmiştir. 

 

          Anılan maddede; durması kararlaştırılan sürelerin, durma süresinin sona erdiği günü 

takip eden günden itibaren işlemeye başlayacağı, salgının devam etmesi halinde 

Cumhurbaşkanının durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabileceği ve bu döneme 

ilişkin kapsamı daraltabileceği hükme bağlanmıştır. 

 

         Cumhurbaşkanı 30 Nisan 2020 Tarihli ve 31114 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin 

Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2480) ile geçici 1 inci maddede düzenlenen durma 

süresini; 

 

        -4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin 

süreler hariç olmak üzere,  

 

        -1 Mayıs 2020'den 15 Haziran 2020'ye kadar, 

 

salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden 

değerlendirilmek üzere uzatmış bulunmaktadır.  

 

          Böylece ilgili sürelerin kesintisiz bir şekilde 15 Haziran 2020’ye kadar durması 

sağlanmıştır. Söz konusu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yukarıda belirtilen 

yargısal ve vergisel süreler 15 Haziran 2020’ye kadar durmaya devam edecektir. 
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          4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin 

süreler ise uzamamış olup, 1 Mayıs 2020 durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden 

(yani 1 Mayıs 2020’den itibaren) itibaren işlemeye başlamıştır.  

 

         Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan 

süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış 

sayılır. 

          

            Saygılarımızla 

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

 


