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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 25.07.2019 

         Sayı  : 2019/79 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 YMM Raporuna dayalı nakit KDV iadelerinin % 50’lik kısmının 10 gün içinde 

ödenmesini öngören KDV Tebliğinde (Seri No:24) yer alan “KDV İadesi Ön Kontrol 

Raporuna Dayalı İade Uygulamasına” ilişkin gerekli açıklamalar 22.02.2019 tarih ve 

2019/31 sayılı Özet Bültenimizde yapılmıştır. 

 

 Ancak uygulamanın yeni olması ve 2019/Ocak ve sonrası KDV dönemlerini 

ilgilendirmesi nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

 

1. KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması (2019/Ocak ve 

sonrası dönemler için) 

 

1.1. Tebliğ Metni 

 

 KDV tebliği seri:24’de aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 

 

          “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 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,  
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 -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.”  

 

1.2. KDV Tebliği (Seri NO:24) 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, 
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         -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.  

 

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.  
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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) 

 

2. KDV İadesi Ön Kontrol Raporu Segmentleri 

 

          YMM Raporuna dayalı nakit “KDV İadesi Ön Kontrol Raporunda” üç bölüm yer 

almaktadır. Bu bölümler ile ilgili gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır. 

 

2.1. Ön Koşul Segmentleri 

 

          Ön koşul segmentlerinde, anılan tebliğde yer alan ve bu uygulamadan 

yararlanmak isteyen mükelleflerde aranan şartların varlığına yönelik kontroller 

yapılmaktadır. 

 

          Aranan şartların mevcut olmaması durumunda mükelleflerin “KDV İadesi Ön 

Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulamasından” yararlanması mümkün 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu segmentleri aşamayan mükelleflerin bir sonraki 

sengmente ulaşması mümkün olmamaktadır.  

 

          Ancak problemin ortadan kalkması durumunda mükelleflerin, “KDV İadesi Ön 

Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması” ile ilgili tekrar iade talep edebilecekleri 

tabiidir. Bu işlem için yeniden elektronik ortamda iade talep dilekçesi verilmesi 

gerekmektedir. 

 

          Ön koşul segmentlerinde başarı ibaresine ulaşılması durumunda, sistem ön 

kontrol raporunun ikinci bölümündeki sengmentlerin sorgulanmasına yönelmektedir. 

     

2.2. Tutarlılık Analizi Segmentleri 

 

          Tutarlılık analizi segmentlerinde, mükelleflerin iade taleplerine ilişkin İnternet Vergi 

Dairesi üzerinden gönderilen listelerin(indirim kdv, satış faturaları, yüklenim listesi gibi), 

KDV beyannamesi ile uyumu kontrol edilmektedir. 

 

          Bu segmentte mükellefin iade talebine ilişkin hakkında incelemeye sevk 

durumunun olup olmadığı sistemden sorgulanmaktadır. Segmentlerde başarısızlık 

olduğu sürece, son segmentte geçilememektedir.  



 
 
 

5 
 
 
 

           Ancak segmentte ortaya çıkan problemlerin giderilmesi durumunda, Ön Kontrol 

Raporunda oluşan uyumsuzluk giderilmiş olur. Örneğin listelerin pasife çekilerek 

düzeltilmesini, düzeltme beyannamesi verilmesini bu doğrultuda yapılan işlemler olarak 

belirtebiliriz.           

 

          Ayrıca başarısızlık bulunan segmentle ilgili mükellefin geçerli izahatının bulunması 

veya yapılan işlemin mevzuata uygun olması gibi hallerde de sorunların giderilmesi 

mümkündür. 

 

          Bu durumda “İade Edilecek Tutar Analizi Segmentlerini Göster” butonuna basılır. 

“Ön Kontrol Raporuna İstinaden İade Edilecek Tutarın” hesaplanmasına yönelik 

segmentlerin görüntüsüne ulaşılır. 

 

2.3. İade Edilebilecek Tutar Analizi Segmentleri 

 

          Bu segmentte; YMM raporuna göre nakit KDV iadesinin, ön kontrol raporuna 

dayalı olarak yapılacak iade tutarının hesaplanmasına yönelik kontroller 

yapılmaktadır. 

 

          İade edilebilecek tutar analizi segmentlerinde başarısız olarak listelenen belgeler 

yüklenim listesinde yer almakta iken, indirilecek KDV listesinde yer alan belgeler 

üzerinde bir kontrol işlemi yapılmamaktadır. 

 

          Başarısız olan segmentlerde hesaplanan tutarlar, talep edilen iade tutarından 

düşülmektedir. Kalan tutarın % 50 si, ön kontrol raporuna dayalı iade uygulaması 

kapsamında mükellefe iade edilmektedir. 

 

          Ancak başarısız olan segmentler için; mükellefin izahatının yeterli görülmesi ya da 

konunun mevzuata uygunluğunun belirlenmesi durumunda, başarısız tutar “Bloke 

Edilecek Tutardan” düşülür. Düşülen tutar diğer bir ifadeyle başarısız tutar, vergi dairesi 

tarafından iade tutarı olarak dikkate alınır ve manuel hesaplama yapılır. 

 

          Yeni iade edilecek KDV tutarı için, standart iade talep dilekçesinde talep edilen 

tutardan yeni bulunan bloke tutar çıkarılır. Kalan tutarın yarısı iade edilir. Bu tutar hiçbir 

şekilde mükellefin toplam talep tutarının % 50’sini aşamaz. 

 

          Bir başka ifadeyle segmentlerden başarısız olanlardan, mevzuata ve izahatı 

yeterli görülenler iade edilebilecek tutara ilave edilir. Ancak her hal ve takdirde iade 

talep dilekçesinde yer alan tutarın % 50 si iade edilir. 

 

          Ön Kontrol Raporundaki analiz neticesinde başarısız olarak belirlenen tutarın; 

sonraki aşamada KDVVİRA Kontrol Raporu, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin 

kontroller ile vergi dairesince yapılan diğer kontrol işlemleri neticesinde iade edileceği 

tabiidir. 
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         Örnek: 

 

         Mükellefin, 2019/Mart KDV beyannamesinde iade edilecek tutarı 140.000 TL 

olarak yer almaktadır. Bu tutarın tamamı, iade talep dilekçesi ile “Ön Kontrol Raporuna 

Dayalı İade Uygulaması” kapsamında iadesi talep edilmiştir. 

 

        “İade Edilebilecek Tutar Analizi Sengmentlerinde” 40.000 TL lik başarısızlık tespit 

edilmiştir. Bu duruma göre KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre mükellefe iade 

edilebilecek tutar 140.000 – 40.000 = 100.000 : % 50 = 50.000 TL sını geçemeyecektir. 

 

        Kalan 140.000 – 50.000 = 90.000 TL lık kısmın iadesi ise; KDVVİRA sistemi üzerinden 

üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna 

ilişkin kontroller ile birlikte vergi dairesince yapılacak diğer kontroller ile genel usul ve 

esaslara göre işlemler yerine getirilecektir. 

 

         Bu mükellefin iade edilecek tutarı 140.000 TL olmakla beraber, tamamı için değil 

de 60.000 TL kısmı için “Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması” kapsamında 

talep edildiğini varsayalım.  

 

         Ön kontrol raporunda iade edilebilecek tutar analizi segmentlerinde 70.000 TL 

başarısızlık olduğunu düşünelim. Bu durumda başarısızlık(olumsuzluk) tutarı, anılan 

kapsamdaki iade tutarından(60.000 TL) fazla olduğundan “Ön Kontrol Raporuna” göre 

iadenin yapılması mümkün olamayacaktır. 

 

         Ancak mükellefin izahatının idare tarafından bir kısmının yeterli görüldüğünü 

düşündüğümüzde ve başarısızlığın 70.000 TL den, 30.000 TL sına düştüğünü 

varsaydığımızda, 60.000 – 30.000 = 30.000 : % 50 = 15.000 TL sının ön kontrol raporuna 

göre iadesi mümkün olacaktır. 

  

                                  Saygılarımızla 

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


