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Sayı   :    2019/24 

 

“KDV İADESİ ÖN KONTROL RAPORU”NA DAYALI  

İADE UYGULAMASI GETİREN TEBLİĞ YAYINLANDI  

 

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama 

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:24) yayınlandı. Anılan Tebliğ ekte sunulmaktadır. 

Tebliğde; aşağıda açıklanan şartları hâiz mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki 

işlemlerinden kaynaklanan ve YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilebilen KDV iadelerinde 

uygulanmak üzere, iade talebinin “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre olumsuzluk tespit 

edilmeyen kısmının %50’sinin on iş günü içerisinde gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyan “KDV 

İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması” hayata geçirilmesiyle ilgili açıklamalara yer 

verilmiştir. 

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

Beyannamesi verilmiş olması, 

 

 Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması, 

 

 Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin; 

 

 Özel esaslara tâbi 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, 

 

 KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve 

üçüncü paragrafı kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması.  
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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 (Hızlı İade Sitemi) ve İTUS (İndirimli Teminat Uygulama Sistemi) 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 (Artırımlı Teminat Uygulaması) ve Teminat Karşılığı İade 

uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir. HİS, İTUS, ATU ve Teminat Karşılığı İade talep 

ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması 

da mümkün değildir. 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 

 

EK:  

- KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik  

  Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:24) 
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20 Şubat 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30692 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SERİ NO: 24) 

MADDE 1 – 26/4/2014 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 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 aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

 

http://www.vizyongrubu.com/
mailto:info@vizyongrubu.com

