
  

   
Sirküler No  : 356/2013-16 

Sirküler Tarihi : 21.10.2013 

Konusu  : İade ve Mahsup Talep Dilekçelerinin İnternet Vergi Dairesi Üzerinden 

                            Verilmesi Zorunluluğu Hk. 

 

 

A) GİRİŞ 

  

 10 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 429 Sıra  No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 01 

Kasım 2013 tarihinden itibaren verilecek mahsup ve iade talep dilekçelerinin standart hale getirilmesi 

amacıyla internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda verilmesi uygulamasına geçilecektir. 

 

B) UYGULAMA İLE İLGİLİ ESASLAR 

 

 Mahsup ve iade dilekçeleri tebliğ ekinde yer alan formatta internet vergi dairesi üzerinden 

verilecektir. Dilekçeler mükellefler ve/veya yetki verdikleri SMMM/YMM tarafından verilebilecek 

olup, yetkilendirme veya yetki iptali bilgisi mükellef tarafından dilekçe ile vergi dairesine 

bildirilecektir. 

 

 Tebliğde yer alan uygulamadaki tüm mahsup ve iade talepleri mutlaka elektronik ortamda 

yapılacak olup sadece tebliğ ekindeki (6) numaralı örnekte yer alan diğer iade mahsup ve iade talepleri 

kağıt ortamında veya internet vergi dairesi üzerinden yapılabilecektir. 

 

 01 Kasım 2013 tarihinden itibaren yapılacak mahsup ve iade talepleri mutlaka elektronik ortamda 

verilecek olup, aynı dilekçe ile hem mahsuben hem de nakden iade talebi yapılabilecektir. Mahsup 

taleplerinde mahsuben iade, nakden iade taleplerinde ise nakden iade şartlarının aranacağı tabiidir. 

Dilekçelere eklenmesi gereken belgeler elektronik olarak eklenecek, elektronik olarak verilmesi 

mümkün olmayanlar ise vergi dairesine evrak kayıt numarası/iade dosya numarası belirtilmek suretiyle 

teslim edilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca elektronik ortamda verilmesi uygun görülen belgeler 

ayrıca kağıt ortamında vergi dairesine verilmeyecektir. (Örn: indirim ve yüklenilen KDV listeleri.) 

 

C) İADE TALEBİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA TALEPTEN VAZGEÇİLMESİ 

 

 Mahsuben ve/veya nakden iade talepleri, vergi dairesince muhasebe işlem fişi düzenlenmeden 

önce verilecek yeni bir dilekçe ile değiştirilebilecek veya iade talebinden vazgeçilebilecektir. 

Değişiklik veya vazgeçme talepleri Tebliğ ekinde yer alan 7 no.lu dilekçe ile elektronik ortamda 

yapılacaktır. Üçüncü şahısların borçlarına yönelik mahsup taleplerinin değiştirilebilmesi için üçüncü 

şahısların bu husustaki muvafakatlarının noter tasdikli olarak vergi dairesine dilekçe ekinde verilmesi 

gerektiği unutulmamalıdır.  

 

D) DİĞER HUSUSLAR 

 

 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca kullanılması öngörülen güncel mahsup/iade talep dilekçelerine 

Başkanlık internet sitesinden ulaşılabilecek olup, elektronik ortamda iade talebinde bulunmak zorunda  

olmayan mükellefler tarafından 01 Kasım 2013 tarihinden itibaren kağıt ortamında mahsup/iade 

talebinde bulunulamayacaktır. 

 Bilgilerinize sunulur. 

         Saygılarımızla, 


