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KDV İ ADESİ  Ö N KÖNTRÖL RAPÖRUNA DAYALİ İ ADE 
UYGULAMASİ 

 

 Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınladığı 24 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yeni bir iade sistemini yürürlüğe koydu. Yeni KDV iade 

sisteminin adı “KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması” olarak belirtildi. Buna 

göre; 

 

Sözü edilen uygulama işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen 

nakden iade talepleri için geçerli olacak olup bu sistemden yararlanacak mükelleflerin; 

 

 

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, 

 

d) Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin 

yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde 

düzeltilmemesi veya vergi dairelerince mükellefin iade dosyasındaki 

eksikliklerin/olumsuzlukların YMM veya mükellef tarafından düzelttirilmesine ilişkin 

yazının yazılması ve belirtilen sürede YMM veya mükellef tarafından gerekli düzeltmelerin 

mevzuata uygun şekilde yapılmaması veya olumsuzluğun giderilmemesi nedeniyle iade 

taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması, 

 

gerekmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen şartlara uygunluğu bulunan mükelleflerin, işlem türü itibariyle YMM KDV 

İadesi Tasdik Raporu ile talep ettikleri nakden iade talepleri; 

 

- Standart iade talep dilekçesi, 

- YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile 

- İade İçin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından 

sorgulanacak, 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 edilecektir. 
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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 yapılacak olup bilahare mükellefin kalan iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna 

göre yapılacaktır. 

 

Diğer taraftan, HİS (Hızlandırılmış İade Sistemi), İTUS (İndirimli Teminat Uygulaması), ATUS 

(Artırılmış Teminat Uygulaması) teminat karşılığı iade talep edildikten sonra bu iade taleplerinden 

vazgeçilerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanılması mümkün değildir. 

 

Yeni iade sistemi, mükelleflerin Ocak/2019 ve sonrasındaki KDV iade hakkı doğuran 

işlemlerinden kaynaklanan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen 

nakden iade talepleri için geçerli olacak olup 2019 öncesi dönemlere ilişkin KDV iadeleri için, yeni 

sistem geçerli olmayacaktır. 

 

Tereddüt edilen bir konu bulunması halinde müşavirliğimizle temas edilmesi önerilir. 

 

 

         Saygılarımızla, 

 

http://www.aktifymm.com/

