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Konu : Katma Değer Vergisi İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik              

             Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi 

 

  

27.01.2010 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığınca internet sitesinde yayımlanan 53 Seri Nolu 

Katma Değer Vergisi Sirkülerinde katma değer vergisi iade taleplerinde verilmesi gereken 

bazı bilgi ve belgelerin elektronik ortamda internet vergi dairesi üzerinden verilmesine ilişkin 

düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler ile  

KDV Kanununun; 

-(8/2) maddesi uyarınca fazla ve yersiz ödenen vergilerden, 

-(9/1) maddesi ile Maliye Bakanlığına tanınan yetki kapsamında getirilen sorumluluk 

uygulamalarından, 

-(29/2) maddesi uyarınca indirimli orana tabi işlemlerden, 

-32 nci maddesine göre de bu maddede sayılan istisna kapsamındaki işlemlerden 

 kaynaklanan KDV iade taleplerinde “indirilecek KDV listesi”, “yüklenilen KDV listesi” ve 

“satış faturaları listesi” ile iade için ibrazı istenilen durumlarda “gümrük (çıkış) 

beyannamesi listesi”nin elektronik ortamda alınması uygun görülmüştür. 

Bu itibarla, Ocak/2010 vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran 

işlemleri için geçerli olmak üzere, KDV mükellefleri bu işlemlerine yönelik iade taleplerinde, 

indirilecek KDV listeleri ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları listesini ve iade için 

ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesini internet vergi dairesi 

üzerinden göndereceklerdir. 

  

Vergi daireleri, mükelleflerin iade taleplerini, iade için gerekli belgelerin tümü ve elektronik 

ortamda alınacak olan sistem tarafından üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu” 

çerçevesinde değerlendirerek ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesinde sonuçlandıracaktır. 

KDV mükelleflerinin tamamı yukarıda belirtilen iade taleplerini bu uygulama kapsamında 

yapacaklardır. 
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Anılan Sirkülerde açıklanan, konuya ilişkin diğer hususlar ise şöyledir: 

1. Söz konusu listelere, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge 

kaydedilecektir. 

2. Aynı mükelleften yapılan alımlar belge bazında bu listelere ayrı ayrı girilecektir. 

3. İade talebine ilişkin olarak ibrazı gereken ve bu listelerin dışında kalan diğer belgeler, 

önceden olduğu gibi, vergi dairesine intikal ettirilecektir. 

4. Elektronik ortamda alınan indirilecek ve yüklenilen KDV listeleri ile satış faturaları 

listesinin ve iade için ibrazı istenilen durumlarda gümrük (çıkış) beyannamesi listesinin ayrıca 

kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır. 

5. Bu mükelleflerin iade talepleri, iade için aranılan diğer tüm belgelerin vergi dairesine ibraz 

edildiği tarih itibarıyla geçerlilik kazanacaktır. 

6. Vergi daireleri, mükelleflerin iade taleplerini iade için gerekli belgelerin tümü ve elektronik 

ortamda alınacak, sistem tarafından üretilecek KDV İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde 

değerlendirerek ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 

sonuçlandıracaktır. 

Bu listelerin doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılması 

mümkündür. 

İnternet Vergi Dairesi üzerinden listelerin oluşturulup gönderilmesi esnasında; sistem, iade 

hakkı doğuran işlem türüne bağlı olarak elektronik ortamda gönderilebilecek listelere ilişkin 

linkleri otomatik olarak ekrana getirmektedir. Buna göre, elektronik ortamda gönderilemeyen 

bütün belge / liste / tablolar eskiden olduğu gibi kağıt ortamında veya CD içerisinde iade talep 

dilekçesi ekinde vergi dairesine verilecektir. 

Ancak Ocak/2010 vergilendirme dönemi öncesi gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlere 

yönelik iade taleplerinde, düzenleme öncesindeki uygulama geçerli olacaktır. Örneğin 

Aralık/2009 dönemine ilişkin mal ihracına yönelik iade talebi olan mükellef bütün belge / liste 

/ tablolarını önceden olduğu gibi kağıt ortamında ya da CD içerisinde vergi dairesine teslim 

edecektir. 

Yine 2009 yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla 2010 yılında nakden 

iade talebinde bulunacak mükellef (iade hakkı doğuran işlem Ocak/2010 vergilendirme 

dönemi öncesi gerçekleştiği için) söz konusu iade talebine ilişkin belgeleri / listeleri / tabloları 

düzenleme öncesindeki uygulamaya göre vergi dairesine ibraz edecektir. 

2009 yılı içinde indirimli orana tabi işlemler nedeniyle aylık mahsuben iade talebinde bulunan 

ancak mahsup işlemi gerçekleşmediği için 2010 yılında nakden veya mahsuben iade talep 

eden mükellefler de düzenleme öncesindeki uygulamaya göre hareket edecektir. 

Yapılan bu düzenlemelerin yeni olması bazı eksiklik ve zorlukları da beraberinde 

getirmektedir. Örneğin, daha önceki kdv iadeleri ile ilgili uygulamaya yönelik yayımlanmış 

Tebliğlerde, yukarıda belirtilen listelerde fatura düzenleme limitinin altında kalan alımlara 

ilişkin bilgilere topluca yer verilmesi öngörülmüşken, anılan Sirkülerde;  söz konusu listelere, 



fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belgenin kaydedilmesi istenilmektedir. 

Bu husus, anılan Tebliğ düzenlemelerinde bir değişikliğe de gidilmediği halde, Tebliğ 

düzenlemesinin aksine bir isteğin Sirkülerle yapılması sonucunu doğurmakta ve işlemin 

hukukiliğini sorgulanır hale getirmektedir. Daha da önemlisi; fatura düzenleme sınırının 

altında kalan alımlarla ilgili pek çok belgenin tek tek internet ortamında kayda girilmesi 

muhasebe işlemleri ile uğraşanların üzerinde, bir nevi angarya gibi, önemli yükler 

oluşturmakta ve uzun zaman alabilmektedir.  

Bu konuda İdare tarafından farklı bir düzenlemeye gidilebilir. Ancak henüz başkaca bir 

düzenleme yapılmadığı için, iade taleplerinde yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda hareket 

edilmelidir. 
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