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Sayı : 2017 –040                                                             İstanbul,  2017  

Konu :  Vergi inceleme raporu ile alınan KDV iadesine yönelik açıklamalar yapıldı. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Sayın İlgili, 
 
 
15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama 
Tebliği’nin vergi inceleme raporu ile iade bölümünde değişiklik yapılarak, vergi inceleme raporuna 
göre yerine getirilecek iade taleplerinin kapsamı genişletilmiştir. 
 
Buna göre iadenin, teminat veya YMM raporu ile talep edilmesine karşın tespit edilen eksiklik ya da 
olumsuzlukların düzeltilmemesi halinde iade talebi vergi inceleme raporu ile yerine getirilecektir. 
 
15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 11 seri numaralı Tebliğ ile KDV Genel Uygulama 
Tebliği’nin “IV/A-6. Vergi İnceleme Raporu ile İade” başlıklı bölümünün; 
 
1.Birinci paragrafının (iii) sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sıra eklenmiştir: 

 
"Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları 
kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi" 
 
2. İkinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir: 
 
“Yukarıda dördüncü sıra kapsamında, iade talebinin incelemeye sevki Gelir İdaresi Başkanlığı veya 
Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından yapılabilir. İncelemeye sevk, ancak öncesinde 
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 halinde mümkündür. Bu kapsamda incelemeye sevk edilen iade talepleri, iadesi talep 
edilen tutarın % 120'si oranında banka teminat mektubu verilmesi halinde yerine getirilir, teminat 
vergi inceleme raporuna göre çözülür.” 
 
Buna göre, vergi inceleme raporuna göre yerine getirilecek iade taleplerinin kapsamı genişletilmiş; 
iadenin, teminat veya YMM raporu ile talep edilmesine karşın tespit edilen eksiklik ya da 
olumsuzlukların düzeltilmemesi halinde de vergi inceleme raporu ile yerine getirileceği belirtilmiştir. 
 
Teminat veya YMM raporu ile iade talep edilmesine karşın tespit edilen eksiklik ya da olumsuzlukların 
düzeltilmemesi halinde, iade talebinin incelemeye sevki Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Dairesi 
Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından yapılabilecektir. 
 
iade talebinin incelemeye sevki için; 
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- Öncesinde vergi dairelerince mükellefin iade dosyasındaki eksikliklerin veya olumsuzlukların YMM 
veya mükellef tarafından düzelttirilmesine ilişkin yazının yazılması, 
 
- Belirtilen sürede YMM veya mükellef tarafından gerekli düzeltmelerin mevzuata uygun şekilde 
yapılmaması veya olumsuzluğun giderilmemesi 
 
şartları aranacaktır. 
 
Bu kapsamda incelemeye sevk edilen iade talepleri, iadesi talep edilen tutarın % 120'si oranında 
banka teminat mektubu verilmesi halinde yerine getirilecek; teminat, vergi inceleme raporuna göre 
çözülecektir. 
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