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Katma Değer Vergisi Kanunun daha önce 

yayımlanan 123 adet KDV Genel tebliği tek 

bir tebliğ çatısı altında toplanmıştır.

YENİ TEBLİĞ:

KDV Genel Uygulama Tebliği 26/04/2014 

tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak  01/05/2014 tarihi itibariyle 

yürürlüğe girmiştir.

Ali KARAKUŞ -Yeminli Mali Müşavir



ESKİ TEBLİĞLERİN DURUMU

 26.04.2014 tarihine kadar yayımlanmış 

olan 1 seri numaralı tebliğinden 123 seri 

numaralı katma değer vergisi genel 

tebliği dahil tüm tebliğler; KDV 

Uygulama Genel Tebliğinin yürürlüğe 

girdiği 1 Mayıs 2014 tarihinde 

yürürlükten kaldırılmıştır.
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KDV GENEL UYGALAMA TEBLİĞİ 

BÖLÜMLERİ

I- MÜKELLEFİYET

II- İSTİSNALAR

III- MATRAH NİSPET VE İNDİRİM

IV- KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR

V- VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ

VI- USUL HÜKÜMLERİ VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
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GENEL BAKIŞ

Mükellefiyet Konusu: Tebliğin birinci kısmında KDV tevkifatı ile ilgili 

iade uygulaması dışında eski tebliğlerdeki düzenleme ve açıklamalar 

genel itibariyle korunmuştur.

İstisnalar - /- Matrah, Nispet ve İndirim Konusu:

Tebliğin ikinci ve üçüncü kısmında eski tebliğlerdeki düzenleme ve 

açıklamalar genel itibariyle korunmuştur.

KDV İadesinde Ortak Hususlar: Tebliğin dördüncü kısmında  indirimli 

teminat uygulaması, hızlandırılmış iade sistemi ve özel esaslar ile özel 

esaslardan genel esaslara dönüş gibi konularda önemli değişlikler 

yapılmıştır.

Verginin Tarhı ve Ödenmesi-/-Usul Hükümleri ve Çeşitli hususlar:

Tebliğin beşinci ve altıncı bölümleri eski tebliğlerdeki düzenleme ve 

açıklamalar genel itibariyle korunmuştur.
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TEBLİĞDE YER ALAN YENİLİKLER

Tebliğde yer alan önemli değişiklikler 

genellikle Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinin IV-Katma Değer 

Vergisi İadesinde Ortak Hususlar

bölümünde KDV iadelerinin yerine 

getirilmesindeki usul ve esaslara ilişkin 

düzenlemeleri içeren açıklamalardır.
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TEBLİĞDE YER ALAN YENİLİKLER

A- İade Tutarının Hesabı ve İadeye Dayanak

İşlem ve Belgeler

B- İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS)

C- Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS)

D- Diğer Hususlar

E- Özel Esaslar (Kod Sistemi)
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A- İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE

DAYANAK İŞLEM VE BELGELER

 KDV iadesi talep edilebilecek tutar, iadeye ilişkin 
işlem ve belgeler, mahsuben ve nakden iade, bu 
tebliğde yer alan açıklamalar dikkate alınarak iade 
hakkı doğuran her bir işlem bakımından tebliğin 
ilgili  bölümlerindeki düzenlemelere göre 
hesaplanarak yerine getirilir.

 İadesi gereken KDV nin hesabında iade hakkı 
doğuran işlemlerin bünyesine giren ve 
indirilemeyen KDV tutarları dikkate alınır. 
Bilindiği üzere iade talep edilebilecek azami 
tutar işleme ait bedelin KDV oranını geçemez. 
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İHRACAT İŞLEMLERİNDE KDV İADESİ

İade Hakkı Doğuran İşlem Mahsuben iade Nakden İade 

İncelemesiz Limit Limit Üstü İade

Mal İhracı  (11/1-a) Limit yok 5.000
Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 

İhraç Kaydıyla Teslim(11/1-c)

Limit Yok 5.000

Teminat-YMM ve

İnceleme Raporu

DİİB Kapsamında teslim(G:17)

Hizmet İhracı  (11/1-a)

5.000 TL altı 

incelemesiz üstü 

İnceleme ve 

YMM Raporu 

veya Teminatla

Miktara bakılmaksızın 

inceleme raporu veya 

teminat

Miktara bakılmadan 

inceleme raporu 

veya teminat

Bavul Tic.-S.Bölge Fason Hiz.  

(11/1-a)
Limit yok 5.000

Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 

Yabancı Sinema Yapımcıları 

(11/1-b)
-

Miktara bakılmadan 

YMM Raporu
Miktara bakılmadan 

YMM Raporu
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Deniz Hava Demiryolu Araçlarında KDV İadesi (13md)

İade Hakkı Doğuran İşlem Mahsuben iade Nakden İade 

İncelemesiz  Limit Limit Üstü İade

Deniz Hava Demiryolu 

araclarını teslim edenler (13-a)
Limit yok 5000

Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 

Deniz Hava Demiryolu 

araçlarını imal ve inşa eden-

ettiren bunlara mal hizmet 

satanlar tadil bakım onarımını 

yapanlar (13-a)

5000 TL altı 

incelemesiz 

üzerinde 

inceleme ve 

YMM Raporu 

veya teminat

Miktara bakılmadan 

inceleme raporu veya 

teminat

Miktara bakılmadan 

inceleme raporu 

veya teminat

Liman ve Hava Meydanları 

Hizmetleri  (13-b)

5000 TL altı 

incelemesiz üstü 

İnceleme ve 

YMM Raporu 

veya Teminatla

Miktara bakılmadan 

inceleme raporu veya 

teminat

Miktara bakılmadan 

inceleme raporu 

veya teminat
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Petrol Arama Boru Hattı Teşvik Belgeli Yatırımlar ile 

KDV 13 md/ c-d-e ve 15md/ a,b bendi KDV İadesi

İade Hakkı Doğuran İşlem Mahsuben iade Nakden İade 

İncelemesiz Limit Limit Üstü İade

Petrol Arama- Boru Hattıyla taşıma 

(13-c)
Limit yok 5.000

Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 

Altın, Gümüş, Platin arama ve İşletme 

(13-c)

5000 TL altı incelemesiz 

üzerinde inceleme ve 

YMM Raporu veya 

teminat

Miktara bakılmadan 

inceleme raporu veya 

teminat

Miktara bakılmadan 

inceleme raporu veya 

teminat

Limanların ve Hava Meydanlarının 

İnşası ve yenilenmesi (13-e)

5000 TL altı incelemesiz 

üzerinde inceleme ve 

YMM Raporu veya 

teminat

Miktara bakılmadan 

inceleme raporu veya 

teminat

Miktara bakılmadan 

inceleme raporu veya 

teminat

Teşvik Belgeli yatırım malları (13-d) Limit yok 5.000
Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 

Diplomatik İstisna (15-a,b) Limit yok 5.000
Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 

BM, NATO, OECD Teslimler 

(Geçici 26)
Limit yok 5.000

Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 
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Ulusal Güvenlik, Başbakanlık, Tarım Ürünleri, Yap İşlet Devret Sağlık 

Kuruluşu İnşası, Stratejik Yatırımlar ile  İSMEP Projesi ve Engellilere 

Araç Tesliminde KDV İadesi

İade Hakkı Doğuran İşlem Mahsuben iade Nakden İade 

İncelemesiz Limit Limit Üstü İade

Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına (13-f) Limit yok 5.000
Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 

Başbakanlık Merkez Teşkilatı na 

teslimler (13-g)
Limit yok 5.000

Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 

Tarım Ürünleri Sntlerinin İlk Teslimi 

(13-ğ)
Limit yok 5.000

Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 

Yap-İşlet-Devret ile kiralama karşılığı 

sağlık kuruluşu inşaasına ilişkin teslim 

ve hizmetler (Geç.29)

Limit yok 5.000
Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 

500 Milyon Üzeri Büyük Stratejik 

Yatırımlar (Geç.30)
Limit yok 5.000

Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 

Engelli Araç-Gereç (17-4/s) Limit yok 5.000 Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 

İSMEP Proje Teslim ve Hizmetler 

(6111 Geç:16)
Limit yok 5.000

Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 
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Uluslararası Taşımacılık, Yurtdışına Çıkan Kamyon ve Tırlara Yakıt, 

Yabancı Taşımacılar, Fuar ve Sergilere Katılanlar 

İade Hakkı Doğuran İşlem Mahsuben iade Nakden İade 

İncelemesiz Limit Limit Üstü İade

Uluslararası Taşımacılık            

(14/1-a)

5.000 TL altı 

incelemesiz 

üzerinde 

inceleme ve 

YMM Raporu 

veya teminat

5.000

Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 

Yurtdışına çıkan Kamyon ve 

Tırlara Motorin Teslim

(14/1-b)

Limit Yok 5.000

Teminat- YMM ve

İnceleme Raporu 

Yabancı Taşımacılar, Fuar ve 

Sergilere Katılanlar (11/1-b)
- 1.000

inceleme raporu 

veya teminat
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İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetler (29md/2)

İade Hakkı Doğuran İşlem Mahsuben iade Nakden İade 

İncelemesiz Limit Limit Üstü İade

İndirimli Orana Tabi Teslim ve 

Hizmetler (29/2) 

Aylık Mahsup

5.000 TL altı 

incelemesiz 

üzerinde İnceleme 

ve YMM Raporu 

(Fason Tekstil 

Hariç) veya 

teminat

- -

İndirimli Orana Tabi Teslim ve 

Hizmetler (29/2) 

Yıllık Nakit veya Mahsup

5.000 TL altı 

incelemesiz (Fason 

Tekstil İnceleme 

veya Teminat) 

5.000 TL altı incelemesiz 

(Fason Tekstil İnceleme 

veya Teminat) 

Teminat- YMM 

Raporu (Fason Tekstil 

İnceleme), 

İnceleme Raporu 

İndirimli Orana Tabi Malların İhraç 

amaçlı Teslimi (29/2) Aylık 

Mahsup

Miktara 

bakılmadan 

incelemesiz ve 

ihracattan sonra 

teminatsız

İndirimli Orana Tabi Malların olduğu gibi İhraç 

Edilmek üzere DTSŞ, SDTŞ, yarıdan fazla 

Hissesi olduğu veya Kendisinin yarıdan fazla 

hissesine sahip bulunduğu şirketlere tesliminden 

doğan aylık mahsuben iadeler

Ali KARAKUŞ -Yeminli Mali Müşavir



Tevkifat Uygulamasından Doğan KDV İadeleri (9md/1)
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İade Hakkı Doğuran İşlem Mahsuben iade Nakden İade 

İncelemesiz Limit Limit Üstü İade

Hurda Metal Plastik, Cam, Atık Kağıt Limit yok 5000
Teminat- Ymm ve

İnceleme Raporu 

Pamuk Tiftik, Yün,Yapağı, Ham Post ve 

Deri

Miktara bakılmadan 

incelemesiz, teminatsız
5000

Teminat- Ymm ve

İnceleme Raporu 

Etüd plan proje temizlik, çevre 

bakım,makine araç tamir bakım yemek 

servisi org. Fason konf. Yapı denetim 

servis taşımcılığı basım baskı işgücü 

temini, Hanutçuluk

5000 TL altı incelemesiz 

üzerinde inceleme  veya 

teminat
Miktara bakılmadan inceleme raporu 

veya teminat

Yapım işleri, 5018 Tabi Kurumların 

hizmet alımı, Profesyonel spor 

külüplerine reklam,isim hakkı

5000 TL altı incelemesiz 

üzerinde YMM raporu  

veya teminat
5000

5000 TL üzeri 

YMM ve inceleme 

raporu  veya 

teminat

Külçe Metal, Metal, Plastik, Cam Kağıt, 

Ağaç ve orman ürünleri

Miktara bakılmadan 

incelemesiz, teminatsız
5000

5000 TL üzeri 

YMM ve inceleme 

raporu  veya 

teminat



B- İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI

SİSTEMİ (İTUS)1- Genel Şartlar:
a) Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde: 
1 -Vergi mükellefiyetinin bulunması,

2- Mücbir sebep sayılan haller dışında, defter ve belge ibrazından 
imtina edilmemiş olması,

3- Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajı, 
ÖTV ve KDV (tevkifat hariç) uygulamalarından her birine ait 
beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla ikiden 
fazla aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen 
beyannameler hariç),

4- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 
düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi 
tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması,

5- Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki takvim yılına 
ilişkin tam tasdik sözleşmesi bulunması.
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b) Başvuru tarihi itibarıyla;
1- KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir 
durumunun bulunmaması,

2- Ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması (vergilerin 
tecil edilmiş olması  ihlal sayılmaz).

Sertifika başvurusundan önceki, iade talebinin bulunduğu 
birbirini izleyen son 5 vergilendirme dönemi itibarıyla haklarında 
yazılmış YMM veya vergi inceleme raporlarının olumlu olması.

Yukarıda belirtilen genel şartları sağlayan Dış Ticaret Sermaye 
Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsündeki şirketlere 
başka bir şart aranmaksızın İTUS sertifikası verilir. 

4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan tarifelerdeki 
taşıtların ihracatını yapan, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 
dış ticaret sermaye şirketi niteliğindeki imalatçılarda, iade 
talebinin bulunduğu birbirini izleyen son beş vergilendirme 
dönemine ilişkin olumlu rapor şartı aranmaz.
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2- Özel Şartlar

A) İhracat İstisnası Kapsamındaki İade Talepleri Bakımından 

a) İmalatçılar ve İmalatçı-İhracatçılar:

1) İlgili sicile kayıtlı olan,

2) Ödenmiş sermayelerinin veya son bilançolarında kayıtlı 

ATİK’lerinin (gayrimenkuller hariç) amortisman düşülmeden 

önceki toplam tutarı 100.000 TL’yi (daha önce 80.000 TL idi) aşan,

3) Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi 

kıymetlere sahip olduğu kapasite raporuyla teyit edilen,
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4) İmalat işinde 20 veya daha fazla işçi çalıştıran (İşçi sayısının 

tespitinde bizzat imalat işinde çalışan işçiler dikkate alınır. Bunlar 

dışında kalan yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel 

dikkate alınmaz. Hesaplamada, ihracatın gerçekleştiği dönemden 

önceki 12 aylık ortalama esas alınır.),

b) Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Yapanlar Hariç):

Son üç takvim yılı itibarıyla yıllık 4 milyon $ (daha önce 5 milyon 

$ idi) veya son beş takvim yılı itibarıyla yıllık 2 milyon $ (daha 

önce 1 milyon $ idi) ve üzerinde ihracat yapanlar. Bu şartları 

sağladıkları tarihi takip eden yılbaşından itibaren geçerli olmak 

üzere İTUS sertifikası verilir.
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B) Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler

1. Başvuru tarihinden önce vergi dairesine verilmiş olan son yıllık 

kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer 

alan bilânçoya göre en az;

- Aktif toplamı 40.000.000 TL,

- Maddi duran varlıkları toplamı 10.000.000 TL,

- Öz sermaye tutarı 20.000.000 TL,

- Net satışları 50.000.000 TL,

2. Cari yıl dahil, başvuru tarihinden önceki takvim yılında vergi 

dairesine verilmiş muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama 

çalıştırılan kişi sayısı 50 veya daha fazla, (Hesaplamada işlemin 

gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.)

olanlara, bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa 

bir dilekçe ile başvurması halinde, başvuru tarihini izleyen 15 

gün içinde “İTUS Sertifikası” verilir.
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 3- İTUS’a göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi

 İTUS sertifikasına sahip mükelleflerin iade talepleri, 

incelemesiz iade sınırını aşan kısmının (% 8)’i (dış ticaret 

sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için %4’ü) 

kadar teminat verilmek suretiyle yerine getirilir.

 Teminat iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz 

edilecek YMM raporu ile çözülür. Bu süre içerisinde YMM 

raporu ibraz edilmemesi halinde veya mükellefin talep etmesi 

durumunda teminat vergi inceleme raporu (VİR) sonucuna 

göre çözülür.

 İTUS sertifikasının iptalini gerektiren bir neden olmadığı 

sürece, sonraki iade taleplerinde indirimli teminat 

uygulamasına devam edilecek ve YMM raporunun da yine altı 

ay içinde ibraz edilmesi istenecektir
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4- İTUS Sertifikasının İptal edilmesi

a) Özel esaslar için belirlenen koşullardan, tutarlarla ilgili olanlar 

dışındaki şartların kaybedilmesi ile belirlenen tutarlarda ve çalıştırılan 

işçi sayılarında % 25'i aşan bir azalma meydana gelmesi

b) Defter ve belgelerin Vergi Usul Kanunundaki  süreler içinde ibraz 

edilmemesi

c) Vergi borçlarını, vadesinde ödenmemesi (7 günlük bildirim süresi)

d) Mükellef hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı

belge düzenlediği veya kullandığı konusunda vergi dairesine 

“olumsuz rapor” intikal etmesi. 
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Olumsuz rapora dayanılarak yapılan tarhiyatın nihai yargı

kararları ile terkin edilmesi halinde mükellefe tekrar sertifika

verilir. Yapılan tarhiyatın nihai yargı kararları ile kısmen veya 

tamamen onaylanması halinde mükellefin sertifika alabilmesi

için ilgili bölümünde belirtilen şartları tekrar sağlaması gerekir.

Yargı kararından önce, mükellefin  gerekli şartları yerine

getirerek genel esaslara geçmesi halinde, genel esaslara tabi

Olduğu tarihten sonraki 24 ay süresince özel esaslara tabi olmayı

gerektirecek şartların ortaya çıkmaması ve ilgili bölümde

belirtilen şartları taşıması kaydıyla, 24 aylık sürenin sonunda

mükellefe tekrar sertifika verilir. Sonradan nihai yargı kararının

gelmesi halinde yukarıdaki açıklamalara göre işlem yapılır.



C- HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ (HİS)

• Bu sistemin amacı iade işlemlerinin daha süratli 
yapılmasını ve iade işlemleri için gerekli olan 
şartlardan bir kısmının HİS sertifikası 
mükellefler için talep edilmemesi anlamına 
gelmektedir

 HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade 

talepleri tutarına bakılmaksızın, teminat, VİR 

veya YMM raporu aranılmadan yerine getirilir. 
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Bu mükelleflerin nakden iade taleplerinde, ibraz 
edilen belgelere ilişkin olarak KDVİRA sistemi 
tarafından yapılan sorgulama neticesinde 
olumsuzluk tespit edilmeyen tutarlar raporun 
tamamlanma sürecini izleyen beş iş günü içinde 
iade edilir.
Olumsuzluk tespit edilen alımlara ilişkin KDV 
tutarlarının iadesi ise olumsuzlukların giderilmesi 
veya aranan şartların sağlanması kaydıyla yerine 
getirilir.

Eksiklikler 3 ay içerisinde giderilmez ise iade 
alınan dönemler incelemeye sevk edilir. 
İncelemeye sevk edilen dönemler için teminat 
verilmez ise HİS Sertifikası iptal edilir.

Ali KARAKUŞ -Yeminli Mali Müşavir



Hızlandırılmış İade Sistemi Şartları:

HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİNDE YENİ UYGULAMA

1. Başvuru tarihinden önceki son 5 takvim yılı itibarıyla vergi mükellefiyetinin 

bulunması,

2. Başvuru tarihinden önce vergi dairesine vermiş olduğu son yıllık kurumlar 

vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilançoya göre en az;

a)Aktif toplamının 200.000.000 TL,

b)Maddi duran varlıkları toplamının 50.000.000 TL,

c)Öz sermaye tutarının 100.000.000 TL,

d)Net satışlarının 250.000.000 TL, olması, Bu koşullardan üç tanesinin 

sağlanması yeterlidir.

3. Başvurudan önceki takvim yılında aylık  ortalama çalıştırılan kişi sayısının 

250 veya  daha fazla olması,
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Hızlandırılmış İade Sistemi Şartları:

HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİNDE 

YENİ UYGULAMA

4. Başvuru tarihinden önceki son 5 takvim yılı içinde;

a)Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin 

ibrazından imtina edilmemiş olması,

b)Gelir veya kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV uygulamalarından her 

birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla birden 

fazla aksatılmamış olması

c)Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya 

kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel 

esaslara dönülmüş olması,

Ali KARAKUŞ -Yeminli Mali Müşavir



Bu şartları birlikte taşıyan mükelleflerin Vergi Dairesi 

Başkanlığına /Defterdarlığa bir dilekçe ile başvurması halinde 

başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde  HİS SERTİFİKASI 

verilir. 

HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİNDE YENİ UYGULAMA

5. Başvuru tarihi itibariyle;

a) KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren 

bir durumunun bulunmaması,

b)  Ödenmesi gereken vergi borcunun olması
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Hızlandırılmış İade Sistemi Şartları:



HİS Sertifikasının İptal Nedenleri

a) Aktif toplam, Maddi Duran varlık toplamı, Öz 

sermaye Tutarı, Net satış tutarlarıyla ilgili şartları 

kaybeden mükellefler ile aylık ortalama çalıştırılan kişi 

sayısında % 25'i aşan bir azalma meydana gelmesi

b) Defter ve belgelerini 213 sayılı Kanundaki süreler 

içinde ibraz etmeyen mükelleflerin sertifikaları sürenin 

dolduğu gün iptal edilir

c) Vergi borçlarını, vadesinde ödemediği anlaşılan 

mükelleflere, vade tarihinden itibaren yedi gün içinde  

ödeme emri tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren yedi 

gün içinde söz konusu vergi borcu ödenmezse
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HİS Sertifikasının İptal Nedenleri
ç)Hakkında sahte belge veya yanıltıcı belge düzenlendiği veya 

kullandığı konusunda vergi dairesine “olumsuz rapor” intikal 

etmesi halinde, raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihten sonraki 

ve bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış iade taleplerinde 

Tebliğin bu bölüm hükümleri uygulanmaz ve sertifika iptal edilir 

d) HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinin bulunduğu 

her takvim yılında, İdare tarafından belirlenen en az bir 

vergilendirme dönemi KDV iadeleri yönünden incelenir ve bu 

inceleme ivedi olarak sonuçlandırılır

Yapılan incelemede haksız/yersiz iade aldığı anlaşılan 

mükelleflerden haksız/yersiz aldığı vergilerin, ilgili dönemde yapılan 

vergi iadelerine oranı % 5'i geçen mükelleflerin sertifikaları iptal 

edilir. 

Bu mükelleflere, raporun vergi dairesine intikal tarihinden itibaren 

(5) beş yıl süreyle tekrar sertifika verilmez.
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D- DİĞER HUSUSLAR

1- İade Hakkının indirim yoluyla kullanılması

2- Defter ve Belgelerin zayi olması durumunda iade

Defter ve belgelerin zayi olduğunu TTK/82 md uygun olarak ispat 
eden mükelleflerin iade talepleri ilgili alış ve giderlere ait KDV 
nin satıcılar tarafından ilgili dönem beyanlarına dahil edildiğinin 
ispatı ile yerine getirilir.

3- Kamuya ait kuruluşlara iade 

Kamuya ait iade talepleri belgelerin eksiksiz ibrazı üzerine 
miktara bakılmaksızın VİR ve teminat aranmadan yerine getirilir.

4- İstisna kapsamında yapılan teslim/hizmetin matrahının 
değişmesi ve düzeltme işlemi

Gerekli düzeltme yapan mükellefin vergi dairesine yazılı olarak 
müracaat edip daha öncesi iadesini aldığı tutarı iade etmesi 
halinde bu tutar ceza ve faiz uygulanmaksızın mükelleften geri 
alınır. Düzeltme işleminin yapmaması halinde ceza ve gecikme 
zammı ile birlikte aranır.
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D- DİĞER HUSUSLAR

5- İstisna Kapsamındaki işlemin gerçekleştiği dönemden sonra 
ortaya çıkan ödemeler

İstisna kapsamında  işlemi gerçekleştiren lehine meydana gelen 
ödemeler ortaya çıktıkları ilgili dönem beyannamesinde asıl 
işlemin beyan usulü doğrultusunda beyan edilir.

6- İade Taleplerinde, sadece listesi gönderilen belgelere ilişkin 
saklama ve ibraz yükümlülüğü

VUK hükümlerine göre saklanır ve ibraz edilir.

7- Yoklama ve Değerlendirme

İlk defa İade alacak olanlar da yoklama ve değerlendirme sonunda 
istenecek belgeler ile işlem yapılacaktır. Daha önce iade alanlar 
hakkında olumlu rapor olmak kaydı ile yoklama yapılmaz 

8- Kayıt Düzeni

Kayıtlarda indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre ayrı ayrı 
hesaplarda izlenecek ve bu işlemlere ilişkin vergi miktarları 
kayıtlarda ayrı ayrı gösterilecektir. 
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E- ÖZEL ESASLAR (Kod Sistemi)

Amaç:

Özel Esaslar bölümünde yer alan
düzenlemeler, iade edilecek KDV tutarının
gerçek olup olmadığının tespit edilmesi
suretiyle, Hazine’ye intikal etmemiş ve/veya
hayali olarak oluşturulmuş, gerçek bir
yüklenime dayanmayan tutarların KDV iadesi
çatısı altında yolsuz olarak iadesini önlemeyi
amaçlamaktadır
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ÖZEL ESASLAR

Belge Kavramı:

Bu Tebliğdeki Belge Kavramı YMM raporu 
ve Vergi İnceleme Raporu hariç, iadeye esas 
teşkil eden belgelerdir 

Bu belgeler, üzerinde KDV gösterilen fatura 
ve benzeri belgeler ile iade hakkı doğuran 
işlemin niteliğine göre (gümrük 
beyannamesi, istisna belgesi, yatırım teşvik 
belgesi, kıymetli maden arama ruhsatı gibi)  
iade için aranılan diğer belgelerdir 
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ÖZEL ESASLAR

Genel ve Özel Esaslarda Ortak Kavramlar:

Olumlu Rapor: Vergi incelemesine yetkili olanlar 
tarafından düzenlenen raporların (vergi inceleme 
raporu, vergi tekniği raporu, basit rapor gibi) 
mükellefin incelenen döneme ait 1 No.lu KDV 
Beyannamesi ile beyan ettiği tüm işlemlerini 
kapsayacak şekilde düzenlenmeleri ve olumlu 
olmaları kaydıyla bu kapsamda değerlendirilir. 

Olumsuz Rapor: Mükellefler hakkında SMİYB 

düzenledikleri ve/veya kullandıkları konusunda 

belirlemelerin yer aldığı vergi incelemesine yetkili 

olanlarca düzenlenen tüm raporlar (vergi inceleme 

raporu, vergi tekniği raporu, basit rapor gibi) 

"olumsuz rapor" sayılır.
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ÖZEL ESASLAR

Genel ve Özel Esaslarda Ortak Kavramlar:

Sahte Belge: 213 Sayılı V.U.K.nun 359’uncu 

maddesine göre, gerçek bir muamele veya durum 

olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belgedir

Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge: 213 Sayılı 

V.U.K.nun 359’uncu maddesine göre gerçek bir 

muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu 

muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibarıyla 

gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgedir
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ÖZEL ESASLAR

Özel Esaslara Tabi Olmayan Mükellefler:

5018 sayılı Kanun eki cetvellerde yer alan kamu 
kurum ve kuruluşları

İl özel idareleri

Köyler, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri 
birlikler, 

Döner sermayeli kuruluşlar

Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile 
kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları

Sermayelerinin (%51) veya daha fazlası yukarıda 
sayılanlara ait mükellefler
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ÖZEL ESASLAR

Özel Esaslara Tabi Mükellefler:

Haklarında düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçek 
duruma aykırı olduğuna ilişkin delil ve karineleri içeren rapor 
veya tespit bulunan aşağıdaki mükellefler iade taleplerinin 
yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabidir.

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme 
Raporu Bulunanlar

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma 
Raporu Bulunanlar

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme 
Konusunda Hakkında Tespit Bulunanlar

Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma 
Konusunda Tespit Bulunanlar 

KOD SİSTEMİ olarak tabir ettiğimiz özel esaslara dahil 
edilirler. Ali KARAKUŞ -Yeminli Mali Müşavir



ÖZEL ESASLAR

Özel Esaslara Nasıl Girilir:

1) 213 sayılı Kanunun (153/A) maddesi kapsamına giren 
mükellefler,

2) SMİYB düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında 
“olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler, ve 
bunların, raporun ait olduğu dönemdeki ortakları, kanuni 
temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler 
ile kanuni temsilcisi oldukları mükellefler,

3) Haklarında tespit bulunan mükellefler (beyanname vermeme, 
defter ve belge ibraz etmeme ve adresinde bulunamama vs.),

4) Haklarında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati 
haciz uygulanan mükellefler,(ortakları, kanuni temsilci veya 
bunların ortaklıkları hariç)

5) Kendiler hakkında bir olumsuzluk olmasa dahi bunlardan mal 
ve/veya hizmet satın alanların iade taleplerinde özel esaslar 
uygulanır.
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ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERİN İADE 

TALEPLERİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜ

213 SAYILI KANUNUN (153/A) MADDESİ KAPSAMINA GİREN 

MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİ: (Sahte Belge  
Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenler) 

İade Durumunda İade Talepleri VİR İle Yerine Getirilir. 

ÖZEL ESASLARDAN ÇIKIŞ:

1-İşlemlerin yargı kararı ile iptali,

2-Vergi inceleme raporuna bağlanarak özel esaslara alındıkları 
dönemi takip eden takvim yılı başından itibaren başkaca bir 
olumsuz rapor/tespit olmaması kaydıyla , 7 yıl geçtikten sonra
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HAKLARINDA SAHTE BELGE VEYA MİYB 

DÜZENLEME RAPORU BULUNANLAR:

İADE TALEPLERİNİN YERİNE 

GETİRİLMESİ
GENEL ESASLARA DÖNÜŞ ŞARTLARI

Sahte Belge düzenleyenler için 

İade talebinin 5 katı teminat 

karşılığında

Tarhiyatın yargı kararı ile terkini(6.1.2/a)

Ödeme veya teminat + olumlu raporun 

intikali(6.1.2/b)

Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı 

Belge Düzenleyenler için ise 

iade talebinin 4 katı teminat 

karşığı

Raporun ilgili olduğu dönem sonrası iade alacağı 

olmayanların yapılan tarhiyatları ödemeleri yada 

teminat göstermeleri şartıyla incelenmek 

istemeleri ve olumlu raporun intikali(6.1.2/c)

Teminat verilmezse münhasıran 

V.İ.R.

Özel esaslara alınan dönemi takip eden 

vergilendirme döneminden itibaren (bu süre 

içinde başka bir olumsuzluk bulunmamak 

koşuluyla) sahte belgede 5 yıl, MİYB 4 yıl 

geçmesi(6.1.2/ç)

Not: süre nedeniyle özel esaslardan çıkış vergi 

dairesince resen uygulanır.
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HAKLARINDA SAHTE BELGE VEYA MİYB 

KULLANMA  RAPORU BULUNANLAR

İADE TALEPLERİNİN 

YERİNE GETİRİLMESİ
GENEL ESASA DÖNÜŞ

Sahte Belge Kullanımları için 

İade talebinin 4 katı teminat 

karşılığında

Söz konusu sahte belgeleri indirim hesaplarından 

çıkarmak suretiyle beyanlarını 

düzeltmeleri(6.2.2/a)

Tarhiyatın yargı kararı ile terkini(6.2.2/b)

Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı 

Belge Kullanımlar için ise iade 

talebinin 3 katı teminat karşığı

Kullanma raporlarında tarhı öngörülen  vergi, ceza 

ve faizin tamamının ödenmesi veya teminat 

verilmesi(6.2.2/c)

Teminat verilmezse münhasıran 

V.İ.R

Özel esaslara alınan dönemi takip eden 

vergilendirme döneminden itibaren (bu süre içinde 

başka bir olumsuzluk bulunmamak koşuluyla)sahte 

belgede 4 yıl , MİYB 3 yıl geçmesi(6.2.2/ç)

Not: süre nedeniyle özel esaslardan çıkış vergi 

dairesince resen uygulanır
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KDV indirimlerinin Vergi İnceleme 

Raporu ile veya mükellefin düzeltme 

beyanı ile indirilecek KDV 

tutarından düşülmesi durumunda 

mükellef özel esaslara alınmaz
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HAKLARINDA SAHTE BELGE VEYA MİYB 

DÜZENLEME TESPİTİ BULUNANLAR

İADE TALEPLERİNİN YERİNE 

GETİRİLMESİ
GENEL ESASA DÖNÜŞ

Sahte Belge düzenleme 

Tespitinde İade talebinin 4 katı 

teminat karşılığında

Düzenleme tespitinin ilgili olduğu döneme ilişkin 

düzenlenecek olumlu rapor(7.1.2/a)

Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı 

Belge Düzenleme Tespitinde ise 

iade talebinin 3 katı teminat 

karşığı

Tespitin ilgili olduğu dönemden sonraki  

dönemlerde iade talebinde bulunmayan 

mükellefler için talepleri üzerine yapılan inceleme 

sonucunda olumlu raporun intikali(7.1.2/b)

Teminat verilmezse münhasıran 

V.İ.R.

Düzenleme tespitine dayalı olarak tesis edilen 

işlemin yargı kararı ile iptal edilmesi(7.1.2/c)

Özel esaslara alınan dönemi takip eden 

vergilendirme döneminden itibaren (bu süre içinde 

başka bir olumsuzluk bulunmamak koşuluyla) 4 

yıl geçmesi(7.1.2/ç)

Not: süre nedeniyle özel esaslardan çıkış vergi 

dairesince resen uygulanır
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HAKLARINDA SAHTE BELGE VEYA MİYB 

KULLANMA TESPİTİ BULUNANLAR

İADE TALEPLERİNİN YERİNE 

GETİRİLMESİ
GENEL ESASA DÖNÜŞ

Sahte Belge Kullanma tespitlerinde  

İade talebinin 3 katı teminat 

karşılığında

Yazı ile 15 günlük süre içinde söz konusu sahte 

belgelerin indirim hesaplarından çıkarmaları veya 

(ıv/e/5)bölümüne göre ispat etmeleri(7.2.2/a)

Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge 

Kullanımlar için ise iade talebinin 2 

katı teminat karşığı

İndirim ve iade konusu yapılan sahte belgenin 3 katı 

teminat gösterilmesi(7.2.2/b)

Teminat verilmezse münhasıran 

V.İ.R.

İlgili dönem veya daha sonraki bir dönemle ilgili 

inceleme sonucunda düzenlenecek olumlu raporun 

intikali(7.2.2/c)

Verilen süre içinde işlemin 

gerçekliliğini tebliğin (ıv/e/5) 

bölümüne göre ispat eden veya ilgili 

belgede yazılı KDV tutarını indirim 

hesaplarından çıkarmak suretiyle 

beyanını düzelten mükellefler özel 

esaslar kapsamına alınmaz

Özel esaslara alınan dönemi takip eden vergilendirme 

döneminden itibaren (bu süre içinde başka bir 

olumsuzluk bulunmamak koşuluyla) Sahte Belge için 3 

yıl , MİYB için 2 yıl geçmesi(7.2.2/ç) veya tespite 

dayanılarak tesis edilen işlemlerin yargı kararı ile 

terkini.

Ali KARAKUŞ -Yeminli Mali Müşavir



İADEYE ESAS DİĞER BELGELERİN SAHTE 

VEYA MİYB OLMASI

Üzerinde KDV gösterilen fatura ve belgeler 

dışında kalan ve her bir iade hakkı doğuran 

işlem için işlemin niteliğine göre ayrıca 

belirlenmiş olan belgelerin sahte veya MİYB 

olması durumunda da ilgili hakkında özel 

esaslar uygulanır.

Söz konusu belgelerin sahte olması durumunda 

((sahte belge düzenleme)), MİYB olması 

durumunda ise ((MİYB düzenleme)) fiillerine 

yönelik düzenlemeler kapsamında işlem yapılır.
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ADRESİNDE BULUNAMAMA

İADE  TALEPLERİNİN 

YERİNE GETİRİLMESİ
GENEL ESASLARA DÖNÜŞ

Bütün iade talepleri tespitin 

yapılmasından itibaren 2 

kat teminat karşılında 
Mükellef adresinin tespiti veya kendi 

başvurusuna istinaden yapılan yoklamada 

adresinde veya yeni bildirdiği adreste 

bulunması durumunda adreste bulunma 

tarihi itibariyle genel esaslar uygulanır

Teminat verilmezse 

münhasıran  V.İ.R.
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DEFTER VE BELGE İBRAZ ETMEME 

İADE   TALEPLERİNİN 

YERİNE GETİRİLMESİ
GENEL ESASLARA DÖNÜŞ

Tespitin ilgili olduğu döneme 

ilişkin iade talepleri defter ve 

belge ibraz etmedikleri müddetçe 

yerine getirilmez

Defter ve belgelerin sonradan ibraz edilmesi

Henüz sonuçlandırılmayanlarda 

dahil diğer dönemlere ait iade 

talepleri 2 kat teminat 

karşılığında

Haklarında tarh zamanaşımı öncesi dönemlere 

ilişkin olarak defter ve belge ibraz etmeme tespiti 

bulunan mükelleflerin iade talepleri tarh 

zamanaşımının dolduğu tarihten itibaren

Teminat verilmezse münhasıran 

V.İ.R.

Mücbir sebep nedeniyle ibraz edilmemesi 

durumunda özel esas uygulanmaz
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BEYANNAME VERMEME

İADE TALEPLERİNİN 

YERİNE GETİRİLMESİ
GENEL ESASLARA DÖNÜŞ

Beyanname verilmeyen 

dönemlere ilişkin iade talebinde 

bulunulması mümkün değildir

Verilmeyen beyannamelerin usulüne uygun olarak 

verilmesi

Beyanname vermedikleri 

dönemlere ilişkin iade talepleri 

münhasıran V.İ.R.

Haklarında tarh zamanaşımı öncesi dönemlere 

ilişkin olarak beyanname vermeme tespiti 

bulunan mükelleflerin iade talepleri tarh 

zamanaşımının dolduğu tarihten itibaren
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DİĞER TESPİTLER



İHTİYATİ TAHAKKUK VEYA İHTİYATİ 

HACİZ UYGULANANLAR

İADE TALEPLERİNİN 

YERİNE GETİRİLMESİ
GENEL ESASLARA DÖNÜŞ

İhtiyati tahakkuk veya ihtiyati 

haczi istenen KDV tutarı kadar 

teminat gösterilmesi

Mal alımında bulunanlar için özel esaslar 

uygulanmaz

Teminat verilmezse münhasıran 

V.İ.R.

İhtiyati tahakkuk veya ihtiyati hacze dayanak 

teşkil eden işlemler özel esaslar uygulanmasını 

gerektiren diğer işlemlerden ise tebliğin o 

işlemlere ilişkin düzenlemeleri dikkate alınır
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DİĞER TESPİTLER



ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERİN KANUNİ TEMSİLCİLERİ 

ORTAKLARI ORTAK OLDUKLARI VEYA BUNLARIN KURDUKLARI 

VEYA ORTAĞI OLDUKLARI MÜKELLEFLER İLE KANUNİ TEMSİLCİSİ 

OLDUKLARI MÜKELLEFLER

İADE TALEPLERİ: 

Haklarında Sahte Belge veya MİYB düzenlediği konusunda 
olumsuz rapor veya tespit bulunan mükelleflerle ilgili işbu 
tebliğin sahte belge veya MİYB düzenleme raporu ve tespiti 
bölümlerinde yer alan düzenlemeler hakkında da uygulanır. 

GENEL ESASLARA DÖNÜŞ: 

Özel Esaslara tabi tutulanlar hakkında düzenlenen olumlu 
raporlar, vergi dairesine intikal ettikleri tarih itibariyle genel 
esaslara dönüşü sağlar. Bu kapsamda özel esaslara tabi 
mükelleflerin, olumlu raporla genel esaslara dönmek amacıyla 
özel esaslara tabi tutulmaya başladıkları tarihten sonraki her 
hangi bir vergilendirme döneminin incelenmesini talep 
etmeleri mümkündür. 
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DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ 

MÜKELLEFLER HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT 

BULUNANLARIN KDV İADE VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜ

DURUM

İADE İŞLEMLERİNDE TEMİNAT

SAHTE 

BELGE

MİYB 

TEMİNAT

ESKİ 

UYGULAMA

TEMİNAT 

VERİLMEMESİ 

DURUMUNDA

Özel Esaslara 

Tabi Mükelleflerden

Mal/Hizmet Alımı 

Yapan Mükelleflerin

İade Durumları

İlgili Kısım 

İçin 3 Kat 

Teminat

İlgili Kısım 

İçin 2 Kat 

Teminat

Her Durumda

4 Kat Teminat

Vergi İnceleme 

Raporu Sonucuna 

Göre
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SMİYB düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflere 

ilişkin belgelerin doğruluğunun 15 gün içinde ispatlayarak ya da 

Kendilerine verilen 15 günlük süre içinde söz konusu belgeleri 

iade hesaplarından çıkararak genel esaslara dönebilirler



İŞLEM BEDELİNİN ÖDENDİĞİNİN 
BELGELENDİRİLMESİ 

KDV İade talebinde bulunan mükellef tarafından ödemeyi 
tevsik eden belge aslı veya noter onaylı örneği ile

5411 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette 
bulunan bankalar vasıtasıyla yapılan ödemeler ile

Türk Ticaret Kanununun 785 inci maddesinin (1) numaralı 
fıkrası kapsamında düzenlenen çekler ile

Kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma ait),

Noter ve Tapu Dairesinde yapılan işlemlerdeki devirler

Kamu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla

Ödemenin PTT yoluyla yapıldığı durumlarda, ödeme 
sırasında düzenlenecek belge  ile tevsik edilebilir
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TAŞIMA, YÜKLEME  V.B. İŞLEMLERİN 
YAPILDIĞINA  YÖNELİK  BELGELELER 

Mükellefler tarafından ispat edici belge olarak söz 
konusu malların işletmeye fiilen dahil olmasına ilişkin 
taşıma, yükleme, boşaltma, depolama gibi işlemlerde 
kullanılan belgeler ile tevsiki mümkündür

Bu mallara ilişkin sigorta belgesi, vergi, resim, harç 
fon gibi adlar altında ödeme yapılmış ise bu 
ödemelerin yapıldığına ilişkin belgeler işlemin 
gerçekliğini tevsikinde kullanılabilir,

İleri sürülen delillerin işlemin gerçekliğini 
göstermesi halinde özel esaslar uygulanmayacaktır
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DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ 

MÜKELLEFLER HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA 

TESPİT BULUNANLARIN 

KDV İADESİ VE GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜ

Haklarında SMİYB düzenleme tespiti dışında olumsuz 

tespit bulunanlardan yapılan alımlarda, tespit tarihinden 

sonraki dönemlere ilişkin herhangi bir belge içermeyen 

iade talepleri genel esaslara göre,

Olumsuz tespit dönemine ilişkin alış bulunması 

durumunda bunların ispatı veya iade hesabından 

çıkarılması ya da 2 kat teminat gösterilmesi halinde diğer 

kısmın iadesi genel esaslara göre yerine getirilir.

Teminat VİR sonucuna göre çözümlenir.
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GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle;

Adreslerinde bulunamama, olumsuz tespiti nedeniyle özel 

esaslar kapsamına giren mükellefler, geçerli bir adres 

bildirmeleri,

Defter ve belgelerini ibraz etmediği için özel esaslara giren 

mükellefler, defter ve belgelerini ilgili mevzuata uygun bir 

şekilde ibraz etmeleri,

Beyanname vermediği gerekçesiyle özel esaslar kapsamında 

bulunan mükellefler, verilmeyen beyannamelerini vermeleri

kaydıyla genel esaslara dönerler.
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GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

Kendisi hakkında bir olumsuzluk olmamakla birlikte 

doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri safhadan önceki 

safhalardaki mükellefler hakkında olumsuz rapor veya 

tespit olanların, müracaatlarına ve ilave bir işleme gerek 

olmaksızın Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

bağlı bulundukları vergi dairesi tarafından genel esaslara 

dönüşü sağlanır.

Alt Mükellefler Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle 

Yanıltıcı Belge Listesinden Çıkmayacaktır
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GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla özel esaslar 
kapsamında bulunan mükelleflerden; 

Aynı fiilin belli sürelerde tekrar işlenmemesi koşulu ile 
özel esaslardan çıkış imkanı getirilmektedir,

-Sahte belge düzenleme raporu olanlar 5 yıl,

-Sahte belge düzenleme tespiti olanlar 4 yıl,

-Sahte belge kullanma raporu olanlar 4 yıl,

-Sahte belge kullanma tespiti olanlar 3 yıl,

Mükellefler tarafından ilgili süreden sonra hiçbir 
müracaata gerek kalmaksızın idarece genel esaslara 
dönüşü sağlanır.
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BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 

TEŞEKKÜRLER
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