
                                                        
 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

               08.05.2020 

            Sirküler, 2020/31 

 

Sayın Meslektaşımız;  

 

Konu : Mücbir Sebep dönemlerinde de Mükellefler KDV İade Talebinde Bulunabileceklerdir. 

 

8.05.2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Kanunu 32 

seri no’lu Genel Tebliği ile; 

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama sonucunda üretilen kontrol raporunda, alım 

yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi 

vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen 

olumsuzluklara isabet eden kısmın iadesine yönelik düzenleme yapılmıştır. 

 

Mücbir sebep kapsamında olsun veya olmasın, mükelleflerin KDV iade talebinde 

bulunabilmeleri için, söz konusu vergiye ilişkin beyannamelerin verilmesi ve bu beyannamelerde 

iadesi talep edilen KDV tutarının gösterilmesi gerekir. 

Bu bakımdan, mücbir sebep döneminde de mükellefler ancak KDV beyannamesi vermek ve 

gerekli belgeleri vergi dairesine ibraz etmek suretiyle KDV iade talebinde bulunabilir. 

 

Yapılan düzenlemeler özetle şöyledir; 

 

Mahsuben iade talepleri; 

- KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım 

yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi 

vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen 

olumsuzluklara isabet eden kısmın mahsuben iadesi; 

- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %12,5’i oranında, 

- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %25’i oranında, 

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin YMM raporu, vergi inceleme raporu veya 

teminat aranmayan iade taleplerinde % 50’si oranında, YMM raporu, vergi inceleme raporu veya 

teminat aranan iade taleplerinde ise bu tutarın %120’si oranında 

teminat verilmesi halinde yerine getirilir. 
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Nakden iade talepleri; 

KDVİRA sistemi tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilen kontrol raporunda, alım 

yapılan mükelleflerin (alt mükellefler dahil) mücbir sebep nedeniyle KDV beyannamesi 

vermemesi ve/veya Ba-Bs bildiriminde bulunmamasından kaynaklandığı tespit edilen 

olumsuzluklara isabet eden kısmın nakden iadesi; 

- HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %30’u oranında, 

- İTUS sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %60’ı oranında, 

- HİS ve İTUS sertifikası sahibi olmayan mükelleflerin iade taleplerinde, bu tutarın %120’si 

oranında 

teminat verilmesi halinde yerine getirilir. 

 

518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan KDV 

beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihinin dolmasını müteakip bu düzenlemelerden 

yararlanılan iade taleplerine ilişkin olarak KDVİRA sistemi tarafından yeniden sorgulama 

yapılarak rapor üretilir ve mükelleflerin mücbir sebep kapsamındaki dönemlere ilişkin nakden ve 

mahsuben iade talepleri bu raporlar dikkate alınarak vergi dairelerince genel hükümler 

çerçevesinde sonuçlandırılır 

 

Söz konusu Tebliğin tam metnine aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz. 

 

https://www.gib.gov.tr/node/143656 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

              Saygılarımızla, 

    PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

                                                                                         YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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