
 

1 

 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 27.06.2016  

Sayı: 2016/101        Ref: 4/101 

 

 

Konu:  

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI VERGİ DAİRELERİ 

MÜKELLEFLERİNDEN, BELLİ KRİTERLERE GÖRE SEÇİLEN MÜKELEFLERİN  

KDV İADESİ İŞLEMLERİNİN TEK YERDEN TAKİP EDİLMESİ İÇİN İKİ YENİ 

İHTİSAS VERGİ DAİRESİ KURULMUŞTUR 

 

İnternet vergi dairesinde yayınlanan duyuruda; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Katma 

Değer Vergisi iadelerinin etkinleştirilmesi, hızlandırılması, iade süreçlerinin 

standartlaştırılması, kayıt dışı mükellef sayısının azaltılması, mükelleflerin gönüllü uyum 

düzeyinin arttırılması ve Katma Değer Vergisi iadesi konusunda uzmanlaşmış personel ile 

mükelleflere daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı  

"Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü" ile "Ankara İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü” 

kurulduğu duyurulmuştur.  

 

Duyuruda açıklandığı üzere, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı vergi dairelerinde 

mükellefiyetleri bulunmakla birlikte, sadece KDV mükellefiyet kayıtları yeni kurulan bu 

vergi dairesi müdürlüklerine taşınan mükellefler, 01.07.2016 tarihinden itibaren 

(2016/Haziran dönemi itibariyle)  Katma Değer Vergisi beyannamelerini e-beyanname 

sistemi üzerinden göndermek istediklerinde, beyannamede bağlı bulunulan vergi dairesi 

alanını seçerken, “Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi dairesi kodu “ 006280” 

veya Ankara İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğünün vergi dairesi kodu “006281” (hangisinde 

KDV mükellefiyet kaydı açılmışsa) seçeneklerden uygun olanı işaretleyerek göndermeleri 

gerekecektir.   

 

Diğer taraftan, aynı mükellefler; 2016/Mayıs dönemi ve öncesi dönemlere ilişkin kanuni 

süresinden sonra verilecek KDV beyannamelerini, 2016/Mayıs dönemi ve öncesi dönemlere 

ait KDV beyannamelerine verilecek düzeltme beyannameleri ile Katma Değer Vergisi 

dışındaki tüm beyanname ve bildirimlerini, e-beyanname sisteminden göndermek 

istediklerinde, diğer yükümlülükleri yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğü 

kodunu seçerek göndermeleri gerekecektir. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp
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(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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