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SİRKÜLER         İstanbul, 17.08.2016  

Sayı: 2016/142        Ref:4/142  

 

 

Konu:  

KDV İADE TALEPLERİNDEKİ EKSİKLİKLERE İLİŞKİN YAZILAR, 1 EYLÜL 

2016 TARİHİNDEN İTİBAREN E-TEBLİGAT YOLUYLA TEBLİĞ EDİLMEYE 

BAŞLANACAKTIR 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yer alan hükümler gereğince, KDV Genel Uygulama 

Tebliği ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan katma değer 

vergisi iadesi işlemlerinde, iade talebinde bulunan mükelleflerin ibraz ettikleri bilgi ve/veya 

belgelerde eksiklik bulunması halinde, bu durum iade işlemini gerçekleştiren vergi daireleri 

tarafından mükelleflere posta yoluyla tebliğ edilen bir yazı ile bildirilmektedir. 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.gib.gov.tr  internet adresinde yayınlanan duyuruda, 

Bakanlık Makamınca onaylanarak uygulanmaya başlanan “KDV İadelerinin 

Etkinleştirilmesi ve Hızlandırılması, İade Süreçlerinin Standartlaştırılması Eylem Planı” 
kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, eksiklik yazılarının e-tebligat yoluyla tebliğ 

edilmesine ilişkin gerekli hazırlıkların tamamlandığı açıklanmıştır. 

 

Mevcut uygulamada posta yoluyla tebligatı yapılan eksiklik yazıları, Vergi Usul Kanunu’nun 

107/A maddesi ve 456 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile öngörülen düzenlemeler 

çerçevesinde elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda 

tebliğ yapılabilecek olan mükelleflere ve iade talebine ilişkin olarak rapor teslim etmiş 

olan Yeminli Mali Müşavirlere 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren e-tebligat yoluyla tebliğ 

edilecektir. E-Tebligat uygulamasında, mükelleflere başvuruları sırasında bildirdikleri GSM 

(cep telefonu) numaralarına SMS (kısa mesaj) göndermek suretiyle bilgilendirme 

yapılmaktadır. 

 

Duyuruda, e-tebligat kapsamında bulunmayan mükelleflerin iade taleplerine yönelik eksiklik 

yazılarının tebliğinde ise mevcut uygulamaya devam edileceği açıklanmıştır.  
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Eksiklik yazıları bilindiği gibi Şubat 2016’dan bu yana internet vergi dairesi üzerinden 

gönderilmekte ve bu eksiklik yazılarına yine internet vergi dairesi üzerinden yanıtlar 

verilmekteydi. Konu hakkında aşağıdaki sirkülerlerimiz yayınlanmıştı: 

 

10.02.2016 tarih ve 2016/37 

30.03.2016 tarih ve 2016/66 

27.06.2016 tarih ve 2016/100 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

(*) 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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