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DUYURU 439 

 

Konu: On iş günü içinde KDV iadesi, ilave istihdama yeni teşvik hk. 

 

1. KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması 

 

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24 Seri No.lu Katma Değer 

Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; belirli şartlara haiz 

mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan ve YMM KDV İadesi 

Tasdik Raporuyla talep edilebilen KDV iadelerinde uygulanmak üzere, iade talebinin KDV 

İadesi Ön Kontrol Raporuna göre olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’sinin on iş günü 

içerisinde gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyan “KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade 

Uygulaması” hayata geçirilmesiyle ilgili aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 

 

“Aşağıdaki şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden 

kaynaklanan, Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM 

KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri; standart iade talep 

dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine 

ilişkin aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından 

sorgulanır. Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade 

talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun 

oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilir. 

a) En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV 

beyannamesi vermiş olması, 

b) Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması, 

c) Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin; 

- Özel esaslara tabi olmaması,  

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler 

sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle 

incelemeye sevk edilmemiş olması, 

- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade 

kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması, 

ç) Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve üçüncü paragrafı 

kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması.  

KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin 

tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna 

ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince 

yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Mükellefin kalan 

iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilir. 

HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkündür. Ancak bu 

uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre 

iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve teminat 

karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir. HİS, İTUS, ATU ve teminat 

karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi için bu 

uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir.” 
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2. İlave İstihdam Teşviki 

 

22.02.2019 Tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 Sayılı Kanunun 8. 

maddesi ile işgücü maliyetlerinin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla 2018 yılı içinde 

işyerinden bildirilen en düşük sigortalı sayısına ilave olarak 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri 

arasında işe alınan sigortalılar için, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle 

feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi 

feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde 

belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün 

sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın Fondan karşılanmak üzere 

işverene destek olarak ayrıca sağlanmasına yönelik aşağıdaki düzenleme yapılmıştır. 

 

“MADDE 8 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 

uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık 

ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli 

sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave 

olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç 

olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin 

çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç 

aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar 

Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene 

sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, 

ancak işverene ödenmez.”” 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

Saygı ile, 

                                                                                                ERİŞ YMM LTD ŞTİ 
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