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Konu :518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep 

Döneminde KDV İade Uygulaması  

 

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel 

Uygulama Tebliğinin (VI/Ç-1.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığı ile birlikte aşağıdaki 

bölüm eklenmiştir. 

Bilindiği üzere, 24/3/2020 tarihli ve 31078 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 518 

Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde 

ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda 

alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve mezkur Tebliğ ile belirlenen mükelleflerin mücbir 

sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuş ve mücbir sebep kapsamında bulunan 

mükelleflerin ilgili dönemlere ilişkin KDV beyannamelerinin verilme süresi ileri tarihe 

uzatılmıştır. 

Mücbir sebep döneminde KDV iade taleplerinin yerine getirilmesinde, bu Tebliğin muhtelif 

bölümlerinde iade türleri itibarıyla belirlenen usul ve esaslar korunmakla birlikte, 518 Sıra 

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

beyannamelerinin (uzayan) verilme tarihini takip eden aybaşına kadar yapılacak iade 

taleplerine (ATU ve ön kontrol raporuna dayalı iadeler hariç) istinaden KDVİRA sistemi 

tarafından yapılan sorgulama neticesinde üretilecek “KDV İadesi Kontrol Raporu”nda yer alan 

sonuçlar bakımından aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda işlem tesis edilmesi uygun 

görülmüştür. 

 

 Tebliğde Yer Alan Çözüm Nedir? 

Mücbir sebep hallerinden yararlanarak KDV Beyanları Temmuz ayı sonuna ertelenmiş olup, 

bunlardan mal ve hizmet alanların bu alımları ile ilgili yüklendikleri KDV’nin iadesi için 

temmuz ayı sonunun beklenecek olmasından kaynaklı öngörülen çözüm; Teminatla iade 

yapmaktır. Tebliğe göre mücbir sebepler kapsamında KDV beyanları ertelenen mükelleflerden 

alınan mal ve hizmetlerle ilgili yüklenilen KDV tutarları bu mükellefler KDV beyannamesi 

verinceye kadar teminat gösterilmek kaydıyla iade edilebilecektir. Bu kapsamda; 

 

Mahsuben İadelerde; 

KDVİRA (KDV İadesi Risk Analizi) 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; 
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• HİS (Hızlandırılmış İade Sistemi) sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu 

tutarın %12,5’i oranında, 

• İTUS (İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi) 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 

 

Nakden İadelerde; 

KDVİRA (KDV İadesi Risk Analizi) 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 (Hızlandırılmış İade Sistemi) sertifikası sahibi mükelleflerin iade taleplerinde, bu 

tutarın %30’u oranında, 

• İTUS (İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi) 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 verginin iadesi yapılacaktır. 

 

Değerlendirme 

 

Tebliğde, YMM raporu ile yapılacak nakdi iadeler için yapılması zorunlu olan karşıt inceleme 

yükümlülüğünün COVİD-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemiyor olması sorununa herhangi 

bir çözüm getirilemediği görülmektedir.  

Getirilen çözüm sadece teminat gösterebilecek finansal duruma sahip firmalar için bir alternatif 

olabilir. Özellikle teminat almanın da maliyetlerinin olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Söz konusu düzenleme ve KDV iade süreçleriyle ilgili beklentilerle ilgili diğer gelişmeleri de 

sizlere duyurmaya devam ediyor olacağız.  

Bu bültende geçen herhangi bir konuyla ilgili sorularınız için dolaylı vergiler ve KDV iadesi 

danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.  
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