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SİRKÜLER NO : 2001/27 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 

20 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 31 Seri Nolu Yeminli Mali 
Müşavirlik Genel Tebliği ile yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi yapan 
mükelleflere vergi iadelerinin yapılmasında bazı kolaylıklar sağlanmıştır.Tebliğde yapılan 
açıklamalar aşağıdaki özetlenmiştir.  

 
1- Yeminli Mali Müşavirlerle Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunmayan Mükelleflere 

Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile Yapılabilecek KDV İadesi 15 Milyar TL’den 60 
Milyar TL’ye Yükseltildi.  

 
a) Süresinde yeminli mali müşavir ile tam tasdik sözleşmesi yapmayan mükelleflerin 

yeminli mali müşavirlik tasdik raporu ile alabilecekleri KDV iade tutarı 15 milyar liradan 60 
milyar liraya yükseltilmiştir. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinde bu tutar 
120 milyar lira olarak uygulanacak olup, söz konusu tutarlar her yıl yeniden değerleme 
oranında artırılacaktır.  
 

b) Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara 61 nolu KDV Genel Tebliği çerçevesinde 
dövizle mal satan mükelleflere tam tasdik sözleşmesi düzenlenmiş olsa dahi Yeminli Mali 
Müşavirlik raporu ile yapılabilecek KDV iadesindeki 5 milyar liralık had 15 milyar liraya 
yükseltilmiştir. Aynı şekilde, 43 nolu KDV Genel Tebliği uyarınca Türkiye’de ikamet 
etmeyen yolculara Türk Lirası ile mal satan mükelleflere Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile 
yapılabilecek KDV iadesi tutarı da 5 milyar liradan 15 milyar liraya yükseltilmiştir. Bu 
tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır.  

 
c) Öte yandan süresinde tam tasdik sözleşmesi bulunan sektörel dış ticaret şirketlerinin 

61 nolu KDV Genel Tebliği kapsamındaki iade taleplerinde iade edilecek tutar, ortak bazında 
15 milyar liralık haddi aşamayacaktır.  
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 2- YMM ile Süresinde Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunan Mükelleflere Gelir ve 
Kurumlar Vergisi Tevkifatından Doğan Alacakları, İnceleme Raporu Aranmaksızın 
İade Edilebilecektir.  
 
 31 nolu YMM’lik Genel Tebliği ile 40 milyar liraya kadar olan tevkif yoluyla ödenen 
gelir ve kurumlar vergilerinin süresinde yeminli mali müşavir ile tam tasdik sözleşmesi yapan 
mükelleflere inceleme raporu ve teminat gerekmeden iadesine imkan sağlanmıştır.  
 
 Bilindiği gibi daha önce tevkif yoluyla ödenen vergilerin 2 milyar lirayı aşmaması 
halinde (yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde 2 milyar liranın tamamı ile kalan kısmın 
%30’u) inceleme raporsuz ve teminat mektupsuz iade edilebilmekteydi. 2 milyar lirayı aşan 
iadeler ise inceleme raporu ile yapılmaktaydı.  
 
 Tevkif yoluyla kesilen vergilerin 40 milyar lirayı aşması halinde yeminli mali 
müşavirlik raporu ile iade yapılması mümkün değildir.  
 
 Yeminli mali müşavir ile süresinde tam tasdik sözleşmesi yapmayan mükellefler 
yönünden tevkif yoluyla kesilen gelir ve kurumlar vergilerinin iadesinde yine eski hükümler 
geçerli olacaktır.  
 
 Öte yandan süresinde yeminli mali müşavir ile tam tasdik sözleşmesi düzenleyen 
mükelleflerin iadesi gereken vergi tutarı 40 milyar lirayı aşması halinde, iadenin teminat 
mektubu ile alınmak istenmesinde teminat %50 oranında eksik gösterilebilecektir.  
 
 Yeminli mali müşavirlik raporu ile iade edilen vergilerin fazla veya haksız olduğunun 
tespit edilmesi halinde iade alınan vergi aslı ile ceza ve zamlardan yeminli mali müşavirler de 
müteselsilen sorumlu olacaktır.  
 
 Söz konusu 40 milyar liralık had her yıl yeniden değerleme oranında artırılacaktır.  
 
 Saygılarımızla,  
 
 
 
 
         KANIT YEMİNLİ MALİ 
         MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ  
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