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MDERGI/8780A.029

(Mayıs 2016 Sayı 149)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN KDV İADESİ TASDİK SÖZLEŞMELERİ,

RAPORLARI VE ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI HUSUSLAR - 1

Seyhan KANDEMİR

Universal&Partners Vergi Direktörü

Özet

3065 sayılı KDV Kanununun çeşitli maddelerine dayanılarak yapılan bazı işlemlerden kaynaklanan
KDV İadeleri, yine aynı Kanunun uygulamalarını açıklayan KDV Genel Tebliğlerine göre Yeminli Mali
Müşavir Raporu tevsikine bağlanmıştır. Söz konusu raporların düzenlenmesine ilişkin usul ve
esaslar ise 3568 sayılı SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmiştir. YMM KDV
İadesi Tasdik Sözleşmelerinin düzenlenmesi ve Raporlarının vergi dairelerine sunulmasında özellik
arz eden ve uygulamada tereddüt edilen hususlar ise bahsi geçen Tebliğlere ikincil mevzuat
mahiyetinde olan ve İdarenin yaklaşımını ortaya koyan Özelgelerle açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: tasdik, iade, rapor, inceleme.

1. Giriş

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun  
uygulamaları "SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğleri", "Vergi Beyannamelerinin Serbest
Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğler" ile "1
Sıra No.lu Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi
Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ" inde
belirlenmiştir.

Bahsi geçen mevzuatta yeminli mali müşavirlerin yapacağı tasdikin amacı, ödenmesi gereken
vergilerin veya istisna edilmesi gereken kazançların doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve
sağlamak olarak açıklanmıştır. Bu nedenle, yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek
için her türlü belgeden yararlanmak ve her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.

Tasdik işleminin, 3568 sayılı Kanuna göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve
yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı olan yeminli mali müşavirler tarafından
yapılması gerekmektedir.

Yeminli mali müşavirlerce 3065 sayılı KDV Kanunu ve 3568 sayılı Kanun uyarınca yapılacak KDV
İadesi Tasdik işlemlerinde uyulması gereken usul ve esaslar ile tasdik sözleşmesi ve tasdik
raporları ile ilgili özellik arz eden hususlar yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

2.Tasdik Hizmeti ve Tasdik Sözleşmesi

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik
Kanununun 12'nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan "Yeminli
Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik"   hükümleri uyarınca katma değer vergisi iadesi ile ilgili tasdik kapsamına
alınan konular ile usul ve esaslara ilişkin olarak yapılacak işlemler KDV Kanunu Genel Tebliğleri
hükümlerine uygun bir şekilde yapılmaktadır.
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Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin ilk fıkrasında tasdik kavramı "gerçek veya tüzel kişilerin veya
bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme ilke ve standartlarına
göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren
konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti
ve rapora bağlanması" şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 10'uncu maddesinin birinci fıkrasında getirilen zorunluluk uyarınca mükelleflerin KDV
iadesi taleplerinin tasdik raporuna istinaden yerine getirilebilmesi için YMM ile KDV iadesi tasdiki
konusunda ayrı bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

3.KDV İadesi Tasdik Sözleşmelerinde Süreler

Mükellefler ile yeminli mali müşavirler arasında imzalanacak tam tasdik sözleşmesinin ne zaman
düzenleneceği, ne kadar bir süreyi kapsayacağı veya ne zamana kadar feshedilebileceği açıkça
düzenlenmiş olmakla birlikte, KDV iadesi tasdik sözleşmelerinin düzenlenme ve fesih süreleri için
genel anlamda bir sınırlamaya gidilmemiştir. Bununla birlikte, KDV iadesi tasdik sözleşmelerinde
de sözleşmenin kapsayacağı periyot açısından bir sınırlama bulunmaktadır. Gelir İdaresi
Başkanlığının müstakar hale gelen görüşüne göre, KDV iadesi tasdik sözleşmeleri ile ilgili 3568
sayılı Kanun uygulamalarında, yeminli mali müşavirler ile mükellefler arasında bir takvim yılı
içerisinde birden fazla döneme ait KDV iade talepleri için tek bir KDV iadesi tasdik sözleşmesi
düzenlenebilmekte iken, birden fazla takvim yılına ait dönemler için, her bir takvim yılı itibarıyla
ayrı ayrı sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

Örnek: İhracatçı bir firma olan TEKSTİL A.Ş.'nin KDV iade işlemleri için YMM (A) ile 2013, 2014 ve
2015 yıllarını kapsayacak şekilde tek bir sözleşme yapmış olması durumunda bu sözleşmeye
istinaden düzenlenecek KDV iadesi tasdik raporlarının işleme konulması mümkün olmayacaktır.
TEKSTİL A.Ş.'nin KDV iade talebinin YMM raporuna istinaden yerine getirilebilmesi ancak her yıl
için ayrı ayrı sözleşme düzenlenmesi halinde mümkün olacaktır.

4.Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalanan Mükellef ile Ayrıca KDV İadesi Tasdik Sözleşmesi Düzenlenip
Düzenlenemeyeceği

KDV iade talebinde bulunan mükellef ile YMM arasında düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin
bulunuyor olması, KDV iadesi tasdik sözleşmesi düzenlenmesi zorunluluğunu ortadan
kaldırmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, tam tasdik sözleşmesi olsa dahi, KDV iade talebi için ayrıca
KDV iadesi tasdik sözleşmesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Örnek: (A) YMM ile (B) AŞ arasında 2015 yılı için 15/01/2015 tarihinde düzenlenmiş tam tasdik
sözleşmesi bulunmaktadır. 2015/Haziran dönemi ihracat teslimlerinden dolayı YMM Raporu ile iade
talebinde bulunulması halinde, 2015 yılı veya 2015/Haziran dönemi için KDV iade sözleşmesi
düzenlenmemesi durumunda bu raporla iade/mahsup talebinde bulunulamayacaktır.

5.Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunmayan Mükelleflerin KDV İade Taleplerinin Durumu

31 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği'nde YMM'ler ile süresinde akdedilmiş tam tasdik
sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin YMM tasdik raporuna istinaden talep edebilecekleri iade
tutarına iade türü bazında rakamsal hadler konulmuş ve bu hadlerin her yıl bir önceki yıl için
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması konusunda düzenleme yapılmıştır.

Diğer taraftan 457 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği    ile 2015 yılı için yeniden değerleme oranı (%
5,58) olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 01/01/2016'den geçerli olmak üzere, YMM ile süresinde düzenlenmiş tam tasdik
sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin;

- Tevkifatlı, ihracat ve ihraç kayıtlı işlemlerinden ve tam istisnalı diğer işlemlerinden doğan KDV
iade taleplerinin 473.000 TL'yi,
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- Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlar ve bavul ticareti ile ilgili KDV'nin iade
taleplerinin (tam tasdik sözleşmesi olsun veya olmasın) 124.000 TL'yi,

- İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinin 946.000 TL'yi,

aşmaması halinde iade talebi tam tasdik sözleşmesi aranmaksızın KDV iade sözleşmesi akdedilmiş
YMM tarafından düzenlenen tasdik raporuna istinaden yapılabilecektir.

6.Sözleşme Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılma Yükümlülüğü

"1 Sıra No.lu Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi
Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ"   ile
01/02/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, YMM'lerle mükellefler arasında gelir ve
kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin olarak hesap döneminin ilk ayı içinde
düzenlenmiş olan tam tasdik sözleşmelerine ilişkin bilgilerin, takip eden ayın son gününe kadar,
süresinden sonra düzenlenen sözleşmeler ile tam tasdik sözleşmesi dışındaki diğer tasdik
sözleşmelerine ilişkin bilgilerin, sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde internet
vergi dairesine YMM tarafından elektronik ortamda girilmesi zorunlu kılınmıştır.

YMM'ler tarafından vergi dairesine verilecek tasdik raporlarına söz konusu sözleşmelerin birer
örneği eklenecektir.

Yeminli mali müşavirlerce düzenlenen tasdik raporu ilgili vergi dairesine ibraz edildiğinde tasdike
konu rapora ilişkin sözleşme bilgilerinin evvelce yeminli mali müşavir tarafından elektronik
ortamda sisteme girilip girilmediğine vergi dairesince bakılacak, sözleşme bilgileri evvelce sisteme
girilmişse söz konusu tasdik raporu kabul edilecektir.

Aynı Tebliğin "Kapsam" başlıklı bölümünde, bağlı oldukları meslek odasının çalışanlar listesine
kayıtlı ve sürekli bilgi verme yükümlülüğü bulunan YMM'lerin, bu Tebliğ gereğince elektronik
ortamda internet vergi dairesine bildirimde bulunacakları bilgiler; mükellefler ile düzenlemiş
oldukları "tam tasdik (yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerinin tasdiki)
sözleşmeleri" ne ilişkin bilgiler ile KDV iadesi, özel tüketim vergisi, Ar-Ge indirimi tasdik raporu vs.
diğer sözleşme bilgileri, YMM'nin kimlik bilgileri, şirket veya ortaklık halinde faaliyette
bulunuluyorsa şirketin veya ortaklığın bilgileri ile ortakların bilgileri ve YMM'nin bürosunda veya
YMM şirketinin bürosunda çalışanlara ait bilgiler şeklinde sayılmıştır.

Tebliğ'in "Ücretlerin Bildirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı (D/1) bölümünde ise YMM'ler
tarafından gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdikine ilişkin olarak mükellefler
ile düzenlemiş oldukları tam tasdik sözleşmelerine ilişkin ücretin tam tutarının sisteme girileceği,

Tebliğ'in (III/b) bölümünde belirtilen ve tam tasdik sözleşmesi dışındaki diğer sözleşme bilgilerinin
elektronik ortamda gönderilmesi aşamasında ücret sütununun boş bırakılarak bildirimde
bulunulacağı, daha sonra düzenlenen tasdik raporunun vergi dairesince işleme konulması ve
alınması gereken ücretin miktarının belirlenmesinin mümkün hale gelmesinden itibaren 15 gün
içinde tasdik ücreti ve mükellefçe alınacak iade tutarının, internet vergi dairesine elektronik
ortamda sözleşme bilgileri içine dahil edilmek suretiyle evvelce boş bırakılan bölüme ilişkin
bilgilerin tamamlanmış olacağı açıklanmıştır.

Diğer taraftan, tam tasdik sözleşmesi ile diğer konulardaki sözleşmelerin iptal ya da feshedilmesi
durumunda söz konusu durum iptal/fesih tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde gerekçesi ile
birlikte yeminli mali müşavirler tarafından internet vergi dairesine elektronik ortamda
bildirilecektir.

7.YMM Sözleşme Bilgilerinin Elektronik Ortama Geç Aktarılması

Yukarıda açıklandığı üzere, YMM sözleşme bilgilerinin elektronik ortama girilmesi hakkında
yayımlanan 1 Seri No.lu Tebliğ'e göre, tam tasdik sözleşmesine ilişkin bilgilerin, YMM'ler tarafından
sözleşme düzenlenmesini takip eden ayın son gününe kadar; süresinden sonra düzenlenen tam
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tasdik sözleşmeleri ile KDV iadesi tasdik sözleşmelerine ilişkin bilgilerin ise, sözleşmenin
düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde internet vergi dairesine elektronik ortamda girilmesi
gerekmekte olup, bu bilgilerin internet vergi dairesi kayıtlarına geç girilmesi halinde Vergi Usul
Kanunu'nun mükerrer 355 inci maddesi hükmüne göre işlem tesis edilir. Süresinde düzenlenmekle
birlikte süresi içinde internet vergi dairesine elektronik ortamda girilmeyen sözleşmeler süresinden
sonra düzenlenen tam tasdik sözleşmeleri olarak değerlendirilir.

8.Tasdik Hizmetinin Şirket Halinde Sunulması

11 Seri No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği'nin    5'inci maddesine göre, şirket olarak
faaliyet gösteren yeminli mali müşavirlerin düzenleyecekleri sözleşmelerde, tasdik sözleşmesinin
II. bölümünde yer alan "Adı-Soyadı (Unvanı)" sütununa yeminli mali müşavirlik şirketinin unvanı
yazılacaktır.

Şirket adına düzenlenen sözleşmeye istinaden yerine getirilecek tasdik işleminin, şirket
bünyesinde faaliyet gösteren herhangi bir yeminli mali müşavir tarafından yapılması mümkün
bulunmakta olup, elektronik ortamda sözleşmeye ilişkin bildirim yapılırken tasdik işleminin şirket
adına hangi YMM tarafından yerine getirileceğinin ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.

20 Seri No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği'nin    (A/1) bölümünde, YMM'lerle gelir ve
kurumlar vergisi beyannamesi eklerinin tasdikine (tam tasdik) ilişkin sözleşme düzenlemiş bulunan
mükelleflerin KDV iadelerini YMM raporuna istinaden talep etmeleri halinde bu iadelere ait
işlemlerin tam tasdik sözleşmesi tanzim edilen YMM'ler tarafından yerine getirileceği açıklanmıştır.
Dolayısıyla yeminli mali müşavirlik hizmetinin şirket şeklinde sunulduğu durumlarda da tam tasdik
raporu ile KDV iadesi tasdik raporunun şirket bünyesinde faaliyet gösteren farklı YMM'lerce değil
aynı YMM tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Örnek: DENETİM YMM Şirketinin (A), (B) ve (C) olmak üzere 3 YMM ortağı vardır. DENETİM YMM
Şirketi, TAŞIMACILIK A.Ş. ile 2014 takvim yılı için tam tasdik sözleşmesi imzalamıştır. YMM Şirketi
adına düzenlenen söz konusu tasdik sözleşmesine ilişkin elektronik ortamda yapılan bildirimde,
tasdik hizmetinin şirket adına YMM (A) tarafından yürütüleceği beyan edilmiştir. Bu durumda,
TAŞIMACLIK A.Ş.'nin hem 2014 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdikine
ilişkin tam tasdik raporu hem de ilgili takvim yılına ilişkin KDV iade taleplerine ilişkin düzenlenecek
KDV iadesi tasdik raporunun YMM (A) tarafından düzenlenmesi gerekecektir.

9.Tasdik Hizmetinin İki YMM Tarafından Üstlenilmesi

Kişisel sorumluluğun esas olduğu tasdik müessesesinde, yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının
bir yeminli mali müşavir tarafından imzalanması ve mühürlenmesi esas olmakla birlikte, tasdik
hizmetinin bir bütün olarak iki YMM tarafından üstlenildiği durumda, tasdik sözleşmesinde her bir
YMM'nin mühür numarası ve kimlik bilgileri ile mühür ve imzalarının yer alması ve bu hususların
yer aldığı sözleşme bilgilerinin elektronik ortama girilmesi halinde iki YMM tarafından imzalanan ve
mühürlenen KDV iadesi tasdik raporlarının da işleme konulması mümkün bulunmaktadır. Aynı
şekilde, tam tasdik hizmetinin iki YMM tarafından üstlenilmesi halinde diğer tasdik raporları da her
iki YMM tarafından düzenlenecektir. Bu durumda sorumluluk her iki YMM'ye ait olacaktır.

10.İndirimli Orana Tabi İşlemlerde YMM Raporu ile İade Talebi

İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemleri nedeniyle yüklendikleri ve indirim
yoluyla telafi edemedikleri vergi, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen
yıl içerisinde (Ocak-Kasım dönemi beyannameleri ile) talep edilmesi kaydıyla nakden ya da
mahsuben iade edilebilecektir. Söz konusu iade taleplerinin 5.000 TL'yi aşmaması halinde vergi
inceleme raporu, YMM raporu veya teminat aranmaksızın; 5.000 TL ve üstündeki iade talepleri ise
vergi inceleme raporu, YMM raporu ya da teminat karşılığı yerine getirilmektedir. İade talebinin
YMM raporu ile talep edilmesi halinde, iade talebi YMM raporunun ibraz edildiği tarihte geçerlik
kazanacaktır.

10.1. Sözleşme Dönemi
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İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinde, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen
kısmın takip eden yılda YMM raporuna istinaden nakden veya mahsuben iadesi için gerekli olan
katma değer vergisi iadesi tasdik sözleşmesinin, iade talebinin gösterildiği aylık katma değer
vergisi beyannamesinin dönemini kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak indirimli orana
tabi işlemlerin gerçekleştiği takvim yılını kapsayacak şekilde düzenlenen tasdik sözleşmelerinin de
kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Örnek: İNŞAAT A.Ş. 2014 yılında gerçekleştirmiş olduğu indirimli orana tabi işlemler nedeniyle
2015/Temmuz dönemi KDV beyannamesinde iade talebinde bulunmuştur. İadenin YMM raporu
sunarak alınmak istenmesi durumunda, KDV iade sözleşmesi 2015/Temmuz ayını kapsayan bir
dönem için veya 2014/Ocak- Aralık dönemi için düzenlenmelidir.

10.2. Tam Tasdik Sözleşmesi Bulunmaması Halinde İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi

İndirimli orana tabi işlemleri dolayısıyla iade talebinde bulunan mükelleflerin yılı içinde mahsup
edilemeyip takip eden yılda tam tasdik sözleşmesi bulunmayan YMM tarafından düzenlenecek
rapora istinaden yapacağı nakden ya da mahsuben iade taleplerinde tutarın Maliye Bakanlığınca
belirlenen limiti (2015 yılı için 896.000 TL, 2016 yılı için 946.000 TL) aşması halinde, aşan
kısmının iadesinin talep edilmeyerek indirim hesaplarında muhafaza edilmesi ve bu kısmın
iadesinin talep edilmeyeceğinin vergi dairesine bir dilekçe ile bildirilmesi halinde iade taleplerinin
tam tasdik sözleşmesi bulunmayan YMM tarafından düzenlenecek rapora istinaden yerine
getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan; indirimli orana tabi işlemlerden doğan ve yılı içinde mahsup edilemeyen iade
tutarının izleyen yılda, tam tasdik sözleşmesi bulunmayan YMM'nin raporuna istinaden talep
edilmesi halinde iadesi yapılacak üst limit olarak işlemlerin gerçekleştiği yıla ilişkin belirlenen limit
değil iadenin talep edildiği yıla ilişkin belirlenen limit dikkate alınacaktır. Nakden-mahsuben iade
tutarı toplamının bu sınırın altında kalması halinde YMM raporuna istinaden iade talepleri yerine
getirilebilecektir.

11.Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kuruluşların KDV İade Talepleri

Kurumlar vergisinden muaf olan teşekküllerin  (Üniversiteler  gibi)  yeminli  mali  müşavirlerle tam
tasdik sözleşmesi düzenlemesi söz konusu olmadığından bu gibi kuruluşların KDV iade talepleri
parasal hadlerle    sınırlı olmaksızın aralarında KDV iadesine ilişkin tasdik sözleşmesi bulunan
YMM    tarafından düzenlenmiş KDV iadesi tasdik raporuna  istinaden  yerine  getirilebilecektir.

12.Geçmiş Takvim Yıllarına İlişkin İade Talepleri

29 Seri No'lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği'nin    "Süresinde Tam Tasdik Sözleşmesi
Düzenleyen Mükelleflerin Önceki Yıllara İlişkin KDV İadeleri" başlıklı (III/3) bölümünde, yeminli
mali müşavirlerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenleyen mükelleflerin KDV iade taleplerinin
bu yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporlarına dayanılarak yerine
getirilmekte olduğu, bu mükelleflerin varsa tam tasdik sözleşmesinin düzenlendiği yıldan önceki
dönemlere ilişkin KDV iadelerinin de anılan yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen tasdik
raporları ile yapılabileceği, önceki yıllarda mükellefin bir başka yeminli mali müşavir ile süresinde
tam tasdik sözleşme düzenlemiş olması ve tasdik raporunun yazılarak süresinde vergi dairesine
verilmiş olması kaydıyla (rapor teslim süresinin henüz dolmadığı durumlarda bu şart
aranmayacaktır) o döneme ilişkin iade raporlarının anılan yeminli mali müşavir tarafından
düzenlenmesinin de mümkün olduğu açıklanmıştır.

Örnek: 2014 yılı için YMM (A) ile süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenleyen bir mükellef,
2013/Haziran dönemine ilişkin KDV iadesini 2014 yılında almak istediği takdirde bu iadeye ilişkin
KDV iadesi tasdik raporu YMM (A) tarafından düzenlenebilecektir. Mükellef, 2013 yılında YMM (B)
ile süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş ve bu sözleşmeye istinaden tasdik raporu
düzenlenerek süresinde vergi dairesine teslim edilmiş ise söz konusu KDV iade raporunun YMM (B)
tarafından düzenlenmesi de mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, KDV iadesi tasdik raporu, iade
tutarına ilişkin bir üst limit söz konusu olmaksızın YMM (A) veya (B) tarafından düzenlenebilecektir.
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Geçmiş takvim yıllarında süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan, ancak cari yılda
süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin önceki takvim yıllarına
ilişkin KDV iade talepleri, cari yılda farklı bir YMM ile imzalanan KDV iadesi tasdik sözleşmesine
istinaden düzenlenen KDV iadesi tasdik raporuna göre (her yıl yeniden değerleme oranına göre
güncellenen limitler dahilinde) yerine getirilebilecektir.

Örnek: 2013 yılında YMM (C) ile düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan (X) A.Ş.'nin 2014 yılı
için herhangi bir YMM ile süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin mevcut olmaması,
ancak YMM (D) ile 2013 vergilendirme dönemleri için akdedilmiş KDV iadesi tasdik sözleşmesinin
bulunması halinde 2013 yılına ilişkin talep edilecek KDV iadelerinde YMM (D)'nin düzenleyeceği
rapora göre limitler dahilinde işlem yapılabilecektir.

Geçmiş takvim yıllarında süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunmayan, ancak cari
yılda süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin önceki takvim yıllarına
ilişkin KDV iade talepleri, herhangi bir limite bağlı olmaksızın tam tasdik sözleşmesi düzenlenen
YMM'nin düzenleyeceği KDV iadesi tasdik raporuna dayanılarak yerine getirilebilecektir.

Örnek: YATIRIM A.Ş.'nin 2013, 2014 ve 2015 yıllarında KDV Kanunu'nun (13/d) maddesi uyarınca
gerçekleştirdiği teslimleri bulunmaktadır. YATIRIM A.Ş.'nin 2013 ve 2014 yıllarda herhangi bir YMM
ile tam tasdik ve KDV İadesi tasdik sözleşmesi bulunmamaktadır. 2015 yılı için YMM (F) ile
süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan YATIRIM A.Ş.'nin 2015 yılına ilişkin iade
taleplerinin yanı sıra 2013 ve 2014 yılları KDV iadeleri de herhangi bir limite bağlı olmaksızın YMM
(F)'nin raporlarına göre yerine getirilebilecektir.

13.Kısıtlı YMM'ler Tarafından Verilen Tasdik Hizmetleri

Eleştirilere de konu olan "Düzenlediği Rapor Bakanlık Talimatı Doğrultusunda İşleme Konulacak
YMM'ler" listesine alınma işlemi, listeye alınan yeminli mali müşavirlerce düzenlenen katma değer
vergisi iadesi tasdik raporlarının işleme konulmamasını değil, sadece Gelir İdaresi Başkanlığınca
gözden geçirilmesini ifade etmektedir. Dolayısıyla bahse konu meslek mensuplarının mükelleflerle
tasdik sözleşmesi yapmalarında ve yaptıkları sözleşme konusunda tasdik raporu düzenlemelerinde
herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Kısıtlı YMM ile imzalanan denetim ve tam tasdik sözleşmesinin tek taraflı feshedilerek başka bir
YMM ile yapılan sözleşmeye istinaden rapor düzenlenmesi, fesih işleminin süresinde tesis edilmesi
ve fesih tarihinden itibaren bir ay içinde başka bir YMM ile sözleşme düzenlenmiş olmasına bağlıdır.
Aksi takdirde, süresinden sonra fesih mümkün olmadığından ilgili takvim yılına ilişkin denetim ve
tam tasdik raporunun kısıtlı YMM tarafından düzenlenmesi gerekir.

14.YMM'nin Vefatı ya da İstifa Etmesi

Vefat eden yeminli mali müşavirin sağlığında sözleşme düzenlediği firmaların söz konusu
sözleşmeleri feshederek başka bir yeminli mali müşavir ile mevzuatta belirtilen süreler dahilinde
sözleşme düzenleyebilmeleri mümkündür.

Öte yandan, vefat eden YMM'nin sağlığında düzenlemiş olduğu karşıt inceleme tutanaklarının,
sözleşme düzenlenen başka yeminli mali müşavirler tarafından kullanılması, mevzuatta yer alan
sorumluluk hükümlerinin yeni yeminli mali müşavirleri bağlayıcılığı da göz önünde bulundurulmak
suretiyle uygundur.

Örnek: HERHANGİ A.Ş. 2014 yılı KDV iade işlemleri için YMM (K) ile sözleşme imzalamıştır. YMM
(K) iade işlemleri tamamlanmadan vefat etmiştir. HERHANGİ A.Ş.,YMM (K) ile olan sözleşmesini
feshederek ilgili dönem KDV iadeleri için YMM (L) ile sözleşme imzalamıştır. Bu durumda YMM
(L)'nin düzenleyeceği KDV iadesi tasdik raporunda YMM (K) tarafından düzenlenen karşıt inceleme
tutanaklarını sorumluluk kendisine ait olmak üzere kullanması mümkün bulunmaktadır.

Şirket bünyesinde faaliyet göstermekte iken istifa vb. nedenlerle ortaklıktan ayrılan YMM
tarafından yürütülen KDV iade işlemlerine ilişkin incelemenin şirket bünyesinde faaliyet gösteren
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başka bir YMM tarafından tamamlanması, düzenlenecek KDV iadesi tasdik raporunda ortaklıktan
ayrılan YMM tarafından tanzim edilen karşıt inceleme tutanaklarının kullanılması mümkündür.

Örnek: ŞİMDİ Ltd. Şti. 2015 yılı için SONRA YMM AŞ ile süresinde tam tasdik sözleşmesi imzalamış
ve YMM şirketi adına tasdik hizmetinin YMM (T) tarafından yürütüleceği elektronik ortamda
internet vergi dairesine bildirilmiştir.

ŞİMDİ Ltd. Şti.'nin 2015 yılı KDV iade işlemlerinin YMM (T) tarafından yürütülmesi gerekmekte
olup, YMM (T)'nin şirket ortaklığından ayrılması halinde diğer ortak YMM (S)'nin KDV iade
raporunu düzenlerken YMM (T) tarafından düzenlenen karşıt inceleme tutanaklarını kullanabilmesi
mümkündür.

15.KDV İadesi Tasdik Raporlarının Vergi Dairesine Teslimi

Katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının vergi dairesine teslimine ilişkin açıklamalar 21 Seri
No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinin (C) bölümünde yer almakta olup, buna göre, yeminli
mali müşavirlerce tanzim edilen katma değer vergisi iadesi tasdik raporları ilgili vergi dairelerine
veya malmüdürlüklerine bizzat raporu düzenleyen yeminli mali müşavir tarafından kimlik ibraz
edilerek tutanak karşılığında teslim edilecektir. Tutanaklar vergi dairesi müdürü veya yardımcıları
tarafından imzalanacaktır.

16.YMM Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Damga Vergisi

Vergi dairelerine ibraz edilen YMM tasdik raporları ve ekleri üzerinde dairelerce yapılacak tetkik ve
kontroller sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de, tasdik raporuna dayanak teşkil
eden sözleşmeye ilişkin damga vergisinin ödenip ödenmediğidir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun    1'inci maddesinde, bu Kanun'a ekli (1) sayılı tabloda yazılı
kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, Damga Vergisi Kanunu'ndaki kâğıtlar teriminin, yazılıp
imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu
ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle
manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda sözü edilen "Damga Vergisine Tabi Kağıtlar" başlıklı (1) sayılı tablonun "I. Akitlerle İlgili
Kağıtlar" bölümünün (A/1) numaralı ayrımında, belli parayı ihtiva eden kağıtlardan
mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 9,48 oranında damga vergisine tabi
olduğu görülmektedir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre, vergi alacağı, vergi
kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğmaktadır.

Tam tasdik sözleşmesi dışındaki diğer sözleşmelerde, düzenlendiği anda belli bir tutarı ihtiva
etmesi durumunda bu tutar üzerinden damga vergisine tabi tutulması, belli tutar ihtiva etmemesi
durumunda ise damga vergisinin aranılmaması, ancak, YMM'lerin tasdik sözleşmelerine ilişkin
ücretin sözleşme düzenlendikten sonra belirlenmesi ve bu tutarın sözleşmeye eklenmesi halinde,
bu durumun şerh olarak kabul edilmesi ve değişikliğin yapıldığı tarih itibarıyla bu sözleşmelerin
488 sayılı Kanun'a ekli (1) sayılı tablonun (I/A-1) bölümü gereğince damga vergisine tabi
tutulması gerekmektedir.

YMM tasdik sözleşmelerine ilişkin damga vergisi açısından vergiyi doğuran olay, kural olarak
sözleşmeye istinaden düzenlenen KDV iadesi tasdik raporunun vergi dairesince işleme konularak
iade tutarına ilişkin düzeltme fişinin düzenlenmesiyle somut hale gelecek olan ücret bilgilerinin
yukarıda sözü edilen Tebliğ hükmü uyarınca sözleşmeye eklendiği aşamada meydana gelecektir.
Bu aşamaya kadar henüz doğmamış olan bir vergiye ilişkin eksiklikten söz edilemeyeceği tabiidir.

Tasdik sözleşmesinin düzenlendiği anda belli bir tutarı ihtiva etmesi durumunda damga vergisi
doğmuş olacağından bu şekilde düzenlenen bir sözleşmeye istinaden ödenmeyen damga vergisinin
mükelleften aranılması gerekmektedir. Ancak, KDV iade işlemleriyle doğrudan ilgisi olmayan bu
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hususun KDV iade sürecini etkilememesi, vergi dairelerince eksiklik yazılarına konu edilmemesi,
mükellef tarafından ödenmemiş olan söz konusu verginin KDV iade işlemleri dışında ayrıca
değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

(Devam edecek)

----------o----------

(1) 13.06.1989 tarihli ve 20194 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(2) 02.01.1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(3) 20.07.2001 tarih ve 24468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(4) ��⁄��⁄���� tarih ve 29528 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

 

(5) 06.02.2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(6) 16.12.1993 tarih ve 21790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(7) 19.02.1996 tarih ve 22559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(8) 02.03.2001 tarih ve 24334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

 

(9) 07.02.1997 tarih ve 22901 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(10) 11.07.1964 tarih ve 11751 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


