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YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN KDV İADESİ TASDİK SÖZLEŞMELERİ, RAPORLARI VE
ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI HUSUSLAR - 2

Seyhan KANDEMİR

Universal&Partners Vergi Direktörü

17.İşleme Konulmayacak YMM Raporları

17.1. Özel Esaslara Tabi Mükellef Hakkında Düzenlenmiş YMM Raporları

Katma Değer Vergisi iade taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve
esaslar KDV Genel Uygulama Tebliği'nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

34 Seri No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği'nin    (A.2) bölümünde, iade talepleri genel
esaslara göre değerlendirilmesi gereken mükelleflerin taleplerinin yeminli mali müşavir tasdik
raporu ile yerine getirilebileceği, iade talepleri özel esaslara göre değerlendirilmesi gereken
mükelleflerin ise taleplerinin yeminli mali müşavir tasdik raporu ile yerine getirilmesinin mümkün
bulunmadığı açıklanmıştır. Bu itibarla, özel esaslara tabi mükellefler hakkında YMM'ler tarafından
KDV iadesi tasdik raporu düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Dolayısıyla KDV iade talebi olan ve özel esaslarda yer alan bir mükellef hakkında yeminli mali
müşavirlerce düzenlenmiş KDV iadesi tasdik raporunun vergi dairesine intikali halinde bu rapor
işleme konulmayacaktır.

17.2. Alt Firmalar Hakkında Olumsuzluk Bulunan YMM Raporları

Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan ancak, alt firması veya daha alt
mükellefler hakkında olumsuzluk bulunan mükelleflerin iade taleplerine ilişkin YMM'ler tarafından
KDV iadesi tasdik raporu düzenlenebilmesi mümkündür.

20 Seri No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği'nin    "Vergi Dairelerince Yapılacak İşlemler"
başlıklı (A/10) bölümünde yapılan açıklamalara göre, YMM KDV iadesi tasdik raporları, katma
değer vergisi iadesi talebinde bulunan mükellef ya da mükellefe mal ve hizmet tesliminde bulunan
alt mükelleflerin kayıtlarının ve teslimlerinin gerçeği yansıtmadığı, adreslerinde bulunamadığı,
sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemesi veya kullanılması organizasyonunda
yer aldıkları ve benzeri  hususların tespiti halinde işleme konulmayacak, bu tespitlerin dışındaki bir
nedenle işleme  konulmaktan  imtina  edilmeyecektir.

Tebliğdeki "işleme konulmayacak" ifadesinden kasıt; kendisi hakkında herhangi bir olumsuzluk
bulunmayan ancak alt firmalarında söz konusu olumsuzluklar bulunan firmalar hakkında hiçbir
suretle rapor düzenlenemeyecek olması değildir. Bu durumda bulunan mükellefler hakkında
düzenlenen raporların, KDV Genel Uygulama Tebliğinde sayılan genel esaslara dönüş şartları
sağlanmak suretiyle işleme konulması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, YMM tasdik raporlarına istinaden yapılacak işlemlerde tereddüt hasıl olduğu ya da
incelenmesinin talep edildiği durumlarda, söz konusu tasdik raporlarının vergi dairelerince bağlı
bulunduğu Başkanlığa/Defterdarlığa yazı ekinde gönderilmesi ve alınacak cevaba göre işlem tesis
edilmesi gerekmektedir.

18.YMM Tasdik Raporlarının Geri Çekilmek İstenilmesi
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Yeminli mali müşavirlerce düzenlenerek ilgili vergi dairesine ibraz edilmiş olan tasdik raporları
üzerinde vergi dairesi tarafından herhangi bir tespit ya da işlem yapılmadan önce tasdik raporunu
düzenleyen yeminli mali müşavirin raporun işleme konulmaması ya da kendisine iade edilmesini
talep etmesi halinde, YMM'nin bu talebinin yerine getirilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.
Ancak söz konusu tasdik raporunun bir kez idarenin ıttılaına girmiş olması ve daha sonra verilecek
raporla gerektiğinde karşılaştırma yapılabilmesini sağlamak amacıyla raporun her iki nüshasının
değil, bir nüshasının YMM'ye iade edilmesi, diğer nüshasının vergi dairesinde saklanması
gerekmektedir.

19.Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu

Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. 3568 sayılı Kanunun
12'nci maddesi hükmü uyarınca yaptıkları tasdik işlemi gerçeğe aykırı olan yeminli mali müşavirler,
tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan
mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

Aynı Kanun'un "Disiplin Cezaları" başlıklı 48'inci maddesinde ise, mesleğin vakar ve onuruna aykırı
fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut da
görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında, muhasebe
ve müşavirlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile durumun niteliğine ve ağırlık
derecesine göre disiplin cezaları verileceği hükme bağlanmıştır.

Bu anlamda, yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenerek vergi dairesine ibraz edilen tasdik
raporları üzerinde yapılan kontrol ve araştırmalar sonucunda yeminli mali müşavirin tasdik
yetkisini ilgili mevzuata uygun şekilde kullanmadığına ilişkin belirlemelerin yapılması halinde, söz
konusu tasdik raporunun ilgili yeminli mali müşavire iade edilmesi mümkün bulunmamakta olup,
tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan
mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Tasdik raporları üzerine vergi
dairelerince işlem tesis edilmemiş olması dolayısıyla vergi ziyaı meydana gelmemiş olması, tasdik
yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullanmış olan yeminli mali müşavirin disiplin sorumluluğunu
ortadan kaldırmayacaktır.

Müşterek ve müteselsil sorumluluğu vergi denetim elemanlarınca yapılacak inceleme sonucunda
vergi inceleme raporu ile tespit edilen yeminli mali müşavirler nezdinde yapılacak takibat, vergi ve
ceza tahakkukunun kesinleşmesinden sonra başlatılacak olup, vergi dairelerince yapılacak takibat
tahakkuku kesinleşen vergi ve cezaların tahsiline yönelik olacaktır. Yeminli mali müşavirlerin
müştereken ve müteselsilen sorumluluğu kapsamında haklarında başlanılan takibata asıl
mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesince düzenlenen ödeme emrinin ilgili YMM'nin bağlı olduğu
vergi dairesine gönderilmesi suretiyle başlanılır.

Düzenlenen Yeminli Mali Müşavirlik KDV İadesi Tasdik Raporlarının ilgili mevzuat çerçevesinde
düzenlenmediğinin tespit edilmesi halinde konunun incelemeye sevk edilmesi de mümkün
bulunduğundan, düzenlenecek vergi inceleme raporunda,
YMM  hakkında  disiplin  kovuşturması  yapılmasının istenilmesi halinde disiplin hükümlerinin
uygulanması için konu Gelir İdaresi Bakanlığınca, yeminli mali müşavirin bağlı bulunduğu Odaya
intikal ettirilmektedir.

Öte yandan iade talebinde bulunan mükellefle ilgili vergi incelenmesinin talep edildiği durumlarda
söz konusu mükellefin ilgili dönem hesapları vergi incelemesi tamamlanmadan, inceleme dönemi
ve inceleme kapsamındaki konularla ilgili olarak yeminli mali müşavirlik tasdik sözleşmesi ve
tasdik raporu düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

20.Karşıt İncelemelere İlişkin Düzenlemeler

"Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik"in (4/2) nci maddesinde "tasdike esas alınan denetleme ilke ve
standartları ile muhasebe ilke ve standartları, mevzuat hükümleri ve genel kabul görmüş
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muhasebe ilkeleri göz
önüne  alınarak  Bakanlıkça  hazırlanan  tebliğlerle  belirlenir."  ifadesine  yer  verilmiştir.

Ayrıca, söz konusu yönetmeliğin 14 üncü maddesinde, yeminli mali müşavirlerin tasdik konusu ve
kapsamı ile ilgili yeterli miktarda güvenilir kanıtları toplamak zorunda oldukları belirtilmiş "denetim
teknikleri" başlıklı 15 inci maddesinin (d) bendinde ise işletme kayıtlarında yer alan hususların ilgili
üçüncü şahıslar nezdindeki defter ve belgeler üzerinde araştırılarak tespit edilmesi de denetim
teknikleri arasında sayılmıştır.

Öte yandan, 213 sayılı VUK'un 256 ncı maddesinde; "Geçen maddelerde yazılı gerçek ve tüzel
kişiler ile mükerrer 257 nci madde ile getirilen zorunluluklara tabi olanlar, muhafaza etmek
zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere
ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu
kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza
süresi içerisinde yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek
zorundadırlar. Bu zorunluluk Maliye Bakanlığınca belirlenecek usule uygun olarak, tasdike konu
hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve
işlemlere doğrudan ya da silsile yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla
yeminli mali müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm ile yeminli mali müşavirler iadeye konu işlemlerle ilgili tasdik işlemlerinde, mükelleflerin
tasdik kapsamına giren işlemlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespitini, ilgili üçüncü kişiler
nezdindeki defter ve belgeler üzerinden araştırma yapmak suretiyle bu konudaki yetkilerini
kullanabilecekler ve uygulayacakları bu denetim tekniği ile yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

27 Seri No'lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinin    "II/5- Karşıt İnceleme Yapılmasının
Zorunlu Olmadığı Haller" başlıklı maddesinde; "KDV hariç tutarı 2 milyar lirayı aşmayan belgeler
için karşıt inceleme yapılması zorunlu değildir. Ancak, bir aylık dönemde bir mükelleften alınan mal
ve hizmet alımlarının toplamının 6 milyar lirayı aşması halinde anılan mükellef nezdinde karşıt
inceleme yapılması gerekir. Bununla birlikte, KDV iadesi tasdik işlemlerinde indirilecek KDV'nin %
80 veya daha fazlasına tekabül eden mal ve hizmet alımları ile ilgili karşıt incelemelerin yapılması
zorunludur." hükmü ile karşıt incelemesine konu belgeler için tutar ve inceleme oranı konuları
düzenlenmiştir.

Yine aynı tebliğin "II/2- Karşıt İncelemelerde Uyulacak Esaslar" maddesinde; "Karşıt incelemede
amaç tasdike konu işlemin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Örneğin, KDV
iadesi işlemlerinde karşıt incelemenin amacı, iade ya da mahsup edilecek KDV tutarını doğru
olarak belirlemek '.." hükmüne yer verilmiştir.

29 Seri No'lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinin "II/1- Karşıt İnceleme Yapılmasının
Zorunlu Olmadığı Haller" başlıklı maddesinde ise;

"27 sıra no'lu Tebliğin II/5 bölümünde, KDV hariç tutarı 2 milyar lirayı aşmayan belgeler için karşıt
inceleme yapılmasının zorunlu olmadığı belirtildikten sonra KDV iadesi tasdik işlemlerinde
indirilecek KDV'nin % 80 veya daha fazlasına tekabül eden mal ve hizmet alımları ile ilgili karşıt
incelemelerin yapılmasının zorunlu olduğu, Karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan
tutar anılan Tebliğin II/5 bölümü hükmü uyarınca 01.01. 2001 tarihinden itibaren düzenlenen
belgeler için, 3 milyar 120 milyon (2016 belgeleri için 25.000,00.-TL) olarak uygulanacaktır.

İndirilecek KDV'nin üçte biri veya daha fazlasının karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında
bırakılan mal ve hizmet alımlarından kaynaklandığı hallerde karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı
dışında bırakılan mal ve hizmet alımları ile ilgili indirilecek KDV'nin yarısına tekabül eden mal ve
hizmet alımları ile ilgili karşıt inceleme yapılması yeterli olacaktır. Bu durumda karşıt inceleme
kapsamındaki mal ve hizmet alımlarına ilişkin karşıt incelemelerle % 80 oranının sağlanması ile
yetinilmesi mümkün bulunmaktadır. Şu kadar ki, karşıt inceleme kapsamında bulunan mal ve
hizmet alımları tutarı ile % 80 oranına ulaşılamadığı hallerde bu oranın sağlanıp sağlanmadığı
dikkate alınmayacaktır.
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''''..

Öte yandan katma değer vergisi iadesi talebinde bulunan mükelleflerin beyannamelerinde yer alan
iade edilecek katma değer vergisinin iadenin talep edildiği dönemden önceki dönemlerden de
kaynaklanması halinde karşıt incelemelerin bu tutarları da kapsayacak şekilde yapılması
zorunludur." denilmektedir.

Yine aynı tebliğin "II/2- Karşıt İnceleme Tutanakları" maddesinde; "Öte yandan, karşıt inceleme ve
teyit tutanaklarının tasdik raporuna eklenmesi konusundaki düzenlemeler 20 ve 27 sıra no'lu
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
Genel Tebliğleri ile yapılmıştır. Buna göre, tutanak sayısının fazla olduğu hallerde sırasıyla en
yüksek mal ya da hizmet alımlarına ilişkin 10 tutanağın rapora eklenmesi yeterli olacaktır. Tutanak
sayısının 10 tutanaktan az olduğu hallerde mevcut karşıt inceleme ve teyit tutanaklarının tasdik
raporuna eklenmesinin yeterli olacağı tabiidir. Karşıt inceleme ve teyit tutanaklarının asıllarının
tasdik raporuna eklenmesi gerekir. Tutanak asıllarının başka tasdik raporlarına eklenmesi ve
benzeri bir nedenle yeterli olmadığı hallerde onaylı örnekleri kullanılacaktır." şeklinde açıklama
yapılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen genel tebliğlerdeki karşıt inceleme sınırları dikkate alınmak suretiyle KDV
iadesi tasdik raporlarında yapılması gereken karşıt incelemelerde % 80 oranına ulaşılması yeterli
olduğu gibi kalan % 20'lik kısım içerisinde belli miktarı aşması nedeniyle karşıt inceleme yapılması
zorunluluğu bulunan belgelerin olması halinde sorumluluğun karşıt incelemeyi yapan YMM'ye ait
olmak üzere % 80'lik oran ile yetinilmesi mümkün bulunmaktadır. 3568 sayılı Kanun ve ilgili
mevzuatta, karşıt incelemede % 80 oranının hesabında yüksek tutarlı faturalardan düşük tutarlı
faturalara doğru bir sıra izlenmesi gerektiği yönünde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

37 Seri No'lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde, parasal hadlerin her yıl bir önceki yıl
için belirtilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

21.KDV İadesi İşlemlerinde Yeminli Mali Müşavirlerce Yapılması Gereken Araştırmalar

Katma Değer Vergisi iade taleplerinin incelenmesinde yeminli mali müşavirler, sadece iadesi talep
edilen değil, ilgili dönem beyannamelerinde yer alan (hesaplanan ve indirilecek) katma değer
vergisi tutarlarının doğruluğunu da araştıracak ve buna ilişkin olarak raporda gerekli açıklamaları
yapacaklardır.

Yeminli mali müşavirlerce yapılacak katma değer vergisi iade incelemelerinde, iade konusu
tutarların doğrululuğunun saptanabilmesi açısından, incelenen firmanın iadeye konu olan mal
alışlarının ve satışlarının gerçek olup olmadığı, imalatçılarda ise katma değer vergisi iadesine konu
olan malların imalatçı tarafından üretilebilecek bir kapasiteye sahip bulunup bulunmadığı, her türlü
inceleme teknikleriyle tespit edilecektir.

Yeminli mali müşavirlerin katma değer vergisi iade ve mahsup incelemesi sonucunda
düzenleyecekleri tasdik raporlarında, mal hareketlerinin veya mal imalatının gerçek olduğu ve
ihracatın gerçekleştirilmiş olduğu hususları tespit ve ispat edilmiş olmalıdır.

Bu hususta yeminli mali müşavirler tarafından yapılacak tasdik işlemleri sırasında;

- Mal hareketlerinin izlenmesinde alış ve satış faturaları yanında sevk irsaliyelerinden, nakliyat
giderleri ile ilgili faturalardan ve benzeri belgelerden yararlanılacaktır,

- Mal bedelinin ödenmesi ile ilgili nakit akımı izlenecektir. Mal bedeli ödenmemiş ise borç-alacak
ilişkisi irdelenecek; buna ilişkin senet vb. belgelerin varlığı tespit edilecektir,

- İmalatçılarda, malın miktarı yönünden, kapasite raporu ve harcanan enerji miktarı gibi veriler
kullanılarak, üretim kapasitesi ile üretim, analitik inceleme yöntemleriyle karşılaştırılacaktır,
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Yeminli mali müşavir tasdik raporlarının sonuç bölümünde fiili durum ile muhasebe kayıtlarının
uygun olup olmadığı yapılan işlemlerin, kayıtların ve beyannamelerin mevzuata uygun olup
olmadığı, iadesi istenen katma değer vergisinin iade edilip edilmeyeceği veya ne kadarlık kısmın
iade edilmesi gerektiği mutlaka belirtilecektir.

Rapor içeriği itibariyle rapor dispozisyonunda asgari ölçüde yer alması gereken aşağıdaki hususlara
raporun "III- Hesap İncelemeleri" bölümü içerisinde değerlendirilmek suretiyle yer verilir.

- İadeye konu mal alış ve satış faturalarının gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı; bunların ilgili
sevk irsaliyeleri, nakliyat giderleri ile ilgili faturaları ve benzeri belgelerle karşılaştırılarak mal
hareketlerinin izlenmesi, bu belgelerde yer alan bilgilerin karşılaştırılarak tutarların doğruluğunun
ve gerçekliğinin belirtilmesi,

- İadeye konu mal alış ve satış bedellerinin nakit akımı izlemek suretiyle doğrulanması, nakit
ödemelerinin ve borç-alacak ilişkilerinin usulüne uygun belgelerle irdelenerek doğruluğunun ve
gerçekliğinin tespit edilmesi,

- İmalatçılarda, üretimin analitik inceleme yöntemleri kullanılmak suretiyle, imalatta yapılan her
türlü sarfiyattan yararlanılarak üretim kapasitesi ile karşılaştırılması bu yönden mamul mal
miktarının test edilmesi,

- İhracat iadelerinde ihracat fatura bilgilerinin, gümrük çıkış beyannamelerinde yer alan bilgilerle
mukayese edilmesi ile miktar ve fiyat yönünden uygunluk sağlanması,

- Belgelerin hukuki geçerliliği ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu sağlanan ihracat sonucunda
iade veya mahsup edilmesi gereken verginin miktarının hesaplanması ile ilgili tüm veriler ve
hesaplamaların yapılması, ilgili dönem katma değer vergisi beyannamelerinde yer alan bilgilere
uygunluğunun ortaya konması,

- İncelemenin sağlıklı ve amacına uygun sonuçlandırılabilmesi için gerekli olabilecek diğer
konuların da irdelenmesi,

Katma değer vergisi iadesi tasdik raporları, 3568 sayılı Kanun Tebliğlerinin ekinde yer alan rapor
kapağı örneği ile rapor dispozisyonuna uygun olarak ve raporlarda bulunması gereken asgari
bilgileri içerecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Tebliğlerde istenilen belgeler ve yeminli mali
müşavirin gerekli gördüğü diğer belgeler ve inceleme kanıtları raporun eklerini oluşturur.

İade hakkı doğuran işlemler için Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporları'nın "III-Hesap
İncelemeleri" bölümünde asgari ölçüde yer alması gereken bilgiler konusunda belirleme
yapılmadığı durumlarda ilgili KDV Genel Tebliğlerinde belirtilen iade ile ilgili esaslar, ilgili rapor
dispozisyonunun "III-Hesap İncelemeleri" bölümünde değerlendirilecektir.

22.İade Miktarında Düzeltme

Yeminli mali müşavirlerin katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarında yeminli mali müşavirlerin
incelemesi sonucu ortaya çıkan ve iadesi gereken katma değer vergisi ile mükellefçe beyan edilen
ve iade edilmesi istenen katma değer vergisi arasında fark olduğu takdirde, yeminli mali müşavirin
tasdik raporundaki iadesi gereken katma değer vergisi tutarı esas alınır.

Maddi hatalardan veya hesap hatalarından kaynaklananlar dışında;

- Katma değer vergisi iadesini talep eden mükellefe, mal veya hizmet teslim eden mükellef ya da
mükelleflerin bulunamadığı veya kendisine ulaşılamadığı,

- Bu mükelleflerin defter ve belgelerinin yeminli mali müşavirlerce temin edilemediği,

- Alt mükelleflerin kullandıkları belgelerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığı konusunda
tereddütler bulunduğu,
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- Katma değer vergisi iadesini talep eden mükellef adına düzenlenen belgelerin gerçeği
yansıtmalarına rağmen, alt firmalarca bu belgelerde yer alan tutarların ilgili dönem
beyannamesine aktarılmadığı veya eksik aktarıldığı,

- Alt firma ya da firmaların, sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi
veya kullanılması organizasyonunda yer aldıklarının yeminli mali müşavirlerce tespit edildiği veya
bu yönde tereddütler bulunduğu,

gibi nedenlerle yeminli mali müşavirler, talep edilen katma değer vergisi iadesi miktarında indirim
yapabilirler. Böyle hallerde vergi daireleri, indirimden sonra kalan tutar üzerinden katma değer
vergisi iadesini gerçekleştireceklerdir. Katma değer vergisi iadesi talep eden mükellef adına belge
düzenleyen ancak bu belgelerde yer alan katma değer vergisi yeminli mali müşavir tarafından
yukarıdaki nedenlerle kabul edilmeyen alt firmanın yeminli mali müşavirle tam tasdik düzenlemiş
olması halinde, söz konusu tasdik raporları ile ilgili işlemler vergi dairelerince, indirim yapıldığı
hususu da belirtilerek Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecektir. Söz konusu alt firmalar yeminli mali
müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi düzenlememiş iseler, yeminli mali müşavirlik tasdik raporunda
katma değer vergisi iadesi yeminli mali müşavirlerce dikkate alınmayan bu mükelleflerle ilgili
hususlar vergi incelemesine sevk edilecektir. Bu alt firmaların yeminli mali müşavirlerle tam tasdik
sözleşmesi düzenleyip düzenlemedikleri katma değer vergisi iadesi tasdik raporunda ayrıca
belirtilecektir.

Tasdik hizmeti verilen mükellefin alt mükelleflerine ulaşılamadığı durumlarda, bu mükelleflerin tam
tasdik sözleşmesi düzenleyip düzenlemediklerinin bağlı bulundukları ilgili vergi dairelerinden tespit
edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yeminli mali müşavirlik tasdik raporunda iadesi öngörülen tutar ile mükellefçe iadesi talep edilen
tutar arasında yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı bir fark ortaya çıkması ve bu nedenle tasdik
raporu doğrultusunda mükelleflerce düzeltme beyannamesi verilmesi gereken durumlarda,
düzeltme beyannamelerinde yer alan hususlar vergi dairelerince ayrıca incelemeye sevk
edilmeyecektir.

23.Gümrük Beyannamesinin Gerçek Olup Olmadığının Tespiti

Yeminli mali müşavirler ihracat kaynaklı iade taleplerinde, iadesi talep edilen katma değer vergisi
ile ilgili Gümrük Beyannamesinin doğruluğundan ve ihraç edilen mal ve hizmetlerle ilgili
faturaların, gümrük beyannamesine uygun olmasından sorumludurlar. Yeminli mali müşavirler,
gümrük beyannamelerinin gerçekliğini tespitte herhangi bir şekil şartına bağlı
olmayacaklardır.  Gümrük beyannamesinin gerçeği yansıttığına ilişkin tespitlerini raporlarında
açıkça belirteceklerdir. Gümrük beyannamesinin aslı veya noter, gümrük idaresi ya da yeminli mali
müşavirce onaylı örneğinin rapora eklenmediği durumlarda, beyannamelerin aslı veya örneği
yerine bunların listesinin verilmesi de yeterlidir. Bu takdirde listede beyannamenin tarihi, sayısı,
ihraç edilen malın cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, imalatçının adı-
soyadı veya unvanı, beyannamenin kapanış tarihine yer verilir. Gümrük beyannamelerinin yerine
liste veren mükelleflerin iade taleplerinin değerlendirilmesi sırasında listelerde yer alan bilgilerde
eksiklik bulunması veya tereddüt edilen durumlarda gümrük beyannamelerinin aslının veya
örneğinin istenebileceği tabiidir.

24.Aynı Mükellefe İlişkin Değişmeyen Bilgilerin Müteakip Raporlarda Tekrarlanmaması

Aynı mükellefle ilgili olarak, aynı yılda aynı yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen ve aynı
vergi dairesine verilen müteakip katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarının, "Genel Bilgi"
bölümünde yer alan ve değişmeyen aşağıdaki belgelerin ve bilgilerin rapora eklenmesine veya
bunlara raporda yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.

- Bilanço ve Gelir Tablosu

- Kapasite Raporu
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- İmza Sirküleri

- Sanayi Sicil Belgesi

- Nüfus Cüzdan Sureti

- İkametgah İlmuhaberi

Söz konusu bilgi ve belgelerde değişiklik yok ise bu bilgi ve belgelerin yer aldığı raporun tarih ve
sayısı müteakip raporlarda belirtilecek, değişikliklerin olması halinde ise değişiklikle ilgili bilgi
verilecektir. Her yıla ait ilk raporda bilgi ve belgelerin tamamına yer verilecek ve rapora
eklenecektir.

25.KDV Mahsup ve/veya İadesine İlişkin Bazı Hususlar

Mahsuben veya nakden iade taleplerine ilişkin usul ve esaslar KDV mevzuatında ayrıntılı olarak
belirlenmiş bulunmaktadır. Bu nedenle, nakden veya mahsuben iade taleplerinin yerine
getirilmesinde, söz konusu KDV genel tebliğlerinde yapılan düzenlemeler ve bundan sonra
yapılacak açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda;

Katma değer vergisi iade alacağının, hak sahibi mükellefin kendisinin, adi, kollektif ve komandit
şirketlerde ortaklık payı ile orantılı olmak üzere ortakların (komandit şirketlerde sedece komandite
ortağın) vergi borçlarına, ithalat sırasında uygulanan vergilere ve SGK prim borçlarına mahsubu
talepleri miktarına bakılmaksızın inceleme raporu ve teminat aranmadan yerine getirilmekte
olduğundan, KDV mevzuatındaki aksine düzenlemeler dışında bu mahsup talepleri için yeminli mali
müşavir tasdik raporu gerekmemektedir.

Diğer taraftan, indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade alacağının YMM raporu ibraz
ederek mükellefin yukarıdakilere ilave olarak kendisine ait olmak şartıyla % 51 ve daha fazla
hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu da
mümkün bulunmaktadır.

KDV mevzuatına göre, mükellefler inceleme başlamadan önce vergi incelemesi yoluyla iade
taleplerinden vazgeçerek teminat karşılığı veya yeminli mali müşavir tasdik raporu ibrazı ile iade
talebinde bulunabilmektedirler. İnceleme başladıktan sonra talepte bulunulması halinde ise,
inceleme elemanının genel esaslara göre iade yapılmasına engel bir görüşünün olmaması şartıyla
iade yeminli mali müşavir raporuna dayanılarak yapılabilecektir.

Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin mevcudiyeti halinde, bavul ticareti ve yolcu
beraberi eşya ihracatından doğan iadelerde sözü edilen Genel Tebliğlerle belirlenen limitlere göre,
diğerlerinde miktara bakılmaksızın vergi inceleme raporu ve teminat aranmadan iade yapılır.

YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflere, rapor ibraz edilmedikçe nakden iade
yapılmaz. Mükelleflerin rapor düzenleninceye kadar, teminat göstermeleri halinde ise iade talebi
incelemeye sevk edilmeksizin yerine getirilir. Rapor ibraz edildiğinde teminatlar iade edilir.

YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin, teminat karşılığı iadenin yapıldığı tarihten
itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili YMM raporunu ibraz etmemesi halinde, söz konusu teminat
vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.

Bu süre içinde rapor ibraz edemeyecek olanların mazeretleriyle birlikte başvurmaları halinde,
gerekli değerlendirme yapılarak mazeretleri haklı nedenlere dayananlara, 213 sayılı Kanunun
17'nci maddesi uyarınca vergi dairesince altı ay ek süre verilebilir.

Mükelleflerin iade tutarını kısmen mahsup, kısmen nakden almak istemeleri mümkündür. Bu
durumda, iade için istenen belgelerin ibraz edilmiş olması kaydıyla öncelikle muaccel hale gelen
borçlara mahsup yapılır.
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Aynı döneme ilişkin farklı işlemlerden kaynaklanan iade talepleri için tek YMM raporu
düzenlenebilir. Bir takvim yılını aşmamak ve her bir döneme ilişkin bilgi ve hesaplamaların ayrı ayrı
yer alması kaydıyla birden fazla dönemi kapsayan tek YMM raporu verilmesi de mümkündür.

26.Sonuç

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bağlı mevzuata göre
yeminli mali müşavirlerin yapacağı tasdikin amacı, istisna edilmesi gereken kazançların
doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır.

Yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve her
türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.

Tasdik 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.

Mükelleflerin KDV iadesi taleplerinin tasdik raporuna istinaden yerine getirilebilmesi için YMM ile
KDV iadesi tasdiki konusunda ayrı bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

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.

Tam tasdik sözleşmesine ilişkin bilgilerin, YMM'ler tarafından sözleşme düzenlenmesini takip eden
ayın son gününe kadar; süresinden sonra düzenlenen tam 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.

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.

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.

Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. 3568 sayılı Kanunun
12'nci maddesi hükmü uyarınca yaptıkları tasdik işlemi gerçeğe aykırı olan yeminli mali müşavirler,
tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan
mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

Yeminli mali müşavirler iadeye konu işlemlerle ilgili tasdik işlemlerinde, mükelleflerin tasdik
kapsamına giren işlemlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespitini, ilgili üçüncü kişiler
nezdindeki defter ve belgeler üzerinden araştırma yapmak suretiyle bu konudaki yetkilerini
kullanabilecekler ve uygulayacakları bu denetim tekniği ile yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

Kaynakça
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- 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu

- 3065 sayılı KDV Kanunu

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu

- 11 Seri No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

- 20 Seri No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

- 21 Seri No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

- 27 Seri No.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

- 29 Seri No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

- 31 Sıra No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

- 34 Seri No.lu SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği

- 457 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

- 1 Sıra No.lu Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi
Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ

- Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik

- 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama
Genel Tebliği Taslağı

- İVDB KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ)

- 07.02.2001 tarih ve B.07.0.GEL.0.32/3224-2177/7497 sayılı GİB Özelgesi

- 14/04/2014 tarih ve 39044742-YMM GENEL-911 sayılı GİB Özelgesi

- 21/05/2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.32/3226-1456 sayılı GİB Özelgesi

- 10/07/2013 tarih ve 39044742-YMM GENEL-1010 sayılı GİB Özelgesi

- 12/09/2004 tarih ve B.07.0.GEL.0.32/3223-2821 sayılı GİB Özelgesi

- 11/01/2002 tarih ve B.07.0.GEL.0.32/3223-2554/1498 sayılı GİB Özelgesi

- 07/01/2013 tarih ve 90792880-155[1-2011/1744]-12 sayılı GİB Özelgesi

- 15/08/2012 tarih ve 4.35.17.01-35-07-776 sayılı GİB Özelgesi

- 31/12/2012 tarih ve 21152195-35-07-1078 sayılı GİB Özelgesi

- 16/01/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-07-46 sayılı GİB Özelgesi

- Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğünün 30/06/2009 tarihli ve 2062 sayılı Tamim
Yazısı

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

Bu Makale'nin 1. Bölümü MDERGI⁄����A.029 No.lu belgededir.

https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/mevbank/dergi/lebib-yalkin-mevzuat-dergisi_mdergi_/2016-mayis-sayi-149_mdergi_8780a-00_/ymmlerin-kdv-iadesi-tasdik-sozlesmeleri---1.html
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(11) 28.05.2003 tarih ve 25121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(12) 19.02.1996 tarih ve 22559 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

(13) 6.12.2000 tarih ve 24252 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 


