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DUYURU: 02.02.2016/3 

                         
28.01.2016 tarihinde Gelir İdare Başkanlığı (GİB)’nın internet sitesinde yayımlanan “99 sayılı Gelir 

Vergisi Kanunu (GVK) Sirküleri” ile, gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde bazı bilgi ve 

belgelerin elektronik ortamda alınması uygulamasına geçilmiştir. 

 

Söz konusu Sirküler’de yer alan açıklamalar, özetle aşağıdaki gibidir:  

 
I- 99 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ: 

 

Gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade talepleri, mükelleflerin elektronik ortamda 

gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, GİB tarafından hazırlanan “Gelir ve Kurumlar 

Vergisi İade Sistemi (GEKSİS)” kullanılarak gerçekleştirilecektir.  

 

GEKSİS ile mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, gelir ve 

kurumlar vergisi iadelerine yönelik kontrol ve analizler elektronik ortamda yapılarak, özet bir rapor 

halinde iadeyi yapacak birime ve mükellefe iletilecektir. 

 

Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine 

yönelik gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerini GEKSİS’i kullanmak suretiyle 

gerçekleştireceklerdir. 

 

Bu kapsamda elektronik ortamda yapılması gereken iade talepleri ve ilgili oldukları vergiler 

aşağıdaki gibidir: 

 

Kanun 

(Vergi) 

Kanun  

Maddesi 

İade  

Konusu 

Gelir Vergisi 

Kanunu (GVK) 

GVK md. 120 İadesi gereken geçici vergi 

GVK md. 94 
Kaynakta tevkif yoluyla ödenen gelir vergisi  

GVK geçici md. 67 

Kurumlar Vergisi 

Kanunu (KVK) 

KVK md. 32 Ödenen geçici vergilere ilişkin iade talepleri 

KVK md. 15 

Kaynakta tevkif yoluyla ödenen kurumlar vergisi  KVK md. 30 

GVK geçici md. 67 

 

Yukarıda yer alan vergiler dolayısıyla yapılacak olan iade taleplerinde, elektronik ortamda verilmesi 

gereken bilgi ve belgelerin kapsamı ve içeriği Maliye Bakanlığı tarafından ayrıca tespit edilecektir. 
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Konuyla ilgili diğer hususlar özetle aşağıdaki gibidir: 

 

 İade talebine ilişkin olarak elektronik ortamda alınması uygun görülen liste ve/veya tablolar 

dışında kalan belgeler, önceden olduğu şekillerde vergi dairesine verilmeye devam 

edilecektir.  

 

 Vergi daireleri mükelleflerin iade taleplerini, sistem tarafından üretilecek Gelir ve Kurumlar 

Vergisi İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili düzenlemelerde belirlenen 

usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirecektir.  

 

 İade talepleri, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilen esas ve süreler 

itibarıyla geçerlilik kazanacaktır.  

 

 Talep edilen iadenin konusuna ve beyan edilen kazanç türlerine göre Maliye Bakanlığı’nca 

uygun görülecek olan liste ve tabloların, aşağıdaki esaslara uygun olarak elektronik ortamda 

gönderilmesi gerekecektir: 

 

 Her bir tevsik edici belge, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi, bu liste ve 

tablolara ayrı ayrı girilecek,  

 

 Aynı mükelleften yapılan alımlar, bu liste ve tablolara belge bazında ayrı ayrı dahil 

edilecektir.  

 

 Liste ve tabloların doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden 

ulaşılması mümkündür. 

 

 Elekronik ortamada alınan belgelerin ayrıca kağıt ortamında verilmesine gerek 

bulunmamaktadır. 
 

 Yukarıda yer verilen yeni düzenlemeler, 2015 yılına ilişkin iade talepleri için de geçerli 

olmak üzere, işbu Duyuru konusu Sirkülerin hazırlandığı tarih olan 22.01.2016 tarihi 

itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

 

 
 
Yukarıda yer verilen açıklamalara ilişkin detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız için info@centrumauditing.com adresinden veya 

(0216 504 20 66) numaralı telefondan bizlerle irtibat sağlamanızı öneririz. Centrum Denetim, merkezi “Akasya Acıbadem AVM A 

Kule Kat:28 34660 Acıbadem-Üsküdar/İstanbul” adresinde bulunan, Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü adına tescilli bir 

markadır. Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için 

www.centrumdenetim.com internet adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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