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ERTÜRK 
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 

SİRKÜLER 2016/25 
 

Konu: Gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerinde Maliye Bakanlığınca belirlenen 
bazı bilgi ve belgeler elektronik olarak gönderilecek. 
 
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde 28 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan 99 
numaralı Gelir Vergisi Sirküleri'nde, mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade 
taleplerinde, Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen bilgi ve belgelerin elektronik 
ortamda gönderilme usul ve esasları belirlenmiştir. 

Buna göre gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme 
dönemlerine yönelik olarak; 

- Ödenen geçici vergilerden, 

- GVK'nın 94 ve geçici 67. maddeleri ile KVK'nın 15 ve 30. maddeleri uyarınca tevkif 
edilmiş vergilerden, 

kaynaklanan gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerini Başkanlıkça hazırlanan Gelir ve 
Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanmak suretiyle yapacaklardır. 

 Bu çerçevede Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek olan bazı bilgi ve belgeler bu 
sistem aracılığıyla elektronik olarak gönderilecektir. 

Bu bilgi ve belgeler esas alınarak gelir-kurumlar vergisi iadelerine yönelik kontrol ve 
analizler elektronik ortamda yapılarak özet bir rapor halinde iadeyi yapacak birime ve 
mükellefe sunulacaktır. 

Mükelleflerin Maliye Bakanlığının uygun göreceği liste ve tabloları elektronik olarak 
gönderirken aşağıdaki esaslara uygun hareket etmeleri gerekmektedir: 

a) Her bir tevsik edici belge, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi, bu liste ve 
tablolara ayrı ayrı girilecektir. 

b) Aynı mükelleften yapılan alımlar, bu liste ve tablolara belge bazında ayrı ayrı 
girilecektir. 
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Elektronik ortamda alınan belgelerin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek 
bulunmamaktadır. İade talebine ilişkin olarak elektronik ortamda alınması uygun görülen 
liste ve/veya tablolar dışında kalan diğer belgelerin ise önceden olduğu gibi vergi 
dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

Vergi daireleri mükelleflerin iade taleplerini, sistem tarafından üretilecek Gelir ve Kurumlar 
Vergisi İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili Gelir Vergisi Genel 
Tebliğlerinde ve Sirkülerlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 
sonuçlandıracaktır. 

Mükelleflerin iade talepleri, 252 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde belirtilen 
esas ve süreler itibarıyla geçerlilik kazanacaktır. 

Bilgi edinilmesini rica ederiz. 

Saygılarımızla , 
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