
1 

 

 

 

 
Halyolu Caddesi Çayıryolu Sokak Özce Center No:3 K:6 D:6 İÇERENKÖY/ İSTANBUL 
Tel: ( 0216 ) 577 18 00-04       Fax: ( 0216 ) 577 18 05       e-mail: info@ksiturkey.com 
                                                         ( A member of KS International ) 
 

 

25.10.2013 

TAMİM 2013-12 

 
429 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep 
edilecek iadelerin başvuru esaslarına ilişkin açıklamaların 429 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği 10.10.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğdeki açıklamalara 
göre; 

- İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir 
İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, Tebliğ ekindeki yer 
verilen standart dilekçeler kullanılarak yapılacaktır. 

- İade talep dilekçeleri, internet vergi dairesi şifresi kullanılmak suretiyle mükellefler veya 
mükelleflerce yetkilendirilecek meslek mensubu vasıtasıyla elektronik ortamda 
gönderilecektir. 

- Aynı standart dilekçeyle hem mahsuben hem de nakden iade talebinde bulunabilecek, bu 
durumda mahsuben iadesi talep edilen tutar için mahsuben iadenin şartları, nakden iadesi 
talep edilen tutar için nakden iadenin şartları aranacaktır. 

- Dilekçelere eklenmesi gereken belgeler elektronik olarak eklenecek, elektronik olarak 
verilmesi mümkün olmayanlar ise vergi dairesine evrak kayıt numarası/iade dosya numarası 
belirtilmek suretiyle teslim edilecektir. 

- İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükelleflerin iade taleplerini 
elektronik olarak yapmamaları durumunda iade talepleri dikkate alınmayacaktır. 

- Tebliğe ekli (6) numaralı iade talep dilekçesi ile yapılacak iade taleplerinin ilgili vergi 
dairesine yazılı olarak başvurulmak suretiyle veya elektronik olarak yapılması mümkündür. 
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Tebliğ eki (6) numaralı dilekçe ile yapılacak iade talepleri esas olarak; GVK, KVK, KDV ve 
ÖTV dışındaki vergilere ilişkin iade talepleridir. 

- Verilmesi gereken beyannamelerden hiçbirini elektronik ortamda verme zorunluluğu 
bulunmayan mükellefler, iade taleplerini elektronik ortamda yapabilecekleri gibi, standart 
iade talep dilekçelerini kullanarak vergi dairesine de başvurabilirler. 

- Mahsuben ve/veya nakden iade talebi, muhasebe işlem fişinin düzenlenmesinden önce 
verilecek yeni bir dilekçe ile değiştirilebilecek veya iade talebinden vazgeçilebilecektir. Bu 
talep de yine Tebliğ ekinde yer alan standart dilekçeyle yapılacaktır. 

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki adresten ulaşılabilir: 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=InECHxAtGEeL7UlI&type=teblig 
 
 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 


