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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 252’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 315)
 

MADDE 1 – 6/4/2004 tar�hl� ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gel�r Verg�s� Genel Tebl�ğ� Ser�
No: 252’n�n “1.1 Yasal Düzenlemeler” başlıklı bölümünde yer alan “44 üncü” �bares� “34 üncü” olarak
değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n “1.1. Yasal Düzenlemeler” ve “3.1. Yasal Düzenlemeler” başlıklı bölümler�nde yer
alan “Mal�ye” �bareler� “Haz�ne ve Mal�ye” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n “1.3.1. Mahsup Yoluyla İade” başlıklı bölümünün �k�nc� paragrafı aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�ş ve aynı bölümün üçüncü paragrafında yer alan “d�lekçe ve ekler�n�n” �bares� �le dördüncü
paragrafında yer alan “d�lekçe (Ek:2) ve ekler�n�n” �bares� “�ade talep d�lekçes�n�n (1A)” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

“Bunun �ç�n mahsup taleb�n�n 10/10/2013 tar�hl� ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul
Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 429)’n�n ek�nde yer alan �ade talep d�lekçes� (1A) �le yapılması gerekmekted�r.
Mahsuba �l�şk�n �ade talep d�lekçes�n�n (1A) ver�lm�ş olması kaydıyla, mükellefler�n verg� borçlarına �l�şk�n mahsup
talepler� yıllık beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�h esas alınarak yer�ne get�r�l�r.”

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n “1.3.2. Nakden İade” başlıklı bölümü aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“Nakden �ade talepler�n�n �ade talep d�lekçes� (1A) �le yapılması şarttır. Tevk�f yoluyla kes�len verg�lere �l�şk�n

nakden �ade ed�lecek tutarın 50.000 Türk L�rasını geçmemes� hal�nde �ade taleb�, �ade talep d�lekçes� (1A) �le b�rl�kte
bu d�lekçen�n “Nakden İadelere İl�şk�n Açıklamalar” kısmında yer alan eklenecek belgeler�n eks�ks�z �braz ed�lmes�
kaydıyla �nceleme raporu ve tem�nat aranmaksızın yer�ne get�r�l�r. Bu kapsamda;

- Ücret gel�r� elde edenler �ç�n �şveren tarafından verg� kes�nt�s�n�n yapıldığını gösteren yazının onaylı
örneğ�n�n,

- Gayr�menkul sermaye �radı elde edenler �ç�n k�ra kontratının onaylı örneğ�n�n,
- Menkul sermaye �radı elde edenler �ç�n verg� kes�nt�s�n�n yapıldığını gösteren belgen�n onaylı örneğ�n�n,
- Serbest meslek kazancı elde edenler �ç�n tevk�f yoluyla kes�len verg�ler�n verg� sorumlusu adına tahakkuk

ett�ğ�n� gösteren belgen�n onaylı örneğ�n�n,
- Kurumlar verg�s� mükellefler� �le t�car� veya z�ra� kazanç elde edenler �ç�n tevk�f yoluyla kes�len verg�ler�n

verg� sorumluları tarafından �lg�l� verg� da�res�ne ödenm�ş olduğuna �l�şk�n belgen�n �lg�l� kurumca onaylanan b�r
örneğ�n�n,

�ade �şlem�n� gerçekleşt�recek olan verg� da�res�ne �ade talep d�lekçes� (1A) �le b�rl�kte �braz ed�lmes�
yeterl�d�r.

Bu kapsamda yapılacak nakden �ade �şlemler�nde tevk�fat yapılan k�ş�n�n adı soyadı, verg� k�ml�k numarası
(T.C. k�ml�k numarası), ödemen�n gayr� saf� tutarı ve yapılan tevk�fatın tutarına �l�şk�n b�lg�ler �le tevk�f yoluyla
kes�len verg�ler�n öden�p ödenmed�ğ� hususunun verg� da�reler� tarafından GİBİNTRANET/Yönet�m B�lg� S�stem�
(YBS) ekranından tesp�t ed�leb�lmes� durumunda, bu b�lg�lere �l�şk�n belgeler mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında
aranılmayacaktır.

Ancak, nakden �adeye �l�şk�n b�lg�ler�n YBS ekranından tesp�t ed�lememes� durumunda bel�rt�len belgeler�n
d�lekçe ek�nde �sten�lmes�ne devam ed�lecekt�r.

Nakden yapılacak �ade talepler�n�n 50.000 Türk L�rasını aşması hal�nde, 50.000 Türk L�rasını aşan kısım Verg�
Usul Kanununa göre verg� �nceleme yetk�s� bulunanlarca yapılacak �nceleme sonucunda düzenlenecek verg� �nceleme
raporuna göre �ade ed�l�r. 50.000 Türk L�rasına kadar olan kısım �se, �ade talep d�lekçes� (1A) ve ekler�n�n eks�ks�z
�braz ed�lmes� koşuluyla tem�nat aranmaksızın ve �nceleme raporu beklenmeks�z�n �ade ed�l�r.

İade taleb� tem�nat göster�lmes� hal�nde �nceleme sonucu beklenmeks�z�n yer�ne get�r�l�r. Tem�nat olarak
21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentler�nde sayılanlardan b�r veya b�r kaçı göster�leb�l�r. Banka tem�nat
mektuplarının (süres�z-şartsız) paraya çevr�lmeler� konusunda h�çb�r sınırlayıcı şart taşımaması ve 19/10/2005 tar�hl�
ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümler�ne göre faal�yette bulunan bankalar tarafından düzenlenm�ş olması
gerek�r.

Nakden �ade taleb�n�n 500.000 Türk L�rasına kadar olan kısmı mükellefle süres�nde tam tasd�k sözleşmes�
düzenlem�ş yem�nl� mal� müşav�rce düzenlenecek tam tasd�k raporu uyarınca �ade ed�leb�l�r. İade taleb�n�n 500.000
Türk L�rasını aşan kısmının �ades� �se verg� �nceleme yetk�s� bulunanlarca düzenlenen verg� �nceleme raporu sonucuna
göre yer�ne get�r�l�r.

Genel ve özel bütçel� �darelere, �l özel �dareler�ne, beled�yelere, köylere ve sermayeler�n�n en az %51 veya
daha fazlası bu kurumlara a�t �şletmelere yapılacak �adeler, bu Tebl�ğde bel�rt�len belgeler�n �brazı üzer�ne m�ktara
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bakılmaksızın �nceleme raporu ve tem�nat aranılmadan yer�ne get�r�l�r.
Nakden �ade ed�leb�l�r aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların verg� borçlarına mahsubu talep ed�leb�l�r. Bu

mahsup �şlem�ne �l�şk�n ver�lecek �ade talep d�lekçes�ne (1A), Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 429)’n�n
ek�nde yer alan “Üçüncü K�ş�ler�n/Kurumların Verg� Borçlarına Mahsup Taleb�ne İl�şk�n L�ste” eklen�r. Bu şek�lde
yapılan mahsup talepler� düzeltme f�ş�n�n onaylandığı tar�h �t�barıyla yer�ne get�r�l�r.

İade taleb�n�n kısmen mahsuben kısmen nakden olması hal�nde, söz konusu talepler bu Tebl�ğde yer alan
açıklamalar çerçeves�nde ayrı ayrı değerlend�r�l�r. Dolayısıyla taleb�n tümünün nak�t �ades� olarak kabul ed�lerek �şlem
yapılması söz konusu değ�ld�r.

Nakden �ade talepler� �le �lg�l� olarak bu bölümde bel�rt�len d�lekçe ve ekler�n�n �brazı, talep ed�len tutarın
tamamı �ç�n aranılacaktır.

Bu bölümde yer alan tutarlar her yıl b�r öncek� yıl �ç�n bel�rlenen yen�den değerleme oranında artırılarak
uygulanır. Bu m�ktarların hesabında �se 1.000 Türk L�rasına kadar olan tutarlar d�kkate alınmayacaktır.”

MADDE 5 – Aynı Tebl�ğ�n “2.3. D�ğer Verg� Borçlarına Mahsup veya Nakden İade” başlıklı bölümünün
dördüncü paragrafı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Mahsup sonucu �ades� gereken m�ktarın bulunması ve bu tutarın beyannamen�n �lg�l� tablosuna yazılmış
olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış �ade taleb� olarak kabul ed�l�r. Yıllık beyannamen�n �lg�l� tablosunda/satırında
göster�lmeyen geç�c� verg�n�n mahsuben veya nakden �ade ed�leb�lmes� �ç�n o yılın sonuna kadar Verg� Usul Kanunu
Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 429)’n�n ek�nde yer alan �ade talep d�lekçes� (1B)’n�n ver�lmes� gerek�r.”

MADDE 6 – Aynı Tebl�ğ�n “3.2. D�ğer Verg� Borçlarına Mahsup veya Nakden İade” başlıklı bölümünün
�k�nc� paragrafı aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“Verg� borçlarına mahsup taleb� hal�nde bu taleb�n Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 429)’n�n ek�nde
yer alan �ade talep d�lekçes� (1C) �le verg� da�res�ne b�ld�r�lmes� gerekmekted�r.”

MADDE 7 – Aynı Tebl�ğ�n “4.2. Tevk�f Yoluyla Kes�len Verg�n�n Verg� Sorumlusunca Tahakkuk
Ett�r�lmemes� veya Ödenmemes�” başlıklı bölümüne aşağıdak� paragraf eklenm�şt�r.

“6183 sayılı Kanunun geç�c� 8 �nc� maddes� kapsamında bu Kanun hükümler�ne göre borçlu durumda olan
kurumlara a�t taşınmazların Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca satın alınması ve taşınmazın değer� kapsamında söz
konusu kurumların verg� borçlarının terk�n ed�lmes� durumunda, bu kurumlar tarafından tevk�f ed�len verg�ler�n bu
kurumların terk�n ed�len verg�ler�ne tekabül eden kısmının kayd� olarak tahs�l ed�ld�ğ� kabul ed�l�r, nakden ödeme şartı
aranmaz ve adına tevk�fat yapılan mükellefler�n nakden �ade talepler� yer�ne get�r�l�r.”

MADDE 8 – Aynı Tebl�ğ�n “4.3. Adına Verg� Kes�nt�s� Yapılan �le Gel�r Sah�b�n�n Farklı Gerçek veya Tüzel
K�ş� Olması” başlıklı bölümünün dördüncü paragrafında yer alan “Bankalarca, özel f�nans kurumlarınca” �bares�
“Bankalarca” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 9 – Aynı Tebl�ğe “4.5. Tebl�ğ Düzenlemeler�n�n Geçerl� Olacağı İadeler” başlıklı bölümden sonra
gelmek üzere aşağıdak� bölüm eklenm�şt�r.

“4.5.1. Sonuçlanmamış �ade talepler�
Bu bölümün yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barıyla sonuçlanmamış �ade talepler� hakkında bu bölümü �hdas eden

Tebl�ğ hükümler� uygulanır.”
MADDE 10 – Aynı Tebl�ğ�n EK-2’s� yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 12 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


