
e-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPOR 

UYGULAMALARI

Sorunlar ve Öneriler

YMM BURHAN GÜNDOĞDU

Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Üyesi



E-YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORLARININ 
ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ



13.11.2019 tarihinde yayımlanan 1 Sıra No.lu “Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik

Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Sirkü” ile 1 Sıra Nolu

“Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Hakkında Genel Tebliğ” çerçevesinde, Yeminli Mali Müşavirler tarafından verilecek

tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15.11.2019 tarihinden itibaren

internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak

gönderilebileceği, 01.04.2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet

vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilebileceği belirtilmiştir.

e-YMM KDV İadesi Tasdik Raporları 301-Mal İhracatı Tablo Formatı ve Belge

Yükleme Formatı ile yüklenebilecek olup e-YMM Tasdik Raporları giriş ekranına

www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/e-YMM Tasdik Raporu İşlemleri/e-YMM

Tasdik Raporu menüsünden erişim sağlanması gerekmektedir.



• YMM kendi şahsi kullanıcı kodu ve internet vergi dairesi şifresini almalıdır.

• Vergi dairesince YMM, sicile mutlaka YMM olarak kaydedilmelidir.

• YMM internet vergi dairesine kendi şifresi ve kodu ile Kullanıcı Girişi sekmesinden giriş yapmalıdır.



*İnternet vergi dairesi e-YMM tasdik raporu butonuna

tıklandığında yeni sayfada bu sekme otomatik olarak

gelecektir.



www.gib.gov.tr/İnternet Vergi Dairesi/e-YMM Tasdik Raporu / Alt Kullanıcı Yetki Verme menüsü

Alt Kullanıcı Yetki Verme

• Yetki verilecek kişiler önceden internet vergi dairesi YMM sözleşmeleri/ YMM büro

çalışanları listesine girilecektir.

• Yetki verilecek alt kullanıcılar mutlaka YMM yanında çalışan SGK lı personel olacaktır.



Rapor Oluştur Slaytı ekle

Rapor Oluşturma

• İşleme Rapor Oluşturma ile başlanacaktır.

• Rapor türü bu sekmede seçilecektir.

• İade dönem aralığı bu bölümde rapor dönemi ile aynı olarak girilecektir.

• Rapor Sayısı Manuel girilecektir.

• Rapor Türü Seçilince İadenin Dayanağı sekmesi otomatik gelmektedir

• YMM nin ortak olduğu şirket bilgileri otomatik gelmektedir.

• Alt kullancılar adına rapor vereceği YMM ve varsa şirketi burada seçecektir.



• E imzalama fotosu ekle

Rapor üzerine alma listeleme

• Alt kullanıcıdan gelen raporlarda işlem yapabilmek için raporlar listelenerek  ilgili rapor 

YMM üzerine alınmalıdır.

• Alt kullanıcıdan taslak olarak gelen rapor bu sekmede doğrudan silinebilmektedir.

• Rapor görüntüsünün ekranda tam ekran olarak görüntülenebilmesi için ekranın oldukça 

fazla küçültülmesi gerekmektedir.

• Tam bilgi girişi için ekran altındaki ve yanındaki çubuklar kaydırılarak işlem 

yapılabilmektedir.



Kapak Bölümü

* Rapor oluşturma bölümünde seçilen rapor dönemleri ile iade

dönemleri bu bölümde iadeye esas olan dönem bilgileri

bölümüne uyumlu olacak şekilde tekrar girilmelidir.

• İlk bölümde verilen rapor sayısı bu bölüme otomatik 

gelmektedir

• İadenin Şekli: Nakden –Mahsuben - Nakden/Mahsuben 

• Raporun Mahiyeti: YMM Tasdik Raporu-Teminat Çözüm 

Raporu veya her ikisi sekme olarak gelmektedir.



Sözleşme Bilgileri

• İade sözleşme bilgileri bu döneme manuel girilecektir.

• Ayrı iade türleri için tek sözleşme olması durumunda aynı 

sözleşme her bir iade türü için tek tek girilmelidir.



Kapak Bölümü-İade Döneminin Birden Fazla Olması

*İadeye Esas Dönemler Ayrı Ayrı Girilmelidir. 

*Her Dönem Ayrı Satırda Talep Edilmelidir

*Farklı iade türleri bu bölümde seçilecektir.



Genel Bilgi-Tablo 1-Mükellef Bilgileri

• Faaliyet Kodları Tıklanınca Otomatik Olarak 

kodu göstermektedir. 

• Birden Fazla Kod Manuel Olarak Eklenebiliyor.



Genel Bilgi-Tablo 2- İletişim Bilgileri

• Merkez adres  bilgisi girmek zorunludur.

• Depo, üretim tesisi, şube vb yerler var ise 

bunlarında girilmesi zorunludur.



Genel Bilgi-Tablo 3- Ortaklık Bilgileri



Genel Bilgi-Tablo 4- Aynı Adreste Bulunan Mükellef Bilgileri

* Aynı Adreste Yer Alan Diğer Firmaların Ortaklarına 

İlişkin Bilgileri Edinmek Çok Zor Olacaktır. !!!



Genel Bilgi-Tablo 5- Aynı Adreste Bulunan Mükellef İletişim Bilgileri

• Sistemde rapor için girilen bilgiler excele

aktarılabilmektedir. 

• Örnek Excel Formatına uygun olarak excel

dosyasına bilgiler girilip excel dosyası da 

sürüklenerek sisteme yüklenebilmektedir.



Genel Bilgi-Tablo 6- Tam Tasdik Bilgileri

• Tam Tasdik Sözleşmesi varsa bilgileri manuel girilecektir.

• Raporda değişiklik yapıldığında Rapor Taslağı Kaydet butonu ile kayıt yapılacaktır.



Genel Bilgi-Tablo 7- Finansman Bilgileri

* Ortaklardan Alınan Borçlar da dahil olmak üzere tüm krediler talep edilecektir.



Genel Bilgi-Tablo 8- İhr. Önceki ve Sonraki 6 Ay İşçi Sayısı

* Önceki 6 Ay ve Sonraki 6 Ay İşçi Bilgileri



Genel Bilgi-Tablo 9- Muhasebeden Sorumlu Yetkili Bilgileri

Birden Fazla Yetkili Varsa Satır Sayısı Artırılarak Girilebiliyor. 



Genel Bilgi-Diğer İade Türü Bilgileri

• Diğer İade Türü Varsa diğer iade türüne ait genel bilgi kısmı bu bölümde eklenmektedir.

• Açıklama bölümlerinin tamamında açıklanması gereken özel bir durum var ise açıklama 

yapılacaktır. Yok ise açıklama bölümü boş bırakılacaktır.

• Sistemde yıldız görülen tüm alanların doldurulması zorunlu olup, yıldız olmayan alanların 

doldurulması ihtiyaridir.



Genel Bilgi-Bitiş

* Sistem formatına girilemeyen ve eklenmesi gereken bir genel bilgi var ise bu 

bölüme belge yükleyerek veya yazı ile girilebilecektir.



Usul İncelemeleri -Tablo 10- Yasal Defter Bilgileri

* Yevmiye, Defter-i kebir, Envanter defteri, İşletme defteri bilgileri 

ve e-berat bilgileri de bu bölümde girilecektir.



Usul İncelemeleri -Tablo 11- Düzeltme Beyannamesi Bilgileri

• Bu bölüme sadece kanuni süresinden sonra verilen/verilmeyen ve 

düzeltme olarak verilen beyannameler girilecektir. 

• Şimdilik sadece KDV ve KDV 2 beyanları talep edilmektedir.  

• Birden fazla düzeltme beyannamesi olması durumunda son verilen 

düzeltme beyannamesi bilgileri girilecektir.



Usul İncelemeleri –Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar



Usul İncelemeleri –Diğer İade Türü Usul İncelemeleri 

* Diğer İade Türü varsa ilgili raporun usul incelemeleri bölümü buraya eklenecektir.



Usul İncelemeleri –Bitiş

* Sistem formatına girilemeyen ve eklenmesi gereken usule müteallik 

bilgi var ise bu bölüme belge yükleyerek veya yazı ile girilebilecektir.



Hesap İncelemeleri -Tablo 12- Satış Fatura Tablosu

*Daha önce internet vergi dairesine yüklenen satış 

faturası tablosu bu bölümde de tekrar girilmektedir.



Hesap İncelemeleri -Tablo 13- Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu-Alış Fatura Bilgileri

• En yüksek KDV tutarlı 10 (on) faturadaki mal

ve hizmetin nakliyesine ilişkin plaka bilgisi bu

alana girilmelidir.

• En yüksek KDV tutarlı 10 (on) faturadaki mal

ve hizmetin ödeme bilgisi bu alana girilmelidir.

• Şuan için sisteme sevk irsaliyeleri ve

plaka bilgileri girmek zorunlu değildir.



Hesap İncelemeleri -Tablo 14- Nakliye ve Ödeme Hareketleri Tablosu-Satış Fatura Bilgileri



Hesap İncelemeleri -Tablo 15- Kapasite Raporu Bilgileri

• Defter Değeri ve Fiili Değer ve Yazılı Değerlerin 

Karşılaştırılması sorun olacaktır

• İşyeri mülkiyetinin kime olduğunun tespiti çeşitli 

zorluklar taşımaktadır. 

• Bu husus YMM ye sorulmamalıdır.

• Arazi metrekaresi için defter değeri ibaresi uygun 

değildir.



Hesap İncelemeleri -Tablo 15- Kapasite Raporu Bilgileri(Makine ve Teçhizat Listesi)

• Bu bölümde kapasite raporundaki makine ve teçhizatın yanı sıra iade döneminde 

kullanılan makine ve teçhizatında sistemi girilmesi talep edilmektedir.

• YMM’ nin iade döneminde kullanan makine ve teçhizatı tespit etmesi mümkün değildir.



Hesap İncelemeleri -Tablo 15- Kapasite Raporu Bilgileri ( Yıllık Üretim Kapasitesi)

SORUN

• Sisteme iade raporu girilen mükellefin sonraki dönemlerde iade talep etmesi

halinde yeni dönem raporunun da sisteme tekrar girilmelidir.

• Eski rapor sisteme geri çağırılamamaktadır.

FAYDALI ÖNERİ

• Sisteme ilk girilen bilgiler excele aktar butonu ile excele aktarılmalı

Bu excel dosyaları sonraki dönemde sürükleme yöntemiyle sisteme yüklenmeli



Hesap İncelemeleri -Tablo 16- Son 12 Aylık İhracat Yüklenim Oranları

* Eski rapor formatında olmayan son 12 aylık ihracat yüklenim oranları girilecektir. 



Hesap İncelemeleri -Tablo 17- Doğrudan Satış İmalatçı Bilgileri

• İmalatçı olamayan ihracatçılar için;

İmalatçıya mutlaka ulaşılmalı ve nezdinde karşıt inceleme yapılmalıdır.



Hesap İncelemeleri -Tablo 18- KDV İade Hesaplama Tablosu

Daha önce internet vergi dairesine KDV iade hesaplama 

tablosu bu bölümde de tekrar girilmektedir.



Hesap İncelemeleri –Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar

* Kayıt Nizamına İlişkin Açıklamalar Birden Fazla Bölümde Bulunmaktadır.



Hesap İncelemeleri –Diğer İade Türü Hesap Açıklamaları

* Varsa Diğer İade Türü Raporunun Hesap İncelemeleri Bölümü Buraya Eklenmelidir.



Hesap İncelemeleri –Bitiş



Sonuç–Teminat Mektubu Bilgileri 

Teminat çözüm raporlarında kullanılmaktadır.



SONUÇ



Belge Yükleme Formatı



301 Mal ihracatı dışındaki tüm KDV iade raporları Belge Yükleme yöntemiyle hazırlanacaktır.



Kapak-İadeye Esas Olan Dönem



Genel Bilgi-Usul/Hesap İncelemeleri-Sonuç

Bu bölüme Word ortamında hazırlanan raporun genel bilgi ,usul, hesap incelemeleri ve 

sonuç bölümü belge ekle butonu ile bilgisayardan yüklenecektir.

Sağ üst sekmede yer alan rapor görüntüleme butonundan da raporun sistemdeki hali 

görüntülenebilecektir.



Ekler Listesi

*Faaliyet belgesi, Sözleşme aslı, Karşıt İnceleme Tutanakları gibi 3. kişi imzalı ekler vergi dairesine elden veya posta 

yoluyla teslim edilmelidir.

* Her bir ekin kaç sayfa olduğu mutlaka yazılmalıdır.



Belge Ekleme

Dosya seçilerek belge ekle butonuna basılarak belge ekleme yapılacaktır.

Eklenen her belgenin adı mutlaka yazılmalıdır.



Rapor kontrol işlemi

Rapor yazma ve ekleri ekleme işlemleri bittikten sonra rapor taslağı kaydedilmelidir.

Daha sonra raporu kontrol et butonuna basılmalıdır.

Rapor yazma ve belge yüklemede hata yok ise yukardaki kutucuk görülecektir.



E imza uygulama aracı 

FAYDALI ÖNERİLER

E imzanızı sisteme bir  uzman tanımlamalı.

E imza uygulama aracını sadece bir kez indirip bilgisayarınıza kaydedin.

E imza atılmadan anti virüs sisteminizi devre dışı bırakın 

E imza atılmadan önce e imza uygulama aracı açılmalıdır.

E İmza işlemi bitene kadar açık kalmalıdır.



E-İmza

- E- İMZA İÇİN MUTLAKA 

BİR SEFERE MAHSUS 

LOCALHOST SAYFASI 

ÜZERİNDEN TANIMLAMA 

YAPILMALIDIR.

E İMZA ARACI 

AÇILMALIDIR.

ANTİ VİRÜS PROGRAMI 

DEVRE DIŞI KALMALIDIR



• E imzalama fotosu ekle

E imza onayı 

E imza soketine ulaşılamadı hatası: e imza tanımlama, browser, java local host tanımlama 

gözden geçirilmeli ,  

HTTP/1.1404 Not Found hatası:  5 MB aşılmıştır.

Hata kodları e imza sunucusuna göre değişebilmektedir.

İmzalama işlemi başarılı ise yukarıdaki kutucuk görünecektir.



• E imzalama fotosu ekle

Pasife çekme 

Pasife çekme ve iptal butonu sağ ustte rapor imzalandıktan sonra ortaya çıkar. 

İptal/pasife çekme sadece YMM tarafından YMM portalında yapılabilir.

İptal/pasife çekme butonuna tıklandığında yukardaki kutucuk görünür. 

Sekmede iptal veya pasif seçimi yapılıp açıklama girilmelidir.

İptal/pasife çekme işlemini vergi dairesi müdürü onaylanmalıdır. 



Vergi Dairesine Ek teslim dilekçe örneği

Vergi Dairesi evrak kaydı 327 kodu ile yapmalıdır. 



SORUNLAR & ÖNERİLER

• e-YMM sistemine kullanıcı olarak katılma sorunu

• Şirket olarak sisteme kullanıcı tanımlama sorunu

• Mükellef adresinde birden fazla mükellefin iletişim ve ortak bilgileri bulunması

• Belge ekleme sınırı 5 MB iken hata kodlarının 4 MB da ortaya çıkması

• Belge ekleme bölümünün rapor ekleme bölümü olarak değerlendirilmesi

• Açıklama kısmı detay kısmıdır ve  özellikli durumlarla ilgilidir.

• Finansal bilgiler kısmında banka kredi bilgileriyle birlikte Ortaklar Cari hesap 
bakiyelerinin transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye sorununa yol açması



SORUNLAR & ÖNERİLER

• İhracattan önceki 6 ay ve  ihracattan sonraki 6 ay işçi sayısı uygulama sorunu

• Diğer İade Türü ve ihracat iade türünün sisteme birlikte girilmesinin zorlukları

• İhracat Öncesi 12 Aylık İhracat Bilgileri

• Kayıt nizamına ilişkin bilgi  “Hesap İncelemeleri” bölümü ve “Usul İncelemeleri” 
bölümlerinde tekrar etmesi

• Anti virüs programının devre dışı bırakılması (e-imza sürecinde)

• Mesai saatinden sonra girilen raporların onaylanma tarihi 



SORUNLAR & ÖNERİLER

Kapasite Raporuna İlişkin Sorunlar ;

 Raporu Düzenleyen bölümü GİB Örnek Excel dökümünde hatalı

 İşyeri mülkiyet sorunu-Arazi m² için Defter Değeri Kullanılması.

 İade döneminde kullanılan makine ve teçhizatın tespiti sorunu 

 Son 12 ay üretim miktarının tespiti sorunu 



SORULAR

Soru 1: E raporlarla ilgili İnternet Vergi Dairesinde ana menüye ulaşamadım. Konu ile ilgili vergi 

dairesi ile görüşmemize rağmen henüz sorunu çözemedim. Dolayısıyla raporları hala vergi dairesine 

elden teslim etmekteyim. 

Soru 2: KDV iade raporunu düzenledik ancak, imzalama aşamasına getirmemize rağmen imzala 

butonuna basıldığında lütfen bekleyiniz yazıyor ama tamamlanmıyor. Sonuca ulaşamıyoruz. 

Soru 3: Şirket internet vergi dairesi üzerinden e-ymm portalına girip rapor oluşturma adımına 

başlandığında “kullanıcın bağlı çalıştığı hiçbir YMM bulunamadı” mesajı alınmakta ve YMM adı 

bölümü boş olarak gelmektedir. Vergi dairesi ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştır. 

Soru 4: Teknolojik gelişmelere başkanlığın uyum sağlaması olumlu. YMM’nin en önemli ve kısıtlı 

kaynağı zaman olup; KDV iade sürecinde daha hızlı ve verimli kullanabilmesi için YMM’lerin 

birbirinden istedikleri “bilgi isteme” yazılarının E-YMM tasdik raporu portalı üzerinden 

alınabilmelidir.

Soru 5: Raporları alt kullanıcının taslak halinde gönderdiği raporları üstüme almak zorunda 

kalıyorum.



SORULAR

Soru 6: Bir firmamla Şubat-Mayıs 2018 dönemi için KDV Madde 13/1 kapsamında ihracat sözleşmem 

var iken aynı firmamla Mayıs-Temmuz 2018 dönemi KDV Madde 14 kapsamında Uluslararası 

Nakliye sözleşmem var. Rapor oluşturma bölümü ve Kapak bölümü işlemlerini nasıl yapabilirim?

Soru 7: Firmamla Nisan 2019 dönemi İndirimli Oran ve Tevkifat Kapsamında KDV iade sözleşmesi 

düzenledim. Sözleşmeyi GİB Sisteme tek iade türü olarak girdim.  E YMM portalına rapor bilgileri 

girdiğimizde «ikinci iade türü için “sözleşmeniz bulunmamaktadır “ uyarısı almamın nedeni nedir?

Soru 8: İndirimli oran KDV iadesi talep dönemimiz Ekim 2019’dur. Ancak şirketin konut teslimleri 

2018 yılında gerçekleşmiştir. Bu durumda iade dönemi ve iadeye esas dönem nasıl belirlenecektir?

Soru 9: Belge Yükleme bölümünde ekleyeceğimiz evraklar mühürlü mü olacaktır?

Soru 10 :  Aynı dönemdeki farklı iade türleri için farklı sözleşme düzenleyerek ayrı rapor yazıp sisteme 

girmem mümkün müdür?  



TeŞekkürLer


