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KORONAVİRÜS SALGINI SEBEBİYLE VERGİ DAİRELERİNE
30.06.2020 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN YMM
TASDİK RAPORLARININ VERİLME SÜRELERİ
UZATILMIŞTIR
1.

GENEL OLARAK YMM TASDİK RAPORLARININ VERGİ DAİRESİNE
TESLİM SÜRELERİ VE ŞEKLİ:
YMM’nin faaliyet gösterdiği şehrin dışında faaliyet gösteren mükelleflere ilişkin gelir
veya kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdikine ilişkin tam tasdik raporları
posta ile gönderilebilir. Aynı şehirdeki mükelleflerin tam tasdik raporları ise istenirse
YMM odaları aracılığıyla teslim edilebilir.
01.01.2020 tarihinden itibaren Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tasdik
Raporlarının zorunlu olarak sadece elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması
başlatılmıştır. Buna göre, 2020 yılında verilmesi gereken tüm tam tasdik raporlarının
elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15.11.2019 tarihinden itibaren internet
vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi,
01.04.2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece elektronik ortamda
gönderilmesi uygun görülmüştür.
2019 yılına ait gelir vergisi tam tasdik raporlarının Mayıs 2020 ayı, hesap dönem takvim
yılı olan kurumların 2019 yılına ait tam tasdik raporlarının ise Haziran 2020 ayı sonuna
kadar) verilmesi gerekmektedir.
Teminat mektubu karşılığı alınan KDV iadelerine ilişkin tasdik raporlarının, iadenin
teminat karşılığı mükellefe ödendiği tarihten itibaren 6 ay içinde vergi dairesine teslimi
zorunludur. Keza indirimli oran nedeniyle doğan KDV iadeleri de YMM tasdik raporu
ibrazını gerektirmekte olup, bu amaçla düzenlenen tasdik raporlarının verilmesi gereken
son gün, iade hakkının kazanıldığı yılı izleyen ikinci yılın altıncı ayının son günüdür.
Örnek vermek gerekirse, 2018 yılı için indirimli oran nedeniyle iade hakkı kazanmış
olan bir mükellef, 2019 yılının ilk 11 ayına ait KDV beyannamelerinin herhangi birinde
göstermek veya en geç 31.12.2019 akşamına kadar söz konusu beyannamelerden birini
düzeltmek suretiyle iade talebini ortaya koymuş ise bu iadeye ilişkin YMM tasdik
raporunun vergi dairesine teslimini en geç 30.06.2020 tarihine kadar sağlamak
zorundadır.

2.

HAZİRAN 2020 AYI SONUNA KADAR TESLİMİ GEREKEN
RAPORLARIN VERİLME SÜRELERİNİN UZATILMASI:
Hazine ve Maliye Bakanlığı/vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli mali
müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30.06.2020 tarihine
kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır.
Buna göre,
- 2019 yılına ait gelir vergisi tam tasdik raporlarının 31 Mayıs 2020 olan son

verilme tarihi 31 Temmuz 2020 tarihine,
- 2019 yılına ait kurumlar vergisi tam tasdik raporlarının 30 Haziran 2020 olan son

verilme tarihi 31 Ağustos 2020 tarihine uzatılmıştır.

Bu raporların elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
Örneğin “Artırımlı Teminat Uygulaması” kapsamında 15.10.2019 tarihinde KDV iadesi
alan mükellefçe, iadeye ilişkin 15.04.2020 tarihine kadar verilmesi gereken YMM
raporu, 15.06.2020 tarihine kadar verilebilecektir. Benzer şekilde, 31.03.2020 tarihine
kadar verilmesi gereken vergi muafiyeti tanınan vakıflara ilişkin tasdik raporu,
01.06.2020 tarihine kadar verilebilecektir. Örnekleri artırmak mümkündür.
İlgili mevzuatı uyarınca son verilme tarihi 30.06.2020 tarihinden sonra olan raporlar
için herhangi bir süre uzatımı yapılmamış olup, bu raporların ilgili mevzuatında
öngörülen süreler içerisinde verilmesi gerekmektedir.

