ALTlNovA KAYMAKAMLIĞ|

iı,çt ruiııi nĞiriM MüDüRLüĞü
iNSAN KAYNAKLAR| şUBE ısüDüRLüĞü 3- HiztET STANDARTLARl
slRA
No

2

sÜREsl

(Eı{

Müdür]üğümüz ve Bağlı
Bulunan okuykulumlardan
Emekli olan Personole Hu6usi
Dam9aİ (Y€şil) Pasaport için
Emeklillk Bilgileri ile Kadlo
De.ecesini Göslerir Belgenin

1

Hizr,ı€TlN
TAItlAItlLANI{A

BAŞVURUDA lSIENEN BELGELER

HlzrrıEThü ADl

Müdürlüğümüz ve Bağlı
8ulunan okuVKurumlalclan
Yeşil Pas€portAlmaya Hak
Kazanan Verat Elrniş
Pefsonelin Eşine Hususi
Damgall (Yeşl) Pasaporl lçin
Emoklilik Bilgileri ile Kadro
Dolocosini Göstelir 8elgenin

1_

GEç)

DilekP

2. Nüfus ctlzdanl
15

oAxiKA

1_ Dllekço
2_ Nüfus

cüzdanl
30 oAKixA

Venlmesi

ll Dlşl okuuKıJrumlardan

3

1_ Dil€kç6
2- Nüflrs ci]zdan

l

Emgkli o|an Pelsongle sicil
Dosyaslnln Bulunduğu Milli
Eğitim Müdürlüğünden
Gelecak c6vap Doğrultusunda
Hus!ısi Damgall (Y€şiı)
Pasaport lçin Emeklilik Bi19llorj
ile kadro oelecesini Gö§erir
8elg6nin Verilmesi

1i5cüNü

1_

ll Dlşl okul/KıJrumlardan Yeşil

1

Dilekço

2- Nafus cüzdanl

Pasaport Almaya Hak
Kazanan V6fat Etmiş
P6rsonelin Eşine P€rsonelin
sicil Dosyaslnün BulunduğıJ
Milli Eğitim Müdürluğünden
Gelecek cevap Doğrullusunda
Hususi Damgall (Yeşil)
Pasaport l9n Emeklllik Bi19ileri
||e Kadro Dolecesini Gösterir
Bel9enin V6lilmesi

ı işGüNü

yapllmaslna r6ğm€n hizmelln belinilon sürede
BaşvUru esnaslnda yukanda belirlilen b6l9olerin dlşlnda b€lge §tenmesi eksiksiz bolge ll€ başvufu
jdığının tespiti durumunda ilk müraca6l y6nn€ ya da ikinci müracaat y€nn6 baŞvurunuz,
tamamlanmaması veya yukirıdaki tabloda bazı hizmetlerin ııJıunm

lkinciMülacaat Y€li

Altlnova Kaymakamllğl

zek slTAR

lsim

Regaip Ahmet

llçe Milli Eğitim Müdürü

unvan

Kaymakam

llk Müracaat yeri

llP

lsim
Adros

Milli Eğitim Müdüdüğü

Hüriyet Mahallesi oklrllar cadde$ Alllnova hğkümot Binasl

Adrgs

YALoV,,/ALTlNoVA

özYlĞlT

Hürriyet Mahallesi okullar cd.Altınova
Hükümst Konağl YALoVA/ALTINoVA

Telelon

\0226\4613207

Telelon

(0226) 4613201

Faks

(0226) 4613617

Faks

(0226) 4613209

E-Posta

E-Posta

ALTıNovA MALMüDüRLüĞü oeı-in sEnvisi xizıvıer sTANDARTLA Rl Güncel
slRA
No HlziilETiN ADı
1

süREsl
ENG

BAşVURuDA isTENiLEN BELGELER

§e

Mükellefiyet tesisi

H
E N
TAMAllrLANtlA
3 gon

başlameıi bırakma bildirimi ekinde;

1- Nüfus cuzdanl ash (Gefekli kontrol Ve teyit yaplldlktan sonra geri verilecektir,)

2_ Ticaret sicili memurluklarlnca şifket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile bildirimde
bulunulmas| zorunlu olmayan tüzel kişilerden;

kuruluşuna ait
üzere aslı

sözleşmesinln / ilgili hevzuahna göre duzenlenmiş tüzel kişiliğin
§iii"ti"
"""
"i
uLığ"n. ,ri, u"y" noi", onaylı bii orneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatı|mak
ve iotokopisi ile iicaret siciline müracaatlna ait belgenin bir örneği,

kişilerin Nüfus cgzdanı aslı (Gerekli kontrol ve leyit yapıldıktan sonra geri

oii"..iıJ

veri|ecektir), noter onayll imza sirkl,ıleri,

'etkili

yeni
Fark|l vergi daireleri yetki alanl içinde ilave işyeri açllmasl veya.adres değişikliği nedeniyle
vergi
önce
daha
mokellefiyit tesisinde yukanda sayılan belbebr istenir. Ancak, mükellefin
Jairesinj verilmiş olup değişmediğini yazılı olarak beyan ettikleri belgeler ilgili vergi dairesi

taraflndan mükelleflerden yeniden istenilmemektedir.

Aynca, tüzel kişilerden bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararlnın noter tasdikli bir örneği allnlr,
Bu değişikliklerle ilgili Türkiye Ticaret sicil Gazetesi alanmaz.
Gelirleri, Ücret, Gayrimenkul Sermaye lradı, Menkul sermaye lradı.ile Diğer Kazanç ve lratlafdan
*v" urnı"nn uir liçınoan ibaret olinlann mgkellefiyete giriş işlemleri verdikleri ilk beyannameler
tJzerine yaPlllr.

bildirimi
Diğer ucret kapsamına giren hizmet erbabtnln mukellefiyet tesisi işverenden alacaklan iş
bağlı
soyadı,
adı
işverenin
lş
bildiriminde
verilir.
uzİrine yapıııi ve kenJilerine vergi karnesi
edilir.
dikkat
bulunmasına
ve
imzasının
adresi
nuharası,
oıouğu v6röi dairesi, vergi kimlik
2

Vergi Kimlik Numarasl verilmesi

Mükelleflerin
değişiklik bildirimi

Nüfus bilgilerj
değişikliğinde (Tüzel
kişilerde kimlik
bilgilerindo, Adi
ortakllklarda ortakllk
bi ilerinde

Di ek çe e k n d e
ata nd aş| o maya n y aba n c afa pa sa po rt la rl n n n ot onayl ö rn eğ y a d a
1 T ü rk ye c um h u riyet
Ve r9| da rg sl yetk ile rl n e o nayl atI m ak üzer e a sl e fotoko Pisi
ör n
re ke n bel nl n note on a
re bu u n m asl
2 T oze K e rde H u ku ki k u u u allna
Mükellefin, nüfus bilgilerinde meydana ge len değişik ıiı<ıere iıiştln bildirim Ve değişikliğe dayanak
teşkil eden belge

15 Dakika

3 saat

sayfa l

/

2l

Mükellefiyet bilgileri
ikli inde
d
Adİes bilgileri

değişikliği

bildirimi
Mükellefiyet bilgilerine (Vergi türu; i lavesi, dönem değişikliği, te rti vu.) iılştin oeğişiklik

3 gün

değişikliği
1- Yeni adres mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin yetki alanl içinde ise adres

3 9ün

bildirimi

2- Yeni adres başka bir vergi dairesinin yetki alan|na giriyorsa;,

..
nJi".-o"gşirjigi oiıoiri,iinl eski vergi dairesine vermesi halinde mükellefin bildirim

"kadar

bastlrmlş olduğu/tasdik ettirdiği belgeler

tarihine

nor". değişikliği- bildirimlnl yeni veği dairesine vermesi .halinde gerçek kişilerden
iu.o'""iĞ"r"iıi i;ntroı ve teyit yapıoixtan sonra geri. Verilecektir), tüzel kişilerden
o_

nılfus
adres

o"gişirılğin" ilişkin karar örneği ile Ticaret siciline müracaatlna ilişkin belge
Diğer bilgiler
de
kl inde
4

şi terk
um nedeniyle terk

6

7

8

Fesih, tasİiye Ve itlas

nternet şifresi Verilmesi

Beyannamelerin

Allnmasl

kanuni su[esinde

Verilen beyannamelerin
allnmasl ve tahakkuk

leminin a lmasl
htirazi kayltla verilen
beyannamenin
allnmasl ve tahakkuk
llmasl
emlnln
kanuni suresinden
sonra verilen
beyannamelerin
allnmas| ve tahakkuk
llmasl
leminin
Pi anllk ve lslah

Mükellefiyet bi19ilerine (faaliyet alanl, h ukuki durum v b.) ilişkin değişiklik bildirimi

3 gon

el erl n e n s on cl lt le rl kull a n m a m ş ola rak
şe ba şla m alb a km a b ld ri m e k ln d e ku la n n be lg
e le n de k alan be |ge le rl n ltle rl Ve öd em e kayd edi ci h azl aça ait le Vh a st e n

15 9ün

me kayded lcl cl h azlaB a it levha
ş e b aş ama/b rak ma bi di rl m Vey a d le kçe öde
rl
belg ele ri n e n so n cl lt le ri kul a n m am ş ol ara k el erl n d e k a an b elge er n cl ltl e

kuIla n la n

15 9ün

ilişkin
Tasfiyenin kapanlşlna ilişkin bi ldirim veya dilekçe ekinde, tastiye Veya iflasln kaPandlğlna
karar ya da bildirim.
nrrıcJ. oaeme kavdedici clhazlara ail levha, kullan|lan belgelerin en son ciltleri, kullanllmamlŞ
i"ian ueıgeıerin ciltleri, şirketten sorumlu kişinin adresi, tasfiye nedeniyle terk ise
"i.iJ1'"ıı"rl"o"
tasfiye memurunun adresi de aranır.

15 9ün

1) Elektronik beyanname 9önder me talep formu

1

saat

ekinde serbest Muhasebeci,
2) Elektronik beyanname gönder me ara;|hk yetkisi talep formu ve
kaylt belgesinin tasdikli
oda
Müşavirlerin
Mali
ve
Yeminli
ir
Serbest Muhasebeci Mali Muşav

örne
1 -Beyanname
2-Beyanname formlarl, sirküler ve tebliğlerle belidenmiş belgelor

-Beyanname
2-Beyanname formlarl, sirkuler Ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler
1

1-Beyanname
2-Beyanname formlan, sirkiJler Ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler

1

-Dilek

15 dakika

15 dakika

15 dakika

15 dakika
sayfı

2

/2t

Özel Tüketim Vergisi ile Hlzmet hracatl
ilgili lade Talebi
,ılhracatln ge.çekleştiği döneme ait lndirilecek ÖlV Listesi
2- lstisna kapsamlndaki işlemle ilgili sahş Faturalarlnln dökümünü gösteren Liste
3- lstisna kapsamlndaki i§lemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel lletişim Vergisine tabi
hizmet allşlarlna ait faturalann dökümünğ gösteren liste
4_ Bedelin tamamlna ilişkin Döviz Alım Belgesi ya da hizmet bedeli dövizin yurtd|şlndan geldiğini
gösteren bankadan allnm|ş belge
5- lade tutarlnln hesablnl gösteren tablo
6- Bakanhkça Belirlenen Limitin 1.ooo-Tl Üzerindeki Mahsuben lade Taleplerinde Banka
Teminat Mektubu, YMM, Vergi lnceleme Raporu
7-Nakden iade talep tutarl kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

3ay

Deniz ve Hava Taşlma Araçlarl İçln Liman ve Hava Meydanlannda YaPIlan Hlzmetle.
1- lstisnanln beyan edildiği döneme ait lndirilecek ÖlV Listesi
2- lstisna kapsamIndaki işlemle ilgili sahş Faturalarlnln dökümünü gösteren Liste
3- lstisna kapsamlndaki i§bmin meydana gelmesi ile doğrudan i|gili Özel lletişim Vergisine tabi
hizmet allşlarlna aat faturalann dökümiinü gösteren liste
4- lade Tutannln HesablnI Gösteren Tablo
5- Bakanhkça Belirlenen Limitin 1.ooo-Tl Üzerindeki Mahsuben lade Taleplerinde Banka
Teminat Mektubu, YMM, Vergi lnce|eme Raporu
6-Nakden iade taleP tutan kadar banka teminat mektubu,YMM,vefgi inceleme raporu.

Petiol A.ama Faallyetlne ilişkin Hlzmetlor
1-1stisnanın beyan edildiği döneme ait lndirilecek ÖlV Listesi
2-1stisna kapsamındaki işlemle ilgili satlş Faturalarınln dökümünu gösteren Liste
3-1stisna kapsamlndaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel lletişim Vergisine tabi

hizmet allşlarlna ait faturalarln dökümünü gösteren liste
4-1ade tutarlnln hesablnl gösteren tablo
5-Petrol lşleri Genel MüdOrlüğünce onayll Liste
6- Bakanlikça Belirlenen Limitin 1.ooo-Tl Üzerindeki Mahsuben lade Taleplerinde Banka
Teminat Mektubu, YMM, Vergi lnceleme Haporu
7-Nakden iade talep tutan kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.

Dlplomatik istlsna Kapsamtndaki Hlzmetleı 1Ölv Ödenmeksizln lstlsna Uygulanan lşlemler)
1 - lstisnanın beyan edildiği döneme ait lndirilecek ÖlV Listesi
le il ili sat| Faturalarlnln dökümünü
mlndaki i
2 lstisna k

österen Liste
Sayf,19l2l

letişim Vergisine tabi
i19ili
gösteren
liste
dökümün0
h izmet a|lşlanna ait faturalarln
4 - |ade tutarlnln hesablnl gösteren tablo
yaz ısı veya yetkili
5 _ oşşı"iie"i""ıio,no"n-aı,n"n lstisna Belgesi veya kuruluşların Resmi Talep
Kuruluş lstisna Yaz|sl örneği
Taleplerinde Banka
o_ gaı<İnııı<ça Belirlenen Li;itin 1.ooo_TL Üzerindeki Mahsuben lade
Teminat Mektubu, YMM, Vergi lnceleme Raporu
7-Nakden iade talep tutan katİar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raPoru,

itisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan

Dlplomatlk istisna KaPsamlndakl Teslim ve Hlzmetler (MensuPlar Tarafından KDV
Ödene.ek Yapllan Alımlaf0
1- Harcamalara ait bildirim formu
2- Harcamalara ait fatura Ve benzeri belgeler
3- Diplomatik misyonlar ve konsolosluklir veya uluslararasl kuruluşlann resmiyazısl
Banka
+_ eJ1anııı(ça Beİrlenen Limitin 1.ooo_TL üzerindeki Mahsuben lade Taleplerinde
RaPoru
Vergi
lnceleme
YMM,
Teminat Mektubu,
5-Nakden iade talep tutan kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme faporu,

Tüİkiye cumhu.iyetl Hukumeti Ve Ekonomik lşblİliği Teşkilat| Ticaret Ve Kalkınma Bankası
Arası'nda Merkez Anlaşmasl Kapsam|nda istlsna olan lşlemler (Ahcllar)
1- Gelir ldaresi Başkanllğ|ndan ahnan iadeye ilişkin muafiyet yazlslnln onayll bir örneği

2- satln allnan hizmetlerin listesi
3- Bu allmlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin ash veya onayll fotokopileri
+- Yukleni|en ÖlV'yi gösteren Banka taraflndan hazlrlanacak Liste
Banka
s_ aiianııiça Beliile-nen Limitin 1.ooo_Tl üzerindeki Mahsuben lade Taleplerinde
Raporu
lnceleme
YMM,
Vergi
Teminat Mektubu,
6-Nakden iade talep tutarl kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raPoru,

Türkiye, Azerbaycan ve GO;clstan ArasInda Pet.ol0n Azefbaycan, Güfclstan ve Türklye

ÜİeıilıOİn, Bak6-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına lllşkin Anlaşma
KaPsamlndaki Hizmetleİ

1-1stisnanln beyan edildiği döneme ait Indirilecek ÖlV Listesi
2-|stisna kapsjmlndaki iğbmle ilgili satış Faturalannln dökümünü.gösteren Liste
Vergisine tabi
3_1stisna tapsamındaki i;lemin meydand 9elmesi ile doğfudan i19ili Özel lletişim
gösteren
liste
hizmet alışlanna ait fatufalarln dökumünü
4-1ade tutarının hesablnl gösteren tablo
5 stisna se rtifi kas n n örn eğ
p
Ba n ka
6- Bak an kça Be rl ene n Li m iti n 1 00 TL ü ze rl nde k Mahsu ben ade T ale le li n de
ru
RaPo
T em na Me ktub u YM M e rg ncele me
ncel em e
7 Na kden ade tale uta kad a ba n ka tem nat me ktu bu YMM ve
sayfa ı0

/2l

BaşVuru esnaslnda yukarlda belirtilen belgelerin d|şlnda belge istenilmesi Veya başVuru eksiksiz belge ile yaPlldlğl halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmamasl
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

llk Müracaat Yeri :ALTINoVA MALMÜDÜRLÜĞÜ
:Nesim ÖGEDAY

lsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta

:MALMüDüRÜ

:ALTINOVA MALMÜDüRLüĞü
:(0226) 461 3206
:(0226) 461 3205
:nogeday@muhasebat.gov.tr

lkinci Müracaat yeri
lsim

Unvan

:

:
:

Adres

:

Faks
E-Posta

:

Tel

ALT|NoVA KAYMAKAMLlĞl
Regaip Ahmet ÖzYlĞlT

KAYMAKAM
ALT|NOVA HÜKÜMET KONAĞl

: (0226)
: (0226)

a61 2009

461 3201
r.ahmet.ozyigit@icisleri.goV.tr

sayfa 2l

/2l

ALT|NoVA MALMÜDÜRtÜĞÜ MuHASEBE BiRiMi HizMET STANDARTLAR|
HlzirETlN

slRA

No

B§vuRuDA

HizMEı,lN ADl

sOREsl

|sTEt{EN 8ELGELER

1-Xonusuna Göra
ali|glll idarenin Yaı$l

ı

Her

ıürlü G.lkin Tahsil

c}

Edilm.§i

10 Daklka

Ka.a.lan

blMahk€tne

idaripara G4ıa§l İarar tutand|

dlEc1.1misll

lhbarnan.sl

.} ilglllnln b.Yan|

Adlitaminat işl.mleri

2

1-Tahsllinda

,

2-iadesind.

;

mahıem. x.r..|a.l

a}Mahkema xa.an

15

Dallla

10

D.klk.

blAlmd| arll
GlHak sahlbl dlşmd.kibr. Yapllacaİ l.d€lĞ.d.

Yetkl

b€ıg..l

l-ih.lcYi Y.pan Luruınun YaıBl

ı

2-Temlnat ola.ak kabul adlleceı dĞğ.rler

Temlnat aınmasl

lJhaleYi Yapan İu.umun ilişiİllı Yaztsl
2_Aİndl brl8esl
3-sGx ilişlkslı bel8esl
/ı

Kesln T€mlnat

iaderi

4-ih.le konusu lt ll€ ilalll veral borcu buıunmadlğlna dak bcla€
l s_üüaklt
l

aıtı."

I

|

l

6H.k

t€nlnatl.nn

1s D.kika

iade.hd. ll8ilinln Benka her.p biltlh.inl 8österk

sahlba d|şmdaİil.re

yapllaceı l.de|..d. Yetkl b€lt.tl

l-ihıley| y.pan kurumun lad.Y! ilişkln vaıısl
2-AlmdI b€l8esi

5

3-t{aklt temlnatla.h iadeslnd. l|gillnln banka hesap bl|gllerinl 8öaterlr

GEçi.itemlnaı ladasl

15

oaklka

20

Daılıa

dibrçe

/ı_Haı s.hlbi

d§lnd.kll.r. Yapllac5ı lad.lerd. vetİi b€l8.sl

1-All.dl b.lgasi
2jlglli idarenin t/qa m.hkem.nin hdeYe lllrİinY.ı|s|
6

Bütç. Gel|.|nden Red

iad.hr

v.

3-i18llınin banıa

h.s.p bll8il.rlnl 8ö.teri. dlleke

4-Hak sahlbl d§lndakll.re

yap acak ladelerd. vetkib€lgesi
ı0 oaılka

Mahsup belgesl nlteliğlnd.

muh.5eb. lşlen flşav..Iln ri
7

Kamllk numala9lnl veya verglnumara5lnl

içaren dl|Ğıça

l-iltlllnin banıa hesaP blltilerlnlva İlmlik numa.arnl lç.İ.n dlbkç€
8

Em.nat iada hlem|Ğİi

2-Allndl bcltesi {d&enlanmlş olmasI hallnde

ı-G€rekli

)

hallerda ld..enin lad€ Yapllrnaslna il§kln

ylılsl

+Hak sehlbi d6lndakila.e yapIlaGaı ödemelerde Y.tfti belgesi

ı5 D.İale

ALT|NoVA MALMÜDÜRtÜĞÜ MUHAsEBE BiRiMi HizMET STANDARTLARl
1-Dllekç.
9

xaYbedll€n

aİndl tElg.leri l(ln

t.§dlİl suret v!rllmes|

llk Müracaat yeri
lsim

Unvan
Adres
Tel.

Faks
E-posta

:
:
:
:
:
i
:

2-6erekll HallerdĞ gaı€te

Malmüdürlüğü
Nesim ÖGEDAY
Malmğdürü
AltlnovaMa|müdürlüğü
0226 461 32 27
0226 461 32 05
noaedav@muhasebat.gov.tr

40 Daİlka

al.nl

lkinci Müracaat yeri

lsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-posta

:

:
'.

,.

:

Altlnova Kaymakamhğl
Regaip Ahmet öZYlĞlT
Kaymakam
Altlnova Kaymakamhğl
0226 461 20 09
0226 461 32 01
r.ahmet.ozyl9lt@icisleri,ooV.tr

hükümlerine 9öre
beyanname allnmasl
ve tahakkuk işleminin

llmasl
kanuni süresinde
düzeltme beyannamesi
allnması

9
10
,l ,l

kanuni süresinden
sonra düzeltme
be nnamesi alınması
Tevkif suretiyle ödenen Vergiler için mahsuP
llmasl
emlerinin
Vergi Hatalar|nIn Düzeltilmesi

ceza

ndirimi uygulamasl

2_Beyanname
3-Beyanname formlan, sirkuler Ve tebliğlerle belirlenmiş diğer belgeler
,l5

1- Dilekçe

2-Beyanname

3-Beyanname formlarl, sirküler Ve tebliğlerle belirlenmiş diğer belgeler,
+ lıitran ve/Veya vgrgiyi azalhcı yadaionraki döneme devreden vergiyi arttlnc| duzeltme
nnamesi lse azlll izahat.
1- Bsyanname
tecil ya da
2- Matrah Ve/veya vergiyi azaltlcl, son raki döneme devredilen Vergiyi artlrıcl, mahsup,

iade tutarlnl artlncl nitelikte d0zeltme be annamesi ise
1-Kesinti yoluyla ödenen ve rgilere ilişkin liste
Dile
2- Mah
1-Dilekçe
2-1ade edilecekse ahndl ash
ndi r bel eler
kanItl
31

llı izahat

- Dilekçe

|k ödeme süresi i in teminat
1-Dilekçe
2-Yetki Belgesi (Tüzel Kişi|erde)
3-Kimlik Be ssl
1-Dilekçe
2-Yetki Belgesi (Tuzel Kişilerde)
3-Kimlik Bel esl

2

,l2

Tarhiyat sonrasl uzlaşma işlemlefi

13

Tarhiyat öncesi uzlaşma işlemleri

14

Vergi ve cezalarln Tabi Afetler Nedeniyle
Terkin Edilmesine llişkin lşlemler

.TERKlN BEyANNAMEsl" (Varlıklarını Kaybeden Mukelleflere Ait Beyanname_
2_iki öriek

,t5

Tecil işlemleri

1-Dilekçe,

16

Tarh dosyaslna yönelik başvurulann
ceva ndlrllmasl
Belgelerin ptali ile lgili lşlemler

17

18

deme Kaydedici

cihaz (ÖKc) ile ilgili
işlemler

Ödeme kaydedici cihaz
allm izni ile cihazlann
kaydl Ve levha
Verilmesine ilişkin
lemler

daklka

,1

-Dilekçe

15 dakika

1ay
15 9ün
15 dakika

60 9ün
60 gün

90 9ün

Mahsullefini Kaybeden MOkelleflere Ait Beyanname)

2-recil Vo Taksitlendirme Tale Formu

-Dilekçe (mukellef başvurularl için
rularl n
2-Resmi azl kurum ve kurulu
ya da ilgili oda veya birlik tlarafından düzenlenmiş belge
ilekçesi
taleP
d
1terk dilekçesi veya
iptaline ilişkin tutanak
kalan belgelerin ciltlerini,
İ_ İ;G;,'12n oeğeerin en son ciltlerini ve kullanılmamış olarak ellerinde
ödeme kaydedici cihazlara ait levha
1

,1-

Dilekçe

30 gun

1gün
1

saat

15 dakika

2- Fatura

nolu fiş
4- Ruhsat

3-

'1

sayfa J

/

2l

eme kaydedici

cihazlann hurdaya
ayrllması, kullanlm d|şl
bırakllmas|,

satllmaslna ilişkin
19

Vergi levhasl tasdik
işlemleri

mler
Mükellefin Vergi
matrahl ve tahakkuk

kayıtlarlnl içeren
levhanln tasdik
edilmesi
Yeni işe başlayan

,l

Dilekçe
2- Yetkili servis tutanağl
3- Mali haflza raporu
4-Mali hafıza
5- Buhsat fotokopisi
6- oKc levhasl
Yok
-

Dilekçe

25 dakika

15 dakika

15 dakika

mükelleflerin vergi

20
21

22

23

kayltlaIlnl 9österen
levha tasdiki
Mukellefin borç durumunu gösterar yazl
düzenlenmesi
Değer Tespiti işlemleri
da re A eyhin e er le n Ka ra rl a rd a A u k atl k
ü c reti Ve a rg a ma G d erle rln n ö d enme s

zel Tuketim Vergisi Beyannam elerinin (2/A)

Allnmasl

24

Kasko sigortası değerlerine ilişkin işlemler

25

Trafik dari para cezalannln tahsil emleri
Motorlu taş|tlann satlş
Motorlu taş(lann
veya devir işlemleri için
satlş veya devrine
borcun olmad|ğlna dair
ait llişik Kesme
belge verilmesi
Belgesi/Fenni

26

Muayene lzin
Belgesinin Verilmgsi

emIeri

Motorlu taşltlann fenni

muayene işlemleri için
borcun olmadlğlna dair
bel9e Verilmesi
lemleri

Dilekçe
-Dilekçe
liste
n ma|lara ili
ri d
2-v i Usu l Kanunu 278, md.de belirtilen sebe rle d
kesinleşmiş
hallerde
aranan
olma
kesinleşmiş
icrasl
için
gereği
ilamln
şartl
1- Kanunlarl
1

1gün

1gün
30 gün

mahkeme ilaml,

i_ iiiinleşr"

icrasının geri bırakılmasına
§artı aranmayan durumlarda yetkili mercitarafından
ilaml,
mahkeme
Verilmeyen
karar
(yürütulme;inin durdurulmaslna)
.
t_ iaii, taratın avukatına (icra daireleri aracıhğıyla yapılan ödemeler hariç) yapılacak vekalet
iÇin iŞveren
tıcreti oilemelerinde ise ayrica fatura, serbest meslek makbuzu veya ucretli ÇallŞanlar
laıaflndan tasdikli ücret bordrosu
1-Beyanname
2-Yetki Belgesi
3-1stisna hali varsa bu

rli bel eler
rtlarl kanttla Icl
1-Dilekçe
2-Moto;lu Taşltlar Vergisi Tutanna Esas olan Kasko sigortasl Değed Bildirim Formu
3-Ve i iade edilecekse makbuzun asll
ari Ya lrlm kararl

1-Ruhsat
z_ooeno,gi iddia edilen ancak borç olarak gözüken Motorlu Taşltlar Vergisi ve cezalara ilişkin
tahsil allndlIan
i ırıuk"ıı"nn bağ|l olduğu vergi dairesi dlşlnda başka bir veı.gi dairesine başvurmasl halinde
dile
,l

-Ruhsat

15 dakika

2 saat

30 dakika
,10

dakika

10 dakika

z_Öoenalgi iddia edilen ancak borç olarak gÖzüken Motorlu Taşıtlar Vergisi ve cezalara ilişkin
tahsil allndllan
ha|inde
3_ Mukeııefin bağh olduğu vergi dairesi dlş|nda başka bir vergi dairesine başvurmasl
dile
Sıyfa

4 /

ıt

27

28
29
30
31

32
33
34

veraset ve ntikal Ver9isi Beyannamesinin
allnmasl

,l

2_ veraset ilamının aslı-veya noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkilileri taraflndan
onaylanmlş veraset ilaml fotokopisi
3-Ölüm ve mirascl bildirimi.
4-Gayrimenkullerde tapunun totokopisi
gösterir
s_Gayrimenı<uı mallar içln ilgili belediyelerden allnacak emlak vergisine esas olan değeri
belge.
6_1ıi'urise ait tiiğer hak ve a|acakları gösteren belgeler ile indirilmesi talep edilen borç ve

masraflara ait be|geler.
ve
lir tablosu
7-Ticari bilan
Işk kesme belgesi beyanname Verildikten ve vergi ödendikten sonra talep edilirse, dilekçe

Veraset yoluyla intikallerde ilişik kesme
bel esinin verilmesi
1_Dilekçe
Gaip mirasçlnın oftaya çlkmas| nedeniyle
2-Ya lkararl
llmasl
düzeltme emlerinin
Dava durumunu gösterir dilekçe
craya ya da mahkemeye intikal etmiş
rl
alacaklann tecil i
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkuller için 1 no.|u Harç Beyannamesi
namo allnmasl
Yeni inşa olunan bina vesair tesisler için harç 1-Dilekçe
sl
Vuru b
alilikten allnan
2- ili beled
ahnmas| i lemleri
y
nde
baş la n lm a sI h a nd e h a lü konu be 9 ey|
s
iyete
ta
b
İaal
harca
M
ü
ke
llefle
rce
çerl
Yllllk Harçlann tahsili
b u ko nud a b raz e di ece k be
m üke
n id arel er taraf nd an a an b ld nm
d lz e
1 -Damga Vergisi beyannamesi
süreksiz Damga Vergisi ile llgili işlemler
2-Gene] bütçğli daireler ile kişiler aras|nda duzenlenen kağıtlara (iha|e kararlan hariç) ait damga
vergisi ile ilgili olarak, genel bütçeli daire tarafından düzenlenen ve kağıdın mahiyetini, nispi veya
maktu vergi tutarlnI gösteren formüle edilmiş bir yazl

cezanln soresi içinde veya süresinden sonra kend iliginden vergi dairesine ödenmek istenmesi

35

ldari para cezalan ile lgili işlemler

36

Yurt dlşl çlk|ş tahdidinin kaldIrl|masl

37

Nakit Tahsilat YaPllmasl

Tahakkuk Fişi
2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planl

38

Çekle tahsilat yapllmasl

Tahakkuk Fişi
2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planl

39

Başka vergi daireleri adlna tahsilat yapllmasl

1) Tahakkuk Fişi

40

Vezne Kapandlktan sonra Yap|lacak
ödemelerin kabul Edilmesi

2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planl

1)

Tahakkuk Fişi

Mükelleflerce yitifildi

1

Di

41

rlm kararl
halinde idari
Histalık ve iş bağlantlsl nedeniyle yurt dlşl çl klş yasa ğının kaldınlmasınln talep edilmesi
ile birlikte mazeretini österen be e
durumunda dilek
,l

)

1)

leri sürülen Alındllar

saat

1

-Veraset Ve intikal Vergisi beyannamesi

40 dakika

'l 9ün
15 dakika
15 dakika
,l5

dakika

,l5

dakika

1

saat

30 dakika
,l

saat

15 dakika

5

dakika

,l5

dakika

1

15 dakika

1

saat
Sarfa 5 / 2l

Hakklnda
42

lemlerin ya llmasl

Mükellefl ere nakden yapllacak iadelerin

2 Gazete lanl

1) Mükellefin banka hesap nUmaraslnl bildirir di lekçesi

sSK Prim borçlarına mahsup talebinde işyeri sicil numaraslnl bildirir dilekçe
D !2 el me fişi n ln m üke ef n u s h asl
ka let n a m eye sti nad en ade ta pl e rl n de veka let na m e a s (Asl s ö rül e rek F oto ko pl s D
Va rl s le re yap aca k öd em ele rd e Ve raset la m (Asll gö rü le rek fotoko pl sl
a la n be ele
li kin
m evz u atl n da ad e

banka hesaplarına aktarllmasl

2)

43

Mükelleflerin Mahsuben ade Taleplerine
lstinaden Mahsup Allndlsl Düzenlenmesi

Dilekçe

44

Vergi adesi
iş!emleri

J
4)
5

Gelir/ Kurumlar Vergisi

rg lsl ad e T a e p D ek çe sl
K u ru mIa
2 ü c retl er ç n şve ren tar afı nd a n e rg kesi n sl n ln yaP d ğl n gös te re n yaz n n o n ay örn eğ
ı7
G ay rl m en ku se rm a ye a d |ç| n K lra ko n ratl n n onayl ö rn eğ
4- Me nkul Ser m aye a d içi n er9 ke sl nti s n n ya pl ld ğ n göste re n belg en n n ayl örn eğ
ru m lu su ad na taha kk u k
5_ Se fbe s mes le k kaza n çla rl ç ln teV k if yoluyl a ke s ile n erg le rl n ve r9 so
yazlslnln
örneği
onayll
ettiğini gösteren ilgili saymanhk
6-ıİcarİve Zııai [azançlaı için, tevkif yoluyla kesilen vergilerin verga sorumlusu taraflndan ilgili
vergi dairesine ödenmiş olduğuna dair belgenin i19ili kurumlarca onaylanan bir örneği

hracat stisnaslndan
Doğan KDV lade talebi

Mal hracatı;

lade Talebi

1

Ge

1

gun

1gun

3ay

3ay

1- lhracatln gerçekleştiği döneme ait lndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi

3- GümrOk Beyannamesi Listesi
4- Serbest bolgelere yapılan ihracatlarda Serbest Bölge lşlem Formu
5- lhracata Ait satlş Faturası Listesi
Ettikleri
6_ Dış Ticaret Sermaye Şirketi Ve sektörel Dlş Ticaret Şirketleri lçin Ayrlca AracllIk

Mükellefl erin lndirilecek kDv Listesi
yapılan
7- yüklenilen kDv hesabına turizm acenta, rehbef ve benzerlerine komisyonlar nedeniyle
payln
aktanlan
hesablna
iade
tutarlardan
bu
halinde,
edilmesi
de
dahil
kDv ödemelerinin

hesaplanmaslna ilişkin tablo
KDV
8_ B;kanlıkça belirĞnen tutann üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/yMM
raporu
iadesi tasdik raporu veya Vergi incel€me

sınlr Tıcaretl;
1- lhracatln gerçekleştiği döneme ait lndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Sınır veya Klyl Ticaretine ait Satlş Faturasl Listesi

4- slnlr

aKl

l

Ticaretı Yetki Bel

sayfa

6/ıl

as
5 G ü mrü k B e y a nn a m esl L stes vey a T ah a kk u k arak
a e Pıe rl n de e m n at m ekt u b urY MM K D
n
ade
n
akde
eki
6_ Bak anl kça be irl e ne n uta rl n i]zerind

iadesi tasdik raporu Veya Vergi inceleme raporu

Akaryakıt, su, Kumanya,
uluslar aİasI sereİ Yapan Deniz v6 Hava Araçlanna YaPılan
Teknik ve Diğer ıilalzeme Teslimle]i;
1- lhracatln gerçekleştiği döneme ait lndirilecek KDV Listesl
2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Bu kapsamdaki sahşlara ait Faturalann Listesi
+- xumahva resıim Lijtesi ile Gümruk Beyannamesi !i"!"."i
.
mektuburYMM KDV
b"lid"n"n trt"nn, tızerinoeii naroen iade taleplerinde teminat
i_
raporu
iadesi tasdik raporu Veya Vergi inceleme

ij;i";iii"

.

.

Bavul Ticar3ti;
Listesi
1- lhracailn gerçekleştiği döneme ait lndirilecek KDV
Listesi
KDV
2- Yüklenilen

gösteren bankadan allnmlş belge,
o-orii eı_ a"ıg".i yi o" oorırin yurldlşlndan geldiğini
fotokoplsl
4- Gümrükçe onayll özel faturanIn asll Veya
talePlerinde teminat mektubulyMM KDV
5_ ğ;i;"l;ka bJiienen tutann.ozJiıno-e-ı<i naioen,iaoe

5_

iadesi tasdik raporu Veya Vergi inceleme raporu

Hizmet ihracau
i -Tni"c"t,n s"rç'"tleştiği döneme ait lndirilecek KDV Listesi
2- Ytıklenilen KDV Listesi
ya da hizmet bedeli dövizin yurtdlşlndan geldiğini
3_ Bedelin tamamlna ilişkin DövizAllm Belgesi
oösteren bankadan allnmlş belge.
i- Hizmet lhracahna ait Fatura Listesi
taleP|erinde teminat mektuburYMM KDV
5- Bakanlıkça belirlenen tutann ,r"-,lno"ı,i nakden iade
iadesi tasdik raporu veya Vergi inceleme raporu
Veya Vergi inceleme raporu

serbest Bölgelerdekl Mt!şteİiler lçin Yapllan Fason Hizmetle,;
Listesi
1- Hizmetin gerçekleştiği döneme ait lndirilecek KDV
2- YOklenilen KDV Listesi

veya gümfuk beyannamesi yerine geçen belge
4- Fason Hizmet Faturalannın listesi
taleplerinde teminat mektubuffMM KDV
5- Bakanhkça belirlenen tutarln uz-e-iinoeı<i nakden iade
raporu
iadesi tasdik raporu Veya Vergi inceleme

İ

Ğu.İııt O"v.nnamesi

sayta 7

/2l

Yolcu Berabeİi Eşya hracatl;
1- lhracatln gerçekleştiği döneme ait lndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- GOmrukçe onayh satlş Faturasl Veya Fatura/Çek
4- ladenin yetki belgeli firmalar aracllığıyla yapllmasl halinde icmal fotokopisi Ve aracl firma
taraflndan düzenlenen ödeme be|gesi fotokopisi
5_ Bakanhkça bellrlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/yMM
iadesi tasdik raporu Veya Vergi inceleme raporu

kDv

lh.aç Kaydryla Teslimler;
sanayi veya Ticaret odaslna veya Esnaf ve sanatkar Derneklerine üyelik belgesinin noterce
onayll ömeği
2- sanayi Sicil Belgesi
3- lhraç kaydlyla teslimin yaplldlğl döneme ait lndirilecek KDV Listesi
4- GOmrük Beyannamesi Listesi
5- lhraç Kaydlyla Teslime ait Satlş Faturasl Listesi
6-Tek ğumaük beyannamesi ile birden fazla imalatçlnln orününün ihracl halinde malln ihfaç
edildiğiniteyit eden ihracatçl firma yazlsl
z_ Baianlıkia oeılrlenen tutann üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/yMM KDV
.l

_

iadesi tasdik raporu Veya Vergi inceleme raporu

Bavul Ticareti Yapanlara İhraç Kaydİyla Teslimler;
1234-

lhraç kaydıyla teslimin yaplldığl döneme ait lndirilecek KDV Listesi
DöViz Allm Belgesi ya da döVizin yurtdlşlndan 9eldiğini gösteren bankadan ahnmlş belge.
lhraç Kaydlyla Teslime ait satlş Faturasl Listesi
Gümrükçe onaylı Özel Fatura asll Veya fotokopisi

Dahllde işleme lzln Belgesi veya Geçicl Kabul izin Belgesl KaPsamlnda YaPllan Tesllmle]
lhraç Kaydlyla Teslimin YaPlldlğ| Döneme ait lndiri|ecek KDV Listesi
lhraç Kaydlyla Teslime ait sat|ş Faturalarlnln Listesi
Dahide lşlehe lzin Belgesi veya Geçici Kabul lzin Belgesi onaylı Örneği
DllB sahibi taraf|ndan düzenlettirilen YMM Raporu
5_ Bakanllkça belirlenen tutarln uzerindeki nakden iade talep|erinde teminat mektubul/MM
iadgsi tasdik raporu Veya Vergi inceleme raporu

1234-

hracat stisnasl

Dlşlndaki Tam
lstisnalar
Ka amındaki lade

Denlz, Hava v9 D6mlryolu Aıaçlannln Tesllml, ma

llbkin Teslim ve Hizmetlo];
1- lstisnanln

n edildi i döneme ait lndifilecek

nşaasl ve Tadll-Bak|m-onanmlna

kov
3ay

kDv Listesi
Sıyfa

8/ıt

TaIebi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- lstisna kaosamındaki iŞlemlere ait satlş Faturalarl Listesi
a- vergi oairesinaen alınin lstisna lzin Belgesinin onayh örneği,
teminat mektubu/YMM KDV
5- Bakinlıkça belirlenen tutarln tızeındeıi-nakden iade talePlerinde
iadesi tasdik raporu Veya Vergi inceleme raPoru
Araçlan sipariş verereİ imal veya inşa ettirenler,ise ek olarak;
ı - siparişıb iıgili sozleşmenin noter onayll örn€ği
Z- ljtlsnİya İonu harÖamalara i|işkin Alış Belge]erinin Listesi
3- lade taİep edilen döneme ilişkin lndirilecek KDV Listosi
nraçıan sipiriş tızerine tiilen imal ve inşa edenler ise ek olaraki
_
örneği
l - İr"ç i.'"İ ,Ö inşa işini fiilen yapan mukellefin isti§na belgesinin

,

2- lstisha kapsamındaki sat|ş Faturalarlnln Listesi
3- lade taleP edilen döneme ilişkin lndirilecek KDV Listesi

4-Yuklenilen KDV Listesi

YaPllan Hizmetler;
Denlz Ve Hava Taşıma A.açıarl içln Llman ve Hava Meydanlaİında
1-1stisnanln beyan edildiği döneme ait lndirilecek KDV Listesi
2-Ytıklenilen KDV Listesi
3-|stisna kapsamlnda düzenlenen Hizmet Faturalan Listesi

KDV
belirlenen tutarln tizerindeki nakden iade talepterinde teminat mektuburYMM
iadesi tasdik raporu Veya Vergi inceleme raporu

+- Baı<anlıti:a

Petrol Arama Faallyetlne llişkln Tesllm Ve Hlzmetleı;
1- |stisnanln beyan edildiği döneme ait lndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- lstisna kapsamındaki işlemlere ait Satlş Faturalan Listesi

4- Petrol lşleri Genel MOdürlüğünce onayh liste
taleplerinde teminat mektubu veya vergi
5_ Bakanlı'kça belirlenen tutarin uzerındeı<l nakden iade
inceleme raporu

Altn, GOmOş Veya Platin lle llgill Arama, işletme, Zenginl6ştl,me, Raflnai Faaliyetlerlne
yönelik lstlsna Teslim ve Hlzmetler;
KoV Listesi
1- lstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait lndirilecek
2- lstisna kapsamlndaki harcamalara ait liste

3- onayh Enerji Bakanllğı lzin Yazısı
taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
+_ aatjınıılça belirlenen-tutarın u..iind.ll nakden iade
iadesi tasdik raporu Veya vergi inceleme raporu

Teşvik Belgell Yatnmlara ilişkin Tesllmler;
sayh9/2t

Listesi
1 - lstisnanln beyan edildiği döneme ait lndirilecek kDv
2 - Yüklenilen KDV Listesi
3 - lstisna kapsamIndaki lşlemlere ait Satlş Fatufalarlnln Listesi
4- Makine Teçhizat lstisnasl Bildirim Formu
Yazlsl
5- Allcınln KDV istisnasından yararlanma hakkl bulunduğunu gösterir Vergi Dairesi
6- Yat|nm TeşVik Belgesi ile Eki Global Listenin Fotokopisi
KDV
7_ Bakanhkç; belirlenin tutann uzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubuIyMM
raporu
incelome
Vsrgi
iadesi tasdik raporu veya

Lı;an Ve Hav; ueydinlarıiın inlisı, vehiıenmesi ve Genişletllmeslne ilişkln Teslim ve

Hlzmetler;
1- lstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait lndirilecek KoV Listesi
2- Yuklenilen KDV Listesi
3- lstisna kapsamlndaki işlemlere ait satlş Faturalan Listesi
4- Vergi dairesinden allnan istisna belgesinin bir örneği
..
mektubu^rMM kDv
5_ Bakznlıkça belirlenen tutarln uzerinieki nakden iade taleplerinde teminat
raPoru
inceleme
Vergi
raporu
veya
iadesi tasdik

Ulusal Güvenliİ Amaçtı Tesllm ve Hizmetler (ulusal Güvenlik Ku,uluşlanna Doğrudan
Yapllan Teslımleİde lade UygulamasD;
,l

- lade talep edilen döneme ait lndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- lstisna kapsamlndaki işlemlere ait satlş Faturalarl Listesi
4- Ulusal 9üvenlik kurulu§undan alınan yaz ınln mtlke|lefçe onayll örneği
mektuburyMM KDV
5_ Bakanlikça belir|enen iutarın uzerindeki nakden iade taleplerinde teminat
raporu
inceleme
iadesi tasdik raporu Veya Vorgi

ulusal GOvenlik Amaçll Teslim ve Hizmetler (Yüklenlci Flrmalara Yap|lan Teslim ve
Hlzmetlerde İade Uygulaması);
1- lade talep edilen döneme ait lndirilecek KDV Listesi

2- Yüklenilen KDV Listesi

3- Ulusa| güvenlik kuruluşunca yuklenici kuruluşa Verilen istisna belgesi Ve eki onayh liste
KDV
4_ Bakanlikça belirlenen iutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubul/MM
iadesi tasdik raporu Veya Vergi inceleme raporu

Başbakanllk Merkez Teşklıatlna YaPllan Araç Teslimleİi;
1-|stisna kapsamındaki işlemlere ait sahş Faturalarlnln Liste§i

2- Yüklenilen KDV Listesi

3-|stisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait lndirilecek.KDV listesi
o_Bakanlıkça belirienen tutrın lzeri;d;ki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/yMM KDV

iadesi tasdik

ru Ve

ve

i

inceleme

rU
s.yfa l0
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Uluslararasl Taşlmaclllk lstisnasl Kapsamındaki Hizmetler;
1- lstisnaya konu hizmetin yaplldlğl döneme ait lndirilecek KDV Listesi
2- Yuklenilen KDV Listesi
3- lstisna kapsamlndaki Taşlmaclhk Faturalannın Listesi
liste ile bunlardan
i orgarr"t:ö;Ğroe, taşımayı fiilen yapanlara ait faturalara ait bilgilei içeren
liste
içeren
ilişkin
bilgileri
belgelere
yukarldaki
tevsik
ede;
taşlmac|hğı
temln;dilen
kDv
mektubu/yMM
teminat
taleplerinde
s_ aatanııxça belirıene-n tutann uzeri;deki nakden iade
iadesi tasdik raporu Veya Vorgi inceleme raporu
Kara taş|mac|llğında ek olarak; Transit Beyannamesi / TlR Karnesi / Form 302 Belgesi
Deniz vb Havayolu Taşlmaclhğlnda ek olarak; Deniz veya
İava lllanltest6su l Trİnsit Be-yannamesi Demiryolu Taşımacılığında ek olarak, Transit
;;y;;n]|;;i7öü aebesi_Cıij raşıma Beıgesi (sadeie Türkiye,ye girişıerde) / Remiz Büıteni

ihraç Mall Taşlyan Araçlara YaPılan Motorin TeslimlĞri;
1

- |stisna kapsamlndaki teslimin gerçekleştiği döneme ait lndirilecek KDV listesi

2 - Yüklenilen KDV Listesi

lstisna kapsamlndaki işlemlere ait satlş Faturalarü Listesi
Faturalannn Listesi. .
4 lstisna kapsamında te;lim edilen mallann Allş'tiilotorin
Teslimine llişkin Bildirim Formunun bir
lstisna
Vergiden
Araçlara
iha
M"iii;;r";
5
örneği
6_

kDv
Bjkanlıkça belirlenen tutarın iJzerandeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/yMM

iadesi tasdik raporu Veya vergi inceleme raporu

DiDlomatlk istlsna Kapsam|ndaki Tesllm ve Hizmetler
1Xbİ öOenmerslzln lİtisna Uygulanan lşbmler);
1- lstisnanln beyan edildiği döneme ait lndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV listesi
3- lstisna kapsamındaki işlemlere ait satlş Faturalan Listesi
4- Dlşişleri Eiakanlığından alınan lstisna Belgesi veya,

Resmiİalep Yazısı veya Yetkili Kuruluş lstisna Yazısı öfneği
s.aar.anıııçabelirlenentutannuzerinoekinakdeniadetaleplerindeteminatmektubu/veyavergi
l<uruİİ§lann

inceleme raporu

ek
Takfir Yöntemi Kapsamında Akaryaklt, Doğalgaz, Motorlu Taşlt Ve Taşlnmaz Tesliminde
olarak;

1- lstisnanın beyan edildiği döneme ait lndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- lstisna ka samIndaki i lem|ere ait satl Fatufalan Listesi
s

yta
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Veya onayh örneği
4- Dlşişleri Bakanllğlndan allnan stisna B e|gesinin veya Takr ir Belgesinin aslı

ÖzOılülerin Kullanımına Mahsu3 AraçGereç Teslimi;
-lşlemin gerçekleştiği döneme ait lndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- lstisna kapsamlndaki işlemlere ait Satlş Faturalarl !i"Jg"i .
..
mektubu/YMM KDV
4- Bakanlıkça belirlenen tutarln üzerindeki nakden iade ta|eplerinde teminat
raporu
iadesi tasdik raporu Veya Vergi incslemo
'l

TOrkiye
TOİkıye, Azerbaycan Ve GO.cistan Arasında Pet]ol{ln Aze,baycan, Gürcistan Ve
Anlaşma
l|lşkln
Taşınmasına
Uİ"İİ'"O"", İ"lıİ-Tlflis-Geyhan Boru Hatt| Yoluyla
KaPsamlndakl Tesllm ve Hlzmetle];
1- lstisnanln beyan edildiği döneme ait lndirilecek KDV Listesi
2-Yüklenilen KDV Listesi
3-1stisna kapsamındaki işlemlere ait satlş Faturalarl Listesi
4 st s n a se rt ifi k a s n n ö rne ğ
uta rl n uzetl nd eki n kd en
5 Mal hrac nd an kay n a k anan ad e talep le rl |ç| n B ak an kça belirle n en
ru
n gl em e
Ve
ru
k
esl
tasd
la
d
KoV
srl nd e te m ln a m aktu oulY M M
ade ta

klsmi Tevkifat

Uygulamasına llişkin
ladeler ile lndirim HakkI
Bulunanlarln Fazla-

Veya Yersiz

ödenenlerin lade
Talebi

Tekstil ve Konfeİslyon sektörün dekl Fason açilik Hizmetl;
1-

91

3ay

Vergi lnceleme RaPoru

seıi

harlç);

No,1u KDv Genel Tebliğlne

Göıe Kısmi Tevkifat uygulanan Hlzmetle, (Yap|m işleri

1- Yuklenilen KDV Listesi

2- Tevkifat uygulanan hizmetlefe ait satlş Faturalarl Listesi
3- Teminat Mektubu veya Vergi lnceleme Raporu

91

seri

No,1u KDv Genel Tebliğlne

Göıe Klsml Tevkifat uygulanan YaPım işleıi;

1 -Yüklenilen KDV Listesi
2-Tevkifat uygulanan hizmet|ere ait satlş Faturalafl Listesi
ya da Vergi lnce|eme raporu
e_ r"rr"t liı-"ıtrou veya YMM KDV lajesi Tasdik Raporu

Klsmi Tevkifat uygulamasl KaPsamlndakl işg{lc0 Temln Hlzmetleri;
iste s
şl e m n ge rç ek le şti ği dö ne m e a it n di rl ecek K DV L
rl
L
stesi
u
rala
F
at
it
Sat
? T evk İat u ul a n a n h izm et lere a
1

sayfa t2

/2l

3- Teminat Mektubu veya Vergi nceleme Raporu

Tesllmleri;
Klsmi Tevkifat uygulaması KaPsamlndaki Pamuk, Tiftik, YOn, YaPağı
1- |Şlemin gerçekleştiği döneme ait lndirilecek KDV Listesi
2- TevkifaÜyğulanarişbme ait Satlş Faturalan Listesi

3- TeVkifath işlemlere ilişkin bildirimin Verilmiş olmasl

nakden
kaynaklanan iade talepleriiçin Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki
raporu
Vergi
inceIeme
Veya
raporu
tasdik
iadesi
aoeLiepierinoJ teminat mektubu/YMM,KDV

ıı"i it i"i,rio"n

+

Etlerinin Tesllmi;
K]smi Tevkifat uygulamasl Kapsamlndaki BüyOk Ve KuçOİbaş Hayvan
|slemin gerçekleştiği döneme ait lndirilecek KDV Listesi

,1-

z- Tevı<ifaÜyğulanarişleme ait satlş Faturalarl Listesi
3- Tevkifath §emlere ilişkin bıldirimin Verilmiş olaasl . .
belirlenen tutarın üzerindeki nakden
+_ ııı"i it i"i,,io"n taynaklanan iade talepleriiçin Bakanhkça
voya vergi inceleme raporu
raporu
tasdik
iadesi
i"j"üirpı"iino" t"minat mektubu/yMM'KDV

Hu,da
Klsmi Tevklfat uygulamasl Kapsamlndakl
'Baklr,

eiu.i"vrr, Çı"iJ

Tesllmleı|;

v_e

Atlk Teslimlerl; Kİllçe Baklr,

AlOmlnyum, Çinko ÜrOnlerlnin Tesllmlerl;

1- lşlemin gerçekleştiği döneme ait lndirilecek KDV Listesi
Listesi
İ- İ"rİİİrİrvÖrl""İ"Jı kapsamında teslim edilen mallara ait Ahş Faturalan

Listesi .
edildiğine dair
İ"rİİİ"İ vlÖl"^ verjilerin alıcı taİİnİOan beyan edilip ödendiğine veya mahsup
Tahakkuk Fişi ve Vergi Dairesi Allndls|
kDv
tutann ıizeiindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/yMM

3- Tevkifat uyğulanan işlemlere ait sat|ş Fatufalan

İ

aitanııxçi oeıirlenin
iadesi tasdik raporu Veya Vergi inceleme raporu
s_

K|smiTeYklfatuygulamasıKapsamlndaklTudzmRehberveAcenteleriTarafindanVe.llen

Tu]lstlk Mağazalara Götürme Hlzmetl;

1- Tevkifat uygulanan işlemlere ait fatura ve benzeri belgelerin listesi

z- laoe taıeoiıiin yapııdiğı doneme ilişkin lndirilecek KDV Listesi
3- Tevkifatll işlemlere ilişkin bildirimin Verilmiş olmasl
4- Teminat Mektubu veya Vergi lnceleme Raporu
Fazla veya Yerslz KDV uygulanan iş|emler;
1

-

Devreden KDV Ustesi

yapılan taraf ından onaylanmış
2 Verginin fazla Veya yersiz ödendiğini gösteren belgenin ödeme
ö
sayfa
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3- YMM Raporu veya Vergi nceleme Raporu

KDV ndirimli orana

Tabi lşlemlerden
Kaynaklanan lade
Talebi

3ay

Yl|l ıçinde Ayllk ade TalePlerlnde;
y|h içinde mahsup lmkanlnın doğduğu llk döneme llişkin mahsuben iade taleplerınde;
_ Takvim ylll başından mahsup hakklnln doğduğu döneme kadar yapllan indirimli orana tabi
satlşlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi
2_ T;kvim iıh başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar.ıade edilecek vergitutannın
hesaplanmasınailişkin olarak dönemler itibafiyle hazlrlanacak tablo
yapılan alışlara ilişkin fatura ve
3_ Tjkvim yılı başı;dan mahsup hakkının doğduğu döneme kadar
.l

bonzeri belgelerin listesi

4_ Bakanhk;a belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu,

yMM KDV ladesi Tasdik Raporu

veya vergi lnceleme Raporu

MahsuPhakklnlndoğduğudönemdenitıbarensadecemahsuPtalePedllenve,gilendi'me

dönemine alt

;

1- lndirilecek KDV listesi
2- lndirimli orana tabi işlemlere ait satlş Faturalan Listesi

3- Yüklenilen KDV Listesi
ladesi Tasdik RaPoru
4_ Bakanhkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV

veya Vergi lnceleme Raporu

El;ktrik v; Doğalgaz boiçlanna mahsup talePlerinde yukarldaki belgelere ek olarak;
1- Dilekçe
2- l|gili idareden allnan ve banka hesap numaraslnl içeren yazl
3- Eiektrik ve doğalgaz faturas|nln onayll örneği
yMM KDV ladesi Tasdik Raporu
4_ Bakanhkça be]irlğnen limiti aşan tut;r için Teminat Mektubu,
veya Vergi lnceleme Raporu
lnjirimli o-rana tabi malların KDV tahsil edilerek ihraç amaçlı teslimlerinde ek olarak;
1- lhracah gerçekleştiren mükelleften allnacak yaz ı,
yer verilmek
z_ yılin bajnd'an c;ri döneme kadar, aylar itibariyle ve kümulatif sutunlara da
dışındaki
bunlar
bedelleri,
teslim
kapsamına
mahiup
/
teminatsız
incelemesiz
9iren
suretiyle,
gösteren
bir
tablo
indiri;li orana tabi diğer işlem bedellerive her ikisinin toplamlnl
yMM KDV ladesi Tasdik Raporu
3_ Bakanhkça belirleien limiti aşan tutar için Teminat Mektubu,
veya vergi lnceleme Raporu

Yılhk İade Taleplerlnde;
ve Satlş Faturalarlnln Listesi
1 - lade hakkl doğuran işlemin yaplldlğl ylla ait Allş
2 - Yllllk iade tutannln hesaplanmas|na ilişkin tablo
|ç| n de m a h su p ed le n u tarl a rl ayI k o|a la k s öste re n ta bl o
3
n k d öne m inde n ad enl n tal e e di di döne me ka da a
4 ade nl n ta le edi ld

r itibari le
sayh 14l2t

devfeden KDV tutarlarlnl gösteren tablo
5- Bakanhkça belirlenen limiti aşan tutar için teminat veya YMM KDV ladesi Tasdik Raporu Veya
Vergi lnceleme Raporu

indirimll orana Tabi Fason Tekstil Ve Konİekslyon İşbrinde Ayllk ve Yıllık iade
TalePle.inde;
KDV

BByannamesinden
Bağlms|z KDV lade
Talebi

1- Mtınhaslran verqi inceleme raporu Veya teminat karŞlllğlnda yerine getirilir.

İüık e'd-TamagahİEyeıl,

Kanunl Vgya iş Merkezi Bulunmayanlar|n Talrkiye dekl
Taşlmaclllk Faallyetle.ine Veya Fuar, sergi ve Panaylrlara Katllmalaflna llişkln Allmlan;

3ay

1- lade Talep Formu
2- Allş Faturas| veya Serbest Meslek Makbuzunun aslllarl Veya noter onayll örnekleri
3- ladenin herhan9i bir aracl taraf|ndan talep edilmesi halinde noter onaylı "Vekaletname" belgesi
4_ Fuar, panayır ve sergilere kat|lanlar|n 9erçek kişi olmasl, taşlmaclhğln surücü taraflndan kendi
adIna yapılmasl halinde bunlafa ait pasaPortlann noter onayh fotokopisi

5- Ülkesinden alacağl vergi mukellefiyeti belgesi
6- Bakanhkça belirlenen tutann iizerindeki iade talePlerinde Teminat Mektubu veya Vergi

lnceleme Raporu

Turkiye,de ikametgahl, işyeri, kanuni veya iş merkezi bulunmayanlarln taşlmaclllk faaliyetlerine
ilişkin olarak ayrlca ekleyeceği belgeler
a) Tlr karnesinin Türkiye'ye 9iriş-çlklş tarihlerini gösteren diP koçanlnln veya Transit
Beyannamesinin onayh örneği
b) iaşımanın yapıldlğı aracln plakaslnln Ve taşlma işini yapan kişi / firmanln isminin yer aldığl
belgelerin aslllan veya noter onayll ömekleri.

Diplomatik istisna Kapsamlndaki Teslim Ve Hizmetler (MensuPlar Taİaflndan KDV
odenerek Yapllan AllmlarD
,1-

Hatcamalara ait bildirim formu
2- Harcamalara ait fatura Ve benzeri bglgeler
3- Diplomatik misyonlar ve konsolosluklat Veya ulUslararas| kuruluşlar|n resmi yazlsl

"Güneydoğu AvıuPa Çokuluslu Bar§ Gücü Anlaşmasİ' ve Anlaşmaya "Ek Protokol"
Kapsamında (Guneydoğu Avrupa Çokuluslu Banş Güciı (seebng) Karargahlna ve Görev
YaPan Yabancl Pe.sonela) YaPllan Akaryaklt Tesllmle.i (Allcllar)
1- Gelir ldaresi Başkanhğından alInan iadeye ilişkin muafiyet yaz ısının onayİ bif örneği
2- satln allnan akaryakıt Ve makine yağlannln listesi
3- Bu allmlara ilişkin fatura Ve benzeri evrak|n asll veya onayh fotokopileri

Tü.klye cumhurlyetl HükOmeti Ve Ekonomik İşblıliği Teş kllat Ticaret ve kalklnma Bankası
sayfa l5
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Aİasında Merkez Anlaşmasl Kapsamlnda

isna o|an şlemler (AlIcIlar)

Gelir ldaresi Başkanhğl,ndan ahnan iadeye ilişkin muafiyet yazlslnln onayll bir örneği
2- satln allnan mal ve hizmetlerin listesi
3- Bu allmlara ilişkin fatura Ve benzefi evrakln asll Veya onayll fotokopileri
4- Yüklenilen KDV'yi gösteren banka taraflndan hazırlanacak liste
1_

Tüiklye,de lkametgahı, lşye.l, Kanuni Veya iş Merkezi Bulunmayan Yabancı s|nematograİlk
Eseİ YaP|mcllarlnIn Allmları;
Miktara bakIlmakslzln münhasltan YMM KDV ladesi Tasdik Raporu

Fazla veya Yersiz Ödenen KDV (indlrim Hakkl Bulunmayanlann)
Fazla veya yersiz vergiye muhatap olanlar ile bu işleri yapan mükelleflefin birlikte başvurusu.
Fazla V6ya Ye.slz Tevkifata Tabi Tutulan KDV
Tevkifata tabi olmadlğl halde tevkifat uygulanan ve mükellefi taraflndan verginin tamamlnln
beyan edildiği işlemler için

Fazla Veya Yerslz Tevklfata Tabi Tutulan KDV
a) Tevkifata tabi o|madlğl halde tevkifat uygulanan ve mükellefi taraflndan verginin tamamlnln

beyan edildiği işlemler için

Sorumlunun bağll olduğu Vergi dairesine başVuru
1- Sorumludan ilınan tevkifatın mahiyetini ve miktarınl gösteren belge
2_ Mukellefin bağlı olduğu vergi daireiince verginin tamamının beyan edildiğinin teyidi
b) Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabitutulan ancak mükellefi taraflndan verginin tamamlnln

b;yan edildiği işlemler için Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine başvuru
1- lşleme ait tevsik edici belgelerin ibrazı
2- sorumlunun bağh olduğu Vergi dairesinden bilgi allnmasl

tevkifat oranl uygulanan ve
için
Sorumlunun bağlı olduğu
mükellefi tarafından ,eğinin tamamı beyan edilmeyen işlemler
vergi dairesine başVur u
,l
- sorumludan a na n tevk ifat n m ah iyeti n ve m ikta n 9ö steren be lg e
di
ed d n n
da res n ce Ve n n tam a m nl n
ol
u Ve
2- Mukellefin b
Bulunan
yl
sı
uygun
Çerçeve Anlaşma,
Katma Dağ e f ve rg is 530 3 sa yl h Ka n u n e o n a a n ma
Tebllğleri;
_Avfu
Genel
ması
A
n
aş
e
rç
eve
1 ve 2 Sı ta No 1 u T ü İ k |ye
Pa B rl ğ ç
c) Tevkifata tabi olmad|ğl halde tevkifata tabi tutulan ya da yüks€k

AVrupa Birliği Mali

yardlmlarl
Ka
mIndaki

3ay
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Vergilerle 19ili KDV
lade Talebi

KDV mukellefi olanlar taraflndan yapllan başvuruda
1- KDV dönem beyannamesi

2- lndirilecek KDV Listesi
3- KDV lstisna Sertifikas| örneği
4- Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokoPileri
5- Yüklenilen KDV Listesi

6- Mal ihraclndan kaynaklanan KDV iade uygu|amasl için Bakanllkça belirlenen tutarln ozerindeki
nakden iade taloplerindo teminat mektubulrMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme
raporu

KDV mükellet olmayanlar tarar|ndan yapllan başvuruda;
1- Sözleşme Makamlnca onayll Yüklenilen KDV Listesi
2- Fatura Ve benzeri belgelerin asll veya fotokopileri
3_ Sözleşme Makamı taaf|ndan yapılan ödemeleri ilişkin makbuzların aslı veya onaylı örnekleri
4- KDV litisna sertirikas| onay|l örneği Veya iadeye ilişkin özelge örneği
5- KDV'den başka bir vergiden mOkeliefiyet varsa, bu vergi türünden Vergi borcunun olup
olmadlğlna dair Vergi dairesinden allnmlş yazl
6- Mal ihracından kiynaklanan KDV iade uygulamas| için Bakanhkça belirlenen tutarın üzerindeki
nakden iade taleplsrinde teminat mekfubulyMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme
raporu

5824 Sayıh Kanun İle Onaylanmas| Uygun Bulunan Kathm ÖncesiYa,dım A]acı (lpa)

yardım Aracı
çerçevjAnlaşması ve 1 §ıfa No,1u Tüitıye_Avrupa Birllğl Katılım Öncesl
(lpa) Çe7çeve Anlaşmasl Genel Tebliğl
a) KDV mükellefi olanlar taraflndan yapllan başvuruda;
1- lndirilecek KDV Listesi

2- KDV lstisna sertifikas| örneği
3-Fatura Ve benzeri belgelerin asll Veya fotokopileri

4- Yüklenilen KDV Listesi

5-Ma| ihraclndan kaynaklanan kDv iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarln üzerindeki
nakden iade taleplerinde tgminat mektubul{MM kDv iadesi tasdik raporu voya vergi inceleme
raporu
b) KDV mükellefi olmayanlar taraflndan yapllan başvuruda;
1- onayll Yüklenilen KDV Listesi
2- Fatura Ve benzeri belgelerin ash Veya fotokopilefi

3- Sözleşme Makamı taaf|ndan yapılin ödemeleri ilişkin makbuzların (banka dekontu dahil) aslı
veya onayll örnekleri
4- kDV Is]isna sertifikasl onayh örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği
5- KDV'den başka bir Vergiden mükellefiyet varsa, bu vergi türunden Vergi borcunun oluP
mad ğ na d a ve r9i d al e s In d en a n m ş y az
be rl enen tUt a n ozel n dek
n Ba k anl
a ma s
n ak ana n K DV ad
6_ Mal hrac nd a n
Sayfa

t' / ıt

nakden iade taloplerinde teminat mektubult/MM KDV iadesi tasdik raporu Veya Vergi inceleme
raporu

Avrupa Birliği Mali

yardlmları

@gun

TOrkiye-Av]uPa Blr|lğl Çerçeve Anlaşmasl

Bulunan Çerçeve Anlaşma,

l ve3s|ra

No'lu

3ay

KaPsamlndaki
Vergilerle llgili lade
1- KDV lstisna sertifikaslnln onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği
Özel Tuketim Vergisi ile 2- Hibe yararlanlclsl veya sö2leşme Makamınca onayll ÖTV içeren mal ahm listesi
llgili lade Talebi
3- Fatura Veya belgelerin ash veya onayll fotokopileri
4- AT Yüklenicileri taraflndan hesaplanmlş iade edilecek ÖTV Listesi
5-Mal ihraclndan kaynak|anan Öry iade uygulamasl için Bakanllkça belirlenen tutann üzerindeki
nakden iade talePlerinde teminat mektubu^/MM ÖTV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme
raporu

saylll Kanun lle onaylanmasl uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardlm Arac| (lPa)
ÇerçevC Anlaşması Ve l S|ıa No'lu Tltrkiye-Avıupa Blrllğl Katılım Öncesl Yaıdım A]acı
5824

(lpa) Çe.çeve AnlaşmasI Genel Tebllğl

1- KDV lstisna sertifikasınln onayll örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği
2- onayh ÖTV lçeren mal allm |istesi

3- Fatura veya belgelerin aslı veya onay|ı fotokopileri

4- AT Yüklenicileri taraflndan hesaplanmlş iade edilecek ÖTV Listesi

5-Mal ihraclndan kaynaklanan ÖTV iade uygulamasl için Bakanhkça belirlenen tutarın üzerindeki
nakden iade taleplerinde teminat mektuburYMM ÖTV iadesi tasdik raporu Veya vergi incoleme

Avrupa Birliği Mali
YardlmlarI
Kapsamlndaki
Vergilerle l|9ili lade
Özel lletişim Vergisi ile
l19ili lade Talebi
AVrupa Birliği Mali

yardlmlarl

Kapsamlndaki
Vergilerle llgili lade
Motorlu Taşltlar Vergisi
ile llgili lade Talebi

raporu
6824 say,',

Kanunlle onaylanma3l uygun Bulunan Katılım Öncesi.YaİdIm A]acl (lpa)
Ve,! §ıra No'lu Tuikiye-Avrupa Blrllği Katılım Öncesl Yardlm Aracl
Anlaşma§l
Çeıçeve
(lpaı Çerçeve Anlaşmasl Genel Tebllği

3ay

1- Ödenen Ölv'lerine ilişkin onayh Liste
2- Fatwa YeYa falura benzeri belgelerin örnekleri
3- KDV lstisna sertifikasl Ve/veya vergi idaresince ÖlV iadesine ilişkin özelge örneği

sayıİ Kanun I e o]ıa},ıanmas, uygun Bırlunan Katılım ÖncesiYardlm Aracl (lpa)
Çerçeve Anlaşma§l Ve 1 §ııa No'lu TUİkiye-Avrupa B1.1lğl Katılım Önceel Yardım Aracı
(lpa) Çe.çeve Anlaşmasl Genel Tebllğl;
5824

3ay

1- Vergi idaresince verilen özelge örneği
2- sözleşme Makamlnca taşİın AT sözleşmesi kapsamlnda allndığl ve/veya kullanlldlğlna dair
allnan resmi yazl örneği
3- MotorlU Araç Tescil Belgesi örneği
4- Motorlu taşltlar Vergilerinin ödendiğini belirten tahsilat makbuzlarl
sayfa l8 / 2l

