…. /…./……- KDV İadesi Talebi Girişlerinin Google Chrome
Tarayıcısı Aracılığı ile Yapılması
…./…./….. tarihinden itibaren KDV İadesi Talebi Girişi menüsü İnternet Vergi Dairesinin bir
önceki sürümü olan intvd.gib.gov.tr adresinden kaldırılmıştır. KDV İadesi Talebi Girişlerinin
Google Chrome tarayıcısı kullanılarak intvrg.gib.gov.tr adresinden yapılması gerekmektedir.
A-) KDV İade Liste girişleri yapılmadan önce aşağıdaki adımların tamamlanması
gerekmektedir.
1. Google Chrome tarayıcısında Geçmişi Temizleme işleminin yapılması gerekmektedir.
Bunun için boş bir Google Chrome sayfasında CTRL H tuşlarına birlikte basınız.

Sayfanın üst solunda yer alan „‟ Tarama Verilerini Temizle „‟ kısmına tıklanmalıdır. Bu
kısımda şifreler hariç butonların tamamı işaretlenmeli, zaman aralığı olarak „‟ En Baştan veya
Tüm Zamanlar „‟ işaretlenmeli ve alt sağ köşe de yer alan „‟ Verileri Temizle „‟ butonuna
tıklanmalıdır.
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2. Google Chrome tarayıcısının Türkçe sürüm olması gerekmektedir. Bunun için
Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan menü simgesine
ve Ayarlar'ı seçiniz.

Ayarlar sayfasının en altına inilerek Gelişmiş seçeneği
görüntülenmelidir.

tıklayın

tıklanmalı ve ek ayarlar
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Ek Ayarlar içerisinde yer alan „‟ Diller Sekmesinde „‟ dil ve yazım denetiminin „‟ Türkçe „‟
olarak seçilmesi gerekmektedir.

3. Yukarıdaki adımlar tamamlandıktan sonra bilgisayarın
gerekmektedir.

yeniden başlatılması

B-) İnternet Vergi Dairesine Giriş
Google Chrome tarayıcısı kullanılarak “www.gib.gov.tr / İnternet Vergi Dairesi /
Kullanıcı Girişi” bölümünden giriş yapılması gerekmektedir. İlgili bölüm için adres
çubuğuna intvrg.gib.gov.tr adresinin kopyala / yapıştır yapılarak da erişim sağlanabilecektir.
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1.AŞAMA GİB ANA SAYFA

İnternet Vergi Dairesi

2.AŞAMA İNTERNET VERGİ DAİRESİ ANA SAYFA

Kullanıcı Girişi
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3.AŞAMA KULLANICI GİRİŞİ EKRANI

C-) Yeni Excel Listesi Oluşturma ve Listelerin Sisteme Yükleme
Liste yüklemesine başlamadan önce aşağıdaki yönergeleri takip ederek yeni Excel Listeleri
oluşturmalıdır.


İnternet Vergi Dairesine giriş yapıldıktan sonra “KDV İade İşlemleri” üst başlığından
“KDV İadesi Talebi Girişi” bölümüne tıklanması gerekmektedir.
KDV İade İşlemleri
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KDV İadesi Talebi Girişi

İlgili
dönem
liste
giriş
bölümündeki
„‟
Belge
Ekle
/
Excel Girişi için tıklayınız / Örnek Excel için tıklayınız „‟ bölümü kullanılarak örnek Excel
indirilebilecektir. Bu bölüme giriş yapıldığı zaman, hangi liste girişi yapılırken bu ekrana
gelinmiş ise direkt olarak o listenin örnek Excel formatı bilgisayara indirilebilecektir.
Örneğin; İndirilecek KDV Listesi yüklenmeye çalışılırken bu ekrana gelinmiş ise, bu listenin
örnek Excel formatı bilgisayara indirilecektir. Bu şekilde ilgili döneme ilişkin tüm listelerin
örnek Excel formatları indirilebilecektir.
Örnek Excel indirme ekranı



Ayrıca iade türlerine ilişkin tüm listelerin örnek Excel formatlarına, Google Chrome
tarayıcısı intvrg.gib.gov.tr adresinde sayfanın altındaki Sık Kullanılanlar bölümünde
yer alan „‟ KDV İade Talebi Listelerini Gönderme „‟ başlıklı kılavuzdan da ulaşılması
mümkün bulunmaktadır. Aynı kılavuza, ilgili dönem liste giriş bölümündeki „‟ Belge
Ekle / Belge Girişine İlişkin Açıklamalar İçin Tıklayınız „‟ bölümü kullanılarak da
ulaşılabilecektir.
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Yeni örnek Excel listesini indirdikten sonra eski verilerinizi yapıştırırken; '' Değerleri
Yapıştır '' yaparak yeni Excel listesine yapıştırmanız gerekmektedir.

ÖNEMLİ: Lütfen Excel‟de verileri direkt olarak yapıştır yapmayınız. Direkt olarak yapıştır
yapıldığı zaman Excel hücrelerinin formatı bozulmaktadır.



İndirilen yeni listedeki ilgili hücreye sağ tıkladığınız zaman aşağıdaki örnek tablodaki
gibi “Özel Yapıştır” satırı içinden '' Değerleri Yapıştır '' seçeneği karşınıza çıkacaktır.

„Değerleri Yapıştır‟ örnek tablo



Bu şekilde yapıştırma işlemi sonrası oluşturduğunuz listeyi sisteme yükleyebilirsiniz.
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