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PORTAL HAKKINDA
Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması; İhracat, İhracat Sayılan Satış ve
Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç
İstisnası Hakkında Karar ve Damga Vergisi Kanunu ile Harçlar Kanunu’nda yer alan
esaslar çerçevesinde, ihracat ve belirli döviz kazandırıcı iş ve işlemlere damga vergisi
ve harç istisnası uygulanması sistemidir. Uygulama kapsamında; ihracat, transit
ticaret, dâhilde işleme izni kapsamında ithalat ile ihraç kayıtlı yurt içi satışlara ilişkin
işlemler damga vergisinden, harçlardan, banka ve sigorta muameleleri vergisi ile hal
rüsumundan resen müstesna tutulmaktadır.
Vergi, resim ve harç istisnası belgesine ilişkin; başvuruların alınması, belge
düzenlenmesi-revize edilmesi-iptal edilmesi, düzenlenen belgede yer alan şartlar
çerçevesinde istisna uygulamasının yürütülmesi ve belge süresi sonunda belgede yer
alan taahhütlerin kapatılmasını kapsamaktadır.
Bu proje kapsamında; başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin alınması, belge
düzenlenmesi, revize/iptal edilmesi, istisna uygulanması ve belge kapatılması
işlemleri yürütülmektedir.
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Vergi

Resim

Harç

İstisnası

Kullanıcı

Rolleri
Tam Yetkili Kullanıcı:
Vergi Resim ve Harç İstisnası Modülünde Belge başvurularında ilgili alanları doldurup kayıtları
taslak olarak kaydedebilme ve belge başvurularıyla ilgili onaya gönderme yetkisine sahip olan
kullanıcıdır.

Kısıtlı Yetkili Kullanıcı:
Vergi Resim ve Harç İstisnası Modülünde Belge başvurularında ilgili alanları doldurup kayıtları
taslak olarak kaydedebilme yetkisine sahip olan kullanıcıdır.
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Vergi Resim ve Harç İstisnası Modülü
1.A. Yeni Başvuru
Firma kullanıcısının bu menüde “Vergi Resim ve Harç İstisnası” modülünde yararlanmak
istediği sektörlere göre belli vergilerden muaf olması için gönderilen başvuruları kapsamaktadır.

Adım 1: Portalda yer alan “Vergi Resim ve Harç İstisnası” menüsünden “Yeni Başvuru”
butonuna tıklanır.

VRHİ - Yeni Başvuru Menüsü

Adım 2: Ekranda açılan “Madde Bentleri” sayfasında, yaralanmak istenilen bent türüne göre
seçim yapmak için madde bendi üzerine tıklanır ve “Seç” butonuna basılır.
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VRHİ - Madde Bent Seçimi

Madde bentleri arasında farklılıklar olup sayfada yer alan bilgiler ve zorunlu alanlar madde
bentleri arasında farklılıklar göstermektedir.
Adım 3: Madde Bent seçimi yaptıktan sonra başvuru formu açılır.
Açılan ekranda;
Firmaya ait “Künye Bilgileri” yer alır. Kullanıcı kaydet ve ilerle butonuna basarak “Başvuru
Bilgileri” sayfasına geçer.

VRHİ - Künye Bilgileri - Kaydet ve İlerle
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Bir sonraki sayfa olan “Başvuru Bilgileri” sayfasında ilgili alanları doldurulur “Kaydet ve İlerle”
butonuna basılır ve diğer sayfalara geçilir.

VRHİ - Başvuru Bilgileri – Kaydet ve İlerle

Belge başvurusunda ilgili alanlar doldurulduktan sonra tüm madde bentlerinde bulunan başvuru
evrakları sayfasında evrak yüklemeleri yapılarak başvuru belgesi onaya gönderilir.

VRHİ - Başvuru Evrakları – Başvuru Evrakları

Firma kullanıcısı başvuru evrakları yüklemesi yaparken “Firma Başvuru Evrak Listesi”
tablosunda yer alan “

” yükle butonuna tıklayıp “Künye Zorunlu Olmayan” evraklar için

“Künyeden Seç” butonuna basabilir ya da “Dosya Yükle” butonuna basarak sistemde olmayan
belgelerin yüklemesini yapabilir.
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VRHİ - Yükle

Firma kullanıcısı “Künyeden Seç” butonuna tıklaması durumunda;

VRHİ – Künyeden Seç

Açılan sayfada firma kullanıcısının “Künye İşlemleri” sayfasında yüklemiş olduğu evraklar bu
sayfada listelenir.

VRHİ - Firma Evrak Listesi

Firma kullanıcısı “Firma Evrak Listesi” tablosunda belgeye sağ tıklayarak “Seç” butonuna
tıklayıp evrak yükleme işlemini yapar.
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VRHİ - Seç

Firma kullanıcısı “Bilgisayardan Dosya Seç” butonuna tıklanması durumunda;

VRHİ – Bilgisayardan Dosya Seç

Firma kullanıcısı açılan sayfada “Dosya Seç” butonuna basarak başvuruya yüklenecek olan
belgeyi seçer “Açıklama” alanlarını doldurup kaydet butonuna basar.

VRHİ - Kaydet

Firma kullanıcısı ilişkilendirme yaptığı evrak için “Firma Başvuru Evrak Listesinde” belgeye
sağ tıklayıp “Görüntüle” ve “Evrak Bilgileri” işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.
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VRHİ - Görüntüle \ Evrak Bilgileri

Firma kullanıcısı ilişkilendirme yaptığı evrak için “Firma Başvuru Evrak Listesinde” belgeye
sağ tıklayıp ilişkilendirmiş olduğu belge evrak ilişkisini kaldırmak için “Evrakı Kaldır” butonuna
tıklar.

VRHİ - Başvuru Evrak İlişkisi Kaldır

“Başvuru Evrak Listesi” tablosunda yer alan “İlave Evrak Yükle” butonuna basılarak firma
başvuru evrak listesi tablosunda yer almayan belgeler başvuruya yüklenir.

VRHİ - İlave Evrak Yükle

Açılan sayfada “Künyeden Dosya Seç” butonuna basılabilir ya da “Bilgisayardan Dosya Seç”
butonuna basılarak belgeler yüklenir.
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VRHİ - Seç

“Künyeden Dosya Seç” butonuna tıklaması durumunda;

VRHİ - Künyeden Seç

Açılan sayfada Firma evrak listesinde ekllenen tüm belgeler bu alanda listelenir bu alandan belge
seçimi yapılarak belge üzerinde tıklanıp “Seç” butonuna basılır.
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VRHİ - Seç

“Bilgisayardan Dosya Seç” butonuna tıklanması durumunda;

VRHİ - Bilgisayardan Dosya Seç

Açılan sayfada “Evrak Türü” seçimi yapılır “Dosya Seç” butonuna basılarak başvuruya
yüklenecek olan belge seçilir “Açıklama” alanlarını doldurup “Kaydet” butonuna basılır.
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VRHİ - Kaydet

Bent başvurusunun son aşaması olan Başvuru evrakları tablosunda belge başvurusu için zorunlu
evraklar yüklenir ve “Onaya Gönder” butonuna basılır.

VRHİ - Onaya Gönder

Kullanıcının göndermiş olduğu başvuru Vergi Resim Harç İstisnası Modülü Yetkililerine iletilir.
Not: Kullanıcı belgesine ortak eklemesi durumunda gerekli alanları doldurup başvuru evrakları
yüklemesini yaparak belgeyi onaya gönderdiğinde belge ilk olarak ortaklık listesinden eklenen
ortağın ekranına düşer. Belge başvurusu için ortak başvuru evraklarını belgeye yükledikten sonra
belgeyi onaya gönderir ve belge başvurusu bu aşamadan sonra Daire Başkanının ekranına
düşer.
Not: Vergi Resim Harç İstisnası Modülü Yetkilileri belgeye eksik evrak veya revize bildirimi
yaptığında belge başvurusu firmanın “İş Akışlarına” düşer.
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VRHİ- Firma / İş Akışı

Firma kullanıcısı bu bölümde belgesini görüntüleme işlemi yapar.

VRHİ -Firma Eksik Belge Bildirimi - Detay Görüntüle

Kullanıcı eksik olan alanları doldurarak “Hedefler” alanından kullanıcı seçimi yaparak “Havale
Et” butonuna basar. Havale et butonuna basıldığında belge Daire Başkanının ekranına düşer.
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VRHİ - Belge Gönder
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1.B. Belge Başvurularım
Firma kullanıcısının bu menüden “Vergi Resim ve Harç İstisnası” menüsü için belge
başvurularını görüntüleyebildiği, taslak olan belgeleri düzenleyebildiği veya silme işlemini
yapabildiği alandır.
Adım 1: Portalda yer alan “Vergi Resim ve Harç İstisnası” menüsünden “Belge
Başvurularım” butonuna tıklanır.

VRHİ - Başvuru Listesi Menüsü

Adım 2: Başvuru sorgulama tablosunda “Listele” butonuna basılır ve kayıtlı olan belgelere
erişim sağlanır.

VRHİ - Başvuru Listesi / Listele

Adım 3: Başvuru listesinde bulunan

“

” butonuna tıklanır ve “Görüntüle“ butonuna

basılarak başvurusunun detaylarını görüntülenir.

15

VRHİ - Başvuru Listesi / Görüntüle

Adım 4: Taslak olarak kaydedilen belge, “Başvuru Listesinde” bulunan

“

” butonuna

tıklanır ve “Sil” butonuna basılarak başvurunun silme işlemi gerçekleşir.
Taslak olarak kaydedilen belge için “Görüntüleme” işlemi yapılarak belgede değişikliler
yapılabilir.

Başvuru Listesinde yer alan taslak başvuru belgeler için onaya gönderme işlemi

yapılır.

VRHİ - Başvuru Listesi / Sil
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1.C Belgelerim
Firma kullanıcısının “Vergi Resim ve Harç İstisnası” menüsünden firma adına Bakanlıkça
onaylanan DYS ortamında düzenlenmiş “Belgeler”i listeleyebildiği alandır. Kullanıcı bu alanda
belgeleriyle ilgili “Fatura Girişi”, “İstisna Kaydı”, “Hakediş Girişi” ve belge detaylarını
“Görüntüleme” işlemini yapar.
Adım 1: Portalda yer alan “Vergi Resim ve Harç İstisnası” menüsünden “Belgelerim” tıklanır.

VRHİ - Belge Listesi Menüsü

Adım 2: Belgelere erişmek için belge sorgula tablosundaki alanları doldurup filtreleme yapılarak
“Listele” butonuna tıklanır. Tüm belgelere erişim için belge sorgula tablosundaki filtreleme
alanları doldurmadan “Listele” butonuna tıklanır.

VRHİ - Belge Listesi / Listele

Adım 3: Listelenen belge başvurularında “Fatura Girişi “, “İstisna Fişi Girişi” ve “Hakediş
Girişi” ve belge detaylarını “Görüntüleme” işlemi yapılır.
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Şekil 1 VRHİ - Belge Listesi

1.C.1 İstisna Uygulaması
Belgeye işlenecek istisnaların DYS kullanıcısı olmayan bir kurum tarafından uygulanması
durumunda istisna kayıt formu üzerine istisna girişi yapılır. Belgeye ilşkin bir İstisna Kayıt Formu
almak için belge listesinde ilgili belge satırının solunda bulunan “

”

butonuna tıklanır ve

“İstisna Kaydı” seçilir. Açılan ekranda "Istisna Kayıt Formu" butonuna tıklanır.

İstisna Kayıt Formu
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Belge bilgilerinin ve doğrulama kodunun yer aldığı boş istisna kayıt formu elektronik formatta
bilgisayarınıza indirilir ve çıktısı alınır. Belgenin İstisnayı uygulacak kuruluş tarafından doğrulama
kodu ile Bakanlığımız web sitesi evrak doğrulama sayfasından doğrulanması akabinde uygulanan
istisnalar bu form üzerinde "Istisna Bilgileri" tablosunda ilgili kurum/kuruluş tarafından mühür,
kaşe ve imza uygulanarak kaydedilir.

Belge doğrulama kodu

Kurum kaşeli, imzalı, mühürlü istisna kayıt formuna işlenen istisna veya istisnalar daha sonra
firma tarafından elektronik ortamda belgeye kaydedilir. Bu çerçevede, belge listesinde ilgili belge
satırının solunda bulunan “

” butonuna tıklanır ve “İstisna Kaydı” seçilir. Açılan ekranda

“İstisna Ekle" butonuna tıklanarak açılan Kredi Dışı İşlem Girişi sayfasında İşlem Tipi, İstisna
Türü ve İstisna Kaynağına göre ilgili alanlar doldurulur ve “Kaydet” butonuna basılır. İstisna
kayıt formu kullanılarak uygulanan tüm istisnaların elektronik ortama kaydı firma
tarafından yapılmalıdır.

İstisna Ekle
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Kaydedilen istisna aktif duruma getirilmediği sürece bu istisnayı sadece firma kullanıcıları
görmektedir. Firma kullanıcısı istisnayı “Aktif” duruma getirmek için istisnaya sağ tıklayıp
“İstisnayı Aktifleştir” butonuna basar ve gelen ekranda istisna bilgilerini kontrol ederek dosya
yükleme alanında "Dosya Seç" butonuna basarak istisnanın işlendiği istisna kayıt formunun
taranmış elektronik nüshasını sisteme yükler. Bu işlem neticesinde istisna Bakanlık kullanıcıları
ekranlarında da görüntülenir.
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DİKKAT

*Aktifleştime işlemini tamamlayarak istisna kaydını aktif hale getirdiğinizde istisna
belgeye uygulanmış sayılır ve bu işlem geri alınamaz. Kayıt güncellenemez. Dolayısıyla bu
işlemin dikkatle yapılması ve aktifleştirme öncesinde istisna kayıtlarının tekrar kontrol
edilmesi önemlidir.
**Aynı istisna kayıt formuna birden çok istisna işlenmesi halinde (bir form beş istisna
kaydı için kullanılabilir)

form, üzerindeki her bir istisnanın elektronik kaydıyla ayrı ayrı

ilişkilendirilir. Diğer bir ifadeyle aynı form üzerindeki istisnalara ilişkin elektronik kayıtlar
aktifleştirilirken "dosya yükleme" alanında istisnalara konu formun taranmış elektronik
nüshası her aktifleştirme işleminde sisteme yeniden yüklenir.
***İstisnaların uygulandığı istisna kayıt formlarınının asıllarının kapatma işlemi
başvurusunda ilgili TCMB şubesine teslim edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle kullanılan
istisna kayıt formlarının asıllarının saklanması gereklidir.
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1.C.2 Fatura Girişleri

Belgeye fatura girişi yapılırken belge listesinden bulunan“

” butonuna tıklanır ve “Fatura

Girişi” butonuna tıklanır.

Açılan sayfada “Belge Bilgileri” görüntülenir.

VRHİ - Fatura Girişi / Belge Bilgileri

Fatura Listesi tablosunda “Yeni Fatura Ekle” butonuna basılır.

VRHİ - Fatura Listesi / Yeni Fatura Ekle

Firma yetkilisinin portala kaydetmiş olduğu faturalardan belgeye eklenecek fatura seçimi yapılır
ve “Kaydet” butonuna basılır.
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VRHİ - Fatura Listesi / Kaydet

Eklediğimiz fatura kullanıcının fatura listesine düşer ve eklenen faturanın istisnalar sayfasında
geçekleşme müeyyide oranına eklenmesi için kullanıcı faturaya sağ tıklayıp “Gerçekleşmeye
Say” butonuna tıklar.

Fatura Listesi / Gerçekleşmeye Say

Kullanıcı eklediği faturanın gerçekleşme müeyyide oranında görünmesini iptal etmek için eklediği
faturaya sağ tıklayıp “Gerçekleşmeyi Geri Al” butonuna tıklar.

Fatura Listesi / Gerçekleşmeyi Geri Al

Fatura listesi tablosuna seçilen fatura eklenir. Tabloya eklenen faturayı silmek için fatura listesi
tablosundan faturanın üstüne tıklanarak fatura seçimi yapılır ve tabloda bulunan “Sil” butonuna
basılır.
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VRHİ - Fatura Listesi / Sil

Firma kullanıcısı portala yeni fatura girişi yaparken;

1.C.2.1. Künye İşlemleri – Fatura Listesi

Firma kullanıcısının Künye İşlemleri menüsünden belge başvurusuyla ilgili faturalarını yükleme
yaptığı alandır.
Adım 1: Portalda yer alan “Künye İşlemleri” menüsünden “Fatura Listesine” tıklanır.

VRHİ - Künye İşlemleri / Fatura Listesi Menüsü

Adım 2: Kayıtlı faturalara erişmek için “Fatura Sorgula” tablosundaki alanları doldurup filtreleme
yapılarak “Listele” butonuna tıklanır. Kayıtlı olan tüm faturalara erişim için “Fatura Sorgula”
tablosundaki filtreleme alanları doldurmadan “Listele” butonuna tıklanır.
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VRHİ - Kuruluş İşlemleri / Fatura Listele

Adım 3: Yani fatura eklemek için Fatura Listesi tablosunda yer alan “Yeni Fatura” butonuna
tıklanır.

Şekil 2 VRHİ - Kuruluş İşlemleri / Yeni Fatura

Açılan Ekranda;
Fatura Bilgileri tablosunda yer alan alanlar doldurulduktan sonra “Kaydet” butonuna basılır.

VRHİ - Künye İşlemleri / Fatura Kaydet

Kaydet butonuna basılması durumunda aynı sayfada “Fatura Kalemleri” tablosu açılır.
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VRHİ - Fatura Kalemleri

Faturaya kalem eklemek için “Fatura Kalemleri” tablosunda “Ekle” butonuna basılır.

VRHİ - Ekle

Açılan sayfada “Kalem Bilgileri” tablosundaki alanlar doldurulup “Kaydet” butonuna basılır.

VRHİ - Kaydet

Eklenen kalem bilgisini silmek için kalem seçilip “Sil” butonuna basılır.
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VRHİ – Sil

Tüm alan eklemeleri yapılması durumunda sayfada yer alan kaydet butonuna basılır.

VRHİ - Fatura Kaydet

1.C.3.Hakediş Girişi
Belgeye hakediş eklemek için belge listesinde bulunan “

” butonuna tıklanır ve “Hakediş

Girişi Butonuna” basılır.
Açılan sayfada “Belge Bilgileri” görüntülenir.

VRHİ - Hakediş Girişi / Belge Bilgileri
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Hakediş Listesi tablosunda “Hakediş Ekle” butonuna basılır.

VRHİ - Hakediş Listesi / Hakediş Ekle

Açılan ekranda;
Hakediş girişi yapılır. Hakediş Numarası, Tarih, Tutar ve Dosya Yükleme alanlarını doldurularak
“Kaydet” butonuna basılır.

VRHİ - Hakediş Girişi

Silinecek hakediş için hakediş listesi tablosundan hakedişin üstüne sağ tıklayarak “Sil” butonuna
basılır.

VRHİ - Hakediş Listesi / Sil
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Eklenen hakediş için değişik yapılacağı durumunda düzenleme yapılacak hakedişin üstüne sağ
tıklanır “Düzenle” butonuna basılır. Hakedişte güncelleme yapılarak “Kaydet” butonuna basılır.

VRHİ - Hakediş Listesi / Düzenle

Eklediğimiz hakediş kullanıcının hakediş listesine düşer ve eklenen hakediş kullanıcının istisnalar
sayfasında geçekleşme müeyyide oranına eklenmesi için kullanıcı hakedişe sağ tıklayıp
“Gerçekleşmeye Say” butonuna tıklar.

Hakediş Listesi / Gerçekleşmeye Say

Kullanıcı eklediği hakedişin gerçekleşme müeyyide oranında görünmesini iptal etmek için eklenen
hakedişe tıklayıp “Gerçekleşmeyi Geri Al” butonuna tıklar.

Hakediş Listesi / Gerçekleşmeyi Geri Al
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Eklenen Hakedişte belge görüntülemek için eklenen hakedişe tıklayıp “Hakediş Belgesini
Göster” butonuna tıklar.

Hakediş Listesi /Hakediş Belgesini Göster
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1.D. Revize Başvurularım
Firma kullanıcısı bu menüden “Vergi Resim ve Harç İstisnası” bulunan belgesi için belge
revizesi talep ettiği menüdür. Bu menüde revize başvurularını görüntüleyebildiği, taslak olan
revize belgelerini düzenleyip ve taslak olan revize belgelerini silme işlemini yapabildiği alandır.
Revize işlemi kullanıcının sadece “Açık” olan belgeleri için yapılabilir kullanıcının belge durumu
“Kapalı”, “İptal” veya “Resen Kapalı”, “Resen İptal” olması durumunda belgeye revize
başvurusu yapılmaz.
Adım 1: Portalda yer alan “Vergi Resim ve Harç İstisnası” menüsünden “Revize
Başvurularım” tıklanır.

VRHİ - Revize Başvuru Listesi Menüsü

Adım 2: Taslak olarak kaydedilen ve tüm revize başvurulara erişmek için listele butonuna tıklanır.
“Başvuru Sorgulama” tablosunda kullanıcının yapmış olduğu “Revize Başvurularını” filtreleme
yaparak listeleme yapılır.

VRHİ - Revize Başvuru / Listele

Revize başvuru listesi tablosunda yapılan revize başvuruları listelenir.
Adım 3: Bu tabloda yeni revize başvurusu yapılabilmektedir. Revize başvurusu için tabloda yer
alan “Revize Başvurusu Yap” butonuna tıklanır.

31

VRHİ - Revize Başvuru Yap

Adım 4: Açılan ekranda kullanıcıya ait olan belge başvuruları listelenmekte kullanıcı bu alanda
revize tipi seçimi ve revize başvurusu yapılacak olan belge bu alandan seçerek “Revize
Başvurusu Yap” butonuna tıklar.

VRHİ - Revize Tipi / Revize Başvurusu Yap
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Açılan ekranda kullanıcının başvuru bilgilerinin olduğu sayfa açılır bu sayfada revize bilgileri
doldurulup “Kaydet ve İlerle” butonuna basılır.

VRHİ - Revize Başvuru Belge Bilgileri

“Kaydet ve İlerle” butonuna basılması durumunda kullanıcı “Başvuru Evrakları” sayfasına
yönlendirilir. Başvuru evrakları sayfasında yer alan evraklar yükleme işlemi tamamlandıktan sonra
“Onaya Gönder” butonuna basılır.

VRHİ - Başvuru Evrakları / Onaya Gönder

Revize tipi seçimlerine göre detaylı anlatıma aşağıda yer verilmiştir.
Adım 1: Revize Tipinin “Değer Revizesi” seçilmesi durumunda;
Adım 2: “Revize Açıklaması” alanını doldurup “Değer Bilgi” tablosunda yer alan “İş \ Faaliyet
Adı” ve “İşin Değeri” revize talep ediliyorsa bu alanlar güncellenerek “Kaydet ve İlerle”
butonuna basılır.
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VRHİ - Revize Tipi / Değer-Faaliyet Revizesi

Adım 1: Revize tipinin “Süre Revizesi” seçilmesi durumunda;
Adım 2: “Revize Açıklaması” alanını doldurup “Belge Süre Sonu” tarihinde revize talep
ediliyorsa bu alanları güncelleyerek “Kaydet ve İlerle” butonuna basılması gerekmektedir.
“Belge Süre Sonu Farkı” alanı İş/Faaliyet Ek Süre alanine doldurduğumuzda göre otomatik
dolmaktadır.

VRHİ - Revize Tipi / Süre Revizesi

Adım 1: Revize tipinin “Ortaklık Revizesi” seçilmesi durumunda;
Adım 2: “Revize Açıklaması” alanını doldurup “Kaydet ve İlerle” butonuna basılır.

VRHİ - Revize Tipi / Ortaklık Revizesi

Adım 1: Revize tipinin “Özel Şart Revizesi” seçilmesi durumunda;
Adım 2: “Revize Açıklaması” alanı doldurulup “Kaydet ve İlerle” butonuna basılır.
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VRHİ - Revize Tipi / Özel Şart Revizesi

Kullanıcı revize tipini seçip “Kaydet ve İlerle” butonuna basması durumunda başvuru evrakları
sayfasına yönlendirilir.
Kullanıcı revize başvuru evraklarını ekler ve sayfasının sonunda yer alan “Onaya Gönder”
butonuna tıklar.
Revize başvuru listesinde belgenin başvuru durumu takibi yapılır.
Kullanıcı “Başvuru Bilgileri” sayfasındaki alanları doldurup “Kaydet ve İlerle” butonuna
basması durumunda belge taslak olarak kaydedilir. Taslak olan revize başvurularında güncelleme
yapılabilir ve taslak olan revizeler silinebilir.
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1.E. İptal Başvurularım
Firma kullanıcısı bu menüden “Vergi Resim ve Harç İstisnası” modülüne yapmış olduğu
belgesi için “İptal” işlemi talep ettiği bölümdür. İptal işlemi kullanıcının sadece “Açık” olan
belgeleri için yapılabilir. Belgeye kapatma başvurusu yapılması durumunda belgeye iptal
başvurusu yapılamaz.

VRHİ - İptal Başvuru Listesi Menüsü

Adım 1: Portalda yer alan “Vergi Resim ve Harç İstisnası” menüsünden “İptal Başvurularım”
butonuna tıklanır.
Başvuru sorgulama tablosunda kullanıcının yapmış olduğu “İptal Başvurularını” filtreleme
yapılarak listeleme yapılabilir.

VRHİ - İptal Başvuru Listele

Adım 2: İptal başvuru listesi tablosunda kullanıcının yapmış olduğu “İptal Başvuruları” listelenir.
İptal Başvuru Listesi tablosunda “İptal Başvurusu Yap” butonuna tıklanır.

VRHİ - İptal Başvurusu Yap
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Açılan ekranda kullanıcıya ait olan belge başvuruları için listele butonuna basılır ve iptal edilecek
belge seçilerek “İptal Başvurusu Yap” butonuna tıklanır.

VRHİ - İptal Başvurusu Yap

Açılan ekranda;
Firmaya ait “Belge Bilgileri” görüntülenir.

VRHİ - İptal Başvurusu / Belge Bilgileri

Sayfada “Açıklama” alanını doldurulur ve “Onaya Gönder” butonuna basılır.
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VRHİ - İptal Başvurusu / Açıklama

Onaya gönderilen iptal başvurusu iptal başvuru listesinde belge durumu takibi yapılır.
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1.F. Kapatma Başvuru Listesi
Firma kullanıcısı bu menüde “Vergi Resim ve Harç İstisnası” modülünde bulunan belgesi için
“Kapatma” işlemi ve “Kapalı Olan Belgesi İçin Açılma Başvurusu” talep ettiği menüdür. Bu
menüde kapatma başvurularını görüntüleyebildiği, taslak olan kapatma başvuru belgelerini
düzenleyebildiği ve silme işlemini yapabildiği alandır. Kapatma işlemi kullanıcının sadece “Açık”
olan belgeleri için yapılabilir. Belgeye “İstisna” eklemesi, “Revize” ve “İptal” başvurusu
yapılması durumunda belgeye kapatma başvurusu yapılamaz.

Adım 1: Portalda yer alan “Vergi Resim ve Harç İstisnası” menüsünden “Kapatma
Başvurularım” menüsüne tıklanır.

VRHİ - Kapatma Başvuru Listesi Menüsü

Adım 2: Başvuru sorgulama tablosunda kullanıcının yapmış olduğu “Kapatma Başvurularını”
filtreleyerek “Listele” butonuna basılır.

VRHİ - Başvuru sorgula / Kapatma Başvurusu Listele

Kapatma başvuru listesi tablosunda kullanıcının yapmış olduğu “Kapatma Başvuruları” listelenir.
Adım 3: Kullanıcı bu tabloda açık olan belgesi için “Kapatma Başvurusu” yapar. Kapatma
başvurusu için tabloda yer alan “Kapatma Başvurusu Yap” butonuna tıklanır.
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VRHİ – Kapatma Başvuru Listesi / Kapatma Başvurusu Yap

Açılan ekranda kullanıcının kendisine ait olan belge başvuruları listelenir ve kapatılacak olan
belge bu alandan seçilerek “Kapatma Başvurusu Yap” butonuna tıklanır.

VRHİ - Kapatma Başvuru Yap

Açılan ekranda;
Firmaya ait olan bilgilerin olduğu künye bilgileri tablosu gelmektedir. İkinci sayfaya geçmek için
“ilerle” butonuna basılır.

VRHİ - Künye Bilgileri

40

Açılan sayfada firmaya ait belge bilgileri yer almaktadır. Bir sonraki sayfaya geçmek için “ilerle”
butonuna basılır.

VRHİ - Belge Bilgileri

Açılan sayfada belgeye eklenen özel şartlar listelenir. Bir sonraki sayfaya geçmek için “ilerle”
butonuna basılır.

VRHİ - Belge Üzerindeki Özel Şartlar

Açılan sayfada belgeye eklenmiş olan istisnalar listelenir. Bir sonraki sayfaya geçmek için “İlerle”
butonuna basılır.

VRHİ - İstisnalar

Açılan sayfada belgeye eklenmiş olan faturalar listelenir. Kullanıcı bu sayfada yeni fatura
ekleyebilir, fatura silme işlemi yapabilir. Eklenen faturaları “Gerçekleşmeye Say” veya
“Gerçekleşeme Geri Al” işlemlerini gerçekleştirebilir. Kullanıcı bir sonraki sayfaya geçmek için
“İlerle” butonuna basar.
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VRHİ - Faturalar

Açılan sayfada kullanıcı, belgesine hakediş ekleyebilir, kullanıcı belge listesinde yer alan
belgesine eklediği hakedişleri silebilir veya bu hakedişlerde güncelleme yapabilir. Eklenen
hakkedişte “Gerçekleşmeye Say”, “Gerçekleşeme Geri Al”, “Düzenle”, “Sil” ve “Hakediş Belgesini
Göster” işlemlerini gerçekleştirebilir.

Bir sonraki sayfaya geçmek için “Kaydet ve İlerle”

butonuna basılır.

VRHİ - Hakediş Ekle / Sil / Düzenle

Açılan sayfada belge başvurusu yapılırken eklenen Ortaklık Bilgileri yer alır. Bir sonraki sayfaya
geçmek için “İlerle” butonuna basılır.

VRHİ - Ortaklık Bilgileri

Açılan sayfada belge ile ilgili Kapatma Bilgileri yer alır. Bir sonraki sayfaya geçmek için “Kaydet
ve İlerle” butonuna basılır.

VRHİ - Kapatma Başvurusu / Kapatma Bilgileri
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Açılan sayfada kapatma başvurusu için yüklenmesi gereken başvuru evrakları listelenir ve evrak
yüklemesi yapılır. Başvurusu için gereken evrakları yükledikten sonra “Onaya Gönder” butonuna
basılır.

VRHİ - Kapatma Başvurusu / Onaya Gönder

Onaya gönderilen kapatma başvurusu listede belge durumu başvuru olarak görüntülenir.
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