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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 03.08.2018 

         Sayı  : 2018/64 
 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                              

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmelerden;   

 

 KDV İndirim ve İade Hakkının Korunması Açısından İşlemin Gerçekliğinin İspat 

Edilmesi ve Bu Kapsamda İzaha Davet Uygulamasını, 

 

         özetle bilgilerinize sunuyoruz. 

 

1. KDV İndirim ve İade Hakkının Korunması Açısından İşlemin Gerçekliğinin İspat 

Edilmesi ve Bu Kapsamda İzaha Davet Uygulaması, 

 

    1.1.Genel Açıklama  

 

           KDV uygulamasının en önemli özelliği mal ve hizmet alımlarında yüklenilen 

KDV’nin indirilmesidir. KDV indiriminin kabul görebilmesi için işlemin gerçek olması ve 

bu gerçek işlemin fatura ve benzeri belgeyi düzenleyen firma tarafından yapılmış 

olması esastır. 

          İşlemi yapan firma hesapladığı KDV’yi bir şekilde Hazine’ye intikal ettirmemişse 

veya bu firma hakkında Maliye İdaresi’nin kuşkusu varsa, alıcı durumundaki KDV 

mükellefinin KDV indirimi (dolayısıyla varsa KDV iadesi) reddedilmektedir.  

          KDV indirim ve iade hakkının korunması, işlemin gerçekliğinin ispatı suretiyle 

mümkün olabilmektedir.  

          İşlem gerçekliğinin ispatında ana ispat unsuru, ödemenin banka havalesi, nama 

yazılı çek verilmesi, alıcının kredi kartından çekilmesi, PTT ile ödeme gibi ödeme 

sistemleri üzerinde iz bırakacak şekilde tediyede bulunulduğunun ortaya konulmasıdır. 

 

         Ancak satıcı firma sahte belge düzenleyicisi ise, satıcı hakkında veya işlemin 

inandırıcılığı yönünde ağır şüphe hali varsa ödemenin sistemlerde iz bırakacak şekilde 

yapılması dahi indirim ve iade reddini önleyememektedir.  

 1.2.İzaha Davet Uygulaması 

 Bilindiği üzere 6728 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun 377. maddesi yeniden 

düzenlenerek izaha davet sistemi getirilmiştir.  

 İzaha davet sistemi 01.08.2017 tarih ve 2017/48 sayılı Özet Bültenimizde yer 

almaktadır. 

 Özetlemek gerekirse izaha davet sisteminin amacı; şüpheli bir durum 

görüldüğünde konunun Takdir Komisyonu’na veya incelemeye sevk edilmesinden 

önce ilgili mükellefin izaha davet edilerek durumun daha iyi anlaşılmasının sağlanması, 

şüphe asılsız ise takdir veya inceleme başlatılmaması, şüphede haklılık payı var ise, 

mükellefe hatasını uygun şartlarda düzeltme imkanı verilmesidir.  
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        İzaha davet uygulaması ile KDV açısından işlemin gerçekliğinin ispatı birbiri ile 

yakın ilişkisi olan hususlardır.  

 İzaha davet sisteminin KDV açısından işlemin gerçekliğini ispat uygulamasına 

nasıl etki edeceği, 18 No.lu KDV Genel Tebliği’nin 19. maddesi ile KDV Genel Uygulama 

Tebliği’nin “İşlemin Gerçekliğini İspat” IV/E-5. bölümünde değişiklik yapılması suretiyle 

açıklanmıştır. Söz konusu düzenleme aşağıda yer almaktadır. 

  “5. İşlemlerin Gerçekliğini İspat  

 213 sayılı Kanunun 3/B maddesine göre vergilendirmede vergiyi doğuran olay 

ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olup, vergiyi doğuran olay ve 

bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin hariç her türlü delille 

ispatlanması mümkündür. 

 

  “Öte yandan, aynı Kanunun 370’inci maddesinde, vergi incelemesine 

başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa 

uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından 

yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması 

kaydıyla mükelleflerin izaha davet edilebileceği hükme bağlanmıştır.  

 Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak 482 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğinde izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak 

ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta 

kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmiştir.  

          213 sayılı Kanunun 370’inci maddesinde yer alan izaha davet uygulaması 

kapsamında izaha davet komisyonlarınca yapılması gereken işlemler 482 Sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalara göre yerine getirilir, izaha davet 

uygulaması kapsamına girmeyen işlemlerin gerçekliğini ispatta ise bu Tebliğdeki 

hükümler uygulanır.  

          Bu düzenlemeler çerçevesinde, izaha davet kapsamında olan ve izahı kabul 

edilen mükellefler hakkında özel esaslar uygulanmaz.”  

          Düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin sahteliğine veya muhteviyatı itibarıyla 

yanıltıcı olduğuna ilişkin inceleme veya idari araştırma aşamasında mükellefe, söz 

konusu belgelerin gerçekliğine yönelik deliller ileri sürme imkânı verilir.  

          Aynı şekilde kendileri hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunmamakla 

birlikte mal veya hizmet satın aldıkları mükellefler hakkında olumsuz rapor veya olumsuz 

tespit bulunan mükelleflere de bu imkân sağlanır.  

          Söz konusu karşı deliller inceleme veya araştırmaya konu iş, işlem ve belgelerle 

ilgili olmalı ve bir yazı ile idari makama ibraz edilmelidir. “İdari araştırma aşamasında, 

mükellef tarafından söz konusu işlemin gerçekliğine yönelik sunulan karşı delillerin 

değerlendirilmesi, idari araştırmayı yürüten birimdeki (mükellefin ilgili dönemde bağlı 

olduğu vergi dairesindeki) müdür ve bir müdür yardımcısının da katılacağı üç kişilik bir 

komisyon tarafından yapılır. Karşı deliller incelemeye başlanmış olması halinde 

inceleme elemanına, incelemeye başlanmamışsa ilgili komisyona sunulur.” (Not:18 

no.lu Tebliğ ile değiştirilen cümle.)  
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          Dolayısıyla idare tarafından sahte veya yanıltıcı olduğu yönünde bulgular 

bulunan bir belgenin gerçek bir işleme dayandığı ve dayandığı işlemi mahiyet ve 

miktar itibarıyla doğru olarak yansıttığı işlemin tarafları, ilgilileri (iade talep edenler) 

veya mükellefler tarafından 213 sayılı Kanunun 3’üncü maddesindeki delil serbestisi 

kapsamında iddia ve ispat olunabilir.  

          İleri sürülen karşı delillerin işlemin gerçekliğini göstermesi halinde özel esaslar 

uygulanmaz. İşlemin tarafları, ilgililer ve mükellefler delillerini işlem ve belge ile ilgili 

olmak kaydıyla yazı ile ileri sürebilir. 

 

          Bu şekilde ileri sürülen iddia ve deliller, inceleme elemanı veya komisyon 

tarafından karşı delillerle çürütülmek suretiyle belgenin sahte veya yanıltıcı olduğu 

ispatlanabilir. Bu durumda ileri sürülen delillerin ele alınıp raporda veya dayanak bir 

yazı ile çürütüldüğü karşı delillerle açıklanarak mükellef veya ilgili özel esaslara alınır ve 

mükerrer incelemeye meydan vermeksizin konu ile ilgili incelemeye sevk edilir.  

 

        “Yapılan izahın izaha davet komisyonlarınca yeterli bulunmaması ve mükellef 

tarafından Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde öngörülen işlemlerin 

gerçekleştirilmemesi durumunda incelemeye veya takdire sevk işlemleri yapılan 

mükellefler de aynı şekilde özel esaslara alınır.”  

         Sınırlandırıcı olmamak kaydıyla belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispatta 

aşağıdaki deliller kullanılabilir.  

 a) İşlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi.  

          Ödeme, iade talebinde bulunan mükellef tarafından ödemeyi tevsik eden belge 

aslı veya noter onaylı örneği ile tevsik edilebilir.  

          Ödemenin 5411 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan 

bankalar vasıtasıyla veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 785 inci maddesinin (1) 

numaralı fıkrası kapsamında düzenlenen çekler ile de tevsiki mümkündür.  

         Ayrıca internet bankacılığı yoluyla yapılan ödemelerde, banka dekontu yerine 

ilgili banka şubesi tarafından onaylı internet çıktıları ya da mükellefler tarafından 

ödeme yapılan bankalardan alınan onaylı hesap ekstreleri ödemenin tevsikinde 

kullanılabilir.  

         Ödeme, kredi kartı (iade talebinde bulunan kişi veya kuruma ait), tapu devri, 

kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla (ön ödeme avansı şeklinde kamu kurum ve 

kuruluşlarının veznesine ödeme gibi) yapılmak suretiyle de tevsik edilebilir.  

          Ödemenin PTT yoluyla yapıldığı durumlarda, ödeme sırasında düzenlenecek 

belge, (satıcının veya adına hareket edenlerin adı-soyadı (tüzel kişilerde unvanı) ile 

banka hesap numarası ve vergi kimlik numarası doğru olarak yazdırılmak kaydıyla) 

ödemeyi tevsik eden delil olarak ileri sürülebilir.  

 b) Taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama, ve benzeri işlemlerin 

yapıldığına yönelik belgeler, sigorta belgesi, vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler 

yapılmışsa bu ödemelere ait belgeler işlemin gerçekliğinin tevsikinde delil olarak 

kullanılabilir. 
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“Örnek: Uluslararası taşımacılık hizmeti dolayısıyla KDV iade talebinde bulunan bir 

mükellefin akaryakıt alımı yaptığı bir mükellef hakkında olumsuzluk bulunması halinde, 

iade talep eden mükellef işlemin gerçekliğini yukarıda belirtildiği şekilde ödeme belgesi 

ibraz ederek ispat edebilir.  

          Ancak, akaryakıt alımı yapıldığı iddia edilen mükellefin, iadeci mükellefin bağlı 

olduğu ilden farklı bir ilde bulunması ve/veya yapılan taşımacılık hizmetinin güzergâhı 

üzerinde bulunmaması gibi şüphe uyandıran bir durumunun bulunması halinde, vergi 

dairesince yapılan değerlendirme sonucunda ödeme belgesi işlemin gerçekliğinin 

tevsiki hususunda yeterli bulunmayarak yalnızca ödeme belgesine göre işlem tesis 

edilmeyecek ve mükelleften ilave açıklamalar istenebilecektir.”  

 Ayrıca şirketlerce cari hesap mahsuplaşması şeklinde yürütülen ticari işlemlere 

de rastlanılmaktadır. Bu uygulama ticari hayatın olağan akışına uygun bir durum olarak 

görülmektedir.  

          Diğer taraftan; Gelir Vergisi Kanunu’nun 96 ıncı maddesinde hesaben ödeme, 

vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu 

durumda gösteren her türlü kayıt ve işlem olarak ifade edilmiştir.  

           Buna göre de mali idare mükelleflerce yapılan hesaben ödemeleri kabul 

ederek, tevkifat uygulaması yönüne gitmiştir. 

          Ancak Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen özelgelerde; “cari hesap 

mahsuplaşmaları” şeklinde yapılan ödemeleri, bankacılık sistemi içinde yapılan bir 

işlem olarak değerlendirmemektedir.  

 

          Ayrıca mal alışlarına yönelik ödemelerin müşterilerden alınan ve üzerinde ciro 

bulunan çeklerle yapılması durumunda, söz konusu çeklerin firmanın kendi 

ödemelerinde kullanıldığının, Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenen KDV İadesi 

Tasdik Raporunda izah veya tevsik etmek şartıyla kabul etmektedir. 

 

  

                  Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


