
30.07.2020 30 Temmuz 2020 PERŞEMBE

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2020/07/20200730-5.htm 1/6

30 Temmuz 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31201

TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 519)

1. G�r�ş ve Amaç
Verg� mükellef�yet�ne �l�şk�n yükümlülük ve ödevler�n tam olarak yer�ne get�r�lmes� amacıyla ve verg�

kanunlarının verd�ğ� yetk�ler çerçeves�nde verg� �dares�, kamu �dare ve müesseseler�nden, mükellefler veya
mükelleflerle muamelede bulunan d�ğer gerçek ve tüzel k�ş�lerden çeş�tl� b�lg�ler toplamakta, y�ne bu amaç
doğrultusunda mükellefler nezd�nde �nceleme ve denet�mler yapmaktadır.

Yapılan bu �nceleme ve denet�mler net�ces�nde verg� z�yaı tesp�t ed�lmes� hal�nde, mükellefler cezalı tarh�yata
muhatap olab�lmekted�r. Ancak, ödenmes� gereken verg�ler�n doğruluğunu sağlamaya yönel�k verg� �ncelemes� başta
olmak üzere �darece gerçekleşt�r�len �şlemler, sürec� uzatab�lmekte, bu da verg�ye uyum mal�yetler�n� artıran b�r faktör
olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu çerçevede, 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mülga 370 �nc� maddes�, 9/8/2016 tar�hl�
ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İy�leşt�r�lmes� Amacıyla Bazı Kanunlarda
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun �le "İzaha davet" başlığı altında yen�den düzenlenerek verg� s�stem�m�zde yen� b�r
müessese �hdas ed�lm�şt�r.

İzaha davet müesseses�, verg�n�n z�yaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna da�r yetk�l� merc�ler
tarafından yapılmış ön tesp�tlerle �lg�l� olarak aynı merc�ler tarafından mükelleflerden açıklama talep ed�lmes� olup bu
müessese, �zaha davet ed�len mükelleflerle �lg�l� yapılan değerlend�rmeler sonucunda verg� z�yaına sebeb�yet
vermed�ğ� anlaşılan mükellefler�n konuyla �lg�l� verg� �ncelemes�ne veya takd�r kom�syonuna sevk ed�lmes�n�
önlemekte veya verg� z�yaına sebeb�yet ver�ld�ğ� durumlarda mükellefler� bel�rl� şartlar dah�l�nde �nd�r�ml� ceza
uygulanmak suret�yle daha ağır müeyy�delerden korumaktadır.

Öte yandan, 7/12/2019 tar�hl� ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı D�j�tal H�zmet Verg�s�
�le Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 25 �nc�
maddes� �le 213 sayılı Kanunun 370 �nc� maddes� yen�den düzenlenm�ş, mezkur madde kapsamındak� mükellefler�n
söz konusu maddede yer alan �nd�r�ml� ceza uygulamasından yararlanma usul ve esaslarına �l�şk�n kapsamlı
değ�ş�kl�kler yapılmıştır.

Verg� Usul Kanununun 370 �nc� maddes�n�n (c) fıkrasının Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına verd�ğ� yetk�ye
�st�naden, bu Tebl�ğ �le ön tesp�t� ve/veya �zaha davet� yapacak ve yapılan �zahı değerlend�recek merc�, yapılacak ön
tesp�t�n ve �zaha davet�n şekl� ve kapsamı, davet yapılacaklar, yapılan �zahın değerlend�rme süres�, yapılan �zahta
kullanılacak b�lg� ve belgeler �le uygulamaya �l�şk�n usul ve esaslar bel�rlenmekted�r.

2. Yasal Düzenlemeler ve Dayanak
7194 sayılı Kanunun 25 �nc� maddes� �le 213 sayılı Kanunun 370 �nc� maddes�,
“a) Verg� �ncelemes�ne başlanılmadan veya takd�r kom�syonuna sevk ed�lmeden önce verg�n�n z�yaa

uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna da�r yetk�l� merc�ler tarafından yapılmış ön tesp�tler hakkında tesp�t
tar�h�ne kadar �hbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler �zaha davet ed�leb�l�r. Kend�s�ne �zaha davet yazısı
tebl�ğ ed�len mükellefler, davet konusu tesp�tle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 �nc� maddes�nde yer alan p�şmanlık
hükümler�nden yararlanamaz. İzaha davet yazısının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren otuz günlük süre �çer�s�nde �zahta
bulunulması durumunda, yapılan �zah değerlend�r�lerek değerlend�rme sonucunu �çeren yazı mükellefe tebl�ğ ed�l�r.

1. Mükelleflerce yapılan �zah sonucu verg� z�yaına sebeb�yet ver�lmed�ğ�n�n �darece anlaşılması hâl�nde
mükellefler söz konusu tesp�tle �lg�l� olarak verg� �ncelemes�ne tab� tutulmaz veya takd�r kom�syonuna sevk ed�lmez.

2. Mükelleflerce yapılan �zahın yeterl� bulunmaması hâl�nde, değerlend�rme sonucunu �çeren yazının tebl�ğ
ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren otuz gün �çer�s�nde; h�ç ver�lmem�ş olan verg� beyannameler�n�n ver�lmes�, eks�k veya yanlış
yapılan verg� beyanının tamamlanması veya düzelt�lmes� ve ödeme süres� geçm�ş bulunan verg�ler�n, ödemen�n
gec�kt�ğ� her ay ve kesr� �ç�n, 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len n�spette uygulanacak gec�kme zammı
oranında b�r zamla aynı sürede ödenmes� şartıyla verg� z�yaı cezası, z�yaa uğratılan verg� üzer�nden %20 oranında
kes�l�r. Bu durum verg� �ncelemes� yapılmasına ve gerek�rse tarh�yatın �kmal�ne engel teşk�l etmez.

b) (a) fıkrası uyarınca yapılmış ön tesp�tler�n, verg�n�n bu Kanunun 359 uncu maddes�nde yer alan f��llerle
z�yaa uğratılmış olab�leceğ�ne �l�şk�n olması hâl�nde bu kapsamdak� mükellefler �zaha davet ed�lmez. Şu kadar k�,
sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma f��l�n�n �şlenm�ş olab�leceğ�ne da�r yapılan ön tesp�tlerde,
kullanılan sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge tutarı, b�r takv�m yılında 100 b�n Türk l�rasını geçmeyen
veya bu tutarı geçse b�le �lg�l� yıldak� toplam mal ve h�zmet alışlarının %5’�n� aşmayan mükelleflere ön tesp�te �l�şk�n
yazı tebl�ğ ed�leb�l�r. Mükelleflerce, haklarında yapılan tesp�te �l�şk�n yazının tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren otuz gün
�çer�s�nde; h�ç ver�lmem�ş olan verg� beyannameler�n�n ver�lmes�, eks�k veya yanlış yapılan verg� beyanının
tamamlanması veya düzelt�lmes� ve ödeme süres� geçm�ş bulunan verg�ler�n, ödemen�n gec�kt�ğ� her ay ve kesr� �ç�n,
6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len n�spette uygulanacak gec�kme zammı oranında b�r zamla aynı
sürede ödenmes� şartıyla verg� z�yaı cezası, z�yaa uğratılan verg� üzer�nden %20 oranında kes�l�r. Bu durum verg�
�ncelemes� yapılmasına ve gerek�rse tarh�yatın �kmal�ne engel teşk�l etmez. Bu fıkra kapsamında kend�s�ne ön tesp�te
�l�şk�n yazı tebl�ğ ed�len mükellefler, tesp�tle sınırlı olarak bu Kanunun 371 �nc� maddes�nde yer alan p�şmanlık
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hükümler�nden yararlanamaz. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak bu Kanun uyarınca
bel�rlenen yen�den değerleme oranında artırılmak suret�yle uygulanır.

c) Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı bu madde uyarınca ön tesp�t� ve/veya �zaha davet� yapacak ve yapılan �zahı
değerlend�recek merc��, yapılacak ön tesp�t�n ve/veya �zaha davet�n şekl� ve kapsamını, davet yapılacakları, yapılan
�zahın değerlend�rme süres�n�, yapılan �zahta kullanılacak b�lg� ve belgeler �le uygulamaya �l�şk�n usul ve esasları
bel�rlemeye yetk�l�d�r.”

şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.
3. Ön Tesp�t
Verg� Usul Kanununun 370 �nc� maddes�nde yer alan �nd�r�ml� cezanın uygulanması, yetk�l� merc�ler

tarafından verg�n�n z�yaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna da�r ön tesp�t�n yapılmış olduğu hallerde
mümkündür.

Ön tesp�t, verg� kanunlarının verd�ğ� yetk� kapsamında verg� �ncelemes� yapmaya ve/veya mükellefler veya
mükelleflerle muamelede bulunan d�ğer gerçek ve tüzel k�ş�lerden b�lg� toplamaya yetk�l� kılınanlar tarafından
doğrudan veya dolaylı olarak elde ed�len b�lg�, bulgu veya ver�ler�n aşağıda açıklanan Ön Tesp�t ve İzah
Değerlend�rme Kom�syonuna �nt�kal ett�r�lmes� net�ces�nde, mezkûr kom�syon tarafından verg�n�n z�yaa uğramış
olab�leceğ� yönünde yapılan tesp�t� �fade eder.

3.1. Ön Tesp�t�n Şartları
3.1.1. Verg� İncelemes�ne Başlanılmamış veya Takd�r Kom�syonuna Sevk İşlem�n�n Yapılmamış Olması
Verg� Usul Kanununun 370 �nc� maddes�nde bahs� geçen "verg� �ncelemes�ne başlanılmamış olması" �le

"takd�r kom�syonuna sevk ed�lmem�ş olması", ön tesp�t�n �lg�l� olduğu konuya �l�şk�n olarak; tesp�t tar�h�ne kadar
mükellef nezd�nde b�r verg� �ncelemes�ne başlanılmamış olmasını veya mükellef�n takd�r kom�syonuna sevk
ed�lmem�ş olmasını �fade eder.

3.1.2. İhbarda Bulunulmamış Olması
Maddede bahs� geçen "�hbarda bulunulmamış olması", yetk�l� merc�ler tarafından yapılmış ön tesp�tle �lg�l�

konu hakkında, tesp�t tar�h�ne kadar �hbarda bulunulmamış olmasını �fade eder. Haklarında ön tesp�t konusuyla �lg�l�
�hbar bulunan mükelleflere �zaha davet yazısı ya da sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge (SMİYB)
kullanılmasına �l�şk�n ön tesp�t yazısı (SMİYB ön tesp�t yazısı) tebl�ğ ed�lmeyecek, ön tesp�t konusu �le �lg�s�
bulunmayan �hbarlar �se �zaha davete veya SMİYB ön tesp�t yazısının tebl�ğ ed�lmes�ne engel teşk�l etmeyecekt�r.

4. Ön Tesp�t ve İzah Değerlend�rme Kom�syonu
Madde hükmüne göre ön tesp�t�n yetk�l� merc�ler tarafından yapılmış olması gerekmekted�r.
Yetk�l� merc�, madde kapsamında ön tesp�t� yapacak, �zaha davet veya SMİYB ön tesp�t yazısını tebl�ğ

ed�lmek üzere gönderecek ve kend�s�ne yapılan �zahı değerlend�rmeye tab� tutarak �zahın konusu �le �lg�l� n�ha� karar
verecek olan Gel�r İdares� Başkanlığı veya Verg� Denet�m Kurulu Başkanlığı bünyes�nde kurulan kom�syonu (Ön
Tesp�t ve İzah Değerlend�rme Kom�syonu) �fade eder.

Verg� Usul Kanununun 370 �nc� maddes�n�n (c) fıkrasında, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı ön tesp�t� ve/veya
�zaha davet� yapacak merc�� bel�rlemeye yetk�l� kılınmıştır. Bu yetk�ye �st�naden, Gel�r İdares� Başkanlığı ve Verg�
Denet�m Kurulu Başkanlığı bünyes�nde yeterl� sayıda "Ön Tesp�t ve İzah Değerlend�rme Kom�syonu" oluşturulmuştur.

4.1. Gel�r İdares� Başkanlığı Bünyes�nde Kurulan Ön Tesp�t ve İzah Değerlend�rme Kom�syonu
Gel�r İdares� Başkanlığı bünyes�nde kurulan ön tesp�t ve �zah değerlend�rme kom�syonları �lg�s�ne göre verg�

da�res� başkanlıkları �le defterdarlıklara bağlı olarak görev yapacaklardır. Bunun yanında, verg� da�reler�ne bağlı olarak
da kom�syon kurulab�l�r.

Verg� da�res� başkanlıklarında oluşturulacak kom�syon, verg� da�res� başkanı veya grup müdürünün
başkanlığında, verg� da�res� başkanı tarafından görevlend�r�len, başkan dâh�l toplam üç k�ş�den, defterdarlıklarda
oluşturulacak kom�syon �se, defterdar veya defterdar yardımcısının başkanlığında, defterdar tarafından
görevlend�r�len, başkan dâh�l toplam üç k�ş�den oluşur. Verg� da�res� başkanlıkları ve defterdarlıklar bünyes�nde b�rden
fazla kom�syon kurulması mümkündür.

Verg� da�reler�nde kurulan kom�syon, verg� da�res� müdürünün başkanlığında, verg� da�res� müdürü tarafından
görevlend�r�len, başkan dâh�l toplam üç k�ş�den oluşur.

4.2. Verg� Denet�m Kurulu Başkanlığı Bünyes�nde Kurulan Ön Tesp�t ve İzah Değerlend�rme
Kom�syonu

Verg� Denet�m Kurulu Başkanlığında ve Başkanlıkça uygun görülen da�re başkanlıklarında oluşturulacak Ön
Tesp�t ve İzah Değerlend�rme Kom�syonu, Başkanlık tarafından b�r� kom�syon başkanı olarak bel�rlenecek başkan
dâh�l üç verg� müfett�ş�nden oluşur. Ayrıca, söz konusu kom�syonlar �ç�n yeter� kadar yedek üye seç�l�r.

Verg� Denet�m Kurulu Başkanlığı veya da�re başkanlıkları bünyes�nde b�rden fazla kom�syon kurulması
mümkündür.

4.3. Kom�syonun Görev ve Yetk�ler�
Ön Tesp�t ve İzah Değerlend�rme Kom�syonu;
a) Kend�s�ne �nt�kal ett�r�len b�lg�, bulgu veya ver�lerden hareketle verg�n�n z�yaa uğramış olab�leceğ�ne

�l�şk�n, Verg� Usul Kanununun 370 �nc� maddes�nde bel�rt�len ön tesp�t� yapar.
b) İzaha davet veya SMİYB ön tesp�t yazısının, tebl�ğ ed�lmek üzere, haklarında ön tesp�t yapılanlara

gönder�lmes�n� sağlar.
c) Kend�s�ne yapılacak �zahları değerlend�rerek, değerlend�rme sonucunu �çeren yazının, tebl�ğ ed�lmek üzere,

�lg�l� mükelleflere gönder�lmes�n� sağlar.
5. İzaha Davet
5.1. İzaha Davet�n Kapsamı
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Verg� Usul Kanununun 341 �nc� maddes�nde “verg� z�yaı”, mükellef�n veya sorumlunun verg�lend�rme �le �lg�l�
ödevler�n� zamanında yer�ne get�rmemes� veya eks�k yer�ne get�rmes� yüzünden, verg�n�n zamanında tahakkuk
ett�r�lmemes� veya eks�k tahakkuk ett�r�lmes� olarak tanımlanmıştır. Aynı maddeye göre, şahs�, meden� haller veya a�le
durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar �le veya sa�r suretlerle verg�n�n noksan tahakkuk ett�r�lmes�ne veya haksız
yere ger� ver�lmes�ne sebeb�yet vermek de verg� z�yaı hükmünded�r.

Bu şek�lde verg�n�n z�yaa uğradığına delalet eden emareler�n tesp�t ed�lmes�ne bağlı olarak �şleyen �zaha davet
müesseses� kapsamında, Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına bağlı �lg�l� b�r�mlerce verg�n�n z�yaa uğradığına delalet eden
emareler bulunduğu yönünde yapılan çalışmalar net�ces�nde bel�rlenen konulara �l�şk�n olarak haklarında ön tesp�t
yapılanlar �zaha davet ed�l�rler.

Ön tesp�t�n yapılacağı tar�h �t�barıyla haklarında ön tesp�t konusu �le �lg�l� olarak; �hbar bulunan ya da verg�
�ncelemes� başlatılan veya takd�r kom�syonuna sevk �şlem� yapılan mükelleflere �l�şk�n olarak ön tesp�t yapılmaz ve bu
mükellefler �zaha davet ed�lmezler.

5.2. İzaha Davet Yazısı
Kom�syon tarafından �zaha davet kapsamında haklarında ön tesp�t yapılanlara, gerekl� açıklamaların yer aldığı

"İzaha Davet Yazısı" Verg� Usul Kanunu hükümler� uyarınca tebl�ğ olunur.
İzaha davet yazısında en az aşağıdak� hususlara yer ver�l�r:
a) İzaha davet yazısının tebl�ğ� tar�h�nden �t�baren 30 gün �çer�s�nde ön tesp�tle �lg�l� olarak gerekl� �zahın

yapılması hal�nde �zahın kom�syonca değerlend�r�leceğ�,
b) Kom�syonca yapılan değerlend�rme sonucunda verg� z�yaına sebeb�yet ver�lmed�ğ�n�n ve beyanname

ver�lmes�n� gerekt�r�r b�r durum bulunmadığının anlaşılması hal�nde, söz konusu ön tesp�tle �lg�l� olarak verg�
�ncelemes�ne ve takd�r kom�syonuna sevk �şlem�n�n yapılmayacağı,

c) Ön tesp�te �l�şk�n olarak yapılan �zahın; �zaha davet yazısında yer ver�len z�yaa uğramış olab�lecek verg�
tutarını doğrular n�tel�kte olması veya yeterl� bulunmaması hal�nde, bu yöndek� değerlend�rme sonucunu �çeren
yazının tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 30 gün �çer�s�nde, h�ç ver�lmem�ş olan verg� beyannameler�n�n ver�lmes�, eks�k
veya yanlış yapılan verg� beyanının tamamlanması veya düzelt�lmes� ve ödeme süres� geçm�ş bulunan verg�ler�n,
ödemen�n gec�kt�ğ� her ay ve kesr� �ç�n, 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len n�spette uygulanacak
gec�kme zammı oranında b�r zamla (�zah zammı) aynı sürede ödenmes� şartıyla verg� z�yaı cezasının z�yaa uğratılan
verg� üzer�nden %20 oranında (�nd�r�ml� olarak) kes�leceğ�,

ç) Verg� Usul Kanununun 370 �nc� maddes�n�n (a) fıkrası kapsamında %20 oranında verg� z�yaı cezası
kes�lmes� hal�nde bu ceza �ç�n, uzlaşma talep ed�leb�leceğ� veya cezada �nd�r�m müesseses�nden yararlanılab�leceğ�,

d) Mükellef�n, yapacağı �zahı desteklemek amacıyla, başta defter ve belgeler olmak üzere Verg� Usul
Kanununun 3 üncü maddes� kapsamında her türlü del�l� sunab�leceğ�,

e) Yapılan �zahın; z�yaa uğramış olab�lecek verg� tutarını doğrular n�tel�kte olması veya yeterl� bulunmaması
ve bu duruma uygun olarak beyanname ver�lmem�ş olması hal�nde verg� �ncelemes�ne veya takd�r kom�syonuna sevk
�şlemler�n�n yapılacağı,

f) Davet konusu ön tesp�tle �lg�l� olarak Verg� Usul Kanununun 371 �nc� maddes�nde yer alan p�şmanlık
hükümler�nden yararlanılamayacağı.

5.3. İzahın Değerlend�r�lmes�
Kend�s�ne �zaha davet yazısı tebl�ğ ed�lenler�n tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �çer�s�nde yetk�l� kom�syona

�zahta bulunmaları gerekmekted�r.
Süres�nde yapılan �zah, kom�syonca en geç 45 gün �ç�nde değerlend�r�lerek sonuca bağlanır.
5.3.1. İzahın Değerlend�r�lmes� Sonucu Verg� Z�yaına Neden Olunmadığının Tesp�t Ed�lmes� Üzer�ne

Yapılacak İşlemler
Haklarında yapılan ön tesp�te �l�şk�n verg� z�yaına neden olunmadığı yönünde mükellefçe �zahta bulunulması

üzer�ne, mükellef�n �zahının kom�syonca yeterl� bulunması ve beyanname ver�lmes�n� veya verg� beyanının
tamamlanmasını gerekt�r�r b�r durumun olmadığının değerlend�r�lmes� hal�nde, değerlend�rme sonucunu �çeren yazı
mükellefe tebl�ğ ed�l�r ve mükellef hakkında söz konusu tesp�tle �lg�l� olarak verg� �ncelemes�ne ve takd�r
kom�syonuna sevk �şlem� yapılmaz.

5.3.2. İzahın Değerlend�r�lmes� Sonucu Verg� Z�yaına Neden Olunduğunun Tesp�t Ed�lmes� Üzer�ne
Yapılacak İşlemler

Haklarında yapılan ön tesp�te �l�şk�n olarak, mükelleflerce yapılan �zahın, �zaha davet yazısında yer ver�len
z�yaa uğramış olab�lecek verg� tutarını doğrular n�tel�kte olduğunun veya söz konusu ön tesp�te �l�şk�n yapılan �zahın
yeterl� bulunmayarak beyanname ver�lmes�n� gerekt�ren b�r durumun bulunduğunun kom�syonca değerlend�r�lmes�
hal�nde, değerlend�rme sonucunu �çeren yazının tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 30 gün �çer�s�nde h�ç ver�lmem�ş olan
verg� beyannameler�n�n ver�lmes�, eks�k veya yanlış yapılan verg� beyanının tamamlanması veya düzelt�lmes�, ödeme
süres� geçm�ş bulunan verg�ler�n, ödemen�n gec�kt�ğ� her ay ve kesr� �ç�n, 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde
bel�rt�len n�spette uygulanacak gec�kme zammı oranındak� �zah zammıyla ödenmes� şartlarıyla verg� z�yaı cezası,
z�yaa uğratılan verg� üzer�nden %20 oranında kes�l�r.

Yapılan �zahın; z�yaa uğramış olab�lecek verg� tutarını doğrular n�tel�kte olması veya yeterl� bulunmaması ve
mükellef tarafından beyanname ver�lmem�ş olması hal�nde verg� �ncelemes�ne veya takd�r kom�syonuna sevk �şlemler�
yapılır.

Mükellef tarafından beyanname ver�lm�ş olmakla b�rl�kte beyan ed�len verg�n�n, değerlend�rme sonucunu
�çeren yazıda yer ver�len z�yaa uğramış olab�lecek verg� tutarından az olması durumunda da verg� �ncelemes�ne veya
takd�r kom�syonuna sevk �şlemler� yapılır. Şu kadar k�, kom�syonun değerlend�rme sonucunu �çeren yazısının tebl�ğ
ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 30 gün �ç�nde ver�len beyanname �le tahakkuk eden verg�n�n aynı süre �çer�s�nde, ödemen�n
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gec�kt�ğ� her ay ve kesr� �ç�n, 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len n�spette uygulanacak gec�kme zammı
oranındak� �zah zammıyla ödenmes� hal�nde verg� z�yaı cezası, z�yaa uğratılan verg� üzer�nden %20 oranında kes�l�r.

5.3.3. Mükellef�n İzahta Bulunmadığı Durumda Yapılacak İşlemler
Haklarında yapılan ön tesp�te �l�şk�n olarak kend�ler�ne �zaha davet yazısı tebl�ğ ed�len mükellefler�n, bu

yazının tebl�ğ tar�h�nden �t�baren 30 gün �çer�s�nde yetk�l� kom�syona �zahta bulunmamaları durumunda, kom�syon
tarafından �zaha davet yazısında yer ver�len z�yaa uğramış olab�lecek verg� tutarının beyan ed�lmes� gerekt�ğ�ne karar
ver�l�r. Kom�syonun değerlend�rme sonucunu �çeren yazısının tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren 30 gün �çer�s�nde h�ç
ver�lmem�ş olan verg� beyannameler�n�n ver�lmes�, eks�k veya yanlış yapılan verg� beyanının tamamlanması veya
düzelt�lmes�, ödeme süres� geçm�ş bulunan verg�ler�n, ödemen�n gec�kt�ğ� her ay ve kesr� �ç�n, 6183 sayılı Kanunun 51
�nc� maddes�nde bel�rt�len n�spette uygulanacak gec�kme zammı oranındak� �zah zammıyla ödenmes� şartlarıyla verg�
z�yaı cezası, z�yaa uğratılan verg� üzer�nden %20 oranında kes�l�r.

6. Sahte veya Muhtev�yatı İt�barıyla Yanıltıcı Belge Kullanılmasına İl�şk�n Yapılan Ön Tesp�tler
6.1. Kapsam
Verg� Usul Kanununun 359 uncu maddes�nde yer alan kaçakçılık f��ller�yle verg�n�n z�yaa uğratılmış

olab�leceğ� hallerde haklarında ön tesp�t yapılanlar �zaha davet ed�lmezler. Şu kadar k�, sahte veya muhtev�yatı
�t�barıyla yanıltıcı belge kullanma f��l�n�n �şlenm�ş olab�leceğ�ne da�r yapılan ön tesp�tlerde, kullanılan sahte veya
muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge tutarı, b�r takv�m yılında 100 b�n Türk l�rasını geçmeyen veya bu tutarı geçse
dah� �lg�l� yıldak� toplam mal ve h�zmet alışlarının %5’�n� aşmayan mükelleflere SMİYB ön tesp�t yazısı tebl�ğ ed�l�r.

Sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma f��l�n�n �şlenm�ş olab�leceğ�ne da�r belge tutarının
tesp�t� �le mal ve h�zmet alış tutarının hesaplanmasında verg�ler har�ç tutarlar d�kkate alınacaktır.

6.1.1. SMİYB Toplam Tutarının İlg�l� Hadd� Aşmaması
Sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma f��l�n�n �şlenm�ş olab�leceğ�ne da�r yapılan ön

tesp�tlerde, kullanılan sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge tutarlarının toplamı verg�ler har�ç, b�r takv�m
yılında 100 b�n Türk l�rasını geçmeyen mükelleflere SMİYB ön tesp�t yazısı tebl�ğ ed�l�r.

Örnek: (A) Ltd. Şt�. hakkında sahte fatura düzenley�c�s� olduğuna da�r verg� tekn�ğ� raporu düzenlenm�şt�r.
Düzenlenen bu raporun sonuç bölümünde (B) Ltd. Şt�.'n�n, (A) Ltd. Şt�. tarafından düzenlenen sahte faturaları
kullanmış olab�leceğ�ne da�r bulgular yer almaktadır. Bu faturaların tutarı verg�ler har�ç 50.000 TL, 40.000 TL ve
10.000 TL olup, ş�rket�n �lg�l� yıldak� toplam mal ve h�zmet alış tutarı �se 300.000 TL'd�r.

Buna göre, kullanılan sahte faturaların toplam tutarı (100.000 TL) �lg�l� yıldak� toplam mal ve h�zmet
alışlarının %5'� olan 15.000 TL'y� aşmış olmasına rağmen, söz konusu faturaların toplam tutarının b�r takv�m yılı �ç�n
bel�rlenen 100 b�n Türk l�rası sınırını aşmaması neden�yle mükellefe SMİYB ön tesp�t yazısı tebl�ğ ed�lecekt�r.

6.1.2. Mal ve H�zmet Alışlarının %5’�n�n Aşılmaması
Sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma f��l�n�n �şlenm�ş olab�leceğ�ne da�r yapılan ön

tesp�tlerde, kullanılan sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge tutarlarının toplamı, 100 b�n Türk l�rasını geçse
b�le, b�r takv�m yılındak� toplam mal ve h�zmet alışlarının %5’�n� aşmayan mükelleflere SMİYB ön tesp�t yazısı tebl�ğ
ed�l�r.

Örnek: (C) Ltd. Şt�. hakkında sahte fatura düzenley�c�s� olduğuna da�r verg� tekn�ğ� raporu düzenlenm�şt�r.
Düzenlenen bu raporun sonuç bölümünde (D) Ltd. Şt�.'n�n, (C) Ltd. Şt�. tarafından düzenlenen sahte faturaları
kullanmış olab�leceğ�ne da�r bulgular yer almaktadır. Bu faturaların toplam tutarı verg�ler har�ç 1.000.000 TL olup,
ş�rket�n �lg�l� yıldak� toplam mal ve h�zmet alış tutarı �se 20.000.000 TL'd�r.

Buna göre, kullanılan sahte faturaların toplam tutarı (1.000.000 TL) b�r takv�m yılı �ç�n bel�rlenen 100 b�n
Türk l�rası sınırını aşmış olmasına rağmen, söz konusu faturaların toplam tutarının �lg�l� yıldak� mal ve h�zmet
alışlarının %5'� olan 1.000.000 TL'y� aşmamış olması neden�yle mükellefe SMİYB ön tesp�t yazısı tebl�ğ ed�lecekt�r.

6.1.3. İlg�l� Had �le Mal ve H�zmet Alışlarının %5’�n�n Aşılması
Sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma f��l�n�n �şlenm�ş olab�leceğ�ne da�r yapılan ön

tesp�tlerde, kullanılan sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge tutarlarının toplamı, b�r takv�m yılında 100 b�n
Türk l�rasını geçen ve �lg�l� yıldak� toplam mal ve h�zmet alışlarının %5’�n� aşan mükelleflere SMİYB ön tesp�t yazısı
tebl�ğ ed�lmez.

Örnek: (E) Ltd. Şt�. hakkında sahte belge düzenley�c�s� olduğuna da�r verg� tekn�ğ� raporu düzenlenm�şt�r.
Düzenlenen bu raporun sonuç bölümünde (F) Ltd. Şt�.'n�n, (E) Ltd. Şt�. tarafından düzenlenen sahte faturaları
kullanmış olab�leceğ�ne da�r bulgular yer almaktadır. Bu faturaların toplam tutarı verg�ler har�ç 1.000.000 TL olup,
ş�rket�n �lg�l� yıldak� toplam mal ve h�zmet alış tutarı �se 10.000.000 TL'd�r.

Buna göre, kullanılan sahte faturaların toplam tutarının (1.000.000 TL), b�r takv�m yılı �ç�n bel�rlenen 100 b�n
Türk l�rası sınırını ve �lg�l� yıldak� mal ve h�zmet alışlarının %5'� olan 500.000 TL'y� aşmış olması neden�yle
mükellefe SMİYB ön tesp�t yazısı tebl�ğ ed�lmeyecekt�r.

6.1.4. Ön Tesp�tlere İl�şk�n Tutarların B�rl�kte Değerlend�r�lmes�
Mükelleflere SMİYB ön tesp�t yazısının tebl�ğ ed�l�p ed�lmeyeceğ�n�n bel�rlenmes�nde sahte veya muhtev�yatı

�t�barıyla yanıltıcı olarak kullanılmış olab�lecek belgeler, her b�r ön tesp�t �t�barıyla, daha önce o yıl �ç�n yapılan ön
tesp�tlerdek� tutarlar da d�kkate alınarak, b�r takv�m yılında 100 b�n Türk l�rasının ve/veya �lg�l� yıldak� toplam mal ve
h�zmet alışlarının %5’�n�n aşılıp aşılmadığı bakımından değerlend�r�lecekt�r.

Örnek: 3/2/2020 tar�h�nde (G) A.Ş. hakkında düzenlenen ve 10/8/2020 tar�h�ndek� ön tesp�te �l�şk�n
değerlend�rmede esas alınan verg� tekn�ğ� raporunda, (H) Ltd. Şt�.'n�n 2019 yılına �l�şk�n verg�ler har�ç 120.000 TL’l�k
sahte faturayı kullanmış olab�leceğ�ne da�r bulgu mevcut olup, ş�rket�n �lg�l� yıldak� toplam mal ve h�zmet alış tutarı
�se 5.000.000 TL’d�r. Öte yandan, (I) A.Ş. hakkında 4/9/2020 tar�h�nde düzenlenen ve 2/11/2020 tar�h�ndek� b�r başka
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ön tesp�te �l�şk�n değerlend�rmede esas alınan verg� tekn�ğ� raporunda �se (H) Ltd. Şt�. hakkında 2019 yılına �l�şk�n
verg�ler har�ç 200.000 TL’l�k sahte faturayı kullanmış olab�leceğ�ne da�r bulgu yer almaktadır.

3/2/2020 tar�h�nde düzenlenen raporda bel�rt�len faturayla �lg�l� olarak mükellefe SMİYB ön tesp�t yazısı
tebl�ğ ed�lmes� mümkün �ken, 4/9/2020 tar�h�nde düzenlenen raporda bel�rt�len fatura tutarı tek başına �lg�l� yıldak�
mal ve h�zmet alışlarının %5'� olan 250.000 TL'y� aşmıyor olmakla b�rl�kte, 3/2/2020 tar�h�nde düzenlenen rapora
�st�naden tebl�ğ ed�len SMİYB ön tesp�t yazısındak� 120.000 TL �le 4/9/2020 tar�h�nde düzenlenen raporda bel�rt�len
200.000 TL’n�n toplamının (120.000 TL + 200.000 TL = 320.000 TL) �lg�l� yıldak� mal ve h�zmet alışlarının %5'� olan
250.000 TL'y� aşmış olması neden�yle mükellefe 4/9/2020 tar�h�nde düzenlenen raporda bel�rt�len faturayla �lg�l�
olarak SMİYB ön tesp�t yazısı tebl�ğ ed�lmeyecekt�r.

6.1.5. Ön Tesp�t Şartlarının Her Yıl İç�n Ayrı Ayrı Değerlend�r�lmes�
Mükellefler hakkında tek b�r verg� tekn�ğ� raporunda b�rb�r�nden farklı yıllara �l�şk�n sahte veya muhtev�yatı

�t�barıyla yanıltıcı belge kullanılmış olab�leceğ�ne da�r bulguların mevcut olması durumunda, söz konusu 100 b�n Türk
l�rası sınırının veya %5'l�k oranın aşılmamış olması şartları her b�r yıl �t�barıyla ayrı ayrı değerlend�r�lecekt�r. Herhang�
b�r yıla �l�şk�n bu şartların sağlanmamış olması, d�ğer yıllarda bu şartları sağlayan mükelleflere bu şartların sağlandığı
yıla �l�şk�n SMİYB ön tesp�t yazısı tebl�ğ ed�lmes�ne engel teşk�l etmeyecekt�r.

Örnek: 4/5/2020 tar�h�nde (İ) Ltd. Şt�. hakkında düzenlenen verg� tekn�ğ� raporunda, (K) A.Ş.'n�n 2018 yılına
�l�şk�n verg�ler har�ç 20.000 TL ve 110.000 TL’l�k, 2019 yılına �l�şk�n olarak �se verg�ler har�ç 70.000 TL ve 90.000
TL’l�k sahte faturaları kullanmış olab�leceğ�ne da�r bulgular mevcuttur. (K) A.Ş.'n�n 2018 yılına �l�şk�n toplam mal ve
h�zmet alış tutarı 3.000.000 TL, 2019 yılına �l�şk�n toplam mal ve h�zmet alış tutarı �se 3.100.000 TL'd�r.

Buna göre, 2018 yılına �l�şk�n kullanılan sahte faturaların toplam tutarı (130.000 TL) b�r takv�m yılı �ç�n
bel�rlenen 100 b�n Türk l�rası sınırını aşmış olmasına rağmen, söz konusu faturaların toplam tutarının �lg�l� yıldak� mal
ve h�zmet alışlarının %5'� olan 150.000 TL'y� aşmamış olması neden�yle 2018 yılına �l�şk�n faturalar �ç�n mükellefe
SMİYB ön tesp�t yazısı tebl�ğ ed�lecekt�r. Bununla b�rl�kte 2019 yılına �l�şk�n kullanılan sahte faturaların toplam
tutarının (160.000 TL), b�r takv�m yılı �ç�n bel�rlenen 100 b�n Türk l�rası sınırını ve �lg�l� yıldak� mal ve h�zmet
alışlarının %5'� olan 155.000 TL'y� aşmış olması neden�yle mükellefe 2019 yılına �l�şk�n faturalar �ç�n SMİYB ön
tesp�t yazısı tebl�ğ ed�lmeyecekt�r.

6.1.6. Katma Değer Verg�s� Mükellefler� Açısından Toplam Mal ve H�zmet Alışlarının Bel�rlenmes�
Katma değer verg�s� (KDV) mükellef� olanlar açısından �lg�l� yıldak� toplam mal ve h�zmet alışlarının

bel�rlenmes�nde, öncel�kle tesp�t tar�h�ne kadar ver�len KDV beyannameler�nde yer alan �nd�r�lecek KDV'ye �l�şk�n her
b�r KDV oranı ayrı ayrı esas alınmak suret�yle söz konusu toplam mal ve h�zmet alışlarına ulaşılacaktır.

6.1.7. KDV Mükellef�yet� Bulunmayanlarda Toplam Mal ve H�zmet Alışlarının Bel�rlenmes�
KDV mükellef�yet� bulunmayan bas�t usule tab� mükellefler�n �lg�l� yıldak� toplam mal ve h�zmet alışlarının

bel�rlenmes�nde hesap özet�nde yer alan "Dönem İç�nde Satın Alınan Emt�a" ve "G�derler" satırlarının toplam tutarı
d�kkate alınacaktır.

6.1.8. Toplam Mal ve H�zmet Alışları ya da SMİYB Toplam Tutarının Net Olarak Tesp�t Ed�lememes�
Mal ve h�zmet alışları toplamının ya da sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı olarak kullanılmış

olab�lecek belgeler�n tutarının net b�r şek�lde tesp�t ed�lemed�ğ� durumlarda, Ön Tesp�t ve İzah Değerlend�rme
Kom�syonunca mükelleften �lg�l� dönemdek� toplam mal ve h�zmet alışları �le kullanılmış olab�lecek sahte veya
muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belgeler� yazılı olarak b�ld�rmes� �sten�r. Mükellefler tarafından yapılan bu b�ld�r�m,
�lg�l� dönemdek� toplam mal ve h�zmet alışları �le sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge tutarının tesp�t�nde
esas alınarak ön tesp�te konu tutar kom�syonca bel�rlen�r. İdarece yapılan araştırma ve �ncelemeler net�ces�nde, yapılan
b�ld�r�m�n hatalı veya eks�k olduğunun tesp�t ed�lmes� durumunda, yen� tesp�t�n gerekt�rd�ğ� şek�lde �şlem tes�s ed�l�r.

6.2. SMİYB Ön Tesp�t Yazısı
Kom�syon tarafından sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge kullanma f��l�n�n �şlenm�ş olab�leceğ�ne

da�r yapılan ön tesp�tlerde, kullanılan sahte veya muhtev�yatı �t�barıyla yanıltıcı belge tutarı, b�r takv�m yılında 100 b�n
Türk l�rasını geçmeyen veya bu tutarı geçse dah� �lg�l� yıldak� toplam mal ve h�zmet alışlarının %5’�n� aşmayan
mükelleflere gerekl� açıklamaların yer aldığı "SMİYB Ön Tesp�t Yazısı" Verg� Usul Kanunu hükümler� uyarınca tebl�ğ
olunur.

SMİYB ön tesp�t yazısında en az aşağıdak� hususlara yer ver�l�r:
a) SMİYB ön tesp�t yazısının tebl�ğ� tar�h�nden �t�baren 30 gün �çer�s�nde ön tesp�tle �lg�l� h�ç ver�lmem�ş olan

verg� beyannameler�n�n ver�lmes�, eks�k veya yanlış yapılan verg� beyanının tamamlanması veya düzelt�lmes� ve
ödeme süres� geçm�ş bulunan verg�ler�n, ödemen�n gec�kt�ğ� her ay ve kesr� �ç�n, 6183 sayılı Kanunun 51 �nc�
maddes�nde bel�rt�len n�spette uygulanacak gec�kme zammı oranında b�r zamla (�zah zammı) aynı sürede ödenmes�
şartıyla verg� z�yaı cezasının z�yaa uğratılan verg� üzer�nden %20 oranında (�nd�r�ml� olarak) kes�leceğ�,

b) Verg� Usul Kanununun 370 �nc� maddes�n�n (b) fıkrası kapsamında %20 oranında kes�len verg� z�yaı
cezasına �l�şk�n �hbarnameler�n tebl�ğ� üzer�ne tarh�yat sonrası uzlaşma başvurusunda bulunulamayacağı ancak cezada
�nd�r�m müesseses�nden yararlanılab�leceğ�,

c) SMİYB ön tesp�t yazısının tebl�ğ� tar�h�nden �t�baren 30 günlük süre �çer�s�nde tesp�t ed�len hususa yönel�k
beyanname ver�lmemes� hal�nde verg� �ncelemes�ne veya takd�r kom�syonuna sevk �şlemler�n�n yapılacağı,

ç) Ön tesp�tle �lg�l� olarak Verg� Usul Kanununun 371 �nc� maddes�nde yer alan p�şmanlık hükümler�nden
yararlanılamayacağı.

6.3. SMİYB Ön Tesp�t Yazısının Tebl�ğ� Üzer�ne Beyanname Ver�lmes� ve Ödemede Bulunulması
Hal�nde Yapılacak İşlemler

Kend�ler�ne haklarında yapılan ön tesp�te �l�şk�n yazı tebl�ğ ed�len mükellefler tarafından, bu yazının
tebl�ğ�nden �t�baren 30 gün �ç�nde h�ç ver�lmem�ş olan verg� beyannameler�n�n ver�lmes�, eks�k veya yanlış yapılan



30.07.2020 30 Temmuz 2020 PERŞEMBE

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2020/07/20200730-5.htm 6/6

verg� beyanının tamamlanması veya düzelt�lmes�, ödeme süres� geçm�ş bulunan verg�ler�n, ödemen�n gec�kt�ğ� her ay
ve kesr� �ç�n, 6183 sayılı Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len n�spette uygulanacak gec�kme zammı oranındak� �zah
zammıyla ödenmes� şartlarıyla verg� z�yaı cezası, z�yaa uğratılan verg� üzer�nden %20 oranında kes�l�r.

SMİYB ön tesp�t yazısının tebl�ğ� tar�h�nden �t�baren 30 günlük süre �çer�s�nde tesp�t ed�len hususa yönel�k
beyanname ver�lmemes� hal�nde mükellef hakkında söz konusu tesp�tle �lg�l� olarak verg� �ncelemes�ne ya da takd�r
kom�syonuna sevk �şlem� yapılır.

7. D�ğer Hususlar
7.1. İnd�r�ml� Ceza Koşullarını Taşımayanların Vereceğ� Beyanname Açısından Ceza Uygulaması
İnd�r�ml� ceza uygulanması �ç�n gereken şartlardan herhang� b�r�n� taşımadığı anlaşılan mükellefler�n verg�

beyannameler�n� vermeler�ne engel b�r durum bulunmamakta olup, verg� �ncelemes�ne başlanılmadan veya takd�r
kom�syonuna sevk ed�lmeden beyannameler�n� verm�ş olanlara, z�yaa uğratılan verg� üzer�nden Verg� Usul
Kanununun 344 üncü maddes� gereğ� %50 oranında verg� z�yaı cezası kes�l�r.

7.2. 30 Gün İç�nde Ödeme Yapılmaması
Verg� Usul Kanununun 370 �nc� maddes� kapsamında ver�len beyanname üzer�ne tahakkuk eden verg�ler �le

�zah zammının mükelleflerce maddede öngörülen 30 günlük süre �çer�s�nde ödenmemes� durumunda %20 oranında
kes�lm�ş olan �nd�r�ml� ceza, %50 oranı esas alınarak �kmal ed�l�r ve �zah zammının gec�kme fa�z�ne dönüştürülmes�
�şlem� yapılır.

7.3. Uzlaşma Başvurusu
Verg� Usul Kanununun 370 �nc� maddes�n�n (a) fıkrası kapsamında kend�ler�ne �zaha davet yazısı tebl�ğ ed�len

mükellefler, bu maddeye göre %20 oranında kes�len verg� z�yaı cezasına �l�şk�n �hbarnameler�n tebl�ğ� üzer�ne süres�
�çer�s�nde tarh�yat sonrası uzlaşma başvurusunda bulunab�l�r. Ancak, madden�n (b) fıkrası kapsamında ön tesp�te
�l�şk�n yazı tebl�ğ ed�len mükellefler, bu madde uyarınca kes�lecek verg� z�yaı cezası �ç�n uzlaşma başvurusunda
bulunamaz.

7.4. İzahın Yapıldığı Tar�h�n Bel�rlenmes�
Yazılı �zah, �zaha davet yazısını gönderen merc�e; elden ver�lm�şse bu tar�hte, postayla taahhütlü veya acele

posta serv�s� �le gönder�lm�şse zarfın üzer�ndek� damga tar�h�nde, ad� postayla veya özel dağıtım ş�rketler� aracılığıyla
gönder�lm�şse �zaha davet yazısını gönderen merc��n kayıtlarına g�rd�ğ� tar�hte ver�lm�ş sayılır.

Sözlü �zah, �zahı yapan �le kom�syon tarafından �mzalanacak b�r tutanakla tesp�t olunur, bu durumda �zah tar�h�
olarak tutanağın düzenlend�ğ� tar�h esas alınır.

8. Yürürlükten Kaldırılan Tebl�ğ
25/7/2017 tar�hl� ve 30134 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No:

482) yürürlükten kaldırılmıştır.
9. Yürürlük
Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
10. Yürütme
Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


