
SAHTE VEYA YANILTICI BELGE KULLANAN MÜKELLEFİ İZAHA DAVET-YENİ 

DÜZENLENME 

 

28.05.2020 tarihinde Dünya Gazetesinde yayınlanan yazımızda mükellefi izaha davet 

müessesesinin yeniden düzenlenmesine ilişkin olarak,7194 Sayılı Kanun’la Vergi Usul 

Kanunu’nun 370. inci maddesinde yapılan değişiklikler sonrasında müessesenin 

uygulamasının yeniden düzenlenmesi gereği olarak hazırlanan VUK Genel Tebliğ Taslağı 

üzerinde durulmuştu.  Ancak, yer sınırı nedeniyle, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı 

belge(SMİYB) kullanımında sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin düzenlemeleri bu hafta ele 

alacağımızı  belirtmiştik. 

Ön Tespitler, Kapsam ve Sınırlamalar 

Vergi Usul Kanununun 359. uncu maddesinde yer alan kaçakçılık fiilleriyle verginin ziyaa 

uğratılmış olabileceği hallerde haklarında ön tespit yapılanlar izaha davet edilmezler. Şu 

kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş 

olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili 

yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere SMİYB ön tespit yazısı 

tebliğ edilir.  

 Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair 

belge tutarının tespiti ile mal ve hizmet alış tutarının hesaplanmasında vergiler hariç tutarlar 

dikkate alınacaktır.  

SMİYB Toplam Tutarının İlgili Haddi Aşmaması 

 Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair 

yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarlarının 

toplamı vergiler hariç, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen mükelleflere SMİYB 

ön tespit yazısı tebliğ edilir.  

 Mal ve Hizmet Alışlarının %5’inin Aşılmaması Gereği 

 Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair 

yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarlarının 

toplamı, 100.000 Türk Lirasını geçse bile, bir takvim yılındaki toplam mal ve hizmet alışlarının 

%5’ini aşmayan mükelleflere SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilir.  

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair 

yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarlarının 

toplamı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını veya ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet 

alışlarının %5’ini aşan mükelleflere SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilmez.  



 Ön Tespitlere İlişkin Tutarların Birlikte Değerlendirilmesi  

Mükelleflerin izaha davet edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde sahte veya muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı olarak kullanılmış olabilecek belgeler, her bir ön tespit itibariyle, daha önce 

o yıl için yapılan ön tespitlerdeki tutarlar da dikkate alınarak, bir takvim yılında 100 bin Türk 

lirasının ve/veya ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’inin aşılıp aşılmadığı 

bakımından değerlendirilecektir. 

  Ön Tespit Şartlarının Her Yıl İçin Ayrı Ayrı Değerlendirilmesi  

Mükellefler hakkında tek bir vergi tekniği raporunda birbirinden farklı yıllara ilişkin sahte 

veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmış olabileceğine dair bulguların mevcut 

olması durumunda, söz konusu 100.000 TL'lik sınırın veya %5'lik oranın aşılmamış olması 

şartları her bir yıl itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilecektir. Herhangi bir yıla ilişkin bu şartların 

sağlanmamış olması, diğer yıllarda bu şartları sağlayan mükelleflere bu şartların sağlandığı 

yıla ilişkin SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilmesine engel teşkil etmeyecektir.  

 Katma Değer Vergisi Mükellefleri Açısından Toplam Mal ve Hizmet Alışlarının Belirlenmesi  

Katma değer vergisi (KDV) mükellefi olanlar açısından ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet 

alışlarının belirlenmesinde, öncelikle tespit tarihine kadar verilen KDV beyannamelerinde yer 

alan indirilecek KDV'ye ilişkin her bir KDV oranı ayrı ayrı esas alınmak suretiyle söz konusu 

toplam mal ve hizmet alışlarına ulaşılacaktır.  

 KDV Mükellefiyeti Bulunmayanlarda Toplam Mal ve Hizmet Alışlarının Belirlenmesi 

 KDV mükellefiyeti bulunmayan basit usule tabi mükelleflerin ilgili yıldaki toplam mal ve 

hizmet alışlarının belirlenmesinde hesap özetinde yer alan "Dönem İçinde Satın Alınan 

Emtia" ve "Giderler" satırlarının toplam tutarı dikkate alınacaktır. 

  Toplam Mal ve Hizmet Alışları ya da SMİYB Toplam Tutarının Net Olarak Tespit 

Edilememesi  

Mal ve hizmet alışları toplamının ya da sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olarak 

kullanılmış olabilecek belgelerin tutarının net bir şekilde tespit edilemediği durumlarda, Ön 

Tespit ve İzah Değerlendirme Komisyonunca mükelleften ilgili dönemdeki toplam mal ve 

hizmet alışları ile kullanılmış olabilecek sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeleri 

yazılı olarak bildirmesi istenir. Mükellefler tarafından yapılan bu bildirim, ilgili dönemdeki 

toplam mal ve hizmet alışları ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının 

tespitinde esas alınarak ön tespite konu tutar komisyonca belirlenir. İdarece yapılan 

araştırma ve incelemeler neticesinde, yapılan bildirimin hatalı veya eksik olduğunun tespit 

edilmesi durumunda, yeni tespitin gerektirdiği şekilde işlem tesis edilir. 

 SMİYB Ön Tespit Yazısı  



Komisyon tarafından sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiili işlenmiş 

olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

belge tutarı, bir takvim yılında 100.000 TL’yi geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki 

toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere gerekli açıklamaların yer aldığı 

"SMİYB Ön Tespit Yazısı" Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ olunur. 

  SMİYB Ön Tespit Yazısının Tebliği Üzerine Beyanname Verilmesi ve Ödemede Bulunulması 

Halinde Yapılacak İşlemler 

 Kendilerine haklarında yapılan ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilecek olan mükellefler 

tarafından, bu yazının tebliğinden itibaren 30 gün içinde hiç verilmemiş olan vergi 

beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya 

düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için,  

gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa 

uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. 

 SMİYB Ön Tespit yazının tebliği tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde tespit edilen 

hususa yönelik beyanname verilmemesi halinde mükellef hakkında söz konusu tespitle ilgili 

olarak vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk işlemi yapılır.   

  

  

  

 

  

  

  


