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VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA İBRAZ EDİLMEYEN
DEFTER VE BELGELERDE YER ALAN KDV’NİN
İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞINA
İLİŞKİN DANIŞTAY İÇTİHATLARI
BİRLEŞTİRME KURULU KARARI
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, vergi incelemesi sırasında ibraz
edilmeyen defter ve belgelerde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılıp
yapılamayacağına ilişkin olarak E: 2013/3, K: 2019/1 Kararında,
− Mücbir sebebin varlığı halinde; defter ve belgelerin mücbir
sebep dolayısıyla ibraz edilmemesinin re'sen tarh nedeni olduğu,
ispat külfeti açısından ise, içtihatların; mücbir sebebin varlığı
halinde mükelleflerin ibraz ödevini yerine getirmelerinin
beklenemeyeceği ve indirim konusu yapılan vergilerin, alış
belgelerinde
ayrıca
gösterilmiş
olmasını
ispatlama
yükümlülüğünün de bulunmadığı
− Mücbir sebep olmaksızın defter ve belgelerini, incelemeye
ÖZET

:

yetkili olan inceleme elemanlarına ibraz etmeyen katma değer
vergisi mükellefleri adına yapılan cezalı tarhiyatlara karşı açılan
davalarda; davacılar tarafından, vergilendirme dönemine ilişkin
yasal defterler ve belgelerin mahkemeye sunulabileceğinin ileri
sürülmesi halinde, bu defter ve belgeler davacıdan istenilip,
defterlerdeki kayıtlar incelenip, bu kayıt ve belgeler hakkında
davanın diğer tarafı olan vergi idaresinin görüşü ve saptamaları
da alınarak yapılacak hukuki değerlendirmeye göre karar
verilmesi gerektiği
yönünde karar verdi.
2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 40’ncı maddesine göre İçtihadı
Birleştirme Kurulu Kararlarına, Danıştay daire ve kurulları ile idari
mahkemeler ve idare uymak zorundadır.
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25 Temmuz 2019 tarihli ve 30842 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan Danıştay İçtihatları
Birleştirme Kurulu, E: 2013/3, K: 2019/1 Kararında,
⎯
Mücbir sebebin varlığı halinde; defter ve belgelerin mücbir sebep
dolayısıyla ibraz edilmemesinin re'sen tarh nedeni olduğu, ispat külfeti açısından
ise, içtihatların; mücbir sebebin varlığı halinde mükelleflerin ibraz ödevini yerine
getirmelerinin beklenemeyeceği ve indirim konusu yapılan vergilerin, alış
belgelerinde ayrıca gösterilmiş olmasını ispatlama
bulunmadığı,
⎯

yükümlülüğünün de

Mücbir sebep olmaksızın defter ve belgelerini, incelemeye yetkili olan

inceleme elemanlarına ibraz etmeyen katma değer vergisi mükellefleri adına
yapılan cezalı tarhiyatlara karşı açılan davalarda; davacılar tarafından,
vergilendirme dönemine ilişkin yasal defterler ve belgelerin mahkemeye
sunulabileceğinin ileri sürülmesi halinde, bu defter ve belgeler davacıdan istenilip,
defterlerdeki kayıtlar incelenip, bu kayıt ve belgeler hakkında davanın diğer tarafı
olan vergi idaresinin görüşü ve saptamaları da alınarak yapılacak hukuki
değerlendirmeye göre karar verilmesi gerektiği
yönünde karar verdi.
Kurul, Kararını aşağıdaki gerekçeye dayanıyor.

I-) MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE
İBRAZ EDİLEMEMESİ
Mücbir sebebin varlığı halinde;
1. Defter ve belgelerin mücbir sebep dolayısıyla ibraz edilmemesinin re'sen tarh
nedeni olduğuna oyçokluğuyla.
2. İspat külfeti açısından ise, içtihatların; mücbir sebebin varlığı halinde mükelleflerin
ibraz ödevini yerine getirmelerinin beklenemeyeceği ve indirim konusu yapılan
vergilerin,
alış
belgelerinde
ayrıca
gösterilmiş
olmasını
ispatlama
yükümlülüğünün de bulunmadığı yolundaki Vergi Dava Daireleri Kurulunun
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13.12.2017
tarih
ve E:2017/428, K:2017/636 sayılı kararı doğrultusunda
birleştirilmesine l 1. 12.2018 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.
Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.12.2017 tarih ve E:2017/428, K:2017/636 sayılı kararı
aşağıdaki gibidir.
“Davacı şirketin arşiv olarak kullandığı binanın su basması nedeniyle, defter ve
belgelerinin okunamaz ve kullanılamaz durumda olduğu, gerek Jandarma Karakol
Komutanlığı, Zabıta Amirliği ve itfaiye Müdürlüğü tarafından düzenlenen
tutanaklarla, gerek Sarıyer 2. Asliye Hukuk Mahkemesince yaptırılan bilirkişi
incelemesi sonucu düzenlenen raporla ortaya konularak, 213 sayılı Kanun'un 13.
maddesi uyarınca mücbir sebep halının varlığının ispatlandığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Bu durumda davacıdan, defter ve belgelerini ibraz ederek alış belgelerini
defterlerine kaydettiğini belgelemesi beklenemeyeceği gibi katma değer vergisi
indirimleri kabul edilmeyen davacının, indirim uygulama koşullarından ikincisi olan,
indirim konusu yapılan vergilerin alış belgelerinde ayrıca gösterilmiş olmasını
kanıtlama yükümlülüğü de bulunmadığından, ibraz ödevinin yerine getirilmediği
gerekçesiyle yapılan tarhiyata karşı açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi
kararı bozulmuştur”

II-) MÜCBİR SEBEP OLMAKSIZIN
İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ

DEFTER

VE

BELGELERİN

Mücbir sebep olmaksızın defter ve belgelerini, incelemeye yetkili olan inceleme
elemanlarına ibraz etmeyen katına değer vergisi mükellefleri adına yapılan cezalı
tarhiyatlara karşı açılan davalarda; davacılar tarafından, vergilendirme dönemine ilişkin
yasal defterler ve belgelerin mahkemeye sunulabileceğinin ileri sürülmesi halinde, bu
defter ve belgeler davacıdan istenilip, defterlerdeki kayıtlar incelenip, bu kayıt ve belgeler
hakkında davanın diğer tarafı olan vergi idaresinin görüşü ve saplamaları da alınarak
yapılacak hukuki değerlendirmeye göre karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşıldığı, bu
konuda oluşan içtihat aykırılığının, Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.12.2017 tarih ve
E:2017/627, K:2017/623 sayılı kararı doğrultusunda birleştirilmesi gerektiği, 12.12.2018
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tarihli birinci toplantıda karar yeter sayısı sağlanamadığından 08.02.2019 tarihli ikinci
toplantıda mevcudun oyçokluğuyla karar verildi belirtildi.
Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.12.2017 tarih ve E:2017/627, K:2017/623 sayılı
kararı özetle aşağıdaki gibidir.
“İncelenen bu davanın çözümü, davacı tarafın davasına kanıt olmak üzere ilk
derece yargı yerine sunabileceğini bildirdiği ancak, daha önce vergi idaresine ibraz
edilmemiş defter ve belgelerin gerçekten yapılmış bir teslime dayanıp
dayanmadığının ortaya konulmasına bağlı olup, vergi idaresinin, ancak yargılama
sırasında ulaşabildiği bu defter ve belgeler üzerinde, gerek biçimsel yönden,
gerekse belgelerin temsil ettiği hukuki muamelelerin gerçekliği konusundaki
saptamaları, Vergi Usul Kanunu'nun kendisine tanıdığı yetki ve tekniklere göre
yapacağında kuşku yoktur.
Bu durumda, vergi mahkemesince, davacının, dava dilekçesinde ibraz edebileceğini
belirttiği defter ve belgeleri istenerek, ibraz edilecek belgelerden vergi idaresi de
haberdar edilerek, vergilendirmenin konusunu oluşturan katma değer vergisi
indiriminin dayandığı faturalarda bu verginin ayrıca gösterilip gösterilmediği,
belgelerin yasal defterlere usulüne göre kaydedilip edilmediği ve temsil ettiği hukuki
muamelenin gerçek olup olmadığına ilişkin herhangi bir saptama yapılmadan verilen
ısrar kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle Vergi Mahkemesi kararı
bozulmuştur.”
Bilindiği üzere, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 40’ncı maddesine göre İçtihadı
Birleştirme Kurulu Kararlarına, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idare
uymak zorundadır.

Saygılarımızla…

“Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/3, K: 2019/1)” tam metni…>>>

