
  

   
 

 

Sirküler No  : 368/2014-9 

Sirküler Tarihi : 01.07.2014 

Konusu  : KDV Uygulama Genel Tebliği Özel Esaslar-Genel Esaslar Hk. 

 

  

 

 27.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren KDV uygulama genel tebliği ile 

1 ila 123 Seri numaralı KDV Genel Tebliğleri 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılarak 

tek bir tebliğde toplandığı malumlarınızdır. İlgili Tebliğ iade talepleri ile alakalı olarak Özel Esaslar ve 

Genel Esaslara tabi olma şartları detaylı şekilde ele alınmıştır. Haksız şekilde iade talep edilmesinin 

önüne geçebilmek amacı ile uygulanan Özel Esaslar hakkında aşağıda bilgilendirme amaçlı özet 

verilere yer verilmiştir. 

 

- Özel Esaslara tabi mükellefler : 

  

 Haklarında, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçek duruma aykırı olduğuna ilişkin 

delil ve karineleri içeren rapor veya tespit bulunan mükellefler, raporun ait olduğu dönemdeki 

ortakları, kanuni temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile kanuni temsilcisi 

oldukları mükellefler ve haklarında beyanname vermeme defter ve belge ibraz etmeme ve adresinde 

bulunamama konusunda tespit bulunan ile KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz 

bulunan mükellefler iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabidir. 

 

 Haklarında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflerin iade taleplerinin 

bulunmaması, bunlardan mal ve/veya hizmet alan mükelleflerin iade taleplerinde özel esaslar 

uygulanmasına engel değildir. 

 

 Kendileri hakkında herhangi bir olumsuz rapor veya tespit bulunmayan mükelleflerin özel 

esaslara tabi mükelleflere mal veya hizmet tesliminde, bu mükelleflerin sahte veya muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyicisi olarak özel esaslara alınabilmesi için kendileri ve düzenledikleri 

belgeler hakkında rapor veya tespit bulunması gerekir. 

 

- Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirenler : 

 

 V.U.K.’nun 153/A maddesi kapsamına giren; bu şekilde mükellefiyet tespit ettirdiklerine dair 

rapor ve tespit edilen mükellef, ortakları, kanuni temsilcileri, ortaklarının ortak oldukları adi 

ortaklıklar, kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip 

oldukları ticaret şirketleri mükellefiyetin terkin edildiği tarih itibarı ile özel esaslara alınırlar.  

 

 Bu şekilde özel esaslara alınan mükelleflerin iade talepleri münhasıran vergi inceleme raporu 

sonucuna göre yerine getirilir. 

 

 Bu mükellefler; İşlemlerin yargı kararı ile iptali veya, özel esaslara alınan tarihi takip eden yıldan 

başlamak üzere (başkaca bir olumsuz rapor veya tespit olmaması durumunda) yedi yıl geçtikten sonra 

müracaatlarına gerek kalmaksızın genel esaslara dönerler. 
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- Haklarında Sahte Belge Düzenleme veya Muhteviyatı İtibarı ile Yanıltıcı Belge Düzenleme 

Raporu veya Tespiti Bulunanlar : 

 

 Rapor veya diğer kaynaklardan yapılan tespitlerle özel esaslara alınanların iade talepleri; 

Sahte belge düzenleyenler için 5 kat, 

 Muhteviyatı itibarı ile yanıltıcı belge düzenleyenler için 4 kat,  

 Sahte belge düzenleme tespitinde 4 kat, 

 Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitinde 3 kat, 

teminat karşılığında, teminat gösterilmemesi halinde münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre 

yerine getirilir. 

 

 Hakkında sahte belge düzenleme tespiti bulunanlar bilinen adreslerinde en az 2 kişiden oluşan bir 

grup tarafından yoklama yapılması ve olumsuzlukların 15 gün içinde tutanağa bağlanması gerekir. 

Olumsuzluk tespit edilememesi veya bu yoklamanın 15 gün içinde yapılamaması durumunda mükellef 

özel esaslar kapsamından çıkarılır.   

 

- Haklarında Sahte Belge Kullanma veya Muhteviyatı İtibarı ile Yanıltıcı Belge Kullanma 

Raporu veya Tespiti Bulunanlar : 

 

 Rapor veya diğer kaynaklardan yapılan tespitlerle özel esaslara alınanların iade talepleri; 

Sahte belge kullanımında 4 kat, 

 Muhteviyatı itibarı ile yanıltıcı belge kullanımında için 3 kat, 

teminat karşılığında, teminat gösterilmemesi halinde münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre 

yerine getirilir. 

 

 Sahte belge kullanımına dayalı KDV indirimlerinin vergi inceleme raporu ile veya mükellefin 

düzeltme beyanları ile indirilecek KDV tutarlarından düşülmesi durumunda mükellef özel esaslara tabi 

tutulmaz. 

 

 Kullandığı belgeye yönelik bir tespit ve rapor olmadığı sürece, sadece hakkında sahte belge 

düzenleme rapor veya tespiti bulunan mükelleften mal veya hizmet alımına dayanılarak alıcı 

mükellefin özel esaslara tabi tutulması mümkün değildir.Haklarında sahte belge kullanılmasına yönelik 

olumsuz tespit bulunan mükellefler kendi durumlarından haberdar edilerek kendilerine 15 gün içinde 

olumsuzluğu giderebilecekleri bildirilir. Verilen süre içinde işlemin gerçekliğini ispatlayan veya 

belgede yazılı KDV’yi indirim hesaplarından çıkaran mükellefler özel esaslara alınmazlar. 

 

- 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. 
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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. Karşı deliller incelemeye başlanmış olması halinde inceleme elemanına, incelemeye 

başlanmamışsa ilgili vergi dairesine sunulur. 

 

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 mükelleflerin, delillerini bir rapora bağlamak suretiyle ve işlem ve belge 

ile ilgili olmak koşuluyla ileri sürmeleri gerekir. İşlem ve belgeyle ilgili olmayan iddia ve deliller 

dikkate alınmaz. 

 

Bu şekilde ileri sürülen iddia ve deliller, inceleme elemanı veya idare 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. 

 

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. 
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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. 

 

 Gelir İdaresi yöneticilerine sözlü olarak sorulan soruda; “mal veya hizmet bedelinin yine mal 

teslimi veya hizmet ifası yoluyla ödenmiş olması işlemin gerçek bir muameleyi yansıttığını destekleyen 

delil olarak kabul olunamayacağı” cevabı alınmıştır. Yani cari hesaba yapılan alımlar hukuki 

olmamakla birlikte ispat edici belge sayılmamakta, bu nedenle satıcı ve müşteri olarak çalışan cari 

hesapların, pratik olmamakla birlikte, hem ödeme hem de tahsilat olarak bankalar aracılığı ile 

yapılmasında yarar bulunmaktadır. 

 

- Haklarında Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme / Kullanma 

Raporu Bulunanların Süre Geçmesi ile Genel Esaslara Dönüş Süreleri: 

 

  Özel esaslar kapsamına alınılan dönemi takip eden vergilendirme döneminden itibaren bu süre 

içerisinde başka bir olumsuzluk olmaması kaydıyla (süre dolmadan önce yazılan olumsuz raporlarda en 

son raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren),  

 

 sahte belge düzenleme fiilinde beş yıl, 

 muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiilinde dört yıl, 

 sahte belge kullanma fiilinde dört yıl, 

 muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinde üç yıl, 

 sahte belge düzenleme tespitlerinde dört yıl, 

 muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitlerinde üç yıl, 

 sahte belge kullanma tespitlerinde üç yıl, 

 muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitlerinde iki yıl geçmesi ile mükellefler 

kendiliğinden genel esaslara geçerler. 
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- Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya 

Tespit Bulunanlar : 

 

Kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmayan mükelleflerin iade taleplerinden, 

 

-Sahte belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflerden yaptıkları alışlara isabet 

eden kısma üç kat, 

 

-Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflerden 

yaptıkları alışlara isabet eden kısma iki kat teminat göstermeleri kaydıyla, bu kısmın iadesi teminat 

karşılığında, kalan kısmın iadesi genel esaslara göre yerine getirilir. Teminat vergi inceleme raporu ile 

çözülür. 

 

Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı halde doğrudan mal veya hizmet 

temin ettiği mükellefler hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme 

raporu veya tespiti bulunan mükelleflere 15 gün içinde olumsuzluğu giderebilecekleri bildirilir. 

 

Verilen süre içerisinde belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat eden veya söz 

konusu alışlara isabet eden kısmı iade hesaplarından çıkaran mükelleflerin iade talepleri genel esaslara 

göre sonuçlandırılır. 

 

Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti 

bulunanlardan alımları bulunmakla birlikte, iadesi talep edilen KDV tutarları içerisinde bunlardan 

alımlara yönelik belge bulunmayanların iade talepleri, başka bir olumsuzluk olmaması kaydıyla genel 

esaslara göre yerine getirilir. 

 

Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespiti dışında 

olumsuz tespit bulunanlardan alım yapan mükelleflerin, tespite ilişkin tarihten sonra herhangi bir 

belgeyi içermeyen iade talepleri, başka bir olumsuzluk olmaması kaydıyla genel esaslara göre yerine 

getirilir. İade hesabında olumsuz tespitin bulunduğu döneme ilişkin alış bulunması durumunda, bu alış 

belgelerinin gerçekliğinin ve doğruluğunun ispatı veya iade hesabından çıkarılması veyahut iki kat 

teminat gösterilmesi suretiyle, diğer kısmın iadesi genel esaslara göre yapılır. Teminat vergi inceleme 

sonucuna göre çözülür. 

 

Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti 

bulunanların kanuni temsilcileri ve bunların kurduğu veya ortağı olduğu mükelleflerden mal veya 

hizmet alanların iade talepleri, kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit olmadıkça genel esaslara 

göre yerine getirilir. 
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İade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesinde, iade talebinden tenzil edilen 

tutarların, indirime engel başka bir husus bulunmaması kaydıyla, ilgili dönem indirim hesaplarından da 

çıkarılması aranmaz. 

 

Olumsuz rapor veya tespit kapsamında özel esaslara tabi mükelleflerin genel esaslara dönüşü, 

bunlardan alım yapanların da genel esaslara dönüşünü sağlar 

  

 Kendisi hakkında bir olumsuzluk olmamakla birlikte doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri 

safhadan önceki safhalardaki mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit olanların, müracaatlarına 

ve ilave bir işleme gerek olmaksızın Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bağlı bulundukları 

vergi dairesi tarafından genel esaslara dönüşü sağlanır. 

 

 

 Bilgilerinize sunulur, 

 

         Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

 

 


