
                                                                                 

                        
 

 

  

 

  

Sayın Müşterilerimiz ve Sayın STK Temsilcileri,  

21.11.2019’da mecliste kabul edilen torba yasada bir konu özellikle düzenlendi. İşler mi 

işlemez mi bilinmez ama SAHTE İÇERİKLİ BELGE düzenlemek, kullanmak konusu yeniden 

düzenlendi. 

Sahte ve yanıltıcı belge düzenlemek, kullanmak zaten suç, ama yeni makyajlar yapılıyor. 

Eski yazdığımız MHKK duyurularında bunların hepsi açıklanmıştı. Ve sahte belge sayılan 

durumlar belirtilmişti. Ve almanız gereken önlemler için de fikirler vardı. 

Bir Senede ülke ekonomimizden 4 milyar doları yok eden kuruluşlar, bu parayı sizlerden 

aldığına göre hepimizin defterlerinde bu kuruluşlara sahte içerikler ve normalin çok üstünde 

bedeller ile ödenmiş belgeler var. 

Bazı şirketler itiraz ederek, mahkeme açtı. Tabi bu şirketler, bir elin parmağı kadar… Ama 

hiçbir tedbir almadan itiraz edip zorda kalarak ödediğini belirtmeyen şirketler çok fazla. 

Ülkemizin son Başbakanı ve birçok bakanı; ‘‘Bu ücretlere itiraz edin. Her önünüze gelen 

faturayı ödemek zorunda değilsiniz.’’ dedi 2 sene önce. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve 

İstanbul Ticaret Odası (İTO) konuyu yayınladı. 

Sahte tabirler veya yanıltıcı isimler ile birçok paraları ödediniz ve ödemeye devam 

ediyorsunuz. 

Çünkü ne sizler, ne de malınızı gümrüklü sahalardan alabilmeniz için bu tür belgeleri 

düzenleyip parayı buharlaştıran işletmeler henüz ne olduğunu anlamadılar. Anlamak da 

istemiyorlar. Ama izah istendiğinde izah veremeyeceklerini sadece; “Her şirket alıyordu. Biz 

de aldık. Bu iste olmayan sahte tabirler kullandık ve onlar da ödediler hatta su bakkal yazı 

yazmıştı ya, anlaşarak açtığımız pilot davada da kazanmıştık ama “diyecekler. 

Bir şeyler yavaş yavaş geliyor gibi hisse kapıldık. Ama eskisi gibide olabilir tabi ki. 

Aşağıdaki metin dünkü 21.11.2019 tarihindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarından 

alınmıştır. 

SAHTE BELGEYLE MÜCADELE 

Mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan sayısı, vergisel 

yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi hususlar dikkate alınarak, mükelleflerin 

vergisel uyum seviyelerine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan analiz ve 

değerlendirme çalışmaları sonucunda sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit 

edilen mükellefler, vergi incelemesine sevk edilecek ve bunlar nezdinde yoklama yapılacak. 
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Yoklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde vergi 

dairesinin mükellefin sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğuna ilişkin görüşü ve vergi 

dairesi başkanı veya defterdarın onayıyla mükellefiyet kaydı terkin edilecek. Bu durum 

mükellefe tebliğ edilecek. Vergi Usul Kanunu kapsamında "İzaha davet edilenler" in izahta 

bulunma süreleri, beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne çıkarılacak. 

Ayrıca kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir takvim yılında 100 

bin lirayı geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının yüzde 

5'ini aşmayan mükelleflere ziyaı uğratılan vergi üzerinden yüzde 20 oranında vergi ziyaı cezası 

kesilecek. 

VERGİ CEZALARINDA İNDİRİM 

 Vergi ziyaı cezalarında ilk kez işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı yüzde 50 

olarak belirlenecek. Uzlaşma halinde ödenecek vergi ziyaı cezası için yüzde 25 indirimden 

yararlanılmasına imkân sağlanacak. 

İdareyle mükelleflerin vergiler ve cezalarla ilgili her aşamada anlaşabilmesi, vergi ihtilaflarının 

süratle çözümlenebilmesi ve yargı mercilerinin iş yüklerinin azaltılması amacıyla Vergi Usul 

Kanunu'nda "Kanun yolundan vazgeçme" başlığıyla yeniden düzenleme yapılacak. 

Bu kapsamda, yargılama aşamasında mükelleflerin istinaf veya temyiz yolundan vazgeçmeleri 

halinde verilen karara göre, dava konusu edilen verginin veya cezanın bir kısmı ya da 

tamamından vazgeçilmesi ve idarece de ihtilafların sürdürülmemesi yönünde düzenleme 

yapılıyor. Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve cezaların, vadesi geçirilmeksizin gecikme faiziyle 

ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılacaktır. 

Bilgi edinmenizi ve her zaman tedbirli olmaya çalışmanızı müşavirlik vasfımız gereği hatırlatırız  

Saygılarımızla. 

UGM Müşteri Haklarını Koruma Kurulu 

 


