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MÜCBİR SEBEP DOLAYISIYLA YAHUT MÜCBİR SEBEP
OLMAKSIZIN DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ
EDİLMEMESİ HALİNDE YAPILAN KDV TARHİYATINA İLİŞKİN
DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI
Danıştay Başkanı,
-

Defter ve belgelerin kanunen ve hukuken kabul edilebilir
mücbir sebep nedeniyle incelemeye ibraz edilmemesi,
Kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep
olmaksızın defter ve belgelerini incelemeye ibraz
edilmemesi,

hallerinde mükellef adına yapılan cezalı katma değer vergisi
tarhiyatına ilişkin olarak Danıştay 3., 4., 9. daireleri ile Vergi
Dava Daireleri Kurulunca verilen kararlar arasındaki içtihat
aykırılığının giderilmesi konusunda, içtihatların birleştirilmesi
yoluyla giderilmesini talep etmiştir.
Bu konuya ilişkin olarak alınan Danıştay İçtihatları Birleştirme
Kurulu Kararı (E: 2013/3, K: 2019/1), 25.07.2019 tarih ve 30842
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Anılan Karar’da özetle:


MÜCBİR SEBEBİN VARLIĞI HALİNDE;
 Defter ve belgelerin mücbir sebep dolayısıyla ibraz
edilmemesinin re’sen tarh nedeni olduğuna
oyçokluğuyla,
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34398 Maslak/İstanbul
Turkey
Tel: +90 212 365 62 00
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık
şirketi olan BDO International Limited’in
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil
etmektedir.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2018 yılında 9 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 160’dan fazla
ülkede bulunan 1.600 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dahil dünya çapında 80.000’nin üzerinde
kişi çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan,
bu yayına dayanarak uygulamalarda
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz.
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle,
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.

 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 13.12.2017 tarih ve E:2017/428, K:2017/636 sayılı kararı
doğrultusunda birleştirilmesine 11.12.2018 tarihinde oyçokluğuyla,


MÜCBİR SEBEP OLMAKSIZIN DEFTER VE BELGELERİN, İNCELEMEYE YETKİLİ
OLANLARA İBRAZ EDİLMEMESİ HALİNDE;
 Mükellefler tarafından vergilendirme dönemine ilişkin yasal defterler ve
belgelerin mahkemeye sunulabileceğinin ileri sürülmesi halinde, bu defter
ve belgelerin 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 sonucuna ulaşıldığından, bu konuda oluşan içtihat
aykırılığının, Vergi Dava Daireleri Kurulunun 13.12.2017 tarih ve E:2017/627,
K:2017/623 sayılı kararı doğrultusunda birleştirilmesine, 12.12.2018 tarihli
birinci toplantıda karar yeter sayısı sağlanamadığından 08.02.2019 tarihli
ikinci toplantıda mevcudun oyçokluğuyla,

hükmedilmiştir.
2575 Sayılı Danıştay Kanunu’nun 40. Maddesinin 5. Bendi uyarınca, Danıştay daire ve
kurulları ile idari mahkemeler ve idare, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu
Kararlarına uymak zorundadırlar.
Saygılarımızla.
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