VERGİ SUÇUNA İŞTİRAK ETTİĞİ SAPTANAMAYAN KİŞİYE CEZA VERİLEMEZ
Danıştay 7. Daire 18.03.2008 gün, 2007/1132 E., 2008/1782 K. sayılı kararı ile vergi suçu
oluşmasına sebebiyet veren kişi adına ceza kesilebileceğine hükmetti.
İstanbul 6. Vergi Mahkemesinin; “…Davacı adına tescilli 21.8.2003 gün ve 43761 sayılı serbest
dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyanın beyan edilen kıymetinin noksan olduğundan
bahisle ek olarak tahakkuk ettirilen katma değer vergisi üzerinden hesaplanarak karara
bağlanan para cezasına vaki itirazın reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davayı; aynı
olay sebebiyle yapılan ve para cezasının dayanağını oluşturan ek katma değer vergisi
tahakkukuna vaki itirazın reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davanın, Mahkemelerinin
30.5.2006 gün ve E:2005/2336; K:2006/1264 sayılı kararıyla reddedildiğinin anlaşılması
karşısında, para cezası işleminde de isabetsizlik bulunmadığı…” gerekçesiyle reddeden kararı
temyiz edilmiştir.
Temyizi inceleyen ve hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği görüşüldü:
“…Dava dosyası ile davacıya ait olup Dairemizde bulunan diğer benzer dosyaların birlikte
incelenmesinden, davacı Şirketçe sekiz ayrı serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithali
gerçekleştirilen eşyaya ait ithal işlemlerinin, davacı adına, " ... Gümrük Müşavirlik Uluslararası
Nakliyat İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi" tarafından gerçekleştirildiği; adı geçen
Müşavirlik firmasınca, gümrük işlemleri yapılan " ... Boru Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" ve
" ... Metal Ticaret ve Sanayi Limited Şirketine ait ithalatlarda, sahte evrak ibrazı suretiyle
kaçakçılık suçu işlendiğinin tespiti üzerine, davacı Şirkete ait ithalatların da incelemeye
alındığı; inceleme sırasında davacıdan alınan fatura nüshalarında eşyanın gerçek kıymetinin
yazılı olduğu, ithalata aracılık eden banka kayıtlarında da, döviz transferi işlemlerinin gerçek
kıymet üzerinden yapıldığı; ancak, müşavir firmaca, giriş beyannamelerinin, düzenlenen,
düşük kıymetli faturalara istinaden doldurulduğu, beyannamelere sahte döviz dekontları
eklendiği ve vergilerin de, bu kıymetler üzerinden tahakkuk ettirilip noksan ödendiği, davacıya
ise, gerçek kıymet üzerinden düzenlenmiş sahte beyannamelerle sahte gümrük vezne
alındılarının verildiğinin tespit edildiği; davacı tarafından, durumun ortaya çıkmasından sonra
adı geçen Şirket yetkilileri hakkında Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulduğu anlaşılmıştır.
Olayda, vergi kaybına neden olan eylem, davalı İdarece de kabul edildiği üzere, davacının
ithalat
işlemlerini
gerçekleştiren
gümrük
müşavirlik
şirketi
yetkililerince
gerçekleştirildiğinden ve adı geçen Şirket yetkilileri hakkında teşekkül halinde sahte evrak
kullanmak suretiyle toplu kaçakçılık yapmak suçundan dolayı, 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu hükümleri uyarınca Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesinde ceza davası açılmış olduğundan;
suça iştirak ettiği yolunda herhangi bir bilgi, belge ve iddia da bulunmayan davacı adına ceza
kesilmesinde ve açılan davanın reddi yolunda verilen mahkeme kararında isabet
görülmemiştir.
Açıklanan nedenle, temyiz isteminin kabulüne; mahkeme kararının bozulmasına; bozma kararı
üzerine Mahkemece verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına
alınacağından, bu hususta ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına, oybirliği ile karar
verildi…”

