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DAHİLİNDE DEĞİLDİR
Danıştay 9. Daire 24.10.2013 gün, 2013/6993 E. 2013/8837 k. sayılı kararı ile davacının defter
ve belgelerini incelemeye ibraz etmediğinden bahisle takdir komisyonuna sevk edilmesi
üzerine, katma değer vergisi indirim reddi yetkisi takdir komisyonunda bulunamayacağına
hükmetti
Danıştay 9. Daire’nin karar gerekçesi şu şekilde: “Davacı adına, 2006 yılına ilişkin defter ve
belgelerin incelemeye ibraz edilmediğinden bahisle vergi tekniği raporu done alınmak
suretiyle takdir komisyonu kararına dayanılarak 2006/Haziran dönemi için re'sen tarh edilen
katma değer vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle açılan davayı
reddeden vergi mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
… Yukarıdaki kanun hükümlerinin değerlendirilmesinden, mükelleflerin defter ve belgelerini
incelemeye ibraz etmemeleri durumunda 3065 sayılı Kanun ile getirilen ve katma değer
vergisine özgü bir mekanizma olan indirim mekanizmasından yararlanamayacakları, ancak
defter ve belge ibraz etmeme durumunda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29. ve
34. maddelerinde düzenlenen katma değer vergisi indiriminden yararlanma şartlarının yerine
getirilmediği hususunun ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 134. maddesi uyarınca usulüne
uygun olarak yapılacak vergi incelemesi sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporu ile
tespit edilebilecek bir durum olduğu, zira, burada tespit edilecek hususun, matrahın beyan
edilmemesi veya eksik beyan edilmesi değil, mükelleflerin katma değer vergisi indirimi için
Kanun'un aradığı koşulları yerine getirip getirmediği olduğu, söz konusu koşulların yerine
getirilmemesi durumunda ise, vergi dairesince, mükellefin katma değer vergisi indirimlerinin
reddi suretiyle hakkında tarhiyat yapılabileceği anlaşılmaktadır.
Takdir komisyonlarının görevi; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca, yetkili makamlar
tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak ile vergi kanunlarında yazılı fiyat,
ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmektir. 3065 sayılı Yasa'da öngörülen indirim
mekanizması ise, vergilendirme tekniği açısından, matrah takdirinden farklı bir müessese olup
mükelleflerin; gerek sahte fatura kullanmaları gerekse defter ve belgelerini ibraz etmemeleri
gibi durumlarda, matrah takdirini gerektiren bir husus bulunmaması nedeniyle, bu tür
fiillerin, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29. ve 34. maddelerinde düzenlenen,
indirim mekanizması içinde değerlendirilmesi suretiyle, katma değer vergisi indirimleri
yönünden yapılacak vergi incelemesi ile bir sonuca bağlanması gerekmektedir. Bu nedenle, bu
gibi hallerde, mükelleflerin matrah takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilmesi ve
kendisine matrah, servet ve kıymet takdiri görevi verilmiş olan ve katma değer vergisi indirim
reddi yetkisi bulunmayan takdir komisyonlarınca takdir edilen matrah üzerinden cezalı
tarhiyat yapılması mümkün değildir.
İdari işlem ve tasarruflarla kişilerin hukukunda haricen değişiklik yapma yetki ve imtiyazına
sahip olan idarenin, bu yetkisini kullanırken öncelikle yetkinin kullanılmasına ilişkin şekil ve
koşullarının belirlendiği usul kanunlarının kendi üzerine yüklediği görevler çerçevesinde
hareket etmesi gerekir. Zira Anayasa'da yer alan hukuk devleti ilkesinin doğal bir sonucu da
idarenin işlem ve eylemlerini, hukuk kuralları çerçevesinde ve yine bu kuralların yüklediği
görev ve yetki kapsamında yürütmesidir. Bu nedenle yukarıda belirtilen mevzuat uyarınca,
davacının defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediğinden bahisle takdir komisyonuna
sevk edilmesi üzerine, katma değer vergisi indirim reddi yetkisi bulunmayan takdir
komisyonunca alınan karara istinaden davacı adına yapılan dava konusu cezalı tarhiyatta
hukuka uyarlık bulunmadığından, vergi mahkemesi kararında yasal isabet görülmemiştir.”

