SAHTE BELGE DÜZENLEMEK KARŞILIĞI ELDE EDİLEN KOMİSYON GELİRİ KDV DAHİL TUTAR
ÜZERİNDEN HESAPLANIR
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 24.12.2004 gün, 2004/152 E., 2004/199 K. sayılı
kararı ile sahte belge düzenlemek karşılığı elde edilen komisyon gelirinin KDV dahil tutar
üzerinden hesaplanması gerektiğine hükmetti.
Danıştay Yedinci Dairesi kararıyla; “…yükümlünün temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddiaların
kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığı, vergi mahkemesi kararının vergi
idaresinin temyizine konu olan hüküm fıkrasının, komisyon gelirinin hesaplanmasında, ilgili
dönemde beyan edilen katma değer vergisi matrahına hesaplanan katma değer vergisinin ilave
edilmesinin, vergiden vergi alınması anlamına geleceği ve mükerrer vergilemeye yol açacağı
gerekçesine dayandığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3. maddesinin (B) fıkrasında,
vergilendirmede, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin
esas olduğu belirtilmiş olup, komisyon karşılığı sahte fatura ticareti yaptığı tespit edilen bir
şirketin elde ettiği komisyon gelirinin hesaplanmasında, düzenlenen sahte faturaların katma
değer vergisi dahil toplam tutarlarının, diğer bir ifadeyle, katma değer vergisi
beyannamesinde gösterilen katma değer vergisi matrahına hesaplanan katma değer vergisinin
ilavesi suretiyle bulunacak toplam tutarın, esas alınması gerektiği, olayın niteliği itibarıyla,
sadece beyan edilen, ödenmemiş kurmaca bir verginin komisyon geliri matrahına dahil
edilmesi nedeniyle vergiden vergi alınmasından ya da mükerrer vergilendirmeden söz
edilemeyeceği, bu bakımdan, davacı şirketin komisyon karşılığı düzenlediği sahte faturalar
nedeniyle elde ettiği komisyon gelirinin hesaplanmasında, söz konusu faturalarda gösterilen
katma değer vergisinin de matraha ilave edilmesinde isabetsizlik bulunmadığından, mahkeme
kararının aksi yoldaki iptale ilişkin hüküm fıkrasında isabet görülmediği…” gerekçesiyle
yükümlünün temyiz istemini reddetmiş, vergi dairesinin temyiz istemini kabul ederek kararı
bozmuştur.
Bozma kararına uymayan Vergi Mahkemesi kararıyla; “…verilen sürede defter ve belgeler
ibraz edilmediğinden re'sen takdir sebebinin mevcut olduğu, mal alış ve satışlarının gerçek
olmaması nedeniyle komisyon karşılığında sahte faturalar düzenlendiği, düzenlenen bu
belgeler üzerinden %2 komisyon geliri elde ettiğinin tespiti üzerine davacı adına ilgili
dönemler için kaçakçılık cezalı katma değer vergisi tarhiyatları yapıldığının anlaşıldığı, ancak,
Danıştay kararlarında, düzenlenen sahte fatura karşılıklarından %2 komisyon geliri elde
edileceği kabul edildiğinden, dönemler itibarıyla beyan olunan katma değer vergisi matrahları
üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tutarları ilave edilerek toplam tutarları üzerinden
komisyon geliri hesaplanması ve hesaplanan bu tutarlar üzerinden yeniden katma değer vergisi
hesaplanmasının mükerrer vergilendirmeye yol açacağı…” gerekçesiyle matrahın azaltılması
yolundaki ilk kararında direnmiş.
Hüküm veren DVDDGK kararı ile “…Olayda, yapılan karşıt inceleme sonucu davacı şirketin
komisyon karşılığında içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediğinin tespiti üzerine, 1998
Ocak-Aralık dönemlerinde verdiği katma değer vergisi beyannamelerinde beyan edilen katma
değer vergisi matrahına, hesaplanan katma değer vergisi de eklenerek bulunan toplam fatura
bedeli üzerinden komisyon geliri elde ettiği kabul edilerek katma değer vergisi tarhiyatı
yapılmıştır. Salınan katma değer vergisine esas alınan teslim, içeriği itibarıyla yanıltıcı belge
düzenlemek olduğuna göre, bu teslimin karşılığı olan gelir de, katma değer vergisini içeren
tüm fatura bedeli üzerinden elde edilmiştir.

Bu durumda, içeriği itibarıyla tümüyle yanıltıcı bir belge olan bu faturada gösterilen ve beyan
edildiği iddia edilen katma değer vergisinin, aslında kurmaca bir değer olduğu ve gerçekte
ödenmediği de göz önüne alındığında, komisyon geliri matrahına dahil edilmesi gerekmekte
olup yapılan teslimin niteliği itibarıyla ortada vergiden vergi alınması şeklinde bir uygulama
bulunmamaktadır…” gerekçesi ile direnme kararını bozmuştur.

