ÖDENMEYEN KDV’DEN DOĞAN MÜTESELSİLEN SORUMLULUK İLE SMİYB’DE YER ALAN KDV’NİN
İNDİRİMİ FARKLI HÜKÜMLERE TABİDİR
Danıştay 4. Daire 14.02.2012 tarihli 2009/6694 E. 2012/458 K. sayılı kararıyla; mükelleflerin alış
faturalarında gösterildiği katma değer vergisinin ödenmemesinden faturayı düzenleyenle birlikte
müteselsilen sorumlu tutulmaları ile alış faturalarının gerçek bir ticari ilişkiye dayanmaması
nedeniyle indirim hakkından yararlandırılmamalarının farklı hükümlere tabi olduğuna hükmetti.
Daire kararın gerekçesi şu şekilde: “İncelenen dosyada, davacının ihtilaflı dönemde indirim konusu
yaptığı, ... Asansör Elektrik Elektronik Makine inşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden
alınan faturaların indirim hakkının kullanılabilmesi için yasal koşulları taşımadığı yolunda düzenlenen
inceleme raporu uyarınca bu faturalarda yer alan katma değer vergisi indirimlerinin reddi suretiyle
cezalı tarhiyat yapılmıştır.
Davacıya fatura düzenleyen ... Asansör Elektrik Elektronik Makine İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında düzenlenen vergi tekniği raporuyla, 16.1.2001 tarihinde asansör montaj,
bakım ve onarımı ile iştigal etmek üzere mükellefiyet tesis ettirdiği, 17.5.2005 tarihinde yapılan hisse
devirleri ile şirketin ortaklık yapısının değiştiği, bu tarihten sonra yapılan yoklamalarda adreste
bulunamadığı, defter ve belge isteme yazılarının tebliğ edilemediği, 2001 yılı Ocak ayından 2005 yılı
Temmuz ayına kadar şirketin muhasebesini tutan serbest muhasebeci mali müşavir ...'un, muhasebesini
tuttuğu dönemde şirketin ciddi bir firma olduğunu, asansör tamir, bakım ve servis işiyle uğraştığını,
şirket ortaklarının kendi aralarında çıkan anlaşmazlık sonucunda hisselerini devrettiklerini, bu tarihten
sonra matrahların yüksek olması kendisinde faaliyetlerinin gerçeği yansıtmadığı fikrini
uyandırdığından muhasebe kayıtlarını tutmadığını beyan ettiği, 2005/6 ve 7 nci dönemlerine ait katma
değer vergisi ve 2005/1 inci dönemine ait geçici vergi beyannamesi dışında, hisse devrinden sonra
verilen beyannamelerde muhasebeci veya mali müşavir imzası bulunmadığı, beyannamelerin posta
yoluyla gönderildiği, elde ettiği yüksek ciroya rağmen çok düşük miktarlarda vergi beyanı olduğu,
tahakkuk eden vergileri de ödemediği, 17.5.2005 tarihinden sonra gerçek bir ticari faaliyeti
bulunmadığı hususları tespit edilmiş olup, bu tespitlerin değerlendirilmesinden, anılan şirketlerin
düzenledikleri faturaların muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.
Dolayısıyla, davacının anılan firmadan aldığı faturalarda gösterilen katma değer vergisi indirimlerinin
reddi suretiyle yapılan tarhiyatın kaldırılması istemiyle açılan davanın reddi gerekirken aksi yönde
verilen Mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir. “

