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Sayı : 2020 / VERGİ / 47 

Konu :  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519) Resmi Gazete'de Yayımlandı. 
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30.07.2020 tarihli ve 31201 sayılı Resmi Gazete'de 519 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile Vergi Usul Kanunun 370. Maddesi ile hüküm altına alınan “İzaha 

Davet” müessesesi ile ilgili açıklamalar yapılmış olup, bu tebliğ ile birlikte aynı kanun maddesi için 

yayımlanan 482 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde hüküm altına alınan “İzaha davet müessesesi”, 

verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış 

ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup bu 

müessese, izaha davet edilen mükelleflerle ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına 

sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdir komisyonuna 

sevk edilmesini önlemekte veya vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda mükellefleri belirli şartlar 

dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle daha ağır müeyyidelerden korumaktadır.  

 

a) Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa 

uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler 

hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. 

Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 

371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. İzaha davet yazısının tebliğ 

tarihinden itibaren otuz günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda, yapılan izah 

değerlendirilerek değerlendirme sonucunu içeren yazı mükellefe tebliğ edilir. 

1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde 

mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna 

sevk edilmez. 

2. Mükelleflerce yapılan izahın yeterli bulunmaması hâlinde, değerlendirme sonucunu içeren yazının 

tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin 

verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi 

geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci 

maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi 

şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi 

incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez. 

b) (a) fıkrası uyarınca yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu maddesinde yer alan 

fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu kapsamdaki mükellefler izaha davet 

edilmez. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş 

olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge 

tutarı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam 

mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilebilir. 

Mükelleflerce, haklarında yapılan tespite ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz gün 

içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi 

beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin 

geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak 

gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan 

vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın 

ikmaline engel teşkil etmez. Bu fıkra kapsamında kendisine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen 

mükellefler, tespitle sınırlı olarak bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden 

yararlanamaz. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca 

belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 

Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde yer alan indirimli cezanın uygulanması, yetkili merciler 

tarafından verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair ön tespitin yapılmış olduğu 

hallerde mümkündür. 
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Ön tespit, vergi kanunlarının verdiği yetki kapsamında vergi incelemesi yapmaya ve/veya mükellefler 
veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi toplamaya yetkili 
kılınanlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bilgi, bulgu veya verilerin “Ön Tespit ve 
İzah Değerlendirme Komisyonu” na intikal ettirilmesi neticesinde, mezkûr komisyon tarafından 
verginin ziyaa uğramış olabileceği yönünde yapılan tespittir  

Ön tespitin şartları ise;  

• Vergi İncelemesine Başlanılmamış veya Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin Yapılmamış 

Olması, 

• İhbarda Bulunulmamış Olmasıdır. 

 

İzaha Davet yazısı mükelleflere Vergi Usul Kanunu hükümlerince tebliğ olunur.  

 

 

Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilenlerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili 

komisyona izahta bulunmaları gerekmektedir. Süresinde yapılan izah, komisyonca en geç 45 gün içinde 

değerlendirilerek sonuca bağlanır. 

 

Yapılan izah sonucu vergi ziyaına neden olunmadığı tespit edilirse, mükellef söz konusu tespit ile ilgili 

takdir komisyonuna ve incelemeye sevk edilmez.  

 

Yapılan izah sonucu vergi ziyaına neden olunduğu tespit edilirse, ön tespite ilişkin yapılan izahın yeterli 

bulunmayarak beyanname verilmesini gerektiren bir durumun bulunduğunun komisyonca 

değerlendirilmesi halinde, değerlendirme sonucunu içeren yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 

gün içerisinde hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi 

beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin 

geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak 

gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi 

üzerinden %20 oranında kesilir. 

 

Haklarında yapılan ön tespite ilişkin olarak kendilerine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükelleflerin, 

bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yetkili komisyona izahta bulunmamaları 

durumunda, komisyon tarafından izaha davet yazısında yer verilen ziyaa uğramış olabilecek vergi 

tutarının beyan edilmesi gerektiğine karar verilir. Komisyonun değerlendirme sonucunu içeren yazısının 

tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, 

eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş 

bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde 

belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi 

ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. 

• Ön tespitlerin, verginin Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle  

(kaçakçılık) ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâli hariç olmak üzere, %20 oranında 

vergi ziyaı cezası kesilmesi halinde bu ceza için uzlaşma talep edilebilir veya cezada indirim 

müessesesinden yararlanılabilir ancak pişmanlık ve ıslah müessesesinden yararlanılamaz  
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Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılmasına İlişkin Yapılan Ön Tespitler 

• Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yer alan kaçakçılık fiilleriyle verginin ziyaa 

uğratılmış olabileceği hallerde haklarında ön tespit yapılanlar izaha davet edilmezler. Şu kadar 

ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair 

yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir 

takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki toplam 

mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilir. 

• Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair 

belge tutarının tespiti ile mal ve hizmet alış tutarının hesaplanmasında vergiler hariç tutarlar 

dikkate alınacaktır. 

• Mükellefler hakkında tek bir vergi tekniği raporunda birbirinden farklı yıllara ilişkin sahte 

veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmış olabileceğine dair bulguların mevcut 

olması durumunda, söz konusu 100 bin Türk lirası sınırının veya %5'lik oranın aşılmamış 

olması şartları her bir yıl itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilecektir.  

• Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair 

yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarlarının 

toplamı, 100 bin Türk lirasını geçse bile, bir takvim yılındaki toplam mal ve hizmet alışlarının 

%5’ini aşmayan mükelleflere SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilir. 

 

• Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair 

yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarlarının 

toplamı, bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçen ve ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet 

alışlarının %5’ini aşan mükelleflere SMİYB ön tespit yazısı tebliğ edilmez. 

SMİYB Ön Tespit Yazısı 

• Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair 

yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir 

takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse dahi ilgili yıldaki toplam 

mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmayan mükelleflere gerekli açıklamaların yer aldığı "SMİYB 

Ön Tespit Yazısı" Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ olunur. 

• Kendilerine haklarında yapılan ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükellefler tarafından, bu 

yazının tebliğinden itibaren 30 gün içinde hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin 

verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme 

süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 

51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranındaki izah zammıyla 

ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. 

• Vergi Usul Kanunu’nun 370 inci maddesi kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk 

eden vergiler ile izah zammının mükelleflerce 30 günlük süre içerisinde ödenmemesi 

durumunda %20 oranında kesilmiş olan indirimli ceza, %50 oranı esas alınarak ikmal edilir ve 

izah zammının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılır.  

•  

 

Getirilen düzenleme ile SMİYB kullanan mükellefler için direk ön tespit yazısı gönderilmekte olup, 

mükellef izaha davet edilmemektedir. Mükellefin kendini savunmasına imkan tanınmadığı gibi özel 

esaslar kapsamında KDVGUT ile çelişen bir durum ortaya çıkmıştır.  
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Ayrıca söz konusu tebliğde; aşağıdaki hususlarda açıklanmış olup, ilgili tebliğe aşağıdaki linkten 

ulaşabilirsiniz.   

İndirimli ceza koşullarını taşımayanların vereceği beyanname açısından ceza uygulaması. 

Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesi kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler 

ile izah zammının mükelleflerce maddede öngörülen 30 günlük süre içerisinde ödenmemesi. 

Uzlaşma başvurusu. 

İzahın yapıldığı tarihin belirlenmesi. 

 

519 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr 

adresine gönderebilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200730-5.htm

