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     İSTANBUL, 31.07.2017 

                                    SİRKÜLER (2017/42) 

Konu: İzaha Davet 

09/08/2016 tarih 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının 

İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi 

Usul Kanunu’nun mülga 370 inci maddesi “İzaha Davet” başlığı altında yeniden 

düzenlenerek 01.09.2017 tarihinden itibaren vergi sistemimize yeni bir müessese 

getirilmiştir. 

İzaha Davet Amacı  

İzaha Davet, Verginin zıyaa uğradığına işaret eden emareler bulunduğuna dair yetkili 

merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından 

mükelleflerden açıklama talep edilmesidir. Yapılan izahat ile ilgili değerlendirmeler 

sonucunda vergi zıyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili olarak 

vergi inceleme veya takdire sevk edilmesi sistem sayesinde önlenmekte, vergi zıyaına 

sebebiyet verildiğinin anlaşılması durumunda ise belirli şartlarda indirimli ceza uygulanarak 

mükellefler ağır müeyyidelerden korunmaktadır. 

İzaha Davet Yapılabilecek Konular 

İzaha davetin kapsamı 25/07/2017 tarih 30134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 482 Sıra 

No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı tarafından aşağıdaki şekilde 

belirlenmiş olup mükellefler; 

1. Ba-Bs bildirim formlarında yer alan bilgilerin analizi sonucu, 

2. Kredi kartı satış bilgileri ile KDV beyannamelerinin karşılaştırılması sonucu, 

3. Yıllık beyannameler ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin karşılaştırılması 

sonucu, 

4. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgiler ile asgari ücret tarifelerinin 

karşılaştırılması sonucu, 

5. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde yapılan indirimlerin, kanuni 

oranları aştığının tespiti sonucu, 

6. Dağıttıkları kar  üzerinden tevkifat yapmadığının tespiti sonucu, 

7. Geçmiş yıl zararlarının mahsubu ile ilgili, 

8. İştirak kazançlarının ilgili hesapta gösterilmediğinin tespiti, 
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9. KVK’nun 5/1-e maddesindeki istisna ile ilgili, 

10. Örtülü sermaye ile ilgili, 

11. Ortaklardan alacaklar için hesaplanması gereken faizler ile ilgili, 

12. Limited şirket ortaklarının, ortaklık hakları ve hisselerini elden çıkardıkları halde 

beyanda bulunmaması ile ilgili, 

13. Gayrimenkul alım/satım bedelinin eksik beyan edilmiş olabileceği ile ilgili, 

14. Gayrimenkullere ilişkin değer artış kazançları ile ilgili, 

15. Gayrimenkul sermaye iratlarının beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi ile 

ilgili, 

16. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanılması ile ilgili, 

olarak izaha davet edilebilecektir. 

İzaha Davet Yapılabilmesi İçin Gerekli Şartlar  

Yetkili merciler tarafından verginin zıyaa uğradığına ilişkin emareler bulunduğuna dair ön 

tespit yapıldığı hallerde mümkündür. 

Ön tespit, vergi kanunlarının verdiği yetki kapsamında gerçek ve tüzel kişilerden bilgi 

toplamaya yetkili kılınalar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bilgi, bulgu 

veya verilerin İzah Değerlendirme Komisyonuna intikal ettirilmesi halinde, komisyon 

tarafından yapılan tespiti ifade eder. Ön tespitin;  

1. Vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk işleminin 

yapılmamış olması, 

2. İhbarda bulunulmamış olması, 

3. Ön tespitin yetkili merciler tarafından yapılmış olması, 

gerekmektedir.  

İzah Değerlendirme Komisyonları ve Görevleri  

İzah değerlendirme komisyonları Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulun 

Başkanlığı bünyesinde yeterli sayıda oluşturulmuştur.  İzah Değerlendirme Komisyonları; 

 Kendisine intikal ettirilen bilgi, bulgu veya verilerden hareketle verginin zıyaa 

uğramış olabileceğine ilişkin ön tespiti yapar, 

 İzaha davet yazısını, tebliğ edilmek üzere, haklarında ön tespit yapılanlara gönderir, 

 Kendisine yapılan izahatları değerlendirir ve sonuçlandırır. 
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Mükelleflerin İzaha Daveti  

Haklarında ön tespit yapılan mükellefler VUK hükümlerine göre izaha davet yazısı tebliğ 

edilerek, izahta bulunmaları için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün süre verilir. Bu süre 

içerisinde ilgili komisyona;  

 İzahta bulunmayanlar indirimli ceza uygulamasından yararlanamazlar, vergi 

incelemesi ya da takdire sevk edilirler.  

 İzahta bulunanların yapmış oldukları izahat komisyon tarafından 10 gün içinde 

değerlendirilir ve sonuca bağlanır. 

İzahta Bulunulmaması Hali 

İzaha davet yazısının tebliği tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunmayan 

mükelleflerin, VUK. 370’inci maddesinde yer alan indirimli ceza uygulamasından 

yararlanmaları mümkün değildir. Bu mükellefler vergi incelemesi ya da takdir komisyonuna 

sevk edilirler. 

İzahatın Değerlendirilmesi  

Mükellef izahını desteklemek amacıyla defter ve belgeler dahil olmak üzere VUK Md.3 

kapsamında her türlü delili sunabilirler. Bununla birlikte, davet konusu ön tespitle ilgili 

olarak VUK 371 kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanılamazlar. 

İzahatın Yeterli Bulunması 

Komisyon tarafından mükellefin yapmış olduğu izahat yeterli bulunduğu, vergi zıyaına 

sebebiyet verilmediği veya beyanname verilmesine gerek bulunmadığına karar verildiği 

taktirde vergi incelemesi veya takdir komisyonuna sevk yapılmaz. 

Mükellefin İzahatının Ön Tespiti Doğrular Nitelikte Olması 

Diğer taraftan mükellefler tarafından izaha davet yazısında yer verilen durumu doğrular 

nitelikte vergi zıyaına neden olunduğu yönünde izahta bulunulması halinde, izahın yapıldığı 

tarihten itibaren 15 gün içerisinde;  

 Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, 

 Eksik veya yanlış yapılmış olan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, 

 Ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin izah zammı ile ödenmesi, 
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Şartıyla vergi zıyaı cezası %20 oranında kesilir. 

 

İzahatın Yeterli Bulunmaması 

Mükellef tarafından yapılan izahatın yeterli bulunmaması ve beyanname verilmesini 

gerektiren bir durumun bulunduğunun değerlendirilmesi halinde bu durum mükellefe 

bildirilir. Bu bildirim üzerine izahın yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre sona ermeden 

mükellefçe; 

 Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, 

 Eksik veya yanlış yapılmış olan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, 

 Ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin izah zammı ile ödenmesi, 

Şartıyla vergi zıyaı cezası %20 oranında kesilir. 

Yapılan izahın yeterli bulunmadığı hallerde mükellef yukarıda belirtilen işlemleri yapmadığı 

taktirde incelemeye veya takdire sevk edilir. 

İzaha Davet Müessesesi ile İlgili Diğer Konular  

a) İzaha davet şartlarından herhangi birisini taşımadığı tespit edilen mükelleflerin vergi 

incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden beyanname vermeleri 

halinde VUK 344. Maddesi gereği kesilecek vergi zıyaı cezası %50 oranında kesilir. 

b) İzaha davet kapsamında verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergiler ile izah 

zammının maddede öngörülen 15 günlük süre içinde ödenmemesi halinde %20 olarak 

kesilmiş olan vergi zıyaı cezası %50 oranı esas alınarak ikmal edilir ve izah zammı gecikme 

faizine dönüştürülür. 

c) VUK. 370 inci maddesi kapsamında %20 oranında kesilen vergi zıyaı cezasına ilişkin 

ihbarnamenin tebliği üzerine tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunda bulunulabilir. 

d) İzaha davet yazısı ilgili merciye; 

 Elden verilmişse bu tarihte, 

 Posta yoluyla iadeli taahhütlü veya acele posta servisi ile verilmişse üzerindeki 

damga tarihinde, 

 Adi posta veya özel dağıtım şirketleri aracılığı ile gönderilmişse, izaha davet yazısını 

gönderen mercinin kayıtlarına girdiği tarihte, 
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Verilmiş sayılır.  

 

Sözlü izahlar ise izahı yapan ile komisyon tarafından bir tutanakla tespit olunur, izah tarihi 

tutanağın düzenlediği tarih kabul edilir.  

Bilgilerinize sunarız. 

 

 

                                                                                                          Saygılarımızla, 

                                                                                        YORUM DENETİM VE YMM A.Ş. 

 

 


