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Türk vergi sisteminde elde edilen gelir yada kazancın mükellef tarafından beyan edilmesi esası geçerlidir. Bu durum beraberinde, mükellef beyanlarının doğruluğunun tespit edilmesini getirmektedir.
Vergi Usul Kanunu’nun 134’üncü maddesinde, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu belirtilmiştir. Buna göre bu
işlem, mükellefin ödediği verginin defter, hesap, kayıt ve belgeler
ile gerekli olduğunda yapılacak fiili envanter ve araştırmalardan
elde edilecek bulguların uygunluğunun incelenmesi ve doğruluğunun saptanmasıdır.
Diğer taraftan vergi incelemesinin mükellefin gelirini doğru beyan
etmesi sürecinde öğretici olma özelliği de vardır. Bu nedenle vergi
inceleme sürecinin tam olarak bilinmesi, sağlıklı bir vergi incelemesi
için mükellef ile gelir idaresi arasındaki iletişimi arttıracaktır.
Bu broşürde mükelleflerin hangi durumlarda vergi incelemesine
tabi olacakları, kimlerin vergi incelemesine yetkili olduğu, vergi inceleme türleri, vergi incelemesinin sonuçları, vergi incelemesi sonucunda mükelleflerin kullanabileceği haklar ve aramalı incelemeye
ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.



Bu yayın, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı, Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı,
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Daire Başkanlığı, Denetim ve Uyum
Yönetimi Daire Başkanlığı ve Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın katkılarıyla
hazırlanmıştır.
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Vergi Ýncelemesi Nedir? Ne Zaman Yapýlýr?
Vergi incelemesinin amacý, ödenmesi gereken vergilerin doðruluðunu
araþtýrmak, tespit etmek ve saðlamaktýr. Vergi incelemesi gerekli
olduðunda yapýlacak fiili envanter, yoklama veya arama sonucu ele
geçirilecek defter ve belgeler ile araþtýrma sonucu elde edilecek bilgi
ve bulgular da dahil olmak üzere, mükellefin defter, belge, hesap ve
kayýtlarýnýn incelenmesi suretiyle mükellef tarafýndan ödenmesi gereken vergilerin doðruluðunun saptanmasýdýr.
Vergi incelemesi, içinde bulunulan yýlý da kapsamak üzere,
takip eden yýlbaþýndan baþlayarak 5 yýl içinde önceden
size bildirilmeksizin her zaman yapýlabilir.
Kimler Vergi Ýncelemesine Yetkilidir?
Vergi incelemesine;
 Hesap uzmanlarý ve
yardýmcýlarý
 Vergi Dairesi Baþkanlarý/
Defterdarlar
 Vergi denetmenleri ve
yardýmcýlarý
 Vergi dairesi müdürleri

 Maliye müfettiþleri ve yardýmcýlarý
 Gelirler kontrolörleri ve stajyer
gelirler kontrolörleri
 Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý merkez
ve taþra teþkilatýnda müdür
kadrolarýnda görev yapanlar

yetkilidir.
Yukarýda sayýlanlar dýþýnda hiçbir kiþinin vergi inceleme yapma yetkisi
bulunmamakta olup, inceleme baþlamadan önce ilk temasta inceleme
elemanlarýnýn kimliklerini size göstermeleri yasal bir zorunluluktur.


Vergi incelemesinde mükellefin haklarý ve Ýdarenin yükümlülükleri ile inceleme
elemanýnýn yetkileri ve mükellefin yükümlülükleri konusunda Baþkanlýðýmýzýn 49
Yayýn No’lu rehberine bakýnýz.
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Kimler Vergi Ýncelemesine Tabidir?
Vergi Usul Kanunu’na veya diðer kanunlara göre;
- Defter ve hesap tutmak,
- Evrak ve vesikalarý muhafaza ve ibraz etmek,
mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kiþiler vergi incelemesine tabidir.
Neden Vergi Ýncelemesine
Tabi Tutulmuþ Olabilirsiniz?
Vergi beyannameleri ve ekleri üzerinde ve/veya harici bilgilere
dayanýlarak yapýlan risk analizi sonuçlarýna göre veya belirli vergi
konularýna yönelik olarak düzenlenen görüþ ve önerme raporlarýna
dayanýlarak ya da yapýlan bir ihbar sonucu vergi incelemesine alýnmýþ
olabilirsiniz.
Öte yandan bir baþka mükellef nezdinde inceleme yapýlýrken bu mükellefle ilgili olarak sizden de defter ve belgelerinizi ibraz etmeniz
istenebileceði gibi sizden bazý bilgiler de talep edilebilir. Uygulamada karþýt inceleme olarak tanýmlanan bu durum bir vergi incelemesi olmayýp, sadece vergi incelemesi yapýlan mükellefin kayýtlarýnýn
doðruluðunun teyidi için yapýlan bir araþtýrmadýr.
Karþýt incelemeye tabi tutulmuþ olmanýz
vergi incelemesine tabi tutulduðunuz anlamýna gelmemektedir.
Bununla birlikte, karþýt inceleme sýrasýnda sizin hesap, defter ve
belgelerinizde yasaya aykýrýlýk tespit edilmesi halinde,
sizin de vergi incelemesine alýnmanýz söz konusu olabilir.

Uygulamada Hangi Tür Ýncelemelerle Karþýlaþabilirsiniz?
- Tam Ýnceleme: Mükelleflerin her türlü iþ ve iþlemlerini tüm matrah unsurlarýný kapsayacak þekilde ve mükellefin tabi olduðu vergiler
karþýsýndaki durumunu, bir veya birden fazla vergilendirme dönemi
itibariyle tespit etmeye yönelik olarak yapýlan incelemelerdir.
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- Kýsa Ýnceleme: Vergi matrahýný oluþturan unsurlardan bir veya
birkaçýný belirli bir yönüyle kapsamaya yönelik olarak yapýlan incelemelerdir.
- Karþýt Ýnceleme: Yürütülmekte olan vergi incelemeleri sýrasýnda gerek duyulan belli konularda baþka mükellefler nezdinde yapýlan incelemelerdir.
Vergi Ýncelemesi Nasýl Baþlar?
Nerede Yapýlýr?
Her vergi incelemesi, inceleme elemanýnýn görev yaptýðý birimde yetkililer tarafýndan düzenlenen incelemeye iliþkin görevlendirme yazýsýyla
baþlar.
Vergi incelemeleri kural olarak incelemeye tabi olanýn iþ yerinde yapýlýr.
Ýþyerinin müsait olmamasý, ölüm, iþin terk edilmesi gibi zorunlu sebeplerle incelemenin iþyerinde yapýlmasýnýn imkansýzlýðý veya mükellef ve
vergi sorumlularýnýn istemesi ve bunun inceleme elemanýnca uygun
görülmesi durumunda, inceleme dairede yapýlabilir. Bu takdirde inceleme elemaný belirli bir gün ve saati içeren bir yazýsý ile sizi daireye
davet eder.
Aldýðýnýz davet yazýsýnda gidemeyeceðiniz bir görüþme tarihi varsa,
görüþme tarihini yeniden belirlemek için lütfen mümkün olan en kýsa
sürede inceleme elemanýný arayýnýz. Yeni görüþme tarihini belirlemek
için inceleme elemaný ile görüþmeden önce lütfen takviminizi iyice
gözden geçiriniz.
Ýnceleme ister mükellefin iþyerinde isterse dairede yapýlsýn; inceleme
elemaný, size inceleme konusunu bildirip, iþe (incelemeye) baþlama
tutanaðýný hazýrlayarak sizinle birlikte imzalar ve tutanaðýn bir örneðini
size verir. Böylece vergi incelemesi baþlamýþ olur.
Ýnceleme elemaný, vergi incelemesini gerçekleþtirmek için sizden yasal
defter ve belgelerin ibrazýný yazýlý olarak ister. Bu durumda defter ve
belgelerin ibrazý için 15 günden az olmamak üzere bir süre verilir.
Verilen süre içerisinde defter ve belgeleri mazeretsiz olarak getirmemeniz durumunda bunlarý ibraz etmemiþ sayýlýrsýnýz ve bu da dönem
gelirinizin veya kazancýnýzýn re’sen takdir edilmesini ve bir takým cezai
yaptýrýmlarý gerektirir.


Bakýnýz: EK 1: Ýncelemeye Baþlama Tutanaðý
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Ýncelemeye konu olan hususlarda sizden istenen bilgi
ve belgeleri mümkün olan en kýsa sürede temin etmek
incelemenin kýsa sürede tamamlanmasýný saðlayacaktýr.

Haklý bir mazeret göstermeniz durumunda, inceleme elemanýnca defter ve belgelerinizi ibraz edebilmeniz için size ek süre verilir.
Görüþmeye hazýrlanmak için, beyannamenizi, defterlerinizi ve belgelerinizi gözden geçiriniz ve inceleme elemaný ile bir araya gelmeden
önce hazýrlýklarýnýzý tamamlayýnýz. Bu, inceleme için gereken zamaný
en aza indirecek ve sonuçlarýn doðruluðunu maksimize edecektir.
Eðer inceleme sürecinde hiçbir þekilde görüþmeye katýlmazsanýz, vergi
matrahýnýz inceleme elemaný tarafýndan mevcut bilgilere göre belirlenecek ve salýnacak ek vergi ve ceza ile birlikte düzenlenen raporun bir
örneði size gönderilecektir.

Unutmayýnýz ki, vergi incelemesi baþladýktan sonra piþmanlýkla
matrahý düzeltici beyanname verilmesi mümkün deðildir.

Vergi Ýncelemesinde
Mükellefe Düþen Görevler Nelerdir?
Siz veya temsilcileriniz inceleme sürecinde bazý konulara açýklýk getirmek üzere inceleme elemanýnýn iþyerine davet edilebilirsiniz. Bu davetlere zamanýnda katýlmanýz, istenen konularda inceleme elemanýna
gereken bilgileri vermeniz önemlidir.
Ýnceleme sürecinde inceleme elemanlarýyla iþbirliði içinde olmanýz incelemenin en kýsa sürede yapýlmasýný saðlayacaktýr.
Ayrýca fiili envanter yapýlmasý durumunda inceleme elemanýna
yardýmcý olmak zorunda olduðunuzu da unutmayýnýz.
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Ýnceleme Elemaný ile Görüþmelerinizde
Size Kimler Eþlik Edebilir?
Vergi incelemeleri ile ilgili görüþmelerinize:
- Defter ve kayýtlarýnýzla ilgili olan yetkili Serbest Muhasebeci, Serbest
Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirler sizinle birlikte
katýlabileceði gibi,
- Kendi adýnýza yetkili bir temsilci de gönderebilirsiniz.
Bu kiþilerin sizi temsil edebilmesi açýsýndan yasal olarak yetkilendirilmiþ
olmalarý gerekmekte olup temsil belgesinin görüþmeler baþlamadan
önce inceleme elemanýna verilmesi gerekir.
Önceki Yýllarda Ýncelemeye Tabi Tutulmuþ Olmanýz Yeniden
Ýncelemeye Tabi Tutulmayacaðýnýz Anlamýna Gelir mi?
Herhangi bir hesap döneminiz incelemeye tabi tutulup ilave matrah
ya da matrah farký bulunmuþ olsun ya da olmasýn, zamanaþýmý süresi
içinde hakkýnýzda gerçek gelirinizi beyan etmediðiniz yolunda yeni bir
takým bilgi ve belgelere ulaþýlmasý durumunda, ayný dönem için yeniden vergi incelemesine tabi tutulabilirsiniz.
Vergi Ýncelemesi Nasýl Sonuçlanýr?
Ýdare olarak amacýmýz, incelemeleri mümkün olan en kýsa sürede
sonuçlandýrmaktýr. Ancak inceleme elemanýnýn þüpheli bir unsuru incelemesi gerekebilir ya da ilk görüþmenizden sonra ek belge bulup
gözden geçirebilir. Ýnceleme sürecinde herhangi bir sorunuz olursa ya
da incelemenin durumu hakkýnda bilgi edinmek isterseniz, inceleme
elemanýný ya da baðlý olduðu grup yöneticisini arayabilirsiniz.
Ýnceleme sürecinde dahili ve harici tüm belgeler incelendikten sonra
inceleme elemaný beyanýnýzýn gerçek durumu yansýttýðýný tespit edebilir ya da hesaplanan vergi tutarýnda bir artýþ ya da azalýþ önerebilir.


Bakýnýz: EK 2: Mükellefi Temsile Yetkili Kiþileri Gösterir Belge
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Ýnceleme Sonucunda Fark Bulunmazsa;
Ýnceleme sonucunda beyanýnýzýn gerçek durumu yansýttýðý tespit
edilmiþse inceleme elemaný Kabul Raporu adý verilen bir rapor
düzenler ve bu rapor vergi dairesi dosyanýzda saklanýr.
Ýnceleme Sonucunda Fark Bulunursa;
Ýnceleme sýrasýnda beyan edilmemiþ bir matrah unsuru ya da
matrah farký tespit edilmiþse durum tutanak veya tutanaklarla tespit
edilir. Düzenlenecek tutanaklar inceleme elemanýnca size okunur
veya okumanýz saðlanýr, daha sonra birlikte imzalanarak bir örneði
size ya da kanuni temsilcinize verilir.

Düzenlenecek rapora dayanýlarak re’sen ve/veya ikmalen
salýnacak vergi ve/veya istenecek cezalar hakkýnda –kaynaðýnda
kaçakçýlýk suçunun bulunduðu durumlar hariç olmak üzere–
tarhiyat öncesi uzlaþma isteme hakkýnýz olduðunu unutmayýnýz.
Ýncelemenin sonunda, tarhiyat öncesi uzlaþma talebinde bulunup
bulunmayacaðýnýz inceleme elemanýnca size sorulur. Sorulmasý
unutulmuþ olsa bile, son tutanak düzenlenmeden durumu inceleme
elemanýna hatýrlatmayý unutmayýnýz. Tarhiyat öncesi uzlaþmadan
yararlanmak isteyip istemediðiniz inceleme elemanýnca tutanaða
alýnacaktýr.
Ýmzalanan tutanaklar ile elde edilen diðer bilgi ve belgelere istinaden
vergi inceleme raporu düzenlenir.
Ýnceleme Tutanaðýný Ýmzalamak
Ýstememeniz Halinde Nasýl Ýþlem Yapýlýr?
Ýnceleme sýrasýnda ve gerekli görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili
olaylar ve hesap durumlarý ayrýca tutanaklar ile tespit olunur. Eðer
tutanakta yer alan hususlar hakkýnda herhangi bir itirazýnýz ya da
ilave açýklamalarýnýz varsa bunlar da tutanaða geçirilir. Tutanaða
koymak istediðiniz, tutanaðý geçersiz kýlacak nitelikteki soyut
beyanlarýnýzýn veya þerhlerin ne anlama geldiðinin açýklamasýnýn
inceleme elemanýnca sizden istenebileceðini unutmayýnýz.
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Ýstikrar kazanan yargý kararlarý uyarýnca, tutanaða sadece defter, kayýt
ve belgelerdeki hususlarýn yazýlmasý durumunda herhangi bir itiraz ya
da þerh koyma suretiyle imzalamama hakkýnýz yoktur.
Ancak vergi inceleme tutanaðýný imzalamaktan çekinmeniz halinde,
imzaya davet yazýsý gönderilir. Bu davete de cevap vermemeniz halinde defter ve belgeleriniz baðlý olduðunuz vergi dairesine gönderilir
ve inceleme bu suretle tamamlanýr. Bu þekilde gönderilen defter ve
belgeler, tutanaðý imzaladýðýnýz anda size iade edilir.
Tarhiyat Öncesi Uzlaþma Talebinde
Bulunmanýzýn Sonuçlarý Nelerdir?
Tarhiyat öncesi uzlaþma talebinde bulunmanýz halinde, tarhiyat öncesi uzlaþma davetiyesi hazýrlanarak size ya da yetkili kiþilere teblið edilir
ve bu davetiye ile bir uzlaþma günü ve saati bildirilir. Belirtilen günde uzlaþma komisyonu ile görüþmenizde uzlaþma vaki olursa, durum
tutanakla tespit olunur ve tutanaðýn bir örneði size veya temsilcinize
verilir. Bir örneði de rapor ve ekleriyle ilgili vergi dairesine gönderilir.
Uzlaþma sonuçlarý kesin olup vergi ve ceza buna göre tahakkuk ettirilir.
Tarhiyat Öncesi Uzlaþma Temin Edilememiþ veya
Saðlanamamýþ ise Ne Olur?
Belirlenen gün ve saatte sizin veya temsilcinizin tarhiyat öncesi uzlaþma
davetine icabet etmemesi ya da tarhiyat öncesi uzlaþma tutanaðýnýn
tarafýnýzdan imzalanmamasý nedeniyle tarhiyat öncesi uzlaþmanýn
temin edilememesi durumunda, inceleme elemanýnca düzenlenecek
vergi inceleme raporuna dayanýlarak vergi dairesince vergi tarh edilir
ve ceza kesilir.
Sizin veya temsilcinizin belirlenen gün ve saatte tarhiyat öncesi
uzlaþma görüþmesine katýlmanýza raðmen, bu görüþmelerde uzlaþma
saðlanamamasý halinde, tarhiyat öncesi uzlaþma komisyonunun son
teklifi tutanaða alýnýr. Tarhiyat öncesi uzlaþma komisyonunun son tek

Tarhiyat öncesi ve sonrasý uzlaþma konularýnda daha ayrýntýlý bilgi için Gelir Ýdaresi
Baþkanlýðý, Yayýn No:22 olan “VERGÝ UYUÞMAZLIKLARININ ÝDARE ÝLE ÇÖZÜMÜNDE
UZLAÞMA” broþürüne bakýnýz.
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lifini kabul ettiðinizi baðlý olduðunuz vergi dairesine bir ay içerisinde
yazýlý olarak bildirmeniz halinde, tutanakta belirtilen tutar üzerinden
tarhiyat öncesi uzlaþma hakkýndan yararlanabilirsiniz.
Vergi Ýncelemesi Sonucunda Uzlaþma Dýþýnda
Baþka Ne Gibi Seçimlik Haklarýnýz Vardýr?
Vergi inceleme raporu inceleme elemanýnýn bulunduðu birim
vasýtasýyla ilgili vergi dairesine gönderilir. Tenkidi gerektiren bir hususun bulunmasý halinde vergi inceleme raporuna istinaden vergi/ceza
ihbarnamesi düzenlenerek size ya da yetkili kiþilere teblið edilir.
Söz konusu ihbarnameyi aldýktan sonra bir takým seçimlik haklarýnýz
mevcuttur.
- Cezada Ýndirim: V.U.K.’nun 376 ncý maddesindeki ceza indiriminden yararlanabilmeniz için; ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen
verginin vadesi gelmiþ taksitlerinin yaný sýra, indirimden sonra arta
kalan vergi ziyaý, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarýný ihbarnamelerin teblið tarihinden itibaren 30 gün içinde, teminat göstermeniz
halinde üç (3) ay içinde ödeyeceðinizi bildirmeniz gerekmektedir. Söz
konusu vergi ve cezalarý yukarýda belirtilen sürede ödememeniz ya
da yargýya baþvurmanýz halinde, bu maddeye göre indirim hakkýndan
yararlanamazsýnýz.
- Tarhiyat Sonrasý Uzlaþma: Tarhiyat sonrasý uzlaþma yolunu seçmeniz halinde, ihbarnamenin teblið tarihini takip eden günden itibaren
30 gün içinde baðlý bulunduðunuz vergi dairesine müracaat etmeniz
gerekmektedir.
- Yargý Yolu: Yargý yolunu tercih etmeniz durumunda ihbarnamenin
teblið tarihini takip eden günden itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açmanýz gerekmektedir.

Uyuþmazlýklarýn idari yollarla çözülmesi, uyuþmazlýðýn daha kýsa
sürede çözülmesi anlamýna gelmektedir.
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EMASI LE VERG NCELEME SÜREC
Görevlendirme Yazısının
nceleme Elemanına Teslimi

MÜKELLEFLE TEMAS
Mükellefin i yerine gidi , mükellefe inceleme
konusunun bildirilmesi ve i e ba lama
tutana ının düzenlenmesi

ncelemenin Dairede Yapılması

ncelemenin Mükellefin
yerinde Yapılması

Mükellef veya Vergi
Sorumlularının Talebi
Do rultusunda ve nceleme
Elemanınca Uygun
Bulunması Halinde

yerinin Müsait Olmaması, Ölüm,
in Terk Edilmesi Gibi Zaruri
Sebeplerle ncelemenin yerinde
Yapılması mkansız Olursa

Mükellefe Defter ve Belgelerin
brazına li kin Yazının Tebli i

Vergi ncelemesinin Tamamlanması ve nceleme
Tutana ının mzalanabilir A amaya Gelmesi

Mükellefin Tutana ı
mzalamaktan Çekinmesi
( mzalamaması)

Mükellefin Tutana ı
mzalaması

Mükellefin
Tarhiyat Öncesi
Uzla ma
Talebinde
Bulunması

Mükellefin Tarhiyat
Öncesi Uzla ma
Talebinde
Bulunmaması

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ
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ARAMALI ÝNCELEME
Aramalý incelemedeki süreç normal vergi incelemesinden farklýdýr.
Ýhbar veya yapýlan incelemeler dolayýsýyla, bir mükellefin vergi
kaçýrdýðýna iliþkin deliller varsa, bu mükellef veya kaçakçýlýkla ilgisi
görülen diðer þahýslar üzerinde, sulh yargýcýndan alýnan gerekçeli bir
arama kararý ile arama yapýlabilir.
Arama, vergi incelemesine yetkili olanlar tarafýndan gündüz ve çalýþma
saatleri içinde yapýlýr. Ancak, gündüz ve çalýþma saatlerinde baþlamýþ
bir aramanýn tutanaklarýnýn düzenlenmesine, aramada el konulan ve
incelemede yararlý olacaðý düþünülen defter, belge ve eþyanýn güvenliklerinin saðlanmasýna iliþkin iþ ve iþlemlere gece de devam edilebilir.

Aramaya baþlamadan önce aramayý yapanlardan kimliklerini ve
mahkeme kararýný göstermelerini, aramanýn amacýný ve kapsamýný
açýklamalarýný isteme hakkýnýz vardýr.

Aramada bulunan ve incelenmesine gerek görülen defter ve belgelerin ayrýntýlý olarak tutanakla tespit olunmasý gerekir. Arama esnasýnda
zaman yetersizliði vb. nedenlerle ayrýntýlý tutanaðýn tanzimi mümkün
olmazsa defter ve belgelerin konulduðu yer veya kaplarýn mühürlenmesi ve durumun bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Daha sonra
mührün fekki (mührün koparýlmasý, kesilmesi) iþlemi gerçekleþtirilir ve
durum yine bir tutanakla tespit edilerek vergi incelemesine baþlanýlýr.
Aramada ele geçirilen defter ve belgelerin incelenmesi en geç 3 ay
içinde sonuçlandýrýlarak alýnan defter ve belgelerden suç delili teþkil
etmeyenler size bir tutanakla geri verilir. Haklý sebeplerin varlýðý halinde bu süre sulh yargýcýnýn kararý üzerine uzatýlabilir. Ýncelemenin
sona ermesi ile birlikte tespitlere iliþkin olarak düzenlenip müþtereken
imzalanan inceleme tutanaklarýnýn birer örneði de size verilir.
Bu aþamadan sonraki süreçte normal vergi incelemesi ile herhangi bir
farklýlýk bulunmamaktadýr.
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Ýhbara dayanan aramalarda, ihbarda belirtilen hususlarýn mevcut
olmadýðýnýn ortaya çýkmasý halinde nezdinde arama yapýlan kimse,
muhbirin adýnýn bildirilmesini isteyebilir. Bu takdirde vergi dairesi
muhbirin ismini bildirmeye mecburdur.
AKI

EMASI LE ARAMALI NCELEME
Yapılan İnceleme
Sonucunda

İhbar Sonucunda

Mükellefin vergi kaçırdığına dair
delil bulunursa
Kaçakçılıkla ilgisi görülen
diğer şahıslar nezdinde
ve üzerinde arama

Mükellef nezdinde ve
üzerinde arama

Vergi inceleme elemanının gerekçeli bir
yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh
yargıcından bunu istemesi gerekir

Sulh yargıcının istenilen yerlerde arama
yapılmasına karar vermesi

Arama esnasında zaman yetersizliği vb.
nedenlerle tutanağın tanzimi mümkün
olmazsa defter ve belgelerin konulduğu yer
veya kapların mühürlenmesi ve durumun
bir tutanakla tespit olunması

Aramada bulunan ve
İncelenmesine gerek
görülen defter ve
belgelerin ayrıntılı olarak
tutanakla tespit olunması

Mührün fekki ve durumun
bir tutanakla tespit olunması

Defter ve belgeler üzerinde vergi incelemesine başlanılması

Arama neticesinde alonan defter ve belgeler üzerinde
incelemelerin en geç 3 ay içinde sonuçlandırılarak sahibine
bir tutanakla geri verilmesi

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ
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ARAMALI ÝNCELEMEDE
UNUTULMAMASI GEREKENLER!
1. Ýnceleme sýrasýnda vergiyle ilgisi bulunmayan þahsi ve özel mektup
ve diðer evraklar tutanakla sahiplerine geri verilir.
2. Mükellef, vergi inceleme elemanýnýn nezaretinde, defter ve belgeler üzerinde incelemeler yapmaya ve bunlardan suret ve kayýtlar
çýkarmaya yetkilidir. (Örneðin: Sosyal Güvenlik Kurumlarýna vereceði
bildirge için)
3. Defter ve belgelerin muhafaza altýna alýnmýþ olmasý, süresi gelen
vergi beyannamelerin verilmesi ödevlerini ortadan kaldýrmaz.
4. Mükellefin yazýlý olarak talepte bulunmasý durumunda, beyannamesini düzenleyebilmesi için gerekli bilgileri defter ve belgelerden
çýkarmasýna izin verilir.
5. Defter ve belgelerin muhafaza altýna alýndýðý tarihten vergi beyannamesinin verileceði tarihe kadar olan süre 1 aydan kýsa ise beyanname verme süresi kendiliðinden bir ay uzar ve ek süre bu müddetin sonunda baþlar.
6. Arama sonucunda bulunan defter ve belgelerin muhafaza altýna
alýnmasý nedeniyle yapýlamayan kayýtlar, defterlerin geri verilmesinden sonra 1 aydan az olmamak üzere Ýdare ile mükellef arasýnda
kararlaþtýrýlan uygun bir süre içinde tamamlanýr.
7. Defterler muhafaza altýna alýndýðýnda, mükellef dilerse iþlemlerini
yeniden tasdik ettireceði defterlere kaydedebilir ve defterlerin
iadesi halinde iade edilen defterlere intikal ettirebilir.
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EKLER:
1. ÝNCELEMEYE BAÞLAMA TUTANAÐI ÖRNEÐÝ
2. MÜKELLEFÝ TEMSÝLE YETKÝLÝ KÝÞÝLERÝ GÖSTERÝR BELGE
3. MÜKELLEF HAKLARI BÝLDÝRGESÝ
EK 1:
ÝNCELEMEYE BAÞLAMA TUTANAÐI ÖRNEÐÝ

Mükellefin

Adý, Soyadý/Unvaný
Vergi Kimlik No.su
Vergi Dairesi
Ýþi
Adresi

Ýncelemenin Dönemi

:
:
:
:
:
:

Yukarýda belirtilen mükellef nezdinde .. / .. / .... günü saat: 09:30
itibariyle vergi incelemesine baþlanmýþ olup incelemenin konusu
(MÜKELLEFE / MÜKELLEFÝN VEKÝLÝNE / TEMSÝLCÝSÝNE) incelemenin
baþlangýcýnda açýk olarak izah edilmiþtir.
213 sayýlý Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre;
1- Vergi incelemesi, ödenmesi gereken vergilerin doðruluðunu
araþtýrmak, tespit etmek ve saðlamak amacýyla yapýlýr (VUK, md.
134). VUK veya diðer kanunlara göre defter ve hesap tutmak, evrak ve vesikalarý muhafaza ve ibraz etmek mecburiyetinde olan
gerçek ve tüzel kiþiler vergi incelemesine tabidir (VUK, md. 137).
2- Vergi incelemesinin ne zaman yapýlacaðýnýn önceden mükellefe haber verilmesi zorunlu deðildir. Vergi incelemesi, sonucu alýnmamýþ
hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaþýmý süresi sonuna kadar her zaman yapýlabilir. Daha önce vergi incelemesi yapýlmýþ
ve matrahýn re’sen takdir edilmiþ olmasý, ayný mükellef nezdinde
yeniden vergi incelemesi yapýlmasýna ve gerekirse tarhiyatýn ikmaline engel deðildir (VUK, md. 138).

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ
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3- Ýnceleme sýrasýnda gerekli görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili
olaylar ve hesap durumlarý ayrýca tutanaklar ile tespit ve tevsik olunabilir (VUK, md. 141).
Tutanaðýn ekinde, vergi incelemesine iliþkin olarak mükellefin hak ve
yükümlülükleri ile vergi inceleme elemanýnýn yetki ve yükümlülükleri
hakkýnda rehber yer almaktadýr.
Tutanaðýn (2) numaralý ekinde, incelemeye baþlama aþamasýnda mükellefi temsile yetkili kiþi veya kiþiler belirtilmiþtir. Ýnceleme sürecinde
mükellefi temsile yetkili kiþi veya kiþilerde meydana gelen deðiþiklikler
mükellef tarafýndan derhal inceleme elemanýna bildirilecektir.
Ýþ bu tutanak, (MÜKELLEFÝN ÝÞ YERÝNDE/DAÝREDE) dört örnek olarak
düzenlendi. Taraflarca okundu; doðruluðu ve beyanlara uygunluðu
anlaþýldýktan sonra birlikte imzalanýp ..... numaralý (Ýnceleme Elemaný)
mührü ile mühürlendi. Ýmzalý ve mühürlü bir örneði (MÜKELLEFE
/ MÜKELLEFÝN VEKÝLÝNE / TEMSÝLCÝSÝNE) verildi. (TUTANAÐIN
DÜZENLENDÝÐÝ ÞEHÝR ADI,) .. / .. /....
Maliye Bakanlýðý
Ýnceleme Elemaný

Mükellef/Vekili/
Temsilcisi

22

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EK 2:
MÜKELLEFÝ TEMSÝLE YETKÝLÝ KÝÞÝLERÝ GÖSTERÝR BELGE
.................... Vergi Dairesinin .................... sicil numaralý mükellefi
....................................... nezdinde yürütülmekte olan vergi incelemesi
sýrasýnda mükellefi tek baþýna temsile þahsým yetkili kýlýnmýþ olup, bir
örneði ekli olan yetki belgesine ait bilgiler aþaðýdaki gibidir.
Yetki Belgesinin Tarihi

: .. / .. / .....

Yetki Belgesinin Numarasý : ..................
Yetki Belgesini
Düzenleyen Noter		

: ..................

Vergi incelemesi sýrasýnda mali iþlere iliþkin bilgiler tarafýmdan /veya/
............ ......... tarafýndan temin edilecektir.
Temsile iliþkin bir deðiþiklik olmasý halinde, en kýsa sürede vergi
inceleme elemanýna tarafýmýzdan bilgi verilecektir.
				

.. / .. / ....

Mükellef Temsilcisi

EK: Noterden onaylý Yetki Belgesi
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