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VERGİYE KARŞI REAKSİYONLARIN
SEBEPLERİ

A.

HUKUKİ ve İDARİ NEDENLER

1.

Yasaların Basit ve Açık Olmaması, Sık Değişikliğe
Uğraması
Vergi Oranlarının Mükellef Davranışları Üzerindeki
Etkisi
İstisna ve Muafiyetlerin Yaygınlığı
Vergi Cezalarının Caydırıcı Olmaması
Vergi Denetiminin Etkinsizliği ve Yetersizliği
Vergi Aflarına Sıkça Başvurulması
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6.
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VERGİYE KARŞI REAKSİYONLARIN
SEBEPLERİ
B. EKONOMİK NEDENLER
1.
2.
3.

Gelir Düzeylerinin Mükellef Davranışları Üzerindeki
Etkisi
Vergi Yükünün Mükellef Davranışları Üzerine Etkisi
Enflasyonun Yüksek Olması

C. KİŞİSEL NEDENLER

1. Vergi Bilinci ve Ahlakının Yerleşmemesi
2. Eğitim ve Öğretim Düzeyi
3. Mükelleflerin Kamu Harcamalarına Bakışı
4. Mükelleflerin Devlete Olan Bağlılıkları
5. Yaş Düzeylerinin Mükellef Davranışları Üzerindeki
Etkisi
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA
YAPILAN ANKET SONUÇLARI
Mükelleflerle yüz yüze görüşme yoluyla 73
sorunun yöneltildiği anketle ilgili bazı sonuçlar
şöyle:
1. Mükelleflerin yüzde 59,6`sı Türkiye`de vergi
kaçırmanın diğer ülkelere göre daha kolay
olduğunu, bunun da en fazla cezaların uzlaşmada
kaldırılmasından kaynaklandığını belirtiyor. Yüzde
13,4`lük kesim ise bu görüşe katılmıyor. Aynı
şekilde yüzde 69,9`luk kesim, yakalanma
olasılığının fazla olduğunu düşünen mükellefin
daha az vergi kaçıracağına inanırken, bu görüşü
paylaşmayanların oranı yüzde 11,4 olarak
belirleniyor
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA
YAPILAN ANKET SONUÇLARI
2. Mükellefler vergi ile ilgili konularda yeterli bilgi
almıyor. Ankete katılanların yüzde 64,8`i posta,
yüzde 75,7`si faks, yüzde 71,8`i e-posta, yüzde
63,7`si de broşür ve rehber yoluyla hiç bilgi
almıyor. Bu araçlar yoluyla çok nadir bilgi
alanların oranı ise yüzde 13,9 ile yüzde 18,2
arasında değişiyor. Görsel ve yazılı medya aracılığı
ile de yüzde 42,8`lik kesim hiç bilgi edinmezken,
yüzde 16,3`lük kesim çok nadir, yüzde 16,2`lik
kesim ise senede bir ya da birkaç kez bilgi
ediniyor.

Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ

5

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA
YAPILAN ANKET SONUÇLARI
3. Mükellefler, vergi dairelerinden kısmen memnun:
Mükellefin vergi dairelerinden memnuniyet
derecesinin ölçüm sonuçlarına göre de, vergi
dairelerinden çok memnun olan tek bir kişi dahi
çıkmazken, ankete yanıt verenlerin yüzde 19,5`u
vergi dairelerinden (oldukça memnun), yüzde
56,9`u (kısmen memnun) olduğunu beyan etmiştir.
Yüzde 20,1`lik kesim vergi dairelerinden memnun
olmadığını belirtirken, hiç memnun olmayanların
oranı yüzde 3,6 .
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA
YAPILAN ANKET SONUÇLARI
4. Personel davranışları rahatsız ediyor: Vergi
Dairesiyle ilgili memnuniyetsizliklerde ilk sırayı
personel davranışları alıyor. Yüzde 55,6`lık grup,
personel yüzünden vergi dairesini değiştirmek
istediğini belirtirken, personel yetersizliği de yüzde
31,4`lük oran ile şikayetlerde ikinci sırada
bulunuyor.
5. Gelir İdaresi Başkanlığı, toplanan vergilerin
nerelere harcandığını açıklama konusunda şeffaf
mı? Mükelleflerin yüzde 44,2`si idareyi bu konuda
şeffaf bulmuyor. Yüzde 28,1`lik kesim ise bu soruya
olumlu yanıt veriyor.
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA
YAPILAN ANKET SONUÇLARI
6. Vergi kaçıranların yakalanmaları halinde ceza alma
olasılıkları düşük: Mükelleflerin yüzde 52,5`u bu görüşte.
Yüzde 26,8`lik kesim buna katılmıyor.
7. Vergi kaçıranlara yönelik cezalar yeterince caydırıcı
değil: Mükelleflerin yüzde 65,6`sı cezaları yetersiz
buluyor. Yüzde 18,5 ise buna karşı çıkıyor.
8. Mükelleflerin yüzde 69,4`ü bir tanıdığı vergi kaçırırsa,
onu bu konuda uyardığını ya da uyaracağını söylerken,
yüzde 10,7`lik kesim, bu konuda hiç bir tepki
göstermeyeceğini vurguluyor. -``Ben de vergi
kaçırabilirim.``
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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA
YAPILAN ANKET SONUÇLARI
9. Mükelleflerin yüzde 40,4`ü, bir tanıdığı vergi kaçırır ve
yakalanmazsa, bu durumun kendisinin de zaman
zaman vergi kaçırabileceği fikrini doğurduğunu
belirtiyor. Bu şekilde düşünmeyenlerin oranı ise yüzde
38,9 olarak ölçüldü.
10. ``Vergisini hiç ödememesine rağmen yakalanmayan
insanlar var.`` Mükelleflerin yüzde 72,1`i böyle
düşünüyor. Bu ifadeye katılmayanların oranı yüzde
11,6`yı aşmıyor.
11. Vergi oranlarındaki artışlar, vergi kaçırmayı teşvik
ediyor: Mükelleflerin yüzde 76,1`i bu görüşe sahip.
Bunun aksini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 8,4.
Mükelleflerin yüzde 71,6`sı vergi oranlarındaki
indirimlerin, vergi ödemeyi teşvik edeceği yönünde fikir
beyan ediyor. Bu görüşe katılmayanların oranı da
yüzde 8,8 olarak ölçülüyor.
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VERGİYE KARŞI GÖSTERİLEN TEPKİLERİN
SONUÇLARI
2- VERGİ KAÇIRMA
Vergi borcu doğmuş olmasına
rağmen vergi kanunlarına aykırı
düşen hareketlerle, verginin
hiç ödenmemesi veya kısmen
ödenmesi olarak tanımlanan
vergi kaçırma, vergi hasılatı,
vergi adaleti, sosyal ve
ekonomik yapı üzerinde olumsuz
şekilde etkili olan, vergi
uygulamasının en önemli
sorunlarından biridir.

1.VERGİDEN KAÇINMA
Vergi
kanunlarındaki
açık
kapılardan,
yani
boşluklardan yararlanarak
ve vergiyi doğuran olaya
neden olmamak suretiyle
vergi borcunun doğmasına
engel olmaktır.
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MÜKELLEFLER HANGİ YOLLARLA
VERGİ KAÇIRIR?
 Vergi Peçelemesi
 Muvazaalı İşlem
 Muhasebe Hileleri
 Satış Yolsuzukları
Alış Yolsuzlukları
Gider yolsuzlukları
Sahte Belge Kullanma
[
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KARŞILAŞILAN
VERGİ KAÇIRMA
YÖNTEMLERİ
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1. VERGİ CENNETLERİ ÜZERİNDEN :
•

• İthalatın (yatırım malları ithali dahil) veya ihracatın
vergi cennetlerinden (buralarda bulunan kardeş
şirketlerden) geçirilerek (önce oralara faturalamak
suretiyle) bir kısım karın (örtülü dağıtımı yoluyla)
buralarda bırakılması.
Vergi cennetlerinde şirket kurulup, ithalat yapılıyorsa
önce vergi cennetindeki ilişkili şirkete faturalanır,
burada üzerine bir miktar kar ilave edilerek Türkiye'ye
faturalanır. Aynı şekilde ihraç edilen mallar önce vergi
cennetine faturalanır, daha sonra üzerine kar ilave
edilerek
gerçek
alıcılara
gönderilir.
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1. VERGİ CENNETLERİ ÜZERİNDEN :
• Her iki halde de Türkiye'de oluşması gereken kar yurt
dışında vergisiz veya düşük vergili bir şekilde
oluşturulmuş olur.
Ancak her yurt dışı oluşumunu bu şekilde itham
edebilmek mümkün değildir. Yurt dışında oluşturulan
yapının iktisadi, ticari, teknik icaplar çerçevesinde
makul bir açıklaması varsa ve burada bırakılan kar
payı bu birimin üstlendiği fonksiyona uygunsa
eleştirilecek bir yan bulunmayacaktır.
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2. SERBEST BÖLGELER ÜZERİNDEN
• Serbest bölgelerin karın bir kısmının iktisadi, ticari,
teknik, mantıki icapları aşacak şekilde buralara
kaydırılması
suretiyle
kullanılması,
Türkiye'deki bir çok şirket serbest bölgelerde şube
açmış ya da bu bölgelerde aynı gruba dahil bir şirket
kurulmuştur.
İthalat veya ihracat bu şube veya şirketlerden
geçirilerek karın bir kısmı buralarda bırakılmaktadır.
Bu şube veya şirketlerin bu işlemlerle ilgili
fonksiyonları ölçüsünde kar etmeleri doğaldır. Ancak,
ticari, iktisadi, teknik, mali, mantıki icapları aşan kar
paylarının bu bölgelerde bırakılması karın örtülü
yoldan
bu
bölgelere
kaydırılması
şeklinde
değerlendirilebilecektir.
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3. PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN
Varlıksız, hayali veya ölü kişiler adına vergi kaydı
açılması, ortaklıklar, şirketler kurulması ve faaliyetlerin ve
özellikle vergi kayıp veya kaçağına yol açan faaliyetlerin
bunlar üzerinden yürütülmesi diğer bir vergi kaçırma
yöntemidir.
 Paravan Şirketlere ait Sahte Belgeleri Kullanmak.
 Paravan Şirketlere Satış Gösterip, Değersiz Alacak
veya Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmak,
Alış ve Satışları Paravan Şirket Üzerinden Yapmak.
Kemal AKMAZ
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PARAVAN ŞİRKETLERİN YAYGIN
OLDUĞU SEKTÖRLER
Kamuya İnşaat Yapan veya Yıllara
Yaygın İnşaat ve Onarım İşi İle
Uğraşanlar
Kamuya Yemek, Temizlik vb. Hizmetleri
Verenler
Alımlarını Kurumsal Firmalardan Yapan
İşletmeler
Satışlarını Kurumsal firmalara yapanlar
Girdisini Tarım veya Atık Ürünlerden
(hurda, ıskarta vb) Alan Sektörler
Kemal AKMAZ
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4.TRANSFER FİYATLANDIRMASI
veya

ÖRTÜLÜ SERMAYE YOLUYLA
 Transfer fiyatlaması yoluyla ilişkili şirkete düşük ya
da yüksek bedelle mal veya hizmet satarak veya alarak
bir kısım karın (malı satın alırken veya satarken
buralardan geçirerek) yurt dışında daha az vergili bir
yerde oluşturulması veya yurt içinde zararda olan
kuruma aktarılması
Veya,
 Ortakların şirkete koyduğu sermayeyi şirkete borç
vermiş gibi (öz sermayenin 3 katına kadar) göstermek
suretiyle faiz gideri yazılması
Veya,
Her iki yöntemin birlikte kullanılması
Kemal AKMAZ
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5. SAHTE BELGE KULLANMAK
SURETİYLE
Neden sahte belge kullanılıyor?
• Gelir-Kurumlar vergisi matrahını azaltmak (gider yaratmak),
• Tahsil edilen KDV'yi devlete ödememek,
• Örtülü olarak kar dağıtmak
• Belgesiz bir harcamayı belgeli hale getirmek,
• KDV iadesi alabilmek, alınan iade tutarını yükseltebilmek,
• Teşviklerden yararlanmak,
• Şirkette bir yolsuzluğu gizlemek,
• Önceki süreçlerde mal kayıt dışı ise,
• Türkiye'ye kaçak giren mallar için,
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Neden Sahte Belge Kullanılıyor?
• Tarım sektöründe müstahsilden yapılan alımlar (KDV ve stopaj
nedeniyle),
• Enflasyon nedeniyle sermayeyi kaybetme kaygısı ile,
• Vergi veriyor olmayı haksız rekabet olarak algılamak,
• Kazancı şahsi servete dönüştürme hırsı,
• Vergi vermek yerine yatırım yapıyoruz düşüncesi,

• Suç gibi algılanmıyor,
• Suçlu gibi hissedilmiyor.
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Sahte Belgeler Nasıl Kullanılıyor?
 Gerçekte mal ve hizmet alınmadığı halde alınmış gibi faturalamak veya
fatura almak,
 Faturanın üst suretine farklı, alt suretine farklı rakam yazılması,
 Mal veya hizmetin bedelinin faturada "düşük" ya da "yüksek"
gösterilmesi,
 Mal veya hizmetin "tanımının" faturada farklılaştırılarak yer alması,
Örn: Normalde amortisman yoluyla beş yılda gider yazılabilecek
bir gayri-maddi hak bedeli devrinin danışmanlık hizmeti gibi
faturalanması,
 Belgelerde tahrifat yapılması,
 Gerçek alıcı, satıcı yerine başka birisinden belge alınması veya alıcıdan
başkası adına belge düzenlenmesi,
 Gayri faal ya da ticari faaliyetine son vermiş firmaların faturalarının
kullanılması,
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6. VERGİ PEÇELEMESİ YAPARAK
Uluslararası planda vergiden kaçınma olarak
adlandırılan bu durum, ulusal planda özellikle
Türk vergi hukukunda kavram olarak ayrıca
düzenlenmemiş olmasına karşılık, literatürde ve
uygulamada “peçeleme işlemi” olarak ifade
edilmektedir. Vergi yükümlüleri ve sorumluları
özel hukuk biçimlerini ve kurumlarını olağan
kullanımları dışında kötüye kullanarak vergi
kaçırma amacı güdüyorlarsa bu amaca yönelen
sözleşmelere “peçeleme sözleşmesi” adı verilir. Bu
durumda idare ve vergi yarısı organları
vergilendirmede görünüşteki sözleşmeyi değil,
gerçek ekonomik durumu göz önüne alır.
Kemal AKMAZ
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VERGİ PEÇELEMESİNE ÖRNEK:
• Örnek: (A) sahip olduğu binasını (B)’ye ivazsız
kullandırmış ve (B) de (A)’ya belirli bir miktar faizsiz borç
para vermiş olsun. Taraflar arasındaki bu ilişki süreklilik
arz ediyorsa karşımıza “para faizsiz - ev kirasız” ilişkisi
çıkar. Normal şartlarda (A)’nın sağladığı bina
kullandırmadan dolayı (B)’den kira, (B)’nin de verdiği
paradan dolayı (A)’dan faiz alması gerekir. Sözleşmelerin
olağan
kullanım
biçimleri
bunlardır.
Böyle
davranmayarak karşılıklı menfaatleri denkleştirip,
gizleyerek elde edilen gelire bağlanan vergiyi doğuran
olayın meydana gelmesini önlemiş görünmektedirler.
Ekonomik yaklaşımla burada peçeleme olduğu sonucuna
varılacak, sonra alınmayan kira ve faiz için vergilendirme
yoluna gidilebilecektir.
Kemal AKMAZ
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7. MUVAZAALI İŞLEM YAPARAK
Mali
açıdan
muvazaa,
Mükelleflerin
vergisel
işlemlerinde gerçek iradeleri ile beyanları arasında Gelir
İdaresini aldatmak için bilerek ve isteyerek yarattıkları
uyumsuzluktur.
Muvazaada mükellefler vergiden kurtulmak için kendi
aralarında yaptıkları göstermelik bir anlaşma ile vergi
idaresini yanıltmak ve bu yolla vergiden kurtulmak
isterler ve bunun için görünürde normal hukuki
kurallara uygun fakat gerçekte vergiden kurtulmayı
amaçlayan sözleşmeler yaparlar. İşte; sözleşmeyi yapan
taraflar, vergiyi doğuran olayı asıl amacından saptırarak
ödenecek olan verginin konusu, matrahı, mükellefi ve
tutarını ortadan kaldıran veya oranını düşüren
sonuçlara ulaşmak istedikleri takdirde, yapılan işlem
vergi uygulaması açısından muvazaalı sayılacaktır
Kemal AKMAZ
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MUVAZAAYA ÖRNEK
• Araba ya da gayrimenkul alım satım işlemlerinde
harçtan kaçmak için tapu sicil memurluğu nezdindeki
işlemlerde ya da araba alım-satım işlerinde vergiden
kaçmak için noterde gerçekleştirilen satım
sözleşmesinde bedeli düşük tutmaları,
• Babanın Çocuğuna bağışladığı gayrimenkulu veraset
ve intikal vergisinden kaçmak için satış gibi göstermesi
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MUVAZAA-PEÇELEME AYRIMI
Bir muvazaalı işlemde dört unsur mevcuttur. Bunlar,
 Tarafların başkalarını aldatmak amacıyla yaptıkları
görünürdeki işlem,
 Yaptıkları görünürdeki işlemin kendi aralarında hüküm
ifade etmeyeceğine dair muvazaa sözleşmesi,
 Tarafların gerçek iradesini gösteren gizli sözleşme
 Üçüncü kişileri aldatma kastıdır.
Tarafların gerçek iradelerine uymayan muvazaalı
işlemler, ister mutlak muvazaa, ister nisbi muvazaa söz
konusu olsun, geçersizdir. Muvazaalı işlem taraflar
arasında hiçbir hukuki sonuç, alacak ve borç doğurmaz.
Muvazaalı işlemler için “irade prensibi” uygulanır.
Kemal AKMAZ
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MUVAZAA-PEÇELEME AYRIMI
Peçeleme işleminde ise, vergi mükellefi veya sorumlusunun
durumun gereklerine göre normalde başvurmayacakları bir
hukuki biçime vergi yasasını dolanmak amacıyla
başvurmaları söz konusudur. Seçilen hukuki biçim, görüşteki
şekliyle geçerli bir nitelik taşımakta, ancak bu biçim, vergi
yasasının doğrudan kapsamadığı bir hukuki biçimle
yaratılmakta, ortaya konulmaktadır. Böylece, mükellef,
yasanın lafzına uyuyor görünse de özünü ihlal etmektedir.
Belli bir hukuki biçimin sadece vergiden kaçmak amacıyla
kullanılması, hukukun objektif iyi niyet ilkesine de ters
düşmektedir.
İdare veya yargı organları vergi peçelemesi sonucuna,
ekonomik yorum yaklaşımı ile ulaşmaktadırlar. Bu durumda
ispat yükü de kural olarak idareye ait olmaktadır. İdare,
vergi kaçırmaya yönelen iradenin varolduğunu, yemin
dışında her çeşit delile başvurarak kanıtlayabilmekte, vergi
yargısı ise re’sen araştırma ilkesi çerçevesinde delilleri
araştırarak karara ulaşmaktadır.
Kemal AKMAZ
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MUVAZAA-PEÇELEME AYRIMI
•
•
•

•

•
•

Muvazaa özel hukuk müessesesiyken, peçeleme vergi hukukunun bir
müessesesidir.
Nispi muvazaada gizlenen ve görünürde olmak üzere iki işlem vardır.
Peçelemede de iki işlem varmış gibi algılanılmasına rağmen tek işlem vardır.
Nispi muvazaa görünürdeki sözleşmenin yapılması taraflarca arzulanmaz,
yapılması arzulanan sözleşme gizlenen sözleşme olup bunun saklanması temel
amaçtır. Peçeleme sözleşmesinde seçilen hukuki biçim saklanmaz, yapıldığı
şekliyle ve açıkça kullanılması taraflarca arzulanır.
- Muvazaada sözleşmenin taraflarının gerçek iradeleri ile görünürdeki
iradeleri arasında kasıtlı bir uygunsuzluk vardır. Peçeleme sözleşmesinde ise
iradeler arasında uygunsuzluk bulunmaz. Peçeleme sözleşmesinde ortaya
konan irade ile ortaya konmak istenen irade arasında fark yoktur, aynıdır.
- Muvazaalı sözleşmeler vergiyi bertaraf etmek amacıyla yapılabileceği gibi,
bu amacı taşımaksızın da yapılabilir. Oysa peçeleme sözleşmesi sadece
vergiyi dolanmak amacıyla yapılır.
- Muvazaada görünürdeki işlem hem özel hukuk, hem de vergiyi dolandığı
biçimiyle vergi hukuku açısından başlangıçtan itibaren geçersizdir. Peçeleme
sözleşmeleri ise özel hukuk açısından geçerli, vergi hukuku itibariyle
geçersizdir.
Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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8. MUHASEBE HATA ve HİLELERİ
1. MUHASEBE HATALARI
Muhasebe hataları unutkanlık dikkatsizlik ve bilgisizlik yüzünden muhasebe
ile ilgili işlem kayıt ve hesaplarda yapılan yanlışlıklardır. Genelde kasıt
unsuru taşımayan yanlışlıklardır.
Çift yanlı muhasebenin yapısında varolan otomatik kontrol sistemi
genellikle hata yapılmasını önler. Bu sisteme rağmen muhasebe kayıtlarında
bir takım hatalar yapılabilir. Çünkü sistem bütün hataları ortaya çıkarma
konusunda yetersiz kalmaktadır. Örneğin kayıtlara yansımayan işlemleri
muhasebe sistemi belirleyip öneleyemez.

Kemal AKMAZ
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İşletmelerin muhasebe kayıtlarında karşılaşılan
belli başlı muhasebe hataları 5 başlık altında toplanır.
1.1. MATEMATİK HATALARI
Muhasebe sisteminin işleyişi içerisinde yapılan
hesaplama işlemlerinde ortaya çıkan yanlışlıklar
matematik hataları olarak ifade edilmektedir. Genellikle
hesapların bakiyeleri hesaplanırken yapılan toplama ve
çıkarma hataları şeklinde ortaya çıkar.
Örneğin ; genel yönetim giderleri hesabının borç
bakiyesi 115,00.YTL iken 125,00.-YTL olarak
hesaplanması ve dönem kar veya zararı hesabına bu
şekilde aktarılması gibi.
Kemal AKMAZ VERGİ
DENETMENİ
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1.2. KAYIT HATALARI
Belgeleri muhasebeleştirirken kayıtlarda yapılan
rakam ve hesap yanlışlıklarına kayıt hataları denir. Kayıt
hatalarını 3 grupta toplamak mümkündür.
1.2.1 Rakam Hatası
Belgelerdeki rakamın defter kayıtlarına yanlış
yazılmasıdır. Bu hata çoğunlukla rakamda yer alan
sıfırların eksik yada fazla yazılması veya takdim tehir diye
adlandırılan rakamların yer değiştirmesi şeklinde kendini
gösterir.
1.2.2. Hesap Hatası
Bir işlemin yanlış algılanması sonucunda ait olduğu
hesaba değil başka bir hesaba kaydedilmesine hesap
hatası denir.
1.2.3. Hesap Borç ve Alacak Tarafının Karıştırılması
Fatura veya Belgenin hesabın borcuna (alacağına)
yazılacağı yerde alacağına (borcuna) yazılması
Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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1.3. NAKİL HATALARI
Yevmiye defterindeki muhasebe kayıtlarının başka bir
sayfaya veya defteri kebir gibi başka bir deftere
aktarılırken yapılan yanlışlıklara nakil hataları denir. Nakil
hataları da iki şekilde yapılmaktadır.
1. Yevmiye defterindeki muhasebe kaydı başka bir
sayfaya veya deftere aktarılırken rakamda hata yapılır.
Örneğin yevmiye defterinde 150.000.-YTL olan kayıt,
defteri kebirde ilgili hesaba 100.000. YTL olarak
geçirilmiştir..
2. Nakil yapılırken ilgili hesapta yanlışlık yapılmış
olabilir. (farklı bilanço hesapları veya gider aktifleştirilmiş
veya maliyet giderleştirilmiş olabilir.)

Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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1.4.UNUTULMA VE TEKRARLAMA
İşletmeye ait alış, satış ve gider gibi işlemlerin
ilgili döneme kaydedilmemesi veya kayıtlara hiç
alınmaması unutma hatasıdır. Örneğin satış faturalarının
bir veya bir kaçının kaydedilmesinin unutulması, birden
fazla dönemi ilgilendiren giderlerin tek bir yılda kayıtlara
yansıtılması gibi hatalar unutma hatasıdır.
Tekrarlama ise unutmanın tersine bir işlemin
defter kayıtlarına iki defa geçirilmesidir. Mükerrer kayıtta
denilen bu hata çoğunlukla ödemesi sonradan yapılan
işlemlerin hem belge aslı ile hem de ödeme sırasında iki defa
muhasebeleştirilmesi olarak görülür. Proforma fatura
kullanan işletmelerde sık rastlanır. Örneğin; bir işletmenin
elektrik tüketimi ile ilgili olarak gelen ihbarnamede yazılı
tutar gider kaydedildikten sonra aynı tutarın daha sonra
ödeme ile alınan makbuz ile bir kez daha gider
kaydedilmesi mükerrer kayıttır.
Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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1.5. BİLANÇO HATALARI
Bilanço hataları üç grup halinde ele alınabilir:
1-) İşletmenin aktif ve pasifinde bulunan
kıymetlerin değerlemesi ile amortisman ve karşılık ayrılması
konularında muhasebe ilkelerine, ticari kurallara ve yasa
hükümlerine uygun hareket edilmemesi sureti ile ortaya
çıkan hatalardır. Kısaca bu tür hatalara değerleme
hataları da denilebilir.
Değerleme hataları mahiyetleri gereği dönem
sonucunu doğrudan etkiler.
Dönem sonundaki mal mevcudunun yüksek veya
düşük değerlenmesi, aktifleştirilip amortismana tabi
tutulması gereken harcamanın doğrudan gider yazılması ile
amortisman ve karşılıkların yanlış ayrılması belli başlı
değerleme hatalarıdır.
Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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2-) Bilançoda niteliği belirsiz ve kapalı
hesapların bulunmasıdır. Mahiyeti
anlaşılmayan
muvakkat ve mutavassıt hesaplar gibi. Bu tür hesaplar
bilançonun açık anlaşılır olma niteliğine uymaz. Bilanço
üzerinden işletme ile ilgili sağlıklı analiz yapılmasını önler,
tek düzen hesap planı uygulanmasında bu sakınca büyük
ölçüde giderilmiştir.

3-) Aktif ve pasif hesapların karşılaştırılarak
tek bir hesapta birleştirilmesidir. Alacaklar ve borçlar
hesabın karşılaştırılarak tek bir hesapta birleştirilmesidir.
Bu hataların dönem sonucuna hiçbir etkisi olmaz ama
bilançonun açıklık , sadelik, anlaşılır olma ilkelerine
aykırıdır. Bilanço analizini güçleştirir, yanıltıcı olabilir.
Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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2. MUHASEBE HİLELERİ
Belli bir amaçla işletmenin işlem, kayıt ve belgelerinin
bilerek tahrif edilmesine muhasebe hileleri denir.
Muhasebe hileleri, muhasebe hatalarının tersine bilinçli
olarak yapılırlar.

Muhasebe hilesi yapmanın amaçları çok çeşitli
olabilir. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:
•
•
•
•
•
•

Zimmetlerin gizlenmesi
Ortakların birbirini yanıltma istekleri
Daha az kar dağıtma isteği
Yolsuzlukları gizlenmesi
Hak edilmeyen teşviklerden yaralanma arzusu
Vergi kaçırma düşüncesi
Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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2. MUHASEBE HİLELERİ
Muhasebe hataları kayıtlar üzerinde yapılırken
muhasebe hileleri ağırlıklı olarak belgeler üzerinde ve
isteyerek yapılır. Hilelerin belgeler üzerinde ve bilinçli
olarak yapılması nedeni ile muhasebe sistemi içinde
kendiliğinde ortaya çıkarılması beklenemez. Aksine bilerek
yapıldıklarından tespit edilmeleri ve ortaya çıkarılmaları
oldukça güçtür. Çünkü insan zekası bu konuda sürekli
olarak yeni yöntem ve usüller bulmaktadır.
Muhasebe hilelerinin vergi hukukundaki sonucu
kasden vergi kaybına sebebiyettir ve kaçakçılık
sayılır.(VUK.Md. 359) Vergi Usul Yasası'nın 359/a-1
maddesi içersinde de "muhasebe hileleri yapanların" altı
aydan üç yıla kadar hapis cezasına muhatap tutulmaları
öngörülmüş bulunmaktadır. Muhasebe hilelerini de 6
başlık altında toplamak mümkündür:
Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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2.1. KASDİ HATALAR
Muhasebe hataları bilgisizliğe, dikkatsizliğe
dayanır. Ancak söz konusu hatalar belli bir amaçla
sistematik olarak yapılırsa kasdi hata olur ve muhasebe
hilesi sayılırlar. Fakat kasıt unsurunun tespiti oldukça
güctür.

Örneğin; bir gider faturasının giderleri
şişirmek amacıyla yüksek tutarda kaydedilmesi ve bu
olayın sistemli olarak tekrarlanmasında muhasebe
hatasından ziyade muhasebe hilesi yapıldığı düşünülür.

Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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2.2. KAYIT DIŞI İŞLEMLER
Bilindiği gibi işletmelerin her türlü işlem ve
kayıtlarının belgelere dayanması gerekir. Bir kısım
işlemlerin
belgesiz
yapılması
ve
defterlere
yansıtılmamasına kayıt dışı işlem denir.
Bir işletmede kayıt dışı işlem olması o
işletmenin defterlerinin gerçek durumu göstermesini
engeller. Kayıt dışı işlem alış faturası almamak alınan
faturayı gizlemek veya satış faturası düzenlememek sureti
ile yapılır.
Kayıt dışı işlem satış hasılatını gizleyerek vergi
kaçırma amacı ile yapılır. Kayıt dışı işlemlerle sağlanan
kaynaklar ya işletme dışında bir yerde( bankalardaki özel
hesaplar gibi) toplanır ya da bilançonun pasifinde yer alan
kapalı hesaplar içinde gizlenir.
Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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2.3. ZAMANINDA
SONRA KAYIT

ÖNCE

VEYA

İşletmeler muhasebe kayıtlarını Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre yapmaları gerekmektedir. Kayıt
zamanı muhasebe kayıtlarının yapılması için tanınan bir
süredir ve ilke olarak 10 gündür. ( VUK Md.219)
İşlemin, gerçekleşme tarihinden önce veya
sonraki bir tarih itibariyle kaydedilmesi gizli bir amacın
varlığını gösterir. Örneğin; Mal stoklarının fazla
görünmemesi için yıl sonlarında alınan malların kaydının
bilanço gününden sonraya bırakılması veya işletmenin likit
durumunu iyi göstermek amacıyla bilanço kapandıktan
sonra gelecek nakdin önceden kaydedilmesi.
Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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2.4. UYDURMA HESAPLAR
Muhasebe hilelerinden biriside hasılatı gizlemek
veya maliyetleri şişirmek dolayısıyla vergi kaçırmak
için fiktif kişiler adına uydurma yanıltıcı hesap
açılmasıdır. Uydurma hesaplar belgesiz ve kayıt dışı
olarak yapılan işlemleri denkleştirmek amacı ile
kullanılır. Burada hem işlem hem de belge vardır,
fakat işlem ile belgenin içeriği birbirinden farklıdır.
- Ortaklara dağıtılmış olan kar uydurma hesaplarla
başkasına borç veriliş gösterilebilir.
- Gerçekte yüksel bedelle satılmış bir mal uydurma
şahıslara düşük bedelle satılmış gösterilebilir (sonra
zarar yada karşılık ayırara giderleştirir)
- İmalatta kullanılan ve mamul haline getirilerek
satılan bir kısım mallar, uydurma şahıslara ilk madde
satışı şeklinde gösterilmiş olabilir.
Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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2.5. BELGE SAHTEKARLIĞI
Gerçek
olmayan
bir
işlemi
olmuş
gibi göstermek için düzenlenen belgeye sahte belge
denir. Sahte belge düzenleyenler genellikle bu işi meslek
haline getirmişlerdir. Bunlar faturayı belli bir yüzde
karşılığında kesen küçük çaplı işletmeler olup, kişi veya
şirket şeklinde örgütlenmiş olabilirler. Görünürde ayrı
bir paravan işleri vardır. Bunlar genellikle vergi
dairesine kaydı olan ve defter tutan mükellefler olup
görünürdeki işlerine uygun beyanda bulunurlar. Fakat
düzenledikleri sahte belgeleri defterlerine kaydetmezler
beyan etmezler. Sahte faturalar her türlü şekil şartına
sahip ciddi bir işletmeye ait imajı verecek şekilde dizayn
edilir.

Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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2.6. BİLANÇONUN MASKELENMESİ
Bilançonun maskelenmesi belli bir amaca
dönük
olarak
bilançonun
olduğundan
farklı
düzenlenmesidir. Bilanço maskelemenin amacı işletmenin
ekonomik ve mali yapısı karlılık ve likiditesi hakkında
yanlış bilgi vermektir veya imaj yaratmaktır.
Bilanço çıkarmak envanter çalışmalarının bir
parçası
son
aşaması
olduğundan
bilançonun
maskelenmesine yönelik işlemler dönem sonunda
değerleme sırasında yapılır. Değerleme yapılırken
işletmenin mevcut kıymetleri, stokları olması gerekenden
yüksek değerlenirse veya amortisman ile karşılık
ayrılmasından vazgeçilirse bilanço iyileştirilmiş olur.
Kıymetler düşük değerlenmesi halinde bilanço olumsuz
maskelenmiş olur.
Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ

43

Bilançonun olumsuz yönde maskelenmesinin amacı
•
Vergi kaçırmak
•
Kar dağıtmamak veya az dağıtmak
•
Hisselerin borsa değerini düşürerek spekülasyon yapmak olabilir.
Bilançonun olumlu yönde maskelenmesine bilançonun
güzelleştirilmesi denir.
Bunun amaçları şöyle sıralanır:
• Daha fazla kredi alabilmek
• Çok ortaklı şirketlerde ortakları tatmin için fazla kar dağıtmak
• İşletmenin kamuoyundaki imajı güçlendirmek
• Vergi ödeyebilmek
• Borsada hisselerinin fiyatlarını artırmak
• Satılması planlanan şirketlerde karlı göstermek
Bilanço maskelenmesi üçüncü kişileri yanıltma amacı
taşıdığından bir muhasebe hilesidir.

Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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3. VERGİ KAÇIRMA AMAÇLI MUHASEBE HİLELERİ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muhasebe hilelerine baş vurma sebeplerinden en
önde geleni vergi kaçırmadır. Bu amaçla mükellefler
çeşitli yollara başvururlar. Bunlardan en önemlileri
şunlardır:
Satış Yolsuzlıkları
Alış Yolsuzlukları
Gider Yolsuzlukları
Değerleme Hileleri
Diğer gelir ve karları gizleme
Spesifik Yöntemler

Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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1. SATIŞ YOLSUZLUKLARI
Satılan mal veya görülen hizmet bedellerinin tamamen veya kısmen
muhasebe kayıtlarına geçirilmeyip, iş sahiplerince açıktan tahsil edilmesine
satış yolsuzluğu denir. Satış yolsuzlukları dört şekilde gerçekleşir:
1.

2.

Satışların gizli yapılması
- Yapılan satışların muhasebe kayıtlarına hiç yer alınmaması
- Belge (fatura vb. Belge ) kullanılmaması
- Satılan mal ve hizmet tutar ve miktarının az gösterilmesi, özellikle maddi
durun varlık satışlarında (veya çift fatura kullanılması)
- Satılan miktarların daha az gösterilmesi
Çift fatura kullanılması ( Seri dışı belgeler kullanılarak sonradan yok
edilmesi yada gizlenmesi )

Kemal AKMAZ
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SATIŞ YOLSUZLUKLARI
3. Paravan firmalara satış yapılması
- Paravan firmalara düşük bedelli satış,
- Paravan firmalara veresiye satış yapılması ve bu
satışların oldukça yüksek gösterilmesi (dikkat çekmemek),
- Paravan firmalara yapılan veresiye satışlar için
karşılık ayrılması veya zarar yazılması,
- Üretim için alınan ilk madde ve yardımcı
maddelerinin bir kısmının işletmeden aynen satılmış gibi
gösterilmesi,
- Satışlarla birlikte alışların gizlenmesi,
4. Fire oranının olandan daha yüksek gösterilip, gerçek fire
farkı ile farkın faturasız satılması,

Kemal AKMAZ
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SATIŞ YOLSUZLUKLARI
En çok tespiti yapılan satış yolsuzlukları
şunlardır;
Yurtdışı mümessillik geliri kayıtlara intikal
ettirilmemiştir.
 Banka hesaplarından hasılat farkı tespit
edilmiştir.
 El defterinden hasılat farkı saptanmıştır.
 Alınan vekalet ücretleri için serbest meslek
makbuzu düzenlenmemiştir.
 Vadeli satılan emtialar peşin bedel üzerinden
kayıtlara geçilmiştir.
 Amortismana tabi iktisadi kıymet satışlarında
eksik tutarlı fatura düzenlenmiştir.
 Paravan firmalar yolu ile zarar satış
yapılmıştır.
Kemal AKMAZ
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3.2. ALIŞ YOLSUZLUKLARI
Alınan mal veya hizmet bedellerinin tamamen veya
kısmen muhasebe kayıtlarına geçirilmemesi veya farklı
bedeller üzerinden kayıt yapılmasıdır. Alış yolsuzlukları
Dönem kazancını azaltıp, vergi kaçırmayı amaçlar.
Kayıt dışı alışta; işletme satın aldığı mal veya
hizmeti yasal defterlerine kaydetmemektedir. Bu mal ve
hizmetin çıkışını da belgesiz yaparak karını vergi dışı
bırakmaktadır. Yüksek bedelle alışta ise aldığı mal veya
hizmetin maliyetini artırarak hasılattan düşülecek
giderleri artırmayı amaçlamaktadır. Alış iskontolarını
kayıt dışı bıraktığında da aynı mantık ile vergi
matrahının artışını önlemektedir.

Kemal AKMAZ
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ALIŞ YOLSUZLUKLARI
Satın alınan mal veya hizmet bedellerinin tamamen veya kısmen muhasebe
kayıtlarına geçirilmeyip veya gerçek değerinin üzerinde geçirilmesi alış
yolsuzlukları olarak adlandırılır.
Alış yolsuzlukları şu şekilde gerçekleşebilir.
1. Kayıt Dışı Alışlar Yapmak,
- Alış İçin Belge Almamak
- Alış Belgelerini kayıtlara intikal ettirmemek
2. Alışlarını belgelerinde Yüksek bedelle göstermek (Tarım sektöründe müstahsil
makbuzlarında)

3. Alış ıskontolarını kayıtlarında göstermemek
4. Alışlarını paravan şirketlerden yüksek bedelle yapmak

Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ
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3.3. GİDER YOLSUZLUKLARI
SATIŞLARIN
GİZLİ YAPILMASI
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

İşçi sayısının veya işçilere yapılan ödemelerin şişirilmesi
Aynı belgeye dayanarak birkaç gün arayla gider kaydı yapılması
(mükerrer kayıt)
Belgesiz gider kaydı, (özellikle finansman vb. giderlerde)
Sahte belge kullanımı,
Takdir tehir hatasını görünümlü hileler (19.000 TL’yi 91.000 TL
olarak kayıtlara alması)
Şahsi harcamalar gider yazılması
Gelecek dönemleri ilgilendiren harcamaların doğrudan gider
yazılması (kira, abonelik, sigorta vs.)
Ödenmemiş sigorta giderleri, zarar, ziyan ve tazminatların gider
yazılması
İşletme kaynaklarının şahsi amaçlı olarak kullanılması ve
giderleştirilmesi

Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ

51

GİDER YOLSUZLUKLARI
SATIŞLARIN
GİZLİ YAPILMASI
10. A.T.İ.K. İçin fazladan amortisman ayrılması,
11. Aktifleştirilmesi ve amortismana tabi utulması gereken
harcamaların doğrudan gider yazılması (Peştemallık,
Özel Maliyet bedeli, yer altı ve yer üstü düzenlemeleri
gibi),
12. Tamamlanmamış yatırımlar için amortisman ayrılması,
13. Yasal şartlar oluşmadan amortisman ayrılması,
14. İtfa süresi dolmuş kıymetler için yeniden amortisman
ayrılması,

Kemal AKMAZ
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ÖZEL GİDERLERİ İŞLETMEYE AKTARMA
ŞEKLİNDEKİ YOLSUZLUKLAR
İşletmeler ancak Vergi Usul Kanunu’nunda indirilmesi kabul
edilen giderleri indirim konusu yapabilmektedir. Ancak kanunen
indirilmesi mümkün olmayan giderleri indirim konusu yaparak
vergi matrahını azaltma yoluna gidilmesi sıklıkla başvurulan
muhasebe hilelerinden birisidir.
Bu giderlerin belli başlıcaları şunlardır:
a) Ev giderleri; Aydınlatma , ısıtma ,haberleşme, su, kapıcı
giderleri,
b) Şahsi giderler; Yolculuk , misafir ağırlama, yardım, bağış,
hediyeler,

c) Mali giderler; Özel borç faizi, şahsi sigorta primi
giderleridir.
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4. DEĞERLEME HİLELERİ
Değerleme gününde işletmenin mevcut
mal, borç ve alacakları belli usullere göre
değerlendirilir. Dönem sonu stoklarının değerinin
düşük veya yüksek olması uzun dönemde işletmenin
kazancını değiştirmez ama dönem kaymasına yol açar.
Stok değerlemesinin düşük yapılaması o dönemin
kazancının eksik takip eden dönem kazancının ise
fazla çıkması sonucunu doğurur.
Değerleme aracılığı ile dönem kazancının
veya vergi matrahının ayarlama imkanı olduğunda
işlemeler bunu istisnadan faydalanma veya zarar
mahsubu amacı ile uygulayabilirler.
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DEĞERLEME HİLELERİ
Bir başka değerleme hilesi yeni kurulan şirketlerde
rastlanır. İşletmenin ilk yılları genelde zararlıdır ve
zararların mahsup süresi sınırlıdır bu yüzden mahsup
sıkıntısına düşmemek için bir kısım giderleri sabit
kıymetler maliyetine atıp amortisman yolu ile itfa
yolunu seçebilirler. Örneğin; işletmenin bürosunda
kullanılmak üzere alınan ve bir yılda tükenmesi
beklenen kağıt, toner gibi sarf malzemelerinin
aşağıdaki gibi demirbaşlar hesabına aktarılması,
……/..../……
255 Demirbaşlar Hesabı
xxx -TL
100 Kasa h.
……/..../……

Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ

xxx-TL

55

5. ARIZİ GELİRLERİ GİZLEME
İşletmelerin elde ettiği arizi gelirler; alınan çeşitli
tazminatlar( sigorta tazminatı gibi), amorti edilip
tahsiline olanak kalmayan alacalardan yapılan
tahsilatlar, fatura dışı sağlanan özel indirim veya
iskontolar ile hurda ıskarta ve atıkların satış hasılatı
gibi unsurlardır. En çok karşılaşılan arizi gelileri
gizleme amaçlı hileler şunlardır:
• Muhtelif hasarlar karşılığı alınan sigorta
tazminatları hasılat yazılmamıştır.
• Kur farkı gelirleri beyan dışı bırakılmıştır.
• İskonto dekontları kayıtlara intikal
ettirilmemiştir.
• Elde edilen komisyon gelirleri hasılat olarak
kaydedilmemiştir.
• Alınan vade farkları kayıtlara intikal
ettirilmemiştir.
Kemal AKMAZ
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ARIZİ GELİRLERİ GİZLEME
• Elde edilen faiz kar payı repo gelirleri hasılat
yazılmamıştır.
• İhracatta kota devir karşılığı alınan paralar
gelir yazılmamıştır.
• Amortismana tabi kıymet satıldığı halde
kayıtlara yansıtılmamıştır.
• Kira geliri hasılat kabul edilmemiştir.
• Destekleme Fiyat İstikrar Fonundan alınan
tutarlar kayıtlara intkal ettirilmemiştir.
• Tahakkuk eden alacak gelir kaydedilmemiştir.
• Sonradan tahsil edilen şüpheli alacaklar gelir
kaydedilmemiştir.
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6. SPESİFİK YÖNTEMLER
1- Uzun dönemden beri belgesiz satışlarından dolayı stoklarında
aşırı miktarda mal gözüken mükellefin söz konusu malı görünürde satışa
çıkarması ve o malı düşük bedelle bir mükellefe satış göstermesi,
2. Envanter kayıtlarında oynama yaparak zarar mahsubunun
veya istisnalardan yararlanma.
3- Ortaklardan olan alacakların “159. Verilen Sipariş Avansı veya
259, 269, 279 - Verilen avanslar” hesabında takip edilmesi”,
4 - Üzümün fermantasyonunda şaraba veya sirkeye dönüşmesinde
olduğu gibi, imalat sonrasında elde edilen asıl ürünün (şarap) düşük
bedelli ürün (sirke) elde edilmiş gibi gösterilerek kayıt dışı satılması,
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VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA ENCOK
KARŞILAŞILAN HATA VE HİLELER
1. HATALAR
A . DEĞERLEME HATALARI
Dövizli alacak ve borçlar VUK genel tebliğindeki
kurallarla değerlenmemiştir.
İşletmeden çekilen iktisadi kıymetler emsal bedel
ile değerlenmemiştir.
Alacak ve borç senetlerinin değerlenmesinde T.C.
Merkez Bankası resmi iskonto oranı yerine farklı oran
kullanılmış (FATURADAKİ ORAN GİBİ) veya iskonto
hesaplaması için iç iskonto formülü yerine dış iskonto
formülü esas alınarak yapılmıştır.
Kemal AKMAZ
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VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA ENCOK
KARŞILAŞILAN HATA VE HİLELER
• Vadeli çekler reeskonta tabi tutulmuştur.
• Hatır senetleri reeskonta tabi tutulmuştur.
• Alacak senetleri reeskonta tabi tutulurken borç
senetleri reeskonta tabi tutulmamıştır.
• Yurda getirilmesi zorunlu olmayan ihracat
bedelli dövizler değerlemeye tabi
tutulmamıştır.
• Şüpheli alacak karşılığı alacağın şüpheli hale
geldiği tarihte ayrılmamıştır.
• Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılmıştır.
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VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA ENCOK
KARŞILAŞILAN HATA VE HİLELER
• Verilen avans için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır.
• Kıdem
tazminat
karşılığı
ayrılarak
gider
kaydedilmiştir
• Menkul kıymetler için menkul kıymetler değer
düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.
• Aciz vesikasına dayanan alacak değersiz alacak kabul
edilmiştir.
• Yurda getirilmesi zorunlu olmayan ihracat bedelleri
değersiz alacak olarak kaydedilmiştir
• Hizmet erbabına verilen ayınlar verildiği gün ve
yerdeki
ortalama
perakende
fiyatla
ile
değerlendirilmemiştir.
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VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA ENCOK
KARŞILAŞILAN HATA VE HİLELER
• Hizmet erbabına konut tedariki ve sair suretle sağlanan
menfaatler konutun emsal kirasının veya menfaatin emsal
bedeline göre değerlendirilmemiştir.
• Ayni bağış ve yardımlar VUK hükümlerine göre
değerlenmiştir.
• Kıymeti düşen mallar için takdir komisyonu kararı olmadan
karşılı ayrılarak gider kaydedilmiştir.
• Satın alınan malların maliyeti intikal ettirilmeyerek
doğrudan gider yazılmıştır.
• Dönem sonu stokları düşük veya yüksek bedeller ile
belirlenmiştir.
• İmal edilen emtia maliyetine dahil edilmesi gereken
harcamalar doğrudan gider yazılmıştır.
• Dönem sonu stokunda bulunan üstüpü deşe ve ıskartalar
emsal bedelle değerlenmemiştir.
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VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA ENCOK
KARŞILAŞILAN HATA VE HİLELER
• Menkul kıymetler alış bedeli ile değerlenmemiştir.
• Yatırımın aktifleştiği dönemin sonuna kadar oluşan
kredi faizleri
ve kur farkları doğrudan gider
kaydedilmiştir.
• Sayım ve tesellüm noksanları gider kaydedilmiş sayım
ve tesellüm fazlaları gelir kaydedilmemiştir.
• Peştamallıklar aktifleştirilmeyerek doğrudan gider
yazılmıştır.
• Gelecek hesap dönemine ilişkin peşin ödenen giderler
doğrudan gider kaydedilmişlerdir
• Satın alınan iktisadi kıymetin maliyetinin birkaç
aşamada
tamamlandığı
durumlarda
makine
montajının tamamlandığı yıl sonuna kadar oluşan
diğer maliyet unsurları alış bedeline eklenmemiştir.
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VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA ENCOK
KARŞILAŞILAN HATA VE HİLELER
• Amortismana tabi iktisadi kıymet doğrudan gider
yazılmıştır.
• Amortismana tabi iktisadi kıymetin maliyetine intikal
ettirilmesi geren ( iktisadi kıymet artırıcı kullanım
ömrünü uzatan alımında mevcut olmayan ilaveler vb. )
harcamalar doğrudan gider yazılmıştır.
• Amortisman oranı VUK hükümlerinde yer alan
orandan daha yüksek uygulanmıştır.
• Bedelsiz kullanıma bırakılan gayri menkul için emsal
kira bedeli hesaplanmamıştır
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VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA ENCOK
KARŞILAŞILAN HATA VE HİLELER
• Amortisman oranı ilk uygulana orandan daha yüksek
uygulanmıştır.
• Normal usulde amortisman ayrılırken azalan bakiyeler
usulüne geçilmiştir.
• Kullanılmaya hazır halde bulunmayan iktisadi kıymetler
için amortisman ayrılmıştır.
• Yıl içinde satılan iktisadi kıymetler için amortisman
ayrılmıştır.
• Özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamalar gider
kaydedilmiştir.
• Özel maliyet bedeli üzerinden azalan bakiyeler usulüne
göre amortisman ayrılmıştır.
• Binek otomobiller için amortisman ayırmada kıst
amortisman yapılmadığı gibi amortisman giderinin
tamamı gider yazılmıştır.
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VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA ENCOK
KARŞILAŞILAN HATA VE HİLELER
• Yapılmakta olan yatırımlar için amortisman ayrılmıştır.
Özel Maliye Bedeli de dahil.
• Boş arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmuştur.
• Boş arsa ve arazi satışından doğan gelir yenileme fonuna
alınmıştır.
• Yenileme fonunun yasal olmadan ayrılmıştır.
• Yenileme fonu kullanılmamış ve 3. yılın sonunda gelirlere
dahil edilmemiştir.
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KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA
KARŞILAŞILAN HATALAR
• Binek otomobiller için ödenen KDV indirim konusu yapılmıştır.
(Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otoların kiralanması veya
işletilmesi olanlar hariç)
• Doblo, Kango, Straxe benzeri araçlara ait KDV indirim konusu
yapılmıştır.
• Doblo, Kango, Berlingo, Partner, Straxe benzeri araçlara ilk
iktisapta ticari araçlara ait ÖTV oranı uygulanmıştır.
• Çalınan veya kaybolan mallara ait KDV indirim konusu
yapılmamıştır.
• Kısmi indirime tabi olması gereken KDV’ nin tamamı indirilmiştir.
• Özel maliyet bedelinin aktifleştirilmesi sırasında KDV
hesaplanmamıştır.
• Alınan vade farkları, faiz, prim gibi gelirler KDV matrahına dahil
edilmemiştir.
• Yıl sonu iskontolarında KDV hesaplanmamıştır.
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KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA
KARŞILAŞILAN HATALAR
• Finansman sağlama hizmet bedeli üzerinde KDV
hesaplanmamıştır.
• KDV oranları yanlış hesaplanmıştır.
• Para makbuzuna dayanılarak KDV indirimi yapılmıştır.
• Dar mükelleflere yaptırılan hizmetler için sorumlu sıfatı ile KDV
beyan edilmemiştir.
• Bedelsiz devir işlemlerinde KDV hesaplanmamıştır.
• Reklam amacı ile dağıtılan mallara ait KDV hesaplanmamıştır.
• Mal teslimi veya hizmet itfasından önce fatura düzenlendiği halde
KDV hesaplanmamıştır.
• Kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin KDV indirim konusu
yapılmıştır.
• Serbest bölgeye verilen hizmetlerde KDV uygulanmamıştır.
(Nakliye veya Müşavirlik gibi)
• Düşük oranlı mal ve hizmet teslimlerinde yüksek oranlı pro.
Ürüne ait kdv düzeltilmemiştir.
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GİDER VE MALİYET ARTIRICI HARCAMALAR
• İşletmeye dahil olmayan araçların masrafları gider
yazılmıştır.
• İş ile ilgili olamayan, seyahat harcamaları gider
kaydedilmiştir.
• Gelir vergisi mükellefi tarafından eşe ödenen ücretler gider
yazılmıştır
• Vergi istisna kazanç ile ilgili harcama gider kaydedilmiştir.
• Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa bağlı uçak ve
helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan
işletmelerin bu amaçla verdikleri taşıtlar hariç ) için ödenen
MTV gider kaydedimiştir.
• Üçretlerde kesilen sigorta primleri ödenmediği hallerde
gider yazılmıştır.
• İşle ilgisi olmayan özel harcamalar gider kaydedilmiştir.
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GİDER VE MALİYET ARTIRICI HARCAMALAR
• Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payları
kurum kazancından indirilmiştir.
• Ayrıca ihtiyat akçeleri gider kaydedilmiştir.
• Ödenen para cezaları vergi cezaları gecikme faiz ve zamları
gider kaydedilmiştir.
• Çalınan mal demirbaş para vb. gider kaydedilmiştir.
• Ticari kazancının elde edilmesi ve idame edilmesi ile ilgili
olmayan harcamalar gider yazılmıştır.
• Yasal haddi aşan bağış ve yardımlarda bulunulmuştur.
• Başka firmaya kullandırılan banka kredi masrafları gider
yazılmıştır.
• Envantere dahil olmayan iktisadi kıymetler için amortisman
ayrılmıştır.
• Kanunda yazılı kurum ve kuruluşlar haricindekilere yapılan
bağış ve yardımlar gider yazılmıştır.
• Özel işlerde kullanılan taşıtlara ait giderlerin tamamı gider
yazılmıştır.
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GİDER VE MALİYET ARTIRICI HARCAMALAR
• İade edilen malar maliyetlerden çıkarılmamıştır.
• Yatırım tamamlanmadığı halde yapılan yatırım
harcamaları doğrudan gider yazılmıştır.
• Proforma fatura doğrudan gider kaydedilmiştir.
• Sevk irsaliyesi doğrudan gider kaydedilmiştir.
• Ortak adına alınan faizler işletmeye gider
kaydedilmiştir.
• Finansman giderlerine kısıtlama yapılmamıştır.
• Harcırah ödendiği halde ayrıca yemek yatak
harcamaları gider kaydedilmiştir.
• Geçmiş dönem giderleri cari dönemde gider
yazılmıştır.
• Sigorta giderlerinde kıst yapılmamıştır.
• Kıdem tazminatı karşılığı gider kaydedilmiştir.
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TEVKİFAT( STOPAJ) UYGULAMASINDA
KARŞILAŞILAN HATALAR
• Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak
yapılan ödemelerden tevkifat yapılmamıştır.
• Çifçilerden alınan zirai mahsuller ve hizmetlerden
tevkifat yapılmamıştır.
• Ödenen ücretlerden tevkifat yapılmamıştır.
• Ücret sayılan ödemelerin brüt tutarı üzerinde tevkifat
yapılmamıştır.
• Dar mükellef kuruma yapılan kira ödemelerinde
tevkifat yapılmamıştır.
• Teklif ödemelerinde stopaj yapılmamıştır.
• KDV mad 24 uyarınca yapılan tevkifat brüt tutar
yerine net tutar üzerinden yapılmıştır.
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YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE
KARŞILAŞILAN HATALAR
• Yıllara sari inşaat işi bittiği halde bir sonraki yıl beyan
edilmiştir.
• Müşterek genel giderler ve amortismanlar yanlış
dağıtılmıştır.
• Devam eden ilgili inşaatlarda ilgili harcamalar gider
kaydedilmiştir
• Genel giderlerin dağıtımında hata yapılmıştır.
• Yıllara sari inşaatlar ile ilgili olarak yapılan stopajlar
bu inşaatlar bitmediği halde mahsup edilmiştir.
• Yapılan Y.Y.İ.O.İ. Karşılığında alınan alacak senedi
reeskonta tabi tutularak veya karşılık ayırarak diğer
gelirlerden düşülmüştür.
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MUAFİYET VE İSTİSNA UYGULAMALARINA
İLİŞKİN HATALAR
• Tam mükellef olmayan kurumlardan elde edilen
kazançlara iştirak kazancı istisnası uygulanmıştır.
• Gayri menkul ve iştirak hisseleri satışında doğan
kazancın tamamına istisna uygulanmıştır.
• Vergiden istisna edilmiş faaliyetten doğan zarar diğer
faaliyetlerden elde edilen kara mahsup edilmiştir.
• (Türk Uluslar arası Gemi Siciline kayıtlı geminin
işletilmesinden veya devrinden doğan zarar diğer ticari
faaliyetlerden elde edilen kara mahsup edilmiştir.
•
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SABİT KIYMET YENİLEME FONU
UYGULAMALARINDAKİ HATALAR
• Sabit kıymet satışından doğan kar şartlar oluşmadan
yenileme fonu alınmıştır.
• Yenileme fonu aynı tür iktisadi kıymetin maliyet
bedelinden için kullanılmıştır.
• Yenileme fonu aynı türden alınan iktisadi kıymetin
amortisman giderinde kullanılmamıştır.
• Yenileme fonu üç yıl içinde kullanılmadığı halde üçüncü
yılın matrahına eklenmemiştir.
• Sabit kıymet yenileme fonu işi bırakmada kar olarak
dikkate alınmamıştır
DİĞER HATALAR
• Faturaların tamamı deftere hasılat olarak yazılmamıştır.
• Mükerrer alış faturası ve gider faturası kaydedilmiştir
• Haksız yere zarar mahsubu yapılmıştır.
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VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA ENCOK
KARŞILAŞILAN HATA VE HİLELER
2. HİLELER
A -KAYIT DIŞI HASILAT BELGESİZ SATIŞ
• Yurtdışı mümessillik geliri kayıtlara intikal
ettirilmemiştir.
• Banka hesaplarından hasılat farkı tespit edilmiştir.
• El defterinden hasılat farkı saptanmıştır.
• Alınan vekalet ücretleri için serbest meslek makbuzu
düzenlenmiştir.
• Vadeli satılan emtialar peşin bedel üzerinden kayıtlara
geçilmiştir.
B-DÜŞÜK BEDELLE SATIŞ
• Amortismana tabi iktisadi kıymet satışlarında eksik
tutarlı fatura düzenlenmiştir.
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ARIZİ GELİRLERİ SAKLAMAK
• Muhtelif hasarlar karşılığı alınan sigorta tazminatları
hasılat yazılmamıştır.
• Kur farkı gelirleri beyan dışı bırakılmıştır.
• İskonto dekontları kayıtlara intikal ettirilmemiştir.
• Elde edilen komisyon gelirleri hasılat olarak
kaydedilmemiştir.
• Alınan vade farkları kayıtlara intikal ettirilmemiştir.
• Elde edilen faiz kar payı repo gelirleri hasılat
yazılmamıştır.
• Amortismana tabi kıymet satıldığı halde kayıtlara
yansıtılmamıştır.
• Kira geliri hasılat kabul edilmemiştir.
• Tahakkuk eden alacak gelir kaydedilmemiştir.
• Sonradan tahsil edilen şüpheli alacaklar gelir
kaydedilmemiştir
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VERGİ KAÇIRMANIN SONUÇLARI
• Bir işletmenin muhasebe kayıtlarında ve dolayısıyla
mali tablolarında yapılan olağan olmayan
düzenlemeler, maskelemeler, yolsuzluklar, hileler
küçük bir kesime yarar sağlarken önemli bir kesim
üzerinde zararlara neden olmaktadır. Yapılanlardan
mikro düzeyde yatırımcılar, borç verenler, çalışanlar,
satıcılar zarar görürken, makro düzeyde devlet ve
kamuoyu etkilenmektedir. Kaynaklar yanlış yerlere
akmaktadır ve haksız rekabet ortamı oluşmaktadır.
• İşletmelerde yapılan muhasebe hileleri günümüz
modern toplumlarında büyük bir sorun haline
gelmiştir. İşletmeler kaynaklarının hatırı sayılır bir
kısmını çeşitli yolsuzluklarla birilerine
kaptırmaktadırlar. Ayrıca devlet gelirleri ve
dolayısıyla toplum bundan büyük zararlar
görmektedir.
Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ

78

VERGİ KAÇIRMANIN SONUÇLARI

• Yapılan muhasebe hilelerini önlemek için etkin
bir vergi sistemi, bu sistemi uygulayacak güçte
olan bir vergi idaresi ve vergi bilincine sahip bir
toplum gerekmektedir. Toplumda vergi
bilincinin oluşabilmesi için ise eğitim sistemin
içerisinde toplumdaki bireylere verginin önemi
anlatılmalı ve otokontrol mekanizması
oluşturulmalıdır. Aksi takdirde ne kadar
denetim yapılsa da ve vergi sistemi geliştirilse de
insanın doğası gereği yeni hileler bulunacaktır.
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MUVAZAA-PEÇELEME AYRIMI
•
Muvazaa halinde yaratılan görünürde sözleşmenin
amacı başkalarını yanıltmak olup, tüm unsurları tamam olan
sözleşmedir. Gizlenen sözleşme taraflar arasında önceden
kararlaştırılmış sözleşmedir. Muvazaalı sözleşme gizlenen
sözleşmenin gün ışığına çıkışını önleyebilmek için yapılan
sözleşmedir. Peçeleme sözleşmelerinde bir sözleşmeyle bir
başka sözleşmenin gizlenmesi söz konusu olmayıp, gizlenen
vergiyi doğuran olayın sonuçlarıdır.
•
Muvazaalı sözleşmeler mutlak butlanla batıl
olduklarından her zaman muvazaalı oldukları iddia edilebilir.
Peçeleme iddiası, ancak vergi hukukundaki zamanaşımı
süreleri dikkate alınarak ileri sürülebilirse sonuç alınabilir.
•
Muvazaayı aldatılan -vergi idaresi dahil- kişiler ileri
sürülebilirken, peçeleme vergi idaresine karşı yapıldığından
vergi idaresi tarafından ileri sürülebilir
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10. KARŞILAŞILAN DİĞER VERGİ
KAÇIRMA ŞEKİLLERİ
 Vergi dairesine kayıt olmaksızın çalışılması,
 Cari döneme ait hasılatın sanki sonraki yılın geliriymiş gibi ertesi yıla
kaydırılması
Örn: Sıklıkla ciro primi faturalarının sonraki yıllarda kesilmesi eğilimi
mevcuttur.
 Envanter kayıtlarında oynanması sonucu dönem sonu stoklarının
olduğundan az gösterilerek veya yüksek gösterilerek satılan malın
maliyetinin farklılaştırılması veya satılmış malın satılmamış gibi
gösterilmesi
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 Şartlar taşınmadığı halde muaflık ve istisnalardan
yararlanılması,
Örn: Vergiden muaf esnaf olunmadığı halde vergiden muafmış
gibi vergi kaydının bulunmaması.
Veya,
5084 Sayılı Yasa Kapsamında faaliyette bulunmadıkları halde
buralarda faaliyette bulunuyormuşçasına teşviklerden yararlanmak
 Vergiye tabi işe başlamanın geç bildirilmesi,
 Yakalanana kadar kayıtsız çalışıp, yakalandığı dönemde yeni
işe başlanmış gibi gösterilmesi.
Yurt içinden veya yurt dışından (ithalat veya ihracat nedeniyle)
alınan hediye, ücret, eşantiyon, faiz, prim, iskonto, promosyon, komisyon
vb. dolaylı gelirlerin kaydedilmemesi,
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 Taksitli satışlarda gerçekleşen vade farkının (kur farkları da
dahil) yasal defterlere gelir olarak işlenmemesi,
 Korsan mal üretilmesi ve bunların belgesiz satılması,
 Emlak alım-satımlarında emlakin değerinin altında
bildirilmesi,

 Kooperatif olmadığı halde inşaat kooperatifi gibi örgütlenip,
gelirlerin gizlenmesi, giderlerin şişirilmesi vb. yöntemler izlenmesi,
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 Vergiden muaf tutulan vakıf ve dernek adı
altında faaliyetlerde bulunulması,
 Hava parası olarak bilinen ödemelerin gelir
olarak kayda alınmayarak beyan edilmemesi,
 Satış hasılatının avans ya da teminat gibi
gösterilerek gelir (vergi) beyanına dahil edilmemesi,

 İşletmeye ait kaynakların ortaklar tarafından
bedelsiz ya da düşük bedelle kullanılması,
 Kargo ve PTT yoluyla yapılan satışların
belgelenmemesi,
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 Bazı alacakların, gerçekte olmadığı halde şüpheli
veya
değersiz
alacak
haline
sokulması,
Sırf gider yazabilmek için alacak için dava açılması ve
dava açılan alacak tutarı kadar giderin vergi
matrahından indirilmesi,
 Kanuni şartların yerine getirilmemesine rağmen
yatırım indiriminden yararlanılması,
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 Yıllara yaygın inşaatlarda gerçekte geçici kabul
cari yılda yapıldığı halde, sanki izleyen yılda iş bitmiş
gibi gösterilerek kurumlar vergisi beyanının ertesi yıla
sarkıtılması ve böylelikle verginin bir yıl daha
ertelenmesi,
 Taşeron, aracı, iş takipçilerine işin dağıtılması
suretiyle, kayıt dişiliğin sorunlarının (kayıtsız işçi
çalıştırma vb.) başkalarına iteklenmesi,
 Sporcu transfer ücreti, telif ücreti vb. konularda
yaratılan yasal kolaylıklardan (düşük vergileme
imkanlarından) yararlanarak giderleri şişirme, şirket
dışında fon yaratma,
Yapılan, sosyal amaçlı yardımların kanundaki
şartları dikkate almaksızın kazançtan düşülmesi,
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 Turistik amaçlı gezilerin, yemek, hediye vb.
şahsi harcamaların işletme ile ilgili gösterilmesi,
 Kira gelirlerinin gizlenmesi veya düşük bedelli
sözleşme yapılaması,
 Yüksek oranlı KDV'ye tabi malların
satışlarında düşük oranlı KDV'li satışı gibi yazar kasa
fişi kesilmesi
Üzerinde Eski veya küçük bir konut, ama değeri
yüksek bir arsa satışında KDV?
 Canlı hayvan ticaretinde satışların gizlenmesi,
 Değişik sektörlerde faaliyet gösterdiği halde bir
kısım faaliyetlerin gizlenmesi suretiyle tek sektörde
faaliyet gösteriyor gibi beyanname verilmesi,
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 KDV veya kurumlar vergisi ödememek için veya
gruba dahil şirketlerdeki birikmiş zarar, devreden
KDV, daha düşük vergilenme imkanı veren
enstrümanlardan (yatırım indirimi gibi) grup içinde
karşılıklı mal, hizmet faturaları düzenlenmesi suretiyle
yararlanılması,
 Zararlı şirketlerin devralınması,
 Dağıtılması gereken masrafların dağıtılmayarak
veya eksik dağıtılarak karşı şirkette bırakılması, zararlı
şirkette oluşacak giderin böylelikle grubun karlı
şirketinde oluşturulması,
 Mal bedelinin kısmen veya tamamen açıktan
alınması,
 Şirketin parasının kasada gibi gösterilip
ortaklarca kullanılması,
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 Kırpıntı, düşük kalite mal, artık vb. dolaylı
hasılat unsurlarının kayıt dışı satılması,
 İthal edilen veya satın alınan malların bir
kısmının hiç kayıtlara girmeksizin satılması, dolayısıyla
bu ticari gelirlerin beyanlarda yer almaması,
 Damga vergisine tabi işlem ve belgelerin damga
vergisine ancak takip amacıyla işlemlere başlandığında
tabi tutulması,
 Dövizli alacaklarda kur farkı gelirlerinin
gizlenmesi,
 Kredinin şirkette kullanıyor gibi gösterilip özel
işlerde kullanılması,
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 Fiilen ihraç edilmemiş malın ihraç
edilmiş gibi gösterilerek KDV iadesi alınması ve
ihracat taahhüdünün yerine getirilmiş gibi
gösterilmesi,

 Vasfının veya miktarının veya fiyatının
doğru beyan edilmemesi suretiyle ithalat
yapılması,
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11. ÜCRETLERDE KAÇAKÇILIK
 Çalıştırılan kişilerin çalıştıkları gün sayısının
eksik gösterilmesi,
 Verilen ücretlerin düşük gösterilmesi,
 Kaçak işçi (yerli-yabancı) çalıştırılması,
 Yabancı çalışanların bir kısım ücretlerinin
Türkiye'de vergilenmemesi,

Kemal AKMAZ
VERGİ DENETMENİ

91

ÜCRETLERDE KAÇAKÇILIK
 Serbest bölgede, 5084 Sayılı Yasa Kapsamında
ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde çalışmadıkları
halde ücretler üzerinden vergi vermemek için
buralarda çalışılıyor gösterilmesi,
 Şirket çalışanlarına tahsis edilmiş olan
dolayısıyla normal şartlarda ücret olarak vergilenmesi
gereken bu işlemin (ödemenin) evin misafirhane
olarak gösterilmesi yoluyla vergisiz bırakılması,
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12. KÖR PARMAĞIM GÖZÜNE
YÖNTEMLERİ
1- Kesilen fatura ve fişlerin ticari defterlere eksik geçilmesi,
hasılatın eksik (örn: takdim tehir hatası ya da basit toplama hatası
yapılmış gibi) toplanarak gösterilmesi,
2- Hasılatın defterde tam olmasına, belgeli olmasına (fatura, fiş
kesiliyor olmasına) rağmen beyannamede eksik bildirilmesi,
3- Beyannamelerde veya ekindeki bilanço veya işletme hesabı
özetinde hayali indirilebilir gider veya KDV beyanlarında, kayıtlarda farklı
olduğu halde daha yüksek indirilecek KDV gösterilmesi,
4- İşletme veya serbest meslek kazanç defterlerinde gider
kalemlerinin fazla toplanması,
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