
     VERGİ USUL HUKUKU

Vergi Hukuku, Devlet ile kişiler arasındaki vergi ilişkisinden doğan hak ve mükellefiyetler 
inceleyen bilim dalıdır. Kamu hukukunun bir branşıdır. Diğer kamu hukuku dallarıyla sıkı ilişki 
içerisindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı Siyasal Hak ve Ödevler başlığı altında vergiye 
yönelik temel prensipleri (md. 73) düzenlemiştir. Anayasanın bir çok genel hukuk prensibi (kanun 
önünde eşitlik, kanunilik prensibi) vergi hukukunun da prensibi olarak kabul görür. 

I. Vergi Hukukunun Tarihi Gelişimi

Tarihi gelişimi incelemek için iki şekilde ayırmak gerekir: Birincisi, Batı demokrasilerinde verginin 
gelişimi; ikincisi ise, Osmanlıda verginin gelişimi.

Batı Demokrasilerinde Verginin Gelişimi

 Tarihte krala karşı ilk halk hareketleri kralın vergilendir- me yetkisine karşı yapılmıştır.Bu 
ayaklanmanın sonucunda Magna Carta Libertatum(1215) imzalanarak kralın klise ve aristokrat 
sınıfa karşı vergilendirme yetkisi sınırlandırılmıştır. Ayaklanma bu  sonucu dolayısıyla halkın değil, 
aristokrasi ve klisenin ayaklanması olarak kabul edilir. 

-1689 Haklar Bildirgesi
-1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 

Osmanlıda Verginin Gelişimi:  

Vergi sistemi, Osmanlı’da Şer’i Vergiler ve Örf’i Vergiler olarak ikiye ayrılmıştır.   Tımar, 
İltizam ve Ayanların vergi tahsilinde aracılık yapması. 

Tanzimat Döneminde, Gülhane Hattı Hümayun.  
Daha sonra, 1876 Kanun-i Esasi ile vergi alma yetkisi sınırlandırılmıştır. 
1881 Muharrem Kararnamesi  ve Sevr Antlaşması
1921 Anayasası ile yetkiler meclise bırakılmıştır. 
1923 Lozan Antlaşması ile mali bağımsızlık tamamen kazanılmıştır.
1924 Anayasası ile vergide kanunilik prensibi getirilmiştir. Federal Alman Yasaları örnek 

alınarak düzenlenmiştir.
1940’da en önemli vergi reformu Gelir Vergisi getirilmiştir.
1980 İhtilali sonrası  KDV kabul edilerek, gider de vergilendirilmiştir.

II. Vergi Hukukunun Kaynakları

1. YASAMA : Anayasa, Kanun, UA Antlaşmalar
2. YÜRÜTME: KHK, BKK, Tüzük, Yönetmelik, Genel Tebliğ,  Muhteza(Özelge)
3. YARGI: Anayasa Mahkemesi Kararları, İçtihadı Birleştirme Kararı, Diğer Yargı Kararları
4. ÖRF ADET
5. BİLİMSEL ÖĞRETİ 

Bu şema, kaynakları hiyerarşik sırada düzenlenmiştir, yani sonra gelen kaynak kendinden 
önceki kaynağa aykırı hüküm içeremez. Bu tablo, kaynakları yaratan organlara göre de şematize 
edilmiştir.
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1.YASAMA

Anayasa
Anayasa, kuralları uyulması zorunlu belgedir, asli bir kaynaktır ve herkesi bağlar. Vergi 

Hukukunun temel prensiplerini içerir. Anayasanın 73. maddesi temel prensipleri barındırır:

73/1: Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.  Bu          
fıkrada genellik ilkesi, adalet/ölçülülük ilkesi, vergi zor alımdır.
73/2:  Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. (Devletin 
vergi hususundaki adil ve dengeli dağıtımı ödevi ) 
73/3: Kanunilik ilkesi hükmüdür. Vergi kanunla yapılır, kanunla değiştirilir, kanunla kaldırılır. En 
önemli ilkedir. 
73/Son: Kanunilik ilkesinin yumuşatılmasını içerir. Yürütme organına kanunda gösterilen sınırlar 
içerisinde değişiklik yapabilme yetkisi imkanı verilmiştir.

Kanun
Asli kaynaktır, bağlayıcıdır. Bunun dışında Anayasa Mahkemesi Kararı diyor ki: 

kanunda,verginin temel unsurları belirtilmemişse o kanun uygulanamaz. Konu başlıkları itibariyle 
temel prensipler, vergiye hükmeden kanun maddesi içerisinde belirtilmelidir.  
Kanunilik prensibinin bir yansıması ise özel sözleşmeler vergiye kaynak oluşturmazlar. Diğer bir 
deyişle, vergiye yönelik özel sözleşmeler vergi idaresini bağlamaz. 
Kıyas yapılamaz. 

UA Antlaşmalar
Bağlayıcılık açısından 3 tür uluslararası antlaşma vardır. Vergi konusundaki UA 

ANDLAŞMALARIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

2.YÜRÜTME

KHK
Yasama organı, KHK çıkarabilmesi için Bakanlar Kuruluna sınırlarını belirlediği yetki 

vermesi gerekmektedir. Olağan dönemlerde KHKlarla vergi konusunda düzenleme yapılamaz. 
OHAL dönemlerinde çıkarılan KHKlar ile vergi konusunda düzenleme yapılabilir. Çıkarılan KHK, 
Resmi Gazete yayınladığı gün meclise sunulması gerekmektedir, aksi taktirde hukuk dünyasına ölü 
doğar. 
OHAL dönemlerinde çıkarılan KHK’lar yargısal denetimine tabii değildir. 

BKK
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. Bu kararnameler ile verginin temel unsurlarına yönelik 

değişiklik yapılamaz ancak değişiklik yapılacak ilgili vergi kanununda belirtilen aşağı ve yukarı 
sınırlar içerisinde değişiklik yapılması mümkündür. 
Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra TBMM’ye sunulmasına gerek yoktur. Yargısal Denetim 
yetkisi DANIŞTAYdır. 

TÜZÜK
Bakanlar Kurulur tarafından çıkarılır, Danıştaydan görüş alınır ancak bu görüş istişari 

niteliktedir. Resmi Gazete yayınlanması şarttır. Yargısal Denetimi Danıştaydır. 

YÖNETMELİK
Çıkaran kurum kendi görev alanıyla ilgili yönetmelik çıkarabilir. Yönetmelik ile vergi 

hakkında yeni kural getirilemez.  Yargısal Denetimi Danıştay tarafından yapılır. 

GENEL TEBLİĞ
Kaynak değeri(bağlayıcılık) itibariyle 2 gruba ayrılır. 1.Grup Genel Tebliğler, kanunun maliye 

bakanlığına verdiği yetkiye dayanarak çıkarılan/gönderilen genel tebliğlerdir ve bu grup tebliğlerle 
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kanunun verdiği yetki sınırı içerisinde yeni kural getirilebilir. 2.grup Genel Tebliğler ise, Maliye 
Bakanlığının kendi kurumlarına yönelik gönderdiği genel tebliğdir, yeni kural getirilemez. 

ÖZELGE
Özelge, mükellefler tarafından “kanunun, yönetmeliği, tüzüğün vb.” düzenlemelerin nasıl 

uygulanacağına yönelik maliye bakanlığına sorulan soruya verilen cevaplardır.
Özelge’ye uyulması sonucu doğacak zararlardan cezai sorumluluk yoktur.
Aynı konuda bir çok benzer soru varsa, maliye bakanlığı o konuda sirküler yayınlar. 

Bağlayıcı değildir. İç yönetsel emir niteliği taşır. Örgüt içi bağlayıcılığı vardır ancak mükellefler 
açısından bağlayıcılığı yoktur.

3. YARGI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
Bağlayıcı ve asli kaynaktır. Anayasa Mahkemesi Kararları geriye yürümez ve kesindirler.
Anayasa değişikliklerini esastan değil şekilden incelerler.

İçtihadı Birleştirme Kararları
Yüksek mahkeme daireleri arasında aynı konu hakkında verilen kararların farklı olması 

durumunda İçtihatı Birleştirme Kararları ile hukukta yeksanlık sağlanır. Vergi Hukuku alanında 
Yüksek Mahkeme Danıştaydır.  İçtihadın birleştirilmesini hukuki menfaati olan kişiler ister.

Diğer Yargı Kararları
Bağlayıcılık düzeyleri dava ile ilgili taraflara kadardır. 

4. DOKTRİN

Bağlayıcılığı yoktur, açıklayıcı nitelikte olabilirler.

5. ÖRF VE ADET

Kaynak değerine haiz olabilmesi için devlet gücü olmalı. Yani, vergi konusundaki örf ve 
adetin devlet tarafından uygulamada tanınması gerekir. Örneğin: Çeyizden vergi alınmaması. 

III. Vergi Kanunlarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması

Yer Bakımından Uygulama

Yersellik İlkesi: bir ülkenin kanunu o ülkenin sınırları içersindeki -vatandaşı olsun olmasın- 
herkese uygulanır. Özellikle gider vergilerinde hakim olan bir ilkedir. Kişisellik İlkesi: Kişi nerede 
olursa olsun vatandaşı olduğu ülkenin kanuna tabiidir. Özellikle gelir vergisi bakımından bu ilke 
belirginleşir. 

Yukarı bahsedilen yersellik ve şahsilik ilkeleri uygulamada devletler tarafından -tanımındaki 
kadar-  katı tutulmamıştır.

Çifte Vergilendirme aynı dönemde, aynı konuda, aynı mükelleften birden fazla devlete vergi 
alınmasını ifade eder. Devletler arasındaki “Çifte Vergilendirme Andlaşmaları” ile bu durum 
önlenmeye çalışılmıştır. 
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Zaman Bakımından Uygulama

Vergi Hukukunda da uygulanacak olan kanun yürürlülükteki kanundur. Ancak bazı 
durumlarda kanunların niteliğine göre uygulanacak kanunun tespiti güç hale gelir.
Sonra gelen kanun önce gelen kanunu yürürlülükten kaldırır prensibi hakimdir. Örneğin:

Eski GENEL - Yeni GENEL Kanun ihtilafında: Yeni Genel uygulanır.
Eski ÖZEL - Yeni ÖZEL Kanun ihtilafında: Yeni Özel uygulanır.
Eski Genel - Yeni Özel Kanun ihtilafında: Sonra gelen Özel  Kanun, Genel Kanunun kendisiyle ilgili 
olan kısmını değiştirir.
Eski Özel - Yeni Genel Kanun İhtilafında:  Temel bir prensip yoktur, KK’nın iradesine(tutanak ve 
gerekçeye)   bakılır.

Kanunların ileri ve geri yürümezliği ilkesi:  Kanun yürürlüğe girmelerinden önceki olaylara 
uygulanamaz ve yürürlükten kalktıktan sonraki olaylara uygulanamaz.

IV. Vergi Hukukunda Yorum

Somut olan işleme/olaya soyut olan hukuk normunu uygulamak yorumdur. Yorum ile 
kanunun sözünü ve özünü anlamlandırırız. Yorum çeşitleri, yorumu yapana göre ve yöntemlere 
göre iki grupta incelenir.

Yorumu Yapana Göre Yorum Çeşitleri

-Yasama Yorumu:  Yoktur, yargı bağımsızlığını zedeler.
-İdari Yorum: Maliye tarafından yapılır. 
-Yargısal Yorum: Bağlayıcı değildir
-Bilimsel Yorum

Yönteme Göre Yorum Çeşitleri

-Deyimsel Yorum Yöntemi (Lafzi): Kelimenin ne anlama geldiğini açıklar.
-Sistematik Yorum Yöntemi: 
-Tarihi Yorum Yöntemi: KK’nın iradesine bakılır.
-Amaçsal Yorum Yöntemi:  Günün koşulları ve toplumun ihtiyaçlarının neyi gerektirdiğine 

bakarız, Genişletici ve Daraltıcı olarak ikiye ayrılır kendi içinde. Kanun hükmü yorumla 
genişletilemez, daha doğrusu bu genişletme “kıyas”a varamaz. Kıyas sayılacak yorum geçersizdir.

V. VERGİLENDİRME

Vergilendirme Yetkisi, devletin egemenlik gücüne dayanarak kamu giderlerini karşılamak 
için belirlediği mükelleflerin üzerine mali yükümlülük koymak ve bunları tahsil etmek yetkisidir.

Mükellef, verginin temel unsurundan biridir. Anayasa Mahkemesi Kararına göre vergiyi 
koyan/düzenleyen kanunda mükellefin kim olduğu belirli değilse o kanunun uygulanması hukuka 
aykırılık teşkil eder.  Mükelleflik statüdür, yani gerçek kişi de tüzel kişi de mükellef olabilir hatta 
mükellef olmak için kişilik esaslı unsur değildir. 

Mükellefiyet kanundan doğan bir statüdür. Özel sözleşmeyle bu borçtan/ödevden/statüden 
feragat edilemez, kurtulunamaz. Kanunilik ilkesinin bir yansımasıdır.

Vergi yükümlüsü, vergiyi doğuran olayı kendi kişiliğinde gerçekleştirmiş bulunması ve vergi 
borcunu kendi mal varlığından ödemek zorunda olan kişidir. Vergi sorumlusu ise bir başkasının 
vergi ödevlerinden kaynaklanan borçları yerine getiren kişidir. Vergi sorumlusunun iktisabı 
azalmaz. 
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Vergi ehliyeti, vergi ödeme gücünden doğar. Vergi ödeme gücü olan herkesin vergi ehliyeti 
vardır; kanuni ehliyet şart değildir. Vergiyi doğuran olayla iradi veya gayri iradi bir ilişki kurmak vergi 
yükümlüsü olmak için yeterlidir. Hasta olması, hapiste olması, kısıtlı olması ehliyet engeli değildir. 

Vergiyi doğuran olay kanunlarda yasaklanmış olsa dahi vergi yükümlüsü olunmaktan 
kurtulunamaz. Kaçakçılıktan elde edilen gelir dahi vergilendirilir.    

Kanuni temsilci

Tüzel kişiliği olmayan, kanunen kendisine kanuni temsilci atanmış kişilerin vergilerini vergi 
idaresine ödeyen kişi Kanuni Temsilci’dir . 

Kanuni temsilcinin sorumluluğu: Kendi şahsi malvarlığından ikinci derece sorumludur. Yani, 
vergi borcu önce mükelleften tahsil edilmeye çalışır, edilemez ise kanuni temsilcinin sorumluluğuna 
gidilir. Vergi Usul Kanuna göre mükelleften edilemeyip kanuni temsilciliden edilen vergi borçlarında 
kanuni temsilci, sadece vergi borcunu mükellefe rücu edebilir. 6183 Sayılı Kanuna göre ise vergi 
borcunu kanuni temsilci ödediyse hem asıl alacağı(vergi borcunu) hem de yan alacakları rücu 
edebilir.  

Avukatın(vekilin) vergi idaresine karşı sorumluluğu yoktur.

Zincirleme(Müteselsil) Sorumluluk

Teselsül, birden fazla kişinin aynı bir borcun tamamının borçlusu olmasını ifade eder. Vergi 
hukukunda da teselsül birden fazla yükümlünün aynı bir verginin tamamının borçlusu olmaları 
demektir. 

Yükümlüler arasına teselsül birden fazla yükümlünün aynı bir verginin tamamının borçlusu 
olmaları demektir. Vergi dairesi alacağını borçluların birinden tahsil ettiğinde diğerlerinin borcu da 
son bulur. Emlak vergisinde elbirliği mülkiyette yükümlülüler arasında teselsül vardır. Ve borçtan 
müteselsilen sorumludurlar. 

Yükümlü ile vergi sorumlusu arasındaki teselsülde vergiyi doğuran olayla ilişkisi olmayan 
üçüncü kişiler verginin yükümlüsü ile birlikte verginin ödenmesinden ya da şekli ödevlerden 
sorumlu tutulurlar. Örneğin motorlu taşıt vergisinin ödendiğini gösterir belge aramadan motorlu 
taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapan noterler yükümlülerle birlikte müteselsilen 
sorumludurlar.

VI. VERGİNİN TEMEL UNSURLARI

1. Konu
 

Verginin konusu, verginin üzerine konulduğu, iktisadi unsurdur. Gelir vergisinin konusu 
gelirdir; emlak vergisinin konusu bina, arazi; kurumlar vergisinin konusu kurumun kazancıdır. 

2. Vergiyi Doğuran Olay

Vergilendirme ilişkisi “vergiyi doğuran olay”ın gerçekleşmesi ile kurulur. Bu, bazen bir maddi 
olayın (fiilin) gerçekleşlemesi, bazense bir hukuki durumun oluşması şeklinde karşımıza çıkar 
(VUK m. 19) Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi yükümlü bakımından vergi borcunun, devlet 
bakımından da vergi alacağının doğması demektir. Ancak bu, vergi borcunun derhal ödenmesi ya 
da vergi alacağının derhal tahsil edilmesi gerektiği anlamına gelmez. 

Mehmet Pehlivan �  / �5 21 120701013



Vergi Kanunun verginin doğumunu bağladığı olayın gerçekleşmesi ya da hukuki işlemin 
yapılmasıdır. Verginin olmazsa olmaz şartıdır.

Vergi Kaçakçılığıyla - Vergiden Kaçınma arasındaki fark: vergi kaçakçılığında vergiyi 
doğuran olay olmuştur, vergiden kaçınma da ise olay hiç olmamıştır. Gelir elde etmezseniz gelir 
vergisi ödemezsiniz. 

Uygulanacak kanun ise vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği anda yürürlülükte bulunan 
kanundur. 

3.Verginin Matrahı

Vergi konusunun değeri/miktarıdır. Konuyla matrah aynı olamaz. Bir verginin belirlenmesi 
için esas alınan değerdir/miktardır. 

Değer esaslı matrah:   Örneğin, 10 liradan X kadar vergi; 100 liradan Y kadar vergi 
alınması.

Miktar esaslı matrah: Spesifik durumlar için kullanılan bir türdür.   Eğer matrahı metre, 
litre, adet, m^3 olarak ifade ediyorsak matrah spesifiktir. Örneğin, sütün litresinden 5 kuruş vergi 
alınması gibi ifade edilir. 

Matrahın belirlenmesi ? 

Beyan Usulü, Karine(Dış Gösterge) Usulü, İdarece Taktir Usulü, Götürü Usulü olmak üzere  
matrahın 4 ayrı şekilde belirlenme usulü vardır. 

Verginin Tarifesi

Verginin hesaplanabilmesi için vergi matrahına uygulan tarifedir. “Spesifik Tarife” ve “Ad bol 
erem” tarife olarak iki ayrı tarife vardır. 

“Vergi Muafiyeti” kavramıyla bir kişinin vergi dışı tutulması ifade edilirken “Vergi İstisnası 
kavramıyla ise bir konunun vergi dışı bırakılması söz konusudur. 

VII. VERGİLENDİRME SÜRECİ

 Vergilendirme süreci Tarh, Tebliğ, Tahakkuk ve Tahsil olmak üzere 4 aşamadan oluşur. 

1.Tarh

Verginin tarhı vergi alacağını kanunlarda gösterilen matrah ve nisbetler üzerinden vergi 
dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar olarak gösteren idari işlemdir.  Yani, verginin 
tutar olarak hesaplanmasıdır. 

a. Beyana Dayanan Tarh

Beyan usulünde vergi mükellefin yazılı veya sözlü beyanı üzerine tarh olunur.  Gelir vergisi, 
Kurumlar Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Katma Değer Vergisi beyan usulü asıldır. 
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Beyan usulünde  tarh işlemi ile tebliğ ve tahakkuk aşaması birlikte gerçekleşir. Matrah 
bizzat mükellefçe saptanmış bulunduğundan, yükümlünün kendi saptaması üzerine yapılacak tarh 
işlemine ilke olarak bir itirazının bulunmayacağı gerekçesiyle bu usulde vergi, tarhiyatla birlikte 
tahakkuk da etmiş sayılır; beyan üzerine tahakkuk fişi kesilir. 

Mükellefler kural olarak kendi beyanları üzerine yapılan tarhiyata karşı dava açamazlar 
ancak işlemde vergi hatası bulunması ve beyan sırasında ihtirazı kayıt koyulduğu durumlarda 
istisnai olarak dava açabilirler. 

b.İkmalen Vergi Tarhı

Tamamlayıcı vergi tarhı olarak da adlandırılan bu işlem beyan usulünde belli bir vergi 
tarhiyatından sonra ortaya çıkan ve idarece saptanan matrah farkı için yapılan bir vergilendirmedir.  
Vergi Usul Kanunu m.29’daki tanım, “İkmalen vergi tarhı, bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiyle 
ilgili ortaya çıkan ve defter, kayıt belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan 
bir matrah veya matrah farkı üzerinden vergi tarh olunmasıdır.”  Kanuni tanımdan anlaşılacağı 
üzere İkmalen Vergi Tarhı yapılabilmesi için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir:  

aa) Daha önceden bir vergi tarh edilmiş olması, 
bb) Ek tarhiyatta matrah ya da matrah farkının defter, kayıt ve belgeler gibi maddi delillere 

ya da kanuni ölçütlere göre saptanması gerekir.

(Örneğin, mükellef beyan dönemi içinde beyannamesini vermiş ancak defter, kayıt ve belgelerinde 
yapılan inceleme sonucunda gelirini eksik gösterdiği anlaşılmışsa bu maddi delillerden ortaya çıkan 
matrah farkı üzerinden ek vergi tarh edilir ve  bu ikmal tarhiyatı ihbarname ile mükellefe bildirilir.) 

c. Re’sen Vergi Tarhı

Vergi matrahının tamamen veya kısmen defter ve belgelerle veya kanuni ölçütlere 
dayanarak tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonu tarafından takdir edilen veya 
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen 
matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır.

Re’sen vergi tarhını gerektiren yasal koşullar bulunduğu taktirde matrah ya takdir 
komisyonunca saptanır; ya da vergi inceleme elamanının raporunda gösterdiği miktar re’sen takdir 
olunmuş matrah sayılır.

Re’sen vergi tarhını gerektiren durumlar:

- Kanuni süresi geçtiği halde beyanname verilmemişse,
- Beyanname süresi içinde verilmiş ancak vergi matrahına ilişkin bilgiler gösterilmemişse, (bu 

halde stisnai bir durum söz konusudur. Böyle bir durumda 15 gün süre verilerek vergi matrahının 
gösterilmesi istenir. Süresinde gösterilmez ise re’sen tarhiyat işlemi yapılır.

- Tutulması zorunlu olan defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış ya da tasdik ettirilmemiş veya 
vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemişse,

- Defterler veya belgeler tutulmuştur ama bu belgelerde noksanlıklar ve usulsüzlükler 
bulunuyorsa,

- Defterlerin veya beyannamenin gerçeği yansıtmadığını gösterir deliller bulunuyorsa,
- Beyannamesini yetkili meslek mensuplarınca imzalatmamıştır veya tasdik kapsamına alınan 

konularla ilgili yeminli mali müşavir tasdik raporu zamanında ibraz edilmemişse re’sen tarhiyat 
hali gerçekleşmiş kabul olunur. 

Bir durumda hem ikmal yoluyla vergi tarhı hem re’sen vergi tarhı yapılabiliyorsa, öncelikli 
olarak ikmal tarhiyatı yapılmasında engel yoktur. 
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d. İdarece Vergi Tarhı

Mükellef vergi borcuna ilişkin ödevlerini yerine getirmediği ve Re’sen ve İkmalen tarhiyatan 
geçerli olmadığı bir kısım durumlarda matrah yine idare tarafından yapılır.  Vergi Usul Kanununun 
verdiği tanıma göre, “Verginin idarece tarhı; 29 uncu ve 30 uncu maddeler dışında kalan hallerde, 
mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunları ile muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri veya 
aynı kanunlarla kendilerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında 
tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir.”

VERGİ TARHİYATI- ÖRNEKLER

Soru 1: Tacir olan Mutlu Mehmet Bey 2000 yılına ait olan kazançlarıyla ilgili gelir vergisi 
beyannamesini süresinde vermiş ancak beyannamede yapmış olduğu işlem hatası sonucu 
ödemesi gereken verginin 5000 TL eksik hesaplanmasına yol açmış ve buna göre ödemiştir. Vergi 
idaresinin denetimi sonucu eksik olan 5Bin TL hangi tarh yoluyla alınacaktır ? 

Cevap: Mükellef Mutlu Mehmet Bey beyannamesini süresi içinde vermiş ancak işlem hatası 
sonucu eksik ödenen matrah farkına vergi idaresi defter, kayıt belgelere dayanarak ulaşabiliyorsa 
ikmalen tarhiyat işlemiyle eksik olan 5000 TL’yi alabilir. 

Soru 2: Tacir olan Necati Mert Bey, 2010 yılına ait kazançlarına ait beyannamesini 
vermemiştir. Vergi idaresi tarhiyatı nasıl yapar? 

Cevap: Beyanname verilmediği için vergi idaresi defter, kayıt ve belgelere dayanamamaktadır. Bu 
nedenden dolayı vergi idaresi Re’sen tarhiyat yapacaktır. 

2. Tebligat

Vergilendirmeyi ilgilendiren(tarh işlemi) ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar 
tarafından mükellefe veya diğer bazı kişilere yazı ile bildirilmesine tebligat denir.

Vergilendirmeye ilişkin tüm aşamalarda V.U.K’daki tebligat hükümleri uygulanır. Vergi 
uyuşmazlığında (Vergi Mahkemesinde) Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.  Tebligat, vergiye 
itiraza ilişkin sürelerin hesaplanmasında göz önüne alınır.

Tebligatta esası ilgilendirmeyen şekil hatalarının varlığı tebligatı geçersiz duruma getirmez.

Mükellefe, kanuni temsilciye, umumi vekile ve vergi cezası kesiline tebligat yapılır. 

a.Vergi Dairesinde Tebligat:  Vergi dairesinde tebliğ eden ve tebellüğ edilenin imzası 
alınarak yapılan tebligat yoludur. Bu tür tebligat ancak ilgilinin kabul etmesiyle yapılabilir.

b. Adreste Tebligat: Muhatapın bilinen tüm adreslerine posta aracılığıyla veya memur 
vasıtasıyla yapılan tebligat yoludur.  V.U.K. md. 94’e göre aynı ikametgahta yaşayanlara veya iş 
yerindeki memur veya müstahdemlere yapılan tebligat geçerlidir. İkametgah ve İşyerinde muhatap 
yerine tebliğ yapılacak kişilerin görünüşüne göre 18 yaşından küçük olmaması ve açıkça ehliyetsiz 
bulunmaması gerekir.

c. İlan Yoluyla Tebligat: İlgiliye ulaşılamadığı durumlarda tebliğ ilan yoluyla yapılır. İlan, o 
çevredeki bir yerel gazeteye ve vergi idaresinin ilan panosuna asılır. İlandan itibaren ilgili 30 gün 
içerisinde vergi dairesine gelip adresini bildirmediği taktirde tebliğ edilmiş kabul olunur. 
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3. Tahakkuk

Tahakkuk, tarh edilen bir verginin ödenecek aşamaya gelmesini ifade eden bir durumdur. 
Vergi Usul Kanunun tanımına göre, “Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi 
gereken bir safhaya gelmesidir.”

Tarh edilen bir vergi borcu kendisine tebliğ edilen mükellef ya bu borcu kabul edip öder ya 
da hakkında tesis edilen işlemin hukuka aykırı olduğu kanısında ise belli hukuki yollara başvurur. 
Birinci durumda, yani otuz günlük süreyi dava açmadan geçirerek vergi borcunu kabul etmiş olan 
mükellef bakımından vergi tahakkuk eder; aynı zamanda artık hukuken süresinde kullanılabilecek 
herhangi bir yargısal başvuru olanağı kalmamış olduğundan tahakkuk eden vergi kesinleşmiş de 
olur. Buna karşılık mükellef haksız bir işleme muhatap olunduğu gerekçesiyle süresinde vergi 
davası açarsa tahakkuk, yani ödenecek duruma gelme, mahkeme kararına kadar ertelenir. Vergi 
mahkemesi mükellefin iddiasını kabul ederse vergi tahakkuk etmez; buna karşılık vergi mahkemesi 
davayı reddederse, vergi işleminin doğruluğu yönündeki belirtiler artık iyice kuvvetlendiğinden ve 
mahkeme kararı işlem lehine karine oluşturduğundan vergi borcu tahakkuk eder, ödenmesi gerekli 
aşamaya gelir. Davası reddedilip borcu tahakkuk eden yükümlü bir yandan vergisini öder, öte 
yandan tarh işlemi ve mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu kanısını hala taşıyorsa üst yargı 
mercilerine başvurur. Kanun yollarına başvurma yürütmeyi durdurmaz. Şu aşamada tahakkuk 
etmiş ve ödenmiş vergi kanun yolları tüketilmediği için kesinleşmiş sayılmaz. Bölge İdare 
Mahkemesine yapılan itiraz başvurusu ya da Danıştay’a yapılan temyiz başvurusu reddedildiği 
taktirde, yükümlü aleyhine olan alt derece mahkeme kararı kesinleşir. Üst yargı merciince 
mükellefin kanun yoluna başvurusu halı görülüp de vergi mahkemesi kararı bozulduğu taktirde, 
daha önceden tahakkuk ettiği için ödenmiş verginin iadesi yoluna gidilir; tahsil edilmemiş ise, 
tarhiyat terkin edilir.

4. Tahsil

Vergi Usul Kanunu verginin tahsilini, “kanuna uygun surette ödenme” şeklinde tanımlar. Her 
vergi yasasında o verginin tahsili hakkında özel bazı düzenlemeler bulunur. Ancak vergi 
sistemimizde tahsil aşamasını düzenleyen asıl kaynak, 6183 sayılır Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanundur. 

Mükellef iradi olarak vergi borcunu vadesinde öder; ya da yine iradi olmakla birlikte borç 
vadeden sonra ödenir. Bu son durumda asıl borca ayrıca gecikme zammı eklenir. Mükellefçe 
kendiliğinden ödenmeyen borcun tahsili verginin cebren tahsilini gerektirir.  Cebren tahsil sırayla,  
teminat varsa teminat paraya çevrilerek tahsil olunur, kefil varsa kefile ödeme emri tebliğ edilir, 
teminat ve kefil yoksa ya da teminat ve kefilden tahsil olunan para borcun tamamını karşılamıyorsa 
haciz yoluyla takibe gidilir.

     VIII. VERGİ BORCUNU SONA ERDİREN VEYA HAFİFLETEN NEDEPLER

1. Zamanaşımı

a. Genel Açıklama

Vergi hukukunda zamanaşımı, alacaklı kamu idaresinin yasaların belirlediği süreler içinde 
vergiyi tahakkuk ettirmediği ya da tahsil etmediği taktirde artık bu işlemleri yapma olanağını 
kaybetmesidir.
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b. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Çeşitleri

1. Tahakkuk Zamanaşımı

Vergi Usul Kanunu, vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen yılın başından 
başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşımına uğrayacağını 
öngörmektedir(md. 114/2). 5 yıllık süre, aksine hüküm bulunmadıkça, Vergi Usul Kanununa giren 
bütün vergiler için geçerlidir. Bununla birlikte Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ile Emlak Vergisi 
Kanunu koydukları istisnai hükümlerle bu süreyi sonsuza dek uzatmışlardır.

aa. Başlangıcı:

Vergi Usul Kanunu vergi alacağının doğduğu yılı izleyen ve yılın birinci gününü tahakkuk 
zamanaşımı süresinin başlangıcı olarak esas almıştır (md 114/1). Aynı kanuna göre vergi alacağı, 
vergi kanunlarının verginin doğumunu bağladıkları olayın meydana gelmesi veya hukuki durumun 
tamamlanması ile doğacağından, tarh ve tebliğ gibi usul ile ilgili işlemlerin yapılması soyut vergi 
borcunun doğuş zamanı bakımından etkili değildir; yükümlülük vergiyi doğuran olayla birlikte ortaya 
çıkar.

bb. Sonuçları:

Tahakkuk zamanaşımı süresinin dolmasıyla alacaklı vergi dairesinin vergiyi tarh ve tebliğ 
etme yetkisi sona erer; artık yükümlüye vergi ihbarnamesi veya ödeme emri gönderilemez. Ancak, 
yükümlünün rızası ile yapacağı ödemeler kabul edilmektedir. Vergi gerçek miktarından düşük tarh 
edilmişse ikmalen vergi tarhı yapılabilmesi zamanaşımı süresinin dolmamış olmasına bağlıdır. 
Tahakkuk zamanaşımı süresinin geçmesinden sonra artık vergi incelemesi de yapılamaz (VUK. m.
138/2).

cc. Tahakkuk Zamanaşımı Süresinin İşlemesine Engel Olan Nedenler: 

Alacaklının alacağını izleme olanağının kalmaması veya bunun çok zor olması halinde 
zamanaşımı süresi durur; zamanaşımı, sürenin işlemesine engel durumun kalkmasıyla kaldığı 
yerden işlemeğe başlar. Zamanaşımının durması fiili veya hukuki zorunluluklar gereği kabul 
edilmiştir. Ancak zamanaşımının durması alacaklı lehine tanınmış bir olanaktır. Buna rağmen 
alacaklı yükümlüyü izleyebilir. Yükülü zamanaşımının durduğunu öne sürerek bu takibi 
geciktiremez.

Zamanaşımının kesilmesi durumunda ise kesme nedeninin meydana geldiği ana kadar 
işlemiş olan süreler nazara alınmaz. Zamanaşımı süresi kesme nedeninin ortadan kalkmasından 
sonra yeniden işlemeğe başlar. Zamanaşımını durduran ve kesen nedenleri bulunması halinde de 
bu durum vergi yargısı organlarınca re’sen nazara alınmalıdır. 

Vergi Usul Kanuna göre (m. 114/2) matrah takdiri için vergi dairesince takdir komisyonuna 
başvurulması zamanaşımını durdurur. Duran zamanaşımı, takdir komisyonu kararının vergi 
idaresine gelmesini izleyen günden itibaren kaldığı yerden işlemeğe devam eder. Zamanaşımı 
takdir komisyonunda geçen süre kadar durur; ancak işlemeyen süre her hal ve takdirde 1 yıldan 
fazla olamaz.

 Takdir komisyonlarının matrahı takdir etmemeleri veya eksik matrah takdir etmeleri 
nedeniyle vergi daireleri matrah takdiri için vergi yargısı organlarına başvurmaktadırlar. Bu 
durumda tahakkuk zamanaşımı süresi matrahın takdiri nedeniyle mahkemeye gönderildiğinden 
mahkemede geçen süre zamanaşımının işlemeyeceğine ilişkin Danıştayın içtihadı bulunmaktadır. 

Türk vergi hukukunda tahakkuk zamanaşımını durduran başka bir neden de mücbir 
sebeplerdir. Vergi Usul Kanunu mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde sürelerin, bu 
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sebeplerin kalkmasına kadar işlemeyeceğini, tahakkuk zamanaşımının da işlemeyen süreler kadar 
uzayacağını öngörmektedir. 

2. Tahsil Zamanaşımı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre kamu alacağı, vadesinin 
rastladığı takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. 

aa. Başlangıç

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun tahsil zamanaşımının başlangıcını, 
alacağın vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı olarak belirlemiştir. Verginin vadesi, o 
verginin ödeme süresinin son gününü ifade eder. Tahsil zamanaşımının işlemeğe başlaması 
bakımından vade tarihinin değil vadeyi izleyen takvim yılının esas alınmasının nedeni,  bütün 
yükümlülerin tabi oldukları zamanaşımını ayrı ayrı incelemekten idareyi kurtararak daha kolay 
çalışmasını sağlayabilmek düşüncesidir.

bb. Sonuçları

Tahsil zamanaşımı süresi dolduktan sonra alacaklı kamu idaresinin vergiyi tahsil edebilme 
yetkisi kalkar; ancak zamanaşımı süresinin dolmasından sonra yükümlünün rızası ile yapacağı 
ödemeler kabul edilir (m.102/2) .

cc. Tahsil Zamanaşımı Süresinin İşlemesine Engel Olan Nedenler

Tahsil zamanaşımı süresini durduran nedenler üç grupta toplanmıştır. Bunlar: 

-Vergi yükümlüsünün yabancı ülkede bulunması,
-Hileli iflas etmesi,
-Terekesinin tasfiyesi dolayısıyla hakkında takibat yapılmasına olanacak bulunmamasıdır. 

Sayılan hallerde vergi borcu tahsil edilebilir duruma gelmiştir; ancak belirtilen nedenlerden 
ötürü takibi olanaksız veya çok zordur. Bu yüzden sözü geçen durumların devamı süresince 
zamanaşımı işlemez. 

Tahsil zamanaşımını kesen nedenler ise yasanın 103. maddesinde 11 bent halinde 
gösterilmiştir. Bunlar sırasıyla: 

-Ödeme: Usule uygun ödemeler tahsil zamanaşımını keser.
-Haciz Uygulaması:  Yükümlünün, ödeme süresi içinde borcunu ödememesi halinde menkul ve 
gayrimenkul malları ile hak ve alacakları üzerine konan haciz de tahsil zamanaşımını keser.
-Cebren tahsil ve takip işlemleri sonunda yapılan her çeşit tahsilat,
-Ödeme emri tebliği,
-Mal bildirimi, mal edinme ve artmaların bildirilmesi,
-Yukarıda belirtilen işlemlerden herhangi birinin kefile veya yabancı kişi ve kurumlar mümessillerine 
uygulanması veya bunlar tarafından yapılması,
-Uyuşmazlık konusu kamu alacaklarında yargı organlarınca bozma kararı verilmesi,
-Kamu alacağının teminata bağlanması,
-Yargı organlarında yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi,
-İki Kamu idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı kamu idaresi tarafından borçlu kamu 
idaresine borcun ödenmesi için yazı ile başvurulması.
-Kamu alacağının ödeme planına bağlanması veya özel kanunlara göre ödenmek üzere 
başvuruda bulunulması. 
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Zamanaşımı süresi kesilmenin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren 
yeniden işlemeğe başlar. Ancak zamanaşımının bir bozma kararı ile kesilmesi halinde, sürenin 
başlangıcı yeni vade gününün rastladığı yılı izleyen takvim yılının ilk günü olmaktadır.Teminata 
bağlandığı hallerde ise teminatın kalktığı tarihin rastladığı takvim yılını izleyen takvim yılının ilk 
günü işlemeğe başlar. 

2. Takas

Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun (m.23), kamu idarelerice yükümlüden tahsil 
edilmiş olup, yasan nedenlerle red ve iadesi gereken kamu alacaklarının, yükümlünün reddiyatı 
yapacak kamu idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle reddolunacağını 
öngörmektedir. 

Vergi Hukukunda tarafların takas isteminde bulunabilmesi için yükümlünün alacağının 
kesinlik kazanmış bulunması ve borcunun da muaccel olması gerekir.  Ve yükümlünün alacağı ile 
muaccel borcu aynı kamu idaresine ait olması gerekir. 

3.Terkin

Vergi borcunu sona erdiren nedenlerden biri de terkindir. Terkin, bazı koşulların varlığı 
halinde vergi alacağını bütün hukuki sonuçları ile birlikte ortadan kaldıran idari işlemdir. Silmek 
anlamına gelir. 

Terkin idarenin kamu alacağından vazgeçmesi bakımından affa da benzetilebilir. Ancak 
vergi ve cezaların affı objektif ve genel bir işlem olduğu halde terkin sübjektif, özel bir işlemdir.

Bir verginin terkini için tahsil edilmiş olması gerekli değildir. Yasalarda yazılı nedenler var 
ise tahakkuk etmiş, henüz tahsili yapılmamış vergiler de terkin edilir. 

1. Başlıca Terkin Nedenleri

a. Vergi hataları dolayısıyla yapılan terkinler

Yükümlü aleyhine doğmuş olan vergi hatalarının düzeltilmesi halinde henüz tahakkuk 
etmemişse hatalı işlem düzeltilir; tahakkuk etmiş vergiler ise terkin edilir. Vergi aynı zamanda tahsil 
edilmiş ise terkin edilen vergi, yükümlüyü red ve iade edilir.

b.   Yargı organlarının kararına dayanan terkinler
 
Vergi yargı organlarının kararları uyarınca da tarh olunmuş veya tahakkuk etmiş vergiler 

terkin olunur. Bu yolla verginin terkin edilebilmesi için yargı organının verdiği kararın kesin nitelikte 
olması gerekir. 

c.   Vergi Usul Kanununum öngördüğü terkin nedenleri

Yangın, yer sarsıntısı, su basması, don, kuraklık…. ve benzeri doğal afetler sonucu 
malvarlıklarının en az üçte birini kaybeden yükümlülerin bu afetlerin zarar verdiği gelir 
kaynaklarıyla ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları zararla orantılı olmak üzere Maliye 
Bakanlığınca kısmen veya tamamen terkin olunur.( VUK. m. 115) 

Terkin edilecek vergiler, doğal afetlerin vuku bulduğu tarihten önce kapanmış olan vergi 
dönemine ait ve henüz ödenememiş bulunan vergilerdir; çünkü afetin doğduğu dönem içinde zaten 
zarar nedeniyle vergi matrahı ve vergi borcu doğmaz. Kapanmış döneme ait olsa bile doğal afetin 
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vukuundan önce ödenmek suretiyle ortadan kalkmış olan vergi de terkin edilemez. Ancak yükümlü 
kapanmış döneme ait vergiyi afetin vukuundan sonra ödemiş ise bunun terkinini isteyebilmelidir. 

Doğal afetler sonucu mahsullerinin en az üçte birini kaybetmiş yükümlüler için de, zararın 
doğduğu hasat ve devşirme zamanına rastlayan yıla ait olmak üzere afete uğrayan arazi için 
tahakkuk ettirilen arazi vergisi borçları ve vergi cezaları zararla orantılı olarak terkin olunur.  (VUK 
115) 

d.     Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun öngördüğü terkin nedenleri

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda da (m.105) doğal afetler nedeniyle 
yapılacak terkine ilişkin bir hükme bulunmaktadır. Bu maddenin hükmü Vergi Usul Kanununun 
kapsamına girmeyen kamu alacakları için düzenlenmiştir; terkin yetkisi Maliye Bakanlığına değil, 
Bakanlar Kuruluna verilmiştir.

Yine AATUHK’a göre, yapılan takip sonunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak 
giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan VUK kapsamına giren kamu alacaklarından 10,55 
TL’na kadar olanları kamu idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından terkin edilir. (m.106) 
Aynı düzenleme Vergi Usul Kanununda 21 TL sınırı ile “tahakkuktan vazgeçme” adı altında yer 
almaktadır. (VUK m. m. 115)

IX. VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER

A. Sürelerin Sınıflandırılması

1. Sürelerin Organik (süreleri koyan devlet organına göre) Sınıflandırılması

a. Yasal Süreler 
Vergi işlemlerinde süreler vergi yasası ile belli edilir. Yasal süreler, doğrudan doğruya 

yasadan ötürü işlemeye başlarlar. Sürelere uyulup uyulmadığı yargı organlarınca re’sen denetlenir. 
Kesin sürelerdir. Ancak yasada belirtilen nedenlerle uzatılabilir.

b. İdari Süreler
İdare tarafından belirlenen sürelerdir. Vergi yasaları, idareye bazen süreyi belirleme 

konusunda yetki vermiştir. İdari sürelerle ilgili genel hükme VUK 14. maddesinde yer verilmiştir. 
Buna göre  yasada açıkça yazılı olmayan durumlarda on beş günden aşağı olmamak koşuluyla bu 
süreyi tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder.

c. Yargısal Süreler
Vergi yargısı organı tarafından belirlenen sürelerdir. VUK’unun vergi hukukunda sürelerle 

ilgili genel hüküm koyan 14.maddesinde yalnız kanuni ve idari süreler belirtilmiştir. Ancak vergi 
yargısını da düzenleyen İYUK, vergi yargısı organları tarafından da sürelerin belirlenebileceği 
öngörülmüştür. 

2. Sürelerin Hukuki Niteliklerine(yaptırımı) Göre Sınıflandırılması

a. Hak Düşürücü Süreler
Bu süreler yasa ile belirlenen bir zaman noktasından itibaren işlemeye başlar ve yasa ile 

belirlenen bir anda sona ererler. Hak düşürücü sürelere uyulup uyulmadığı yargı organları 
tarafından re’sen denetlenir. Bu sürelere uyulmadığı takdirde, sürenin ilişkin bulunduğu hak sona 
erer ve bununla ilgili işlemleri yapma olanağı kalmaz. 

b. Vergi Ödevleri İle İlgili Süreler
Sürenin geçirilmesi halinde uygulanacak yaptırım her olay bakımından değişiklik gösterir. 

Örneğin, işi bırakanlar vergi dairesine bir ay içinde bildirmek zorundadırlar. Bu sürelerin hak 
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düşürücü sürelerden farkı zamanın geçmesiyle bir hakkın yitirilmesinin burada söz konusu 
olmamasıdır. 

c. Müsamaha Süreleri
Vergi ödevleri ile ilgili süreler ile hak düşürücü süreler arasında yer almaktadır. Vergi 

cezasını indirimli ödemesi için verilen süreler gibi… 

d. Zamanaşımı Süreleri
Vergi hukukunda zamanaşımı, vergi idaresinin vergi alacağını tahakkuk ettirme ve tahsil 

edebilme yetkisini kaldıran bir nedendir. 

B. Sürelerin Hesaplanması

VUK 18. maddesine göre: “
- Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter.
- Süre hafta ve ay olarak belli edilmişse başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün 

son saatinde biter. Sürenin bittiği ayda, başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa süre o ayın 
son gününün tatil saatinde biter.

- Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter.
- Resmi tatil günleri süreye dahildir. Şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa tatili 

takibeden ilk iş gününün tatil saatinde biter.”

VUK 170. maddesi yazılı bildirimlerin ve vergi beyannamelerinin taahhütlü olarak posta ile 
gönderilebileceğini belirtmekte ve bu bildirimlerin ve beyannamelerin postaya verildikleri tarihin 
geçerli olacağını hükme bağlamaktadır. 

C. Sürelerin Uzaması

1. Mücbir Sebep

a.Yasal Düzenleme

 VUK’da mücbir sebeplerin bulunması halinde, bu sebepler ortadan kalkıncaya kadar 
sürelerin işlemeyeceği ve tahakkuk zamanaşımının işlemeyen süreler kadar uzayacağı 
belirtilmiştir. Yasada mücbir sebebin bir tanımı yapılmamış, örnekler verişmiştir. Bu hükme göre, “ 
Mücbir sebepler: 1. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede 
ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; 2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, 
yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;  3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi 
gaybubetler;  4. Sahibinin iradesi dışında sebepler dolayısıyla defter ve vesikaların elden çıkmış 
bulunması gibi hallerdir.”  

b. Mücbir Sebeplerin niteliği ve mücbir sebep sayılan haller

  Mücbir sebep niteliğindeki olaylar deprem, sel, kasırga vb. doğal olaylar olabileceği gibi 
isyan, ihtilal, savaş, genel grev gibi insana bağlı olaylar da olabilir. Ayrıca mücbir sebep ile sürelerin 
geçirilmesi arasında bir nedensellik bağının da bulunması gerekir. Yasada mücbir sebep için 
belirtilen örnekler:

Ağır hastalık ve ağır kaza: Vergi yükümlüleri belirli süreler içinde yapmak zorunda oldukları 
bir kısım işlemleri, vergi ödevlerini bu süreçler içinde ağır kazaya uğramaları ya da ağır 
hastalanmaları nedeniyle yapamazlarsa, bu durum vergi hukukunda mücbir sebep sayılır. Ancak 
hastalığın, kazanın vergi işlemlerini ve ödevlerini yerine getirmeye engel olacak ölçüde ağır olması 
gerekir. Bu da doktor raporu ile kanıtlanabilir. 
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Afet halleri: Vergi yükümlüleri,  vergi ile ilgili işlemlerini ya da ödevlerini başlarına gelen bir 
afet nedeniyle süresi içinde yapamamışlarsa bu durum mücbir sebep sayılır. Afetlerin bir kısmı 
genel niteliktedir. Bir afetin, bu bölgede bulunan bütün vergi yükümlüleri bakımından mücbir sebep 
olarak kabul edilmesi doğru değildir. afetin tek tek bütün yükümlüleri hangi ölçüde etkilediği 
araştırılmalıdır. 

Mecburi gaybubet(zorunlu bulunamama) halleri: Vergi yükümlülüleri iradeleri dışında belli 
bir yerde bulunamamaları nedeniyle vergi ile ilgili ödevlerini ya da işlemlerini yerine 
getirememişlerse bu durum mücbir sebep sayılır. Örneğin bir vergi yükümlüsünün askere alınması 
veya tutuklanması beyanname verme ödevi bakımından mücbir sebeptir. Bu gibi hallerde vergi 
ödevlerinin veya işlemlerinin yapılabilmesi olanağı doğuncaya kadar süreler işlemez. Yükümlünün 
kendisine bir temsilci tayin etmesi halinde bu andan itibaren süreler başlar. 

Yükümlünün defter ve belgeleri üzerinde tasarruf edememesi hali: Vergi yükümlüleri vergi 
ile ilgili ödevlerini ya da işlemlerini idarece veya yargı organlarınca alınan tedbirler nedeniyle süresi 
içinde yerine getirememiş olabilirler. Vergi Usul Kanununda bu konu ile ilgili özel bir durum hükme 
bağlanmıştır. Buna göre defter ve belgelerini muhafaza altına alındığı tarihten beyanname verme 
tarihine kadar olan süre bir aydan azsa, yükümlünün beyanname verme süresi kendililiğinden bir 
ay uzar.

c. Mücbir sebebin geçerlilik alanı

Vergi hukukunda mücbir sebeplerin, sürelerin işlemesini durdurucu etkisi değişik hukuki 
niteliklerdeki bütün süreler bakımından geçerlidir. 

Vergi yükümlü ve sorumlulularının yakın akrabalarına yönelen mücbir sebepler vergi 
yükümlü ve sorumlulularının vergi ile ilgili ödev veya işlemlerinin süresi içinde yerine getirilmesini 
engellese bile, bu durum mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebeplerin yükümlünün vergi sorumlusu 
durumunda olan yasal temsilcilerine yönelmesi halinde sürelerin işlemesi durur.

d. Mücbir sebebin sonuçları

Mücbir sebebin meydana geldiği, vergi yükümlüleri ve sorumluları tarafından kanıtlandığı 
takdirde vergi işlemleri ve ödevleri ile ilgili süreler engel durum devam ettiği sürece durur. Bir olayın 
mücbir sebep olup olmadığını vergi idaresi takdir eder.

Mücbir sebebin sürelerin işlemesini durdurucu etkisinin bir sonucu olarak, mücbir sebep 
ortadan kalktıktan sonra yapılan işlemler ve ödevler zamanında yapılmış gibi geçerli sayılır.

2. Zor Durum

VUK 17. maddesine göre zor durumda olmaları nedeniyle vergi işlemleri ile ilgili ödevleri 
süresi içinde yerine getiremeyecek olanlara yasal sürenin bir katını, yasal sürenin bir aydan az 
olması halinde bir ayı geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca uygun bir süre verilebilir. Süre 
talebinde bulunanların yasal süre dolmadan idareye başvurmaları ve idarenin de gösterilen 
mazereti kabul etmesi gerekir. Ayrıca sürenin uzatılması halinde kamu alacağı tehlikeye 
girmemelidir.  Örneğin, annesinin ağır hastalanması yükümlü yönünde mücbir sebep sayılmasa da 
Maliye Bakanlığınca zor durum sayılabilecektir. 

3. Ölüm

VUK 16. maddesine göre, vergi yasalarında hüküm bulunmayan hallerde, ölüm dolayısıyla 
mirasçılara geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme, beyanname verme sürelerine 3 ay 
eklenir. Mirası red süresi ile uyum kurmak amacıyla kabul edilmiş bir hükümdür. 
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4. Özel durumlar

Örneğin,  VUK arama ile ilgili 144. maddesine göre arama sonucunda defter ve belgelerin 
alıkonduğu tarihten vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar olan süre bir aydan az ise 
beyanname verme süresi kendiliğinden bir ay uzar ve ek süre bu sürenin sonunda başlar. 

X. VERGİ İDARESİNİN BİLGİ EDİNME YOLLARI

1. Yoklama

Yoklama, vergi idaresinin yükümlüleri ve yükümlülükle ilgili maddi olayları, kayıtları ve 
konuları saptamaya yönelik araştırma işlemidir. Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye bildirilmez; 
yoklama her zaman yapılabilir. Yoklama sonucu tutanak niteliğindeki yoklama fişine geçilir; bu fiş 
ilgili kişiye imzalatılıp bir nüshası da ona verilir.

2. İnceleme

Bu işlem, beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla 
yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde yapılan derinlemesine bir araştırmadır. 

VUK’a göre incelemeye tabi olanlar, yasa ile öngörülen defter ve hesapları tutmak, evrak ve 
belgeleri muhafaza ve gerektiğinde ibraz etmek zorunda olan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kanun inceme yapmaya yetkili denetim elamanları olarak hesap uzmanları ve 
yardımcılarını, maliye müfettişleri ve yardımcılarını, gelirler kontrolörlerini, stajyer gelirler 
kontrolörlerini, ilin en büyük mal memurunu, vergi denetmenleri ve yardımcıları ile vergi dairesi 
müdürlerini saymıştır. 

İnceleme sonucunda gerektiğinde vergilendirme ile ilgili olaylar ve hesap durumları 
tutanakla saptanır; varsa ilgililerin itirazları da bu tutanağa geçirilir.  VUK 30. maddesine göre, 
inceleme elemanının raporunda belirtilen matrah farkı üzerinden, ayrıca takdir komisyonuna sevk 
etmeden, re’sen vergi tarh edilebilmektedir.

3. Arama

VUK’nunda düzenlenen arama, bir ihbar ya da inceleme sonucu vergi kaçırdığı yolunda 
kuvvetli belirtiler bulunan kişinin ve olayla ilgili bulunan üçüncü kişilerin nezdinde ve üzerlerinde 
vergi kaybı ve vergi suçuna ilişkin delillerin toplanması için yapılan bir araştırmadır. 

Arama yapmak için gerekli şartlar: İnceleme sonucu vergi kaçırdığına yönelik kuvvetli 
belirtiler olmalı, arama yapılmasına ihtiyaç olduğuna dair gerekçeli bir yazı yazılacak,  sulh hukuk 
mahkemesi hakimliğinden karar alınacak. Veya ihbar olacak. 

Arama için inceleme elamanının sulh yargıcından karar alması zorunludur. Kişinin üzeri 
olduğu gibi konutu ve işyerinin de arama kararı ve uygulaması kapsamına girdiği anlaşılmaktadır. 
Arama sonucunda el konulan defter ve belgeler en geç üç ay içinde incelenir. Haklı nedenler varsa 
sulh yargıcı bu süreyi uzatabilir. İnceleme ve arama sırasında denetim elemanınca belli vergi 
suçlarını oluşturan maddi unsurlar bulunduğu takdirde durum Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir.  

İhbar asılsızsa, ihbar edenin adı mükellefe bildirilir. 
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4. Bilgi Toplama

VUK 148. maddeye göre, “Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler, mükelleflerle 
muamelede bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya 
yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar.”   

Yasa, kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil olmak üzere kamu idare ve 
müesseselerine ayrıca devamlı olarak bilgi vermek ödevini yüklediği gibi, sulh yargıcı, icra, nüfus 
ve tapu memurları, konsoloslar, muhtarlar, banka, banker ve şirketler ile emanet kabul eden gerçek 
ve tüzel kişilere de ölüm olaylarını ve intikalleri belli sürelerde vergi dairesine bildirme zorunluluğu 
getirmektedir. 

Bilgi vermekten çekinme hakkına sahip olanlar yasada ayrıca belirtilmiştir. Buna göre, 
haberleşmenin gizliliği ilkesi gereği Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi, mesleklerinin icrası nedeniyle 
öğrenip açıklamama yükümü altında bulundukları meslek sırrı dolayısıyla doktor, avukat gibi bir 
kısım serbest meslek erbabı ve CMK’un 125.maddesi kapsamına giren durumlar için bilgi verme 
yükümü geçerli değildir. 

XI. VERGİ SUÇ VE CEZALARI

Vergi suç ve cezalarında yasallık ilkesi sert ve belirgin biçimde kendini gösterir. Kıyas 
yasağı da bu alanda daha açık bir anlam kazanır. 

Vergi Suç ve Cezalarının Çeşitleri

A. Mali Nitelikli Suçlar ve Cezalar

Vergi Usul Kanununun vergi suçu olarak düzenlediği bir kısım fiillerin yaptırımı sadece 
parasaldır;  yaptırımları idare tarafından saptanan ve uygulanan fiiller, vergi hukuku anlamında suç 
oluşturur. Bu gruba giren başlıca vergi suçları vergi ziyaı ve usulsüzlüktür. Bu suçların oluşmasında 
kast unsurunun aranmasına gerek yoktur. 

1. Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası 

Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine 
getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini 
veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. 

Vergi ziyaı suçunun cezası, kayba uğratılan verginin bir katıdır. Kayba uğratılan vergi borcu 
aslı da ayrıca failden alınacaktır. 

Tarh döneminden sonra ortaya çıkar. 

Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair 
suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet 
vermek de vergi ziyaı hükmündedir. 

2. Usulsüzlük Suçu ve Cezası

Usulsüzlük suçunda henüz bir vergi kaybı meydana gelmediği için “tehlike suçu”nun 
varlığından söz edilebilecektir; çünkü vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusu vergi yasalarının şekle 
ve usule ilişkin hükümlerine aykırı davranarak vergi kaybı için elverişli bir ortam yaratmaya 
çalışmaktadır.  Fiillerin ağırlığına göre usulsüzlük suçu ve cezası kanunda derecelendirilmiştir. 
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I. Derece Usulsüzlükler:

1. Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;
2. Tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;
3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan 
vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;
4. Defter kayıtlarının kayıt nizamına uygun tutulmamış olması, (Her incelemede inceleme tarihine 
kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır);
5. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;
6. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması 
(Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş 
sayılır.);
7. Diğer ücretler üzerinden alınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh 
ettirilmemiş olması; 

II. Derece Usulsüzlükler

1. İşe başlama dışındaki bildirimlerin zamanında yapılmamış olması, 
2. Vergi Karnesi sürelerinin 15 gün geçmiş olmasına rağmen alınmamış olması, 
3. Onayı zorunlu defterlerin onayının geç yapılmış olması,
4. Beyanname ve bildirimlerin şekil ve içerik bakımından uygun olmaması,
5. Bazı evrak ve belgelerin bulunmaması veya ibraz edilmemesi. 

Özel Usulsüzlükler

 Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine 
uyulmaması özel usulsüzlük halidir. 

1.Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek 
makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı 
meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine, 
her bir belge için 10.000.000 (200 TL) liradan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması 
gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel 
usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 5.000.000.000 (106.000 TL) lirayı geçemez.

2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk 
irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme 
zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, 
düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı 
olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 10.000 000 (200 TL) lira özel usulsüzlük 
cezası kesilir.

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit 
için 500.000.000 (10.600 TL) lirayı, bir takvim yılı içinde ise 5.000.000.000 (106.900 TL) lirayı 
aşamaz.

B. Ceza Hukuku Anlamında Suçlar ve Cezaları 

1. Kaçakçılık Suçları ve Cezaları
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Vergi Usul Kanununun, 359. maddesinde bir kısım vergi suçlarının ceza mahkemelerinde 
yargılanarak hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması hükme bağlanmıştır. Bu fiiller ana çizgileri 
ile söyle belirtilir:

a. Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak; gerçek olmayan veya işlemle 
ilgisiz adlara hesap açmak; hesap ve işlemleri vergi matrahını azaltacak şekilde başka defter, 
belge ve kayıt ortamlarına kaydetmek,

b. Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek; muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 
düzenlemek veya kullanmak, 

c. Defter kayıt ve belgeleri yok etmek; defter sayfaları yerine başka yaprak koymak; sahte 
belge asıl veya suret düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak,

d. Yetkisiz olarak belge basmak veya bu sahte belgeleri kullanmak. 

Yukarıda sayılan a ve b grubu için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis; c grubu için 3 yıldan 5 yıla kadar 
hapis, d grubu için ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. 

Kaçakçılık suçu ile vergi kaybına neden olunması durumunda, vergi ziyaı suçu için öngörülen mali 
cezanın üç katının uygulanacağı kanunda ayrıca öngörülmüş bulunmaktadır.

Tüzel kişiler bakımından hapis cezasını gerektiren bir suç işlendiği takdirde tüzel kişinin hürriyeti 
bağlayıcı cezaya çarptırılması olanağı bulunmadığından bu yaptırımın kanuni temsilcilere 
uygulanacağı öngörülmektedir. 

Kastın varlığı aranmaz, suç teşkil eden fiilin işlenmiş olması yeterlidir. 

2. Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu

Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar; Vergi mahkemeleri, bölge idare 
mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar; Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak 
edenler;  Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler görevleri dolayısıya yükümlünün ve yükümlü ile ilgili 
kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya 
mesleklerine ilişkin olarak öğrendikleri sırları ya da gizli kalması gereken diğer hususları ifşa 
edemezler; kendilerinin ve üçüncü kişilerin yararlarına kullanamazlar. Söz konusu yasak bu 
kimseler görevlerinden ayrılsalar da devam eder. 

VUK 5. maddesine göre, Maliye Bakanlığının beyan edilen matrahların yanı sıra kesinleşen 
vergi ve cezalarını açıklaması; Kamu görevlilerince yürütülen adli ve idari soruşturmalar nedeniyle 
vergi idaresinden talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesi; İnceleme raporu ile sahte veya yanıltıcı 
belge düzenledikleri belirlenen kişilerin kendi mesleki kuruluşları ile TÜRMOB’a ve alt kuruluşlarına 
bildirilmesi vergi mahremiyeti ilkesine yasa ile getirilmiş istisnalardır. Bununla beraber açıklanan bu 
bilgiler ele alınarak yükümlülerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez.

Vergi Suç ve Cezalarına İlişkin Genel Kurallar

A. İştirak
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Ceza hukukunda iştirak bir kişi tarafından işlenebilecek bir suçun birden çok kişi tarafından 
işbirliği halinde işlenmesidir. Bu suçun yasal tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden 
her biri fail olarak sorumlu olur. Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi de işlenen suçun cezası ile 
cezalandırılır.  Vergi kaçakçılığı suçlarının işlenmesine iştirak eden suç ortaklarının bu suçların 
işlenmesinde maddi menfaatinin bulunmaması halinde Ceza Kanununun suça iştirak hükümlerine 
göre hakkında verilecek cezanın yarısı indirilir. 

B. Tekerrür

Tekerrür daha önce suç işleyen ve cezası kesinleşen bir kimsenin belirli süre içinde yeniden 
suç işlemesi halinde cezasının arttırılması sonucunu doğuran bir nedendir.

Vergi ziyaı veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası da kesinleşen bir kimse 
cezasının kesinleştiği tarihi izleyen yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında 5, usulsüzlükte 2 
yıl içinde tekrar işlerse vergi ziyaı cezası yüzde 50, usulsüzlük cezası yüzde 25 oranında arttırılır. 
Tekerrür süresi, önceki cezanın kesinleştiği tarihi izleyen yılın başından itibaren işlemeye 
başlayacağı kabul edilmiştir. 

C. Birleşme

Vergi ziyaında cezayı gerektiren tek bir fiil ile başka neviden birkaç vergi kayba uğratılmış 
olursa her vergi bakımından ayrı ayrı ceza kesilir. Örneğin, tek bir fiil ile hem KDV’de hem de 
ÖTV’de kayba uğratılmışsa her vergi için ayrı ayrı ceza kesilir.

Cezayı gerektiren bir fiil ile vergi ziyaı ve usulsüzlük birlikte işlenmiş olursa bunlara ilişkin 
cezalardan sadece miktar itibariyle en ağırı kesilir. Usulsüzlük cezası kesilen bir fiil ile vergi 
kaybına da neden olunduğu sonradan anlaşıldığı takdirde, daha önce usulsüzlük cezası kesilmiş 
olması, bu cezanın kayba uğratılan vergiden dolayı kesilmesi gereken vergi ziyaı cezası ile 
karşılaştırılmasına ve noksan kesilen cezanın tamamlanmasına engel olmaz.

VUK 337. maddesine göre, ayrı ayrı işlenmiş olan vergi ziyaı suçu veya usulsüzlüklerden 
dolayı ayrı ayrı ceza kesilir. Görüldüğü gibi fiil ayrılığı durumunda cezalarda birleşme söz konusu 
olmamaktadır.  Vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları ile kaçakçılık cezaları  birleştirilemez. 

 Vergi Suçluluğunun ve Vergi Cezalarının Kalkması veya Cezada İndirim Yapılması

1. Yanılma

Yetkili makamlardan yazı ile alacakları izahat çerçevesinde hareket eden yükümlülerin bu 
hareketleri cezayı gerektirse dahi ceza kesilmez.

2. Mücbir Sebep

VUK 373. maddesi, mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde, bu durumun kanıtlanması 
koşuluyla vergi cezası kesilemeyeceğini hükme bağlamıştır.

3. Pişmanlık ve Islah

Yükümlüler beyana dayanan vergilerde, işlemiş oldukları ve vergi kaybı sonucunu doğuran 
suçlardan pişmanlık duymaları halinde belli koşullar altında suçluluktan kurtulabilirler. Bunun için 
yükümlülülerin vergi ziyaı suçlarını yetkili mercilere kendiliğinden dilekçeyle haber vermeleri 
gerekmektedir.

Pişmanlık ve ıslah hükmünden yararlanabilmeleri için bir kısım ek koşulların varlığı da 
aranmaktadır. Bu koşullar: 

-  Yükümlünün durumu bildirmesinden önce bir ihbar yapılmamış olmalıdır.
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- Yükümlünün haber verme dilekçesinden önce yükümlü nezdinde bir vergi incelemesi 
başlamamış veya olay takdir komisyonuna intikal ettirilmemiş, kaçakçılık fiilinin işlendiği tespit 
edilmemiş olmalıdır. 

- Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten 
başlayarak on beş gün içinde verilmesi gerekir.

- Eksik veya yanlış yapılan beyan yükümlünün durumu haber verme tarihinden itibaren on 
beş gün içinde tamamlanmalı  veya düzeltilmelidir.

- Yükümlü tarafından haber verilen ve ödemesi süresi geçmiş olan vergiler, ödemenin 
geciktiği her ay ve kesri için kanunda gecikme zammına ilişkin olarak öngörülen oranda bir zamla 
birlikte haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde ödenmelidir. 

Sayılan koşullara uygun olarak bildirilen kaçakçılık suçları için pişmanlık hükümleri 
işletilebileceği gibi, iştirak halinde suçluluk sıfatı da kalkar. 

4. Vergi Cezalarında İndirim

VUK 376. maddeye göre, yükümlü veya sorumlu vergi mahkemesinde dava açma süresi 
içinde vergi dairesine başvurarak re’sen, ikmalen veya idarece tarh edilen vergi veya farkını ve 
indirimden arta kalan vergi cezalarını vadesinde veya teminat göstererek vadenin bitmesinden 
itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse; vergi ziyaı cezasında birinci defa yarısı, daha sonra 
kesilenlerde üçte biri; usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında üçte biri indirilir. 
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