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S İ R K Ü L E R 
Sayı : 2020 – 017                                                                                                                         İstanbul, 28.02.2020 
 

KONU: Vergi Usul Kanunu kapsamında “KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME” uygulamasının usul ve esasları 
belirlendi. 

  

Mükellef ile idare arasındaki vergi ihtilaflarının süratle çözümlenebilmesi ve yargı mercilerinin iş 
yükünün azaltılması amacıyla 7194 sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’na “Kanun yolundan vazgeçme” 
başlıklı 379. madde eklenmiş, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti. 
 
Buna göre, özetle; vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya 
temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde, İdarece de ihtilaflar 
sürdürülmeyecek, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk 
edecektir. Bu şekilde tahakkuk eden vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin gecikme faiziyle 
süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca indirim uygulanacaktır. 

 
Sayın Mükellefimiz, 

Vergi Usul Kanunu’nun mülga 379. maddesi, mükellef ile idare arasındaki vergi ihtilaflarının süratle 
çözümlenebilmesi ve yargı mercilerinin iş yükünün azaltılması amacıyla “Kanun yolundan vazgeçme” 
başlığıyla yeniden düzenlenmiş ve 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti. 

Buna göre vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesi veya bölge idare 
mahkemesince verilen istinaf/temyiz yolu açık kararlarda, mükellef tarafından dava konusu vergiler ile 
vergi cezalarının tümü için istinaf ve temyiz yolundan vazgeçilmesi halinde, vergi aslı ve cezalardan çeşitli 
indirimler yapılarak aşağıdaki tutarların ödenmesi suretiyle ihtilaflar sonlandırılacaktır. 

 Kaldırılan vergi tutarının yüzde 60'ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi 
tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının yüzde 75'i, 

 Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359. maddede yazılı fiillere (kaçakçılık) 
iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalan ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan 
tutarının yüzde 25'i ve tasdik edilen tutarının yüzde 75'i. 

Ancak bu hükümden yararlanabilmek için mükelleflerin vazgeçme dilekçelerini, istinaf ve temyiz yoluna 
başvuru süresi içinde ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Danıştay'ın bozma karan üzerine 
verilen kararlar madde kapsamına girmemektedir. 

Ayrıca tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezaları, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte 1 aylık sürede 
ödenirse, vergi ve ceza tutarının yüzde 20’si tahsil edilmeyecektir. Tasdik edilerek tahakkuk eden vergi 
tutarı için ise bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

20 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 517 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’yle, 
yukarıda özetlenen söz konusu hükme ilişkin açıklamalar yapılmış, uygulamaya yönelik usul ve esaslar 
belirlenmiştir. 517 sıra numaralı Tebliğ, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 20.02.2020 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 
 

https://www.gib.gov.tr/node/142984
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Saygılarımızla,   

 
 
 
 
        MEGA GLOBAL GRUP 
 Uluslararası Bağımsız Denetim 

 Yeminli Mali Müşavirlik 

 Mali Müşavirlik 

  

 


