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PÜR BAĞIMSIZ DENETİM   

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

 

         09.12.2019 

            Sirküler, 2019/32 

Sayın Meslektaşımız;  

 

Konu : 7194 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler Hak. 

 

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Yayımlanan 7194 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler özetle şöyledir: 

 

1) İzaha Davette Beyan ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır:  

Vergi Usul Kanunu 370’nci maddesinde yapılan değişiklikle,  izaha davet edilenlerin izahta 

bulunma süreleri ile beyanname verme ve ödeme süreleri 15 günden 30 güne çıkarılmıştır. 

Ayrıca,  kullanılan sahte veya  muhteviyatı  itibarıyla  yanıltıcı  belge  tutarı,  bir takvim yılında 

100 bin TL’yi geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet 

alışlarının %5'ini aşmayan mükelleflere maddede yer alan şartlar dahilinde ziyaa uğratılan 

vergi üzerinden %20 oranında vergi ziyaı cezası kesilecektir. Ayrıca söz konusu vergi ziyaı 

cezası uzlaşma kapsamı dışında tutulmuştur. 

 

Düzenleme, 1/1/2020 Tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

 

2) Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı Maddesinde (Vergi Cezalarında İndirim) Değişiklik 

Yapılmıştır:  Yapılan değişiklikle, vergi ziyaı cezalarında ilk defa işlenip işlenmediğine 

bakılmaksızın indirim oranı %50 olarak belirlenmiştir. Ayrıca  uzlaşmanın vaki olması halinde 

ödenecek vergi ziyaı cezası için maddede yer alan şartlar dahilinde %25 oranında indirimden 

yararlanılmasına imkan sağlanmaktadır. Bu hüküm ihtilafların dava yoluna gitmeden uzlaşma ile 

sonuçlanmasını teşvik etmektedir. 

(Önceki düzenlemede vergi ziyaı cezalarında ilk defa işlenmesinde üçte biri kadar indirim 

yapılıyordu. Uzlaşılan vergi ziyaı cezalarında indirim uygulanmamaktaydı)  

 

Düzenleme, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
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3) Mükellefiyet Kaydının Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkini:  

Vergi Usul Kanunu’na eklenen 160/A maddesine göre; esas itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından mükellefiyet süresi, aktif ve öz sermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, çalışan 

sayısı, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği gibi unsurlar çerçevesinde 

yapılan risk analiz çalışmaları neticesinde elde edilen sonuçların sahte ve muhteviyatı itibariyle 

yanıltıcı belge ile mücadelede etkin olarak kullanılması sağlanmıştır. 

 

Bunu teminen de maddeyle, söz konusu analiz neticesinde sahte belge düzenleme yüksek riski 

bulunduğu değerlendirilen mükellefler hakkında tesis edilmesi öngörülen işlemler (incelemeye 

sevk, mükellefiyet kayıtlarının terkini, mükellefiyetlerinin devamını isteyenlerden teminat 

istenmesi, söz konusu mükellefler ile bunlarla maddede öngörülen çerçevede ilişkili olanlardan 

yine maddede öngörülen durumlarda teminat istenmesi, teminatların iadesi gibi) ve bu işlemlere 

ilişkin süreçler hakkında düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Ayrıca maddede, mükellefiyeti terkin edilenlerin ve bunlarla VUK 153/A maddesinin birinci ve 

ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde ilişkili olan kişilerin düzenlemek zorunda oldukları fatura veya 

fatura yerine geçen belgelerden Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenenlerin, elektronik olarak 

düzenlenmesi zorunluluğuna, bu kapsamda elektronik belge düzenleme yükümlülüğü getirilen 

mükelleflere ilişkin bilgilerin duyurulmasına ilişkin düzenlemelere de yapılmıştır. 

 

Düzenleme, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

 

 

4) Yeni Bir Müessese Olarak “Kanun Yolundan Vazgeçme” Uygulaması Getirilmiştir:  

VUK’un mülga 379 uncu maddesi "Kanun Yolundan Vazgeçme" başlığıyla yeniden düzenlenerek 

yeni bir müessese getirilmiştir. Bu kapsamda, yargılama aşamasında mükelleflerin istinaf veya 

temyiz yolundan vazgeçmeleri halinde verilen karara göre, dava konusu edilen verginin bir 

kısmı ve/veya cezanın bir kısmı ya da tamamından vazgeçilmesi ve idarece de ihtilafların 

sürdürülmemesi yönünde düzenleme yapılmaktadır. Bu şekilde tahakkuk eden vergi ve 

cezaların vadesi geçirilmeksizin gecikme faiziyle birlikte ödenmesi halinde ayrıca indirim 

yapılacaktır. 

Bu düzenlemeye göre, vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi 

mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen 

temyiz yolu açık kararlarda (Danıştay'ın bozma kararı üzerine kararlar hariç) ; 
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a)  Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi 

tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i, 
 

b)  Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak 

nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan 

tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i, 

 

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi 

ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi 

dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla 

başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk edecektir. 

 

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmelidir. Bu 

maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme 

faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 

oranında indirim yapılacaktır. 

 

Düzenleme, 1/1/2020 Tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

 

7194 sayılı Kanun’un yayımlandığı Resmi Gazete’ye aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm 

 

           Saygılarımızla, 

                                                                                                         PÜR BAĞIMSIZ DENETİM  
           YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.   

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm

