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SİRKÜLER (2017’52) 

 

 

Konu: Vergi Usul Kanunu’nun 371’nci Maddesine Göre Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerin 

İncelemeye ve Takdire Sevk Edilmeyecekleri  Hk. 

 

 

Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet sitesinde, 12.09.2017 tarihli Vergi Usul Kanunu 

Sirküleri /93 ye almaktadır. Bu sirkülerde; 

 

Vergi Usul Kanununun; 

 

“Pişmanlık ve Islah” başlıklı 371’nci maddesinde, 

 

“Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların 

işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden 

dilekçe ile haber vermesi halinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla vergi ziyaı cezası 

kesilmez.  

 

1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından her hangi resmi bir makama 

dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda 

bulunulmamış olması (Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şart’tır.) 

 

2. Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir vergi 

incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık 

suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması. 

 

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten 

başlayarak onbeş gün içinde tevdi olunması. 

 

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak 

onbeş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi. 

 

5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve 

kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı 

oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak onbeş gün içinde ödenmesi. 

 

Bu madde hükümleri, emlak vergisi ile ilgili olarak uygulanmaz.” 

 

 

 

 

 

 

 

Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9     34430 Beyoğlu -  İSTANBUL – TÜRKİYE 

Tel: +90 (212) 293 04 06 (3 hat)    Fax: +90 (212) 293 20 79        E-mail: turkerler@turkerler.com.tr 

http://www.gib.gov.tr/


Vergi Usul Kanunun Vergi İncelemeleri Maksat başlıklı 134’ncü maddesi ile takip eden incelemeyle 

ilgili maddelerindeki amaç, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve 

sağlamak olduğu yönünde düzenlenmiştir.  

 

Pişmanlık müessesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunda önemli bir işleve sahip olduğu gibi, 

idare ile mükellef arasında doğabilecek uyuşmazlıkları azaltmakta, idarenin kaynaklarını ve zamanını 

daha etkin olarak kullanmasına katkı sağlamaktadır. 

 

Haklarında, başka bir sebep bulunmadığı müddetçe, pişmanlıkla beyanname veren mükelleflerin, bu 

şekilde tevdi ettikleri beyannameleri dolayısıyla vergi incelemesine veya takdire sevk edilmeyecekleri 

yönünde açıklama yer almaktadır. 

 

Söz konusu sirkülerin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilirsiniz. 

 

http://www.gib.gov.tr/node/123905  

 
 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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