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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 539)

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanununun Ek 1 �nc� maddes�nde yer alan yetk�ye

�st�naden uzlaşma kom�syonlarının uzlaşma konusu yapab�lecekler� verg�lerle bunlara �l�şk�n verg� z�yaı, usulsüzlük ve
özel usulsüzlük cezalarının m�ktarlarını bel�rlemek bu Tebl�ğ�n amaç ve kapsamını teşk�l etmekted�r.

Yasal mevzuat ve dayanak
MADDE 2- (1) 213 sayılı Verg� Usul Kanununun;
- Ek 1 �nc� maddes�nde; “Mükellef tarafından, �kmalen, re'sen veya �darece tarh ed�len verg�lerle bunlara

�l�şk�n verg� z�yaı cezaları �le 5.000 Türk l�rasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının (359 uncu maddede
yazılı f��llerle verg� z�yaına sebeb�yet ver�lmes� hal�nde tarh ed�len verg� ve kes�len ceza �le bu f��llere �şt�rak edenlere
kes�len ceza ve 370 �nc� madden�n (b) fıkrası kapsamında kend�ler�ne ön tesp�te �l�şk�n yazı tebl�ğ ed�len mükelleflere
mezkur maddeye göre kes�len ceza har�ç) tahakkuk edecek m�ktarları konusunda, verg� z�yaına sebeb�yet ver�lmes�n�n
kanun hükümler�ne yeter�nce nüfuz edememekten ya da 369 uncu maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya
bu Kanunun 116, 117 ve 118 �nc� maddeler�nde yazılı verg� hataları �le bunun dışında her türlü madd� hata
bulunduğunun veya yargı kararları �le �daren�n �ht�laf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun �ler� sürülmes�
durumunda, �dare bu bölümde yer alan hükümler çerçeves�nde mükellefler �le uzlaşab�l�r. Uzlaşma konusu verg�n�n
matrah farkları �t�bar�yle bölüneb�ld�ğ� durumlarda uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne �sabet eden
verg� kısmı �ç�n de yapılab�l�r. Uzlaşmaya konu ed�leb�lecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tesp�t�nde
cezayı gerekt�ren f��l bazında kes�lecek toplam ceza tutarı d�kkate alınır ve 5.000 Türk l�rasını aşmayan usulsüzlük ve
özel usulsüzlük cezaları �ç�n Kanunun 376 ncı maddes�ndek� �nd�r�m oranı %50 artırımlı olarak uygulanır…

Sürekl�, geç�c� ve merkez� uzlaşma kom�syonlarının teşk�l�, uzlaşmaya müracaat etmeye yetk�l� olanların
bel�rlenmes�, uzlaşmanın şekl�, uzlaşmaya konu ed�leb�lecek verg�, res�m ve harçların bel�rlenmes�, uzlaşma
kom�syonlarının yetk�ler�, uzlaşmanın yapılmasına �l�şk�n usul ve esaslar Mal�ye Bakanlığınca çıkarılacak b�r
yönetmel�kle düzenlen�r…”,

- Mükerrer 414 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrasında; “Bu Kanunda yer alan maktu hadler �le asgar� ve azam�
m�ktarları bel�rt�lm�ş olan para �le ödenecek ceza m�ktarları, her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak bu Kanun uyarınca
bel�rlenen yen�den değerleme oranında artırılmak suret�yle uygulanır. Bu şek�lde hesaplanan maktu had ve m�ktarların
yüzde beş�n� aşmayan kes�rler d�kkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tesp�t ed�len had ve m�ktarları yarısına
kadar artırmaya veya �nd�rmeye, n�sp� hadler� �se �k� katına kadar artırmaya veya yarısına kadar �nd�rmeye veya tekrar
kanun� sev�yes�ne get�rmeye yetk�l�d�r.”

hükümler� yer almaktadır.
Uzlaşma kom�syonlarının tarh ed�len verg� ve kes�len verg� z�yaı cezalarına �l�şk�n yetk�s� ve yetk�l�

uzlaşma kom�syonlarının tesp�t�
MADDE 3- (1) Uzlaşma kom�syonlarının uzlaşma konusu yapab�lecekler� verg� m�ktarına �l�şk�n yetk� sınırı

bu Tebl�ğ ek�nde yer alan l�stede (Ek 1) bel�rlenm�şt�r.
(2) Verg� da�res�/malmüdürlüğü uzlaşma kom�syonlarının yetk�s�n� aşan uzlaşma talepler� �lg�l� verg� da�res�

başkanlığı/defterdarlık uzlaşma kom�syonunca, bunların yetk�s�n� aşan uzlaşma talepler� �se sırasıyla Verg� Da�reler�
Koord�nasyon Uzlaşma Kom�syonu veya Merkez� Uzlaşma Kom�syonunca �ncelen�p sonuçlandırılacaktır.

(3) Uzlaşma görüşmes�n�n yapılacağı yetk�l� kom�syon, verg�/ceza �hbarnames�ndek� tarh ed�len verg�
m�ktarına göre bel�rlenecekt�r. Aynı yıl veya muhtel�f yıllar �ç�n b�rden fazla tarh�yatın yapıldığı durumlarda yetk�l�
kom�syon en yüksek verg� m�ktarını �çeren verg�/ceza �hbarnames�ne göre bel�rlenecekt�r. Uzlaşmada b�rl�ğ�n
sağlanması bakımından d�ğer �hbarnameler�n de en yüksek verg� m�ktarını �çeren �hbarname �ç�n bel�rlenen yetk�l�
uzlaşma kom�syonunda �ncelenmes� gerekmekted�r.

(4) Kanun� süres�nden sonra ver�len beyannameler �le 213 sayılı Kanunun 371 �nc� maddes�ne göre p�şmanlık
talepl� olarak kabul ed�len ancak şartların �hlal� neden�yle kanun� süres�nden sonra ver�len beyanname olarak �şleme
tab� tutulan beyannameler üzer�nden tahakkuk f�ş� �le tahakkuk ett�r�len verg�lere �l�şk�n kes�len verg� z�yaı cezaları
�ç�n uzlaşma başvurusunda bulunulan hallerde �se cezanın hesaplanmasına esas teşk�l eden verg� m�ktarı d�kkate
alınarak yetk�l� uzlaşma kom�syonu bel�rlenecekt�r. Verg� m�ktarı hang� uzlaşma kom�syonunun yetk�s� �çer�s�nde
kalıyor �se verg� z�yaı cezası �ç�n yapılan uzlaşma talepler� de bu kom�syonda görüşülecekt�r.

Yukarıdak� şek�lde kes�len verg� z�yaı cezalarının b�rden fazla olması hal�nde �se yetk�, cezanın
hesaplanmasına esas teşk�l eden en yüksek verg� m�ktarını �çeren verg�/ceza �hbarnames�ne göre bel�rlenerek
uzlaşmada b�rl�ğ�n sağlanması bakımından d�ğer �hbarnamelerle b�rl�kte yetk�l� uzlaşma kom�syonunda görüşülecekt�r.
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Uzlaşma kom�syonlarının usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına �l�şk�n yetk�s� ve yetk�l� uzlaşma
kom�syonlarının tesp�t�

MADDE 4- (1) Uzlaşma kom�syonlarının uzlaşma konusu yapab�lecekler� usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalarına �l�şk�n yetk� sınırı bu Tebl�ğ ek�nde yer alan l�stede (Ek 2) bel�rlenm�şt�r.

(2) Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları �ç�n yapılan ve verg� da�res�/malmüdürlüğü uzlaşma
kom�syonlarının yetk�s�n� aşan uzlaşma talepler� �lg�l� verg� da�res� başkanlığı/defterdarlık uzlaşma kom�syonunca,
bunların yetk�s�n� aşan uzlaşma talepler� �se sırasıyla Verg� Da�reler� Koord�nasyon Uzlaşma Kom�syonu veya Merkez�
Uzlaşma Kom�syonunca �ncelen�p sonuçlandırılacaktır.

(3) Uzlaşma kapsamına alınan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tutarı, 213 sayılı Kanunun mükerrer
414 üncü maddes� uyarınca, her yıl b�r öncek� yıla �l�şk�n olarak Verg� Usul Kanununun mükerrer 298 �nc� maddes�ne
göre tesp�t ed�len yen�den değerleme oranında artırılmak suret�yle bel�rlenecek olup bel�rlenen tutarlar Haz�ne ve
Mal�ye Bakanlığınca Resmî Gazete’de �lan ed�lecekt�r. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının uzlaşma kapsamına
g�r�p g�rmed�ğ�n�n tesp�t�nde verg�/ceza �hbarnames�n�n tebl�ğ tar�h�nde geçerl� olan 213 sayılı Kanunun Ek 1 �nc�
maddes�ndek� 5.000 Türk l�ralık (1/1/2022'den �t�baren 6.800 Türk l�rası) tutarın mezkur Kanunun 414 üncü maddes�
gereğ�nce artırılmış bulunduğu tutar d�kkate alınacaktır.

(4) Aynı yıl veya muhtel�f yıllar �ç�n hem verg� tarh�yatının yapıldığı hem usulsüzlük veya özel usulsüzlük
cezalarının kes�ld�ğ� durumlarda uzlaşma görüşmes�n�n yapılacağı kom�syon tarh ed�len verg� m�ktarına göre
bel�rlenecekt�r. Uzlaşmada b�rl�ğ�n sağlanması bakımından d�ğer verg�/ceza �hbarnameler�n�n de en yüksek verg�
m�ktarını (tarh�yatı) �çeren verg�/ceza �hbarnames� �ç�n bel�rlenen yetk�l� uzlaşma kom�syonunda �ncelenmes�
gerekmekted�r.

(5)  Verg� tarh ed�lmeks�z�n aynı yıl veya muhtel�f yıllar �ç�n b�rden fazla usulsüzlük veya özel usulsüzlük
cezalarının kes�lmes� durumunda, yetk�l� kom�syon en yüksek ceza m�ktarını �çeren verg�/ceza �hbarnames�ne göre
bel�rlenecekt�r. Uzlaşmada b�rl�ğ�n sağlanması bakımından d�ğer �hbarnameler�n de en yüksek ceza m�ktarını �çeren
�hbarname �ç�n bel�rlenen yetk�l� uzlaşma kom�syonunda �ncelenmes� gerekmekted�r.

(6) Aynı yıl veya muhtel�f yıllar �ç�n usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarıyla b�rl�kte, kanun� süres�nden
sonra ver�len beyannameler �le 213 sayılı Kanunun 371 �nc� maddes�ne göre p�şmanlık talepl� olarak kabul ed�len
ancak şartların �hlal� neden�yle kanun� süres�nden sonra ver�len beyanname olarak �şleme tab� tutulan beyannameler
üzer�nden tahakkuk f�ş� �le tahakkuk ett�r�len verg�lere �l�şk�n kes�len verg� z�yaı cezaları �ç�n uzlaşma başvurusunda
bulunulan hallerde �se yetk�l� uzlaşma kom�syonunun tesp�t� �ç�n cezanın hesaplanmasına esas teşk�l eden verg�
m�ktarı d�kkate alınacak ve verg� m�ktarı hang� uzlaşma kom�syonunun yetk�s�nde kalıyor �se kes�len ceza/cezalar �ç�n
yapılan talepler de uzlaşmada b�rl�ğ�n sağlanması bakımından aynı kom�syonda görüşülecekt�r.

Tebl�ğ�n yayımı tar�h�nden önce uzlaşma kom�syonlarına �nt�kal etm�ş uzlaşma talepler�n�n durumu
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n yayımı tar�h�ne kadar uzlaşma günü tay�n ed�lmem�ş uzlaşma talepler�

hakkında da bu Tebl�ğ hükümler� uygulanacaktır. Ancak uzlaşma günü tay�n ed�lm�ş olup çeş�tl� nedenlerle uzlaşma
günü ertelenm�ş olan mükellefler�n uzlaşma talepler� �se uzlaşmayı erteleyen kom�syon tarafından sonuçlandırılacaktır.

Yürürlük
MADDE 5- (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 6- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 540)

MADDE 1- 24/12/2015 tar�hl� ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ�
(Sıra No: 459)’n�n “4.2. Kapsamda Olmayan Tahs�lat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (ğ) bend�nden sonra gelmek
üzere aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“h) Tevs�k zorunluluğu kapsamında olanların tevs�k zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya
Türk�ye muk�m� olmayan gerçek k�ş�lerle yapacakları �şlemlere �l�şk�n tahs�lat ve ödemeler�n (şu kadar k�,
düzenlenecek faturalara söz konusu k�ş�ler�n pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nak�t tahs�l ed�len
tutarların, tevs�k zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahs�latı tak�p eden �lk �ş günü sonuna kadar aracı f�nansal
kurumlarca düzenlenen belgelerle tevs�k�n�n sağlanması zorunludur.),”

MADDE 2- Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 3- Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.
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