
                                                        

1 
 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM   

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

 

    

21.02.2020  

  Sirküler, 2020/08 

 Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu : Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesi Hakkında Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 

Yayımlandı. 
 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 379 uncu maddesinde düzenlenen “Kanun Yolundan 

Vazgeçme” müessesesinin uygulamasına yönelik Vergi Usul Kanunu 517 Sıra No’lu Genel Tebliği 

20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
 

Tebliğ düzenlemeleri kısaca aşağıdaki gibidir; 
 

1. Kanun Yolundan Vazgeçme Kapsamındaki Kararlar: 

Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf 

yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar (Danıştayın bozma 

kararı üzerine verilen kararlar hariç) kanun yolundan vazgeçme kapsamındadır.  

Dolayısıyla bir yargı kararının kanun yolundan vazgeçme kapsamında olması için; 

- Vergi/ceza ihbarnamesine süresinde açılan dava sonucu verilen karar olması, 

- Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen 

karara karşı temyiz yolunun açık olması, 

- Kararın Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilmemiş olması 

şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir. 

 

2. Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinden Yararlanmak İçin Gerekli Şartlar: 

- Bu müessese kapsamında olan yargı kararının mahkemece mükellefe tebliği üzerine, 

mükellef için geçerli olan istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun yolundan 

vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin dava konusu edilen vergi/ceza ihbarnamesini düzenleyen 

vergi dairesine verilmesi, 

- Kanun yolunun kullanılmasından vazgeçilen kararın mükellefe tebliğ edildiği tarihi 

gösteren belge (mahkemeden alınan belge, tebliğ tarihini gösteren tebligata ilişkin belge 

vs.) ile birlikte verilen karar örneğinin bu dilekçeye eklenmesi, 

- Verilen dilekçede dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan 

vazgeçildiğinin beyan edilmesi, 

  Gerekmektedir. 
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Dava konusu edilen vergi ve/veya cezaların bir kısmı için veya birden fazla ihbarnamenin 

tek davaya konu olması durumunda ihbarnamelerin biri ya da bir kısmı için başvuru yapılmış olması 

durumunda söz konusu madde hükmünün uygulanması mümkün bulunmamaktadır 

 

3. Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesi Kapsamında Olmayan Kararlar: 

- Vergi/ceza ihbarnamesine süresinde dava açılmaması nedeniyle davanın süre aşımı nedeniyle 

reddi yönünde verilen, 

-  Davanın ehliyet yönünden reddi şeklinde verilen, 

- İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın 

reddi yönünde verilen, 

- Vergi mahkemesince verilip istinaf yolu açık olmayan kesin nitelikli, 

- Bölge idare mahkemesince verilip temyiz yolu açık olmayan kesin nitelikli, 

- Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen, 

- Vergi/ceza ihbarnamesine karşı açılmamış olan davalarda verilen, 

- Beyanname verilmesi üzerine tahakkuk fişi esasına göre yapılan tarhiyatlara açılan davalarda 

verilen, 

- 213 sayılı Kanun kapsamında yapılan şikâyet yoluyla müracaatın reddi üzerine açılan davalarda 

verilen, 

- Ödeme emrinin tebliği, haciz gibi takip ve tahsilât işlemlerine karşı açılan davalarda verilen 

kararlar ile buna benzer kararlar. 

 

4. Kanun Yolundan Vazgeçme Durumunda Tahakkuk Edecek Vergi ve/veya Cezalar: 

Kanun yolundan vazgeçilmesi halinde, tahakkuk edecek vergi ve/veya 

cezaların hesaplanmasında istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararı dikkate 

alınacaktır.  Örneğin, vergi mahkemesince verilen karara karşı bölge idare mahkemesine istinaf 

başvurusunda bulunulmuş ve bunun üzerine bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık 

olan karara karşı kanun yolundan vazgeçilmiş olması halinde, kaldırılan ve/veya tasdik edilen vergi 

ve/veya ceza tutarı üzerinden tahakkuk edecek vergi ve cezaların hesaplanmasında,vergi 

mahkemesince verilen karar değil bölge idare mahkemesince verilen karar esas alınacaktır.  

 

Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde, istinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararına göre; 
 

 Konusu sadece vergi olan davalarda, bu verginin kaldırılması durumunda verginin %60’ı 

tahakkuk edecek, verginin kalan %40’ı terkin edilecek, bu verginin tasdik edilmesi durumunda 

ise verginin tamamı tahakkuk edecek, 



                                                        

3 
 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM   

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

 

 Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının kaldırılması durumunda, verginin %60’ı tahakkuk 

edecek, verginin kalan %40’ı ve vergi ziyaı cezasının tamamı terkin edilecek, 

 Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının tasdik edilmesi durumunda, verginin tamamı ve 

vergi ziyaı cezasının %75’i tahakkuk edecek, vergi ziyaı cezasının kalan %25’i terkin 

edilecek, 

 Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 213 sayılı Kanunun 359 uncu 

maddesinde yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezalarının kaldırılması durumunda, bu cezaların %25’i tahakkuk edecek, kalan 

%75’i terkin edilecek, bu kapsamdaki cezaların tasdik edilmesi hâlinde ise cezaların %75’i 

tahakkuk edecek, kalan %25’i terkin edilecektir. 

  

Yargı mercilerince vergi ve/veya cezaların kısmen tasdik edilmesi kısmen kaldırılması 

durumunda da vergi ve/veya cezalar, tasdik edilen ve kaldırılan kısmına göre yukarıda yer verilen 

oranlarda tahakkuk edeceğinden tahakkuk edecek kısımlar dışında kalan tutarlar terkin edilecektir. 

 

5- Ödeme ve Süresinde Ödemeye Bağlı Olarak Yapılacak İndirim: 

Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay 

içinde ödenir. Tahakkuk eden tutarların vadesinde ödenmemesi kanun yolundan vazgeçilmediği 

anlamına gelmeyecektir. Vadesinde ödenmeyen tutarlar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 
 

Tahakkuk eden vergilere normal vade tarihinden kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi 

dairesine verildiği tarihe kadar gecikme faizi hesaplanır. 
 

Kanun yolundan vazgeçme kapsamında tahakkuk eden vergi ve cezaların %80’inin, hesaplanacak 

gecikme faizi ile birlikte bir ay içinde tamamen ödenmesi şartıyla vergi ve ceza tutarından %20 

oranında indirim yapılır. Bu durumda, gecikme faizi verginin indirimden sonra kalan %80’lik kısmı 

üzerinden hesaplanır. Ancak, mahkeme kararında tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında bu 

indirim yapılmaz. Dolayısıyla, vergide söz konusu indirim ancak, kanun yolundan vazgeçme 

kapsamındaki kararda verginin kısmen ya da tamamen kaldırılan kısmı üzerinden tahakkuk eden 

tutardan yapılabilir. 
  

İndirim hükmünden yararlanılabilmesi için dava konusu yapılan ve bu maddeye göre tahakkuk eden 

vergi ve vergi cezaları ile gecikme faizinin birlikte ve tamamen (indirilen kısımları hariç) süresinde 

ödenmesi şarttır. Bu itibarla, ödemenin süresinde yapılmaması veya ödenmesi gereken gecikme 

faizi, vergi ve cezaların tamamı yerine bir kısmının ödenmesi durumunda söz konusu indirimden 

yararlanılması mümkün bulunmamaktadır 



                                                        

4 
 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM   

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

 

 

İstinaf ve temyiz yolundan vazgeçilen davaya ilişkin kararlarda hükmedilen yargılama giderleri, 

avukatlık ücretleri ve fer’ileri karşılıklı olarak talep edilemeyecek ve bu alacaklar için icra takibi 

yapılamayacaktır 

 

Bilgilerine sunarız.  

 

Söz konusu Tebliğ metnine aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200220-11.htm 

 

       

        Saygılarımızla,  

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM  

     YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200220-11.htm

