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23.07.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 539 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğiyle, uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle 

bunlara ilişkin ceza miktarlarının tespitine ilişkin yetki sınırları yeniden belirlenmiştir. 

23.07.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 539 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğiyle, uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle 

bunlara ilişkin ceza miktarlarının tespitine ilişkin yetki sınırları yeniden belirlenmiş 

olup, bunlara Tebliğ ekinde 2 ayrı liste halinde yer verilmiştir.  

Buna göre; vergi ve cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yetkili 

uzlaşma komisyonlarının saptanmasına ilişkin olarak Tebliğde yapılan açıklamalar 

aşağıda bölümler halinde özetlenmiştir. 

A) Tarh Edilen Vergi ve Kesilen Vergi Ziyaı Cezalarında  

 

Vergi dairesi/mal müdürlüğü uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma 

talepleri; 

• İlgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık uzlaşma komisyonunca,  

 

• Bunların yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri 

Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca  

incelenip sonuçlandırılacaktır. 

Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetkili komisyon, vergi/ceza ihbarnamesindeki tarh 

edilen vergi miktarına göre belirlenecektir.  

Aynı yıl veya değişik yıllar için birden fazla tarhiyat yapılmış ise yetkili komisyon, en 

yüksek vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenecektir.  

Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından, diğer ihbarnameler de en yüksek vergi 

miktarını içeren ihbarname için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda 

incelenecektir.  

 



 

Diğer taraftan;  

• Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile  
 

• VUK (Md.371) uyarınca pişmanlıkla verilen, ancak şartların ihlali nedeniyle 
kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan 
beyannameler, 

üzerinden tahakkuk ettirilen vergiler ve bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları için uzlaşma 

başvurusunda bulunulduğunda, cezanın hesaplanmasına esas alınan vergi miktarı 

dikkate alınarak yetkili uzlaşma komisyonu belirlenecektir.  

Vergi miktarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisi içerisinde kalıyor ise vergi ziyaı 

cezası için yapılan uzlaşma talepleri de bu komisyonda görüşülecektir. 

Kesilen vergi ziyaı cezalarının birden fazla olması halinde, yetkili komisyon, cezanın 

hesaplamasına esas alınan en yüksek vergi miktarını içeren vergi/ceza 

ihbarnamesine göre belirlenecektir. Diğer ihbarnameler de  aynı komisyonda 

görüşülecektir. 

 

B) Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında  

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılan ve vergi dairesi/mal müdürlüğü 

uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri; 

• İlgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık uzlaşma komisyonunca,  

 

• Bunların yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri 

Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca  

incelenip sonuçlandırılacaktır. 

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının uzlaşma kapsamına girip girmediğinin 

belirlenmesinde, vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinde VUK Ek.1’inci 

maddesinde yer alan tutarın  (01.01.2022'den itibaren geçerli olmak üzere 6.800 TL) 

yeniden değerleme oranında artırılmış miktarı dikkate alınacaktır. 

Aynı yıl veya değişik yıllar için; 

• Hem vergi tarhiyatının yapıldığı  

• Hem usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının kesildiği  

durumlarda, uzlaşma görüşmesinin yapılacağı komisyon,  tarh edilen vergi miktarına 
göre belirlenecektir.  

Diğer vergi/ceza ihbarnameleri de,  en yüksek vergi tarhiyatını içeren vergi/ceza 
ihbarnamesi için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenecektir. 



 

Vergi tarh edilmeksizin, aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla usulsüzlük veya 
özel usulsüzlük cezalarının kesilmesi durumunda, yetkili komisyon en yüksek ceza 
miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenecektir.  

Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerin de en yüksek ceza 
miktarını içeren ihbarname için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi 
gerekmektedir. 

 

C) Tebliğin Yayım Tarihinden Önceki Uzlaşma Talepleri 

Bu Tebliğin yayım tarihine kadar (23.07.2022) uzlaşma günü tayin edilmemiş 

uzlaşma talepleri hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır. 

Ancak, uzlaşma günü tayin edilmiş olup çeşitli nedenlerle uzlaşma günü ertelenmiş 

olan mükelleflerin uzlaşma talepleri ise uzlaşmayı erteleyen komisyon tarafından 

sonuçlandırılacaktır. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

Saygılarımızla. 

 

RSM Turkey Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Member Of RSM International 

 
 
 


