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KONU: VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.

07/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet
Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun ile 213 sayılı vergi usul Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

-213  sayılı  Vergi  Usul  Kanunu’nun  özel  ödeme  zamanları  başlıklı  112  inci
maddesinin 3/b bendinden sonra gelmek üzere eklenen bent ile, aynı kanunun 379 uncu
maddesi gereği  vergiye ilişkin davalardan vazgeçilmesi  durumunda hesaplanacak gecikme
faizine ilişkin süre, tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren
kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe kadar hesaplanacağı
belirtilmiştir.

-213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun işi bırakma başlıklı 160 ıncı maddesinden sonra
gelmek üzere 160/A maddesi eklenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde sahte belge düzenleme
riski bulanan mükellefler için mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilmesi belirlenmiştir.

-213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun izaha davet başlıklı 370 inci maddesinde,  izaha
davet yazısının mükellefe tebliğ  tarihinden itibaren 15 günlük izaha davet süresi,  30 gün
olarak belirlenmiştir.
Ayrıca sahte veya muhteviyatı  itibariyle  yanıltıcı  belge kullanma fiili  nedeniyle  yapılan ön
tespit ile yanıltıcı belge tutarı bir takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya ilgili
yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini geçmeyen mükelleflerce vergi beyannamelerini
düzelterek tahakkuk eden vergileri gecikme zamlı olarak ödenmesi halinde ziyaa uğratılan
verginin  %20 oranında vergi ziyaı cezası kesilmesi öngörülmüştür.

-213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun cezalarda indirim başlıklı 376’ncı maddesinde,
yapılan değişiklikle, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasında ilk kez olup olmadığı
dikkate alınmaksızın %50 oranında indirim öngörülmüştür.
Uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezalar için uzlaşmanın vaki olması halinde ödenecek vergi
ziyaı  cezasının  süresinde  ödenmesi  halinde  uzlaşılan  cezada  %25  indirim  uygulanması
gerekecektir.

Yürürlülük tarihi: 07.12.2019 dur.

-213 sayılı  Vergi Usul Kanununda Kanun yolundan vazgeçme başlıklı  379 uncu
maddesinde, vergi mahkemesince verilen kararların mükellefler tarafından istinaf ve temyiz
edilmeksizin ihtilaftan vazgeçilmesi ve tahakkuk eden tutarların bir ay içerisinde ödenmesi
halinde ayrıca indirim yapılması öngörülmektedir.
 
Yürürlülük tarihi: Diğer hükümler için 01.01.2020 dir.

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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