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Vergi veya vergi cezasının internet sitesinden ilanına ilişkin tutarın on katına kadar 

artırılabilmesine,  sıfıra kadar indirilmesine yetki verilmektedir 

 

İlanın şekline dair VUK’nun 104. maddesine yapılan ilave ile ilan yolu ile yapılan tebliğin konusu her 

biri için ayrı ayrı olmak üzere 3.600 Türk lirasından fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği 

takdirde ilanın ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi 

Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde de duyurulabileceği ve Hazine ve 

Maliye Bakanlığı’nın bu tutarı on katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, duyurunun 

kapsamı, şekli, zamanı ve süresi ile maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye 

yetkili olduğu düzenlenmiştir. 

 

Vergi incelemelerinin uzaktan yapılabilmesi 

 

Vergi incelemesinin yapılacağı yerle ilgili VUK’nun 139. maddesinde yapılan değişiklikle, vergi 

incelemesinin esas olarak dairede (vergi inceleme biriminde) yapılacağı belirlenmiştir. 

 

Vergi İncelemesine “Yazılı Bildirim” ile Başlanması 

 

Vergi incelemesinde uyulacak esaslara ilişkin VUK’nun 140. maddesinde yapılan değişiklikle, 

incelemenin konusunun ve incelemeye başlandığının mükellefe yazıyla bildirileceği belirlenmiş ve 

Bakanlığa vergi incelemesine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve yazı, bildirim ve 

tutanakların elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin düzenleme yetkisi verilmiştir. 

 

Mükelleflerin bildirime dayalı yükümlülükleri hafifletilmesi 

 

VUK’na ilave edilen 170/A maddesi ile Bakanlık mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, 

kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi 

durumunda, bu bildirimi mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul etmeye yetkili 

kılınmıştır. 

 

 

Elektronik Defter Beratı ve Elektronik Muhasebe Fişi Saklanması Zorunlu Belgelere İlave 

Edilmiştir ve YMM Tasdik Raporu Gerektiren Durumlar için 60 Günlük Ek Süre Verilmiştir 

 

VUK’nun 227. maddesinde yapılan değişiklikle kağıt ortamda düzenlenen belgelerde olduğu gibi, 

elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin de zorunlu bilgileri taşımaması halinde 

vergi kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirlenmiş ve YMM’lerce düzenlenen 

tasdik raporunun zamanında ibraz edilememesi halinde mükelleflerin tasdike konu haktan 
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yararlanamayacakları hükmü, tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe 

tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verileceği, tasdik raporunun bu süre içinde de ibraz 

edilmemesi halinde mükelleflerin tasdike konu haktan yararlanamayacağı şeklinde yeniden 

düzenlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  
 
Bilgi:  
Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. 
Sirkülerler numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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