
 

KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME MÜESSESESİNİN UYGULAMA ESASLARINA 
İLİŞKİN 517 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 20.02.2020 
TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: 

Bilindiği üzere 07.12.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 379 uncu maddesinde vergi sistemimizde “Kanun 
yolundan vazgeçme” müessesesi ihdas edilmiştir. 

Söz konusu yasal düzenlemeye göre özetle; vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan 
davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan 
vazgeçmeleri hâlinde, İdarece de ihtilaflar sürdürülmeyecek, verilen yargı kararının niteliğine 
göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak tahakkuk edecektir. Bu şekilde tahakkuk eden 
vergilerin ve/veya cezaların vergiye ilişkin gecikme faiziyle süresinde ödenmesi hâlinde ayrıca 
indirim uygulanacaktır. 

Son yayınlanan 517 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise söz konusu yasal 
düzenlemenin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmişolup, önemli bazı hususlar 
aşağıda kısa olarak ele alınmıştır. 

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 kanun 
yolundan vazgeçme kapsamındadır.  

Buna göre; 

 Vergi/ceza ihbarnamesine karşı açılmamış (ödeme emrine, hazce, düzeltmenin 
reddine… gibi) davalarda verilen kararlar  

 Davanın süre aşımı, ehliyet, konu yönlerinden reddedilen kararlar   

 İstinaf yolu ve temyiz yolu açık olmayan kesin kararlar 

 Danıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar 

kararlar ile buna benzer kararlar kanun yolundan vazgeçme müessesesi kapsamında değildir. 

Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinden Yararlanmak İçin Şartlar: 

Kanun yolundan vazgeçme müessesesinden yararlanabilmek için aşağıdakilerle birlikte istinaf 
ve temyiz süreleri içerisinde vergi dairesine başvurulması gerekir: 

 Dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için Kanun yolundan vazgeçildiğine 
ilişkin dilekçe, 

 Kanun yolunun kullanılmasından vazgeçilen kararın örneği ve tebliğ tarihini gösteren 
belge, 

Kanun Yolundan Vazgeçme Durumunda Tahakkuk Edecek  ve Terkin EdilecekVergi 
ve/veya Cezalar 



İstinaf veya temyiz yolu kullanılmayan yargı kararına göre; 

 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 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. 

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 gelmeyecek ve cebren takip edilecektir. 

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. 

Dava Masrafları 

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 yapılmayacaktır. 


