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İSMMMO, Vergi Usul Kanun Tasarısı ile ilgili değerlendirmede
bulundu:

Çağdaş, Güvenilir Bir Vergi
Usul Kanunu!
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Dr.
Yahya Arıkan, Maliye Bakanlığının hazırladığı Vergi Usul Kanun Tasarı
Taslağı ile ilgili bir değerlendirme raporu hazırladıklarını, taslağın
vergilendirme işlemleri ve vergi cezasına ilişkin düzenlemelerinin yasal
güvenceye kavuşturulmuş olması gerektiğini, kişi güvenliği açısından
önemli olduğunu söyledi.
BASIN AÇIKLAMASI – Maliye Bakanlığı'nın yeniden hazırladığı Vergi

Usul Kanun Tasarı Taslağı ile ilgili bünyesinde akademisyen ve meslek
mensuplarından oluşturulan bir komisyonla değerlendirmelerde bulunan
İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (İSMMMO); hazırladığı
“Vergi Usul Kanunu Tasarı Taslağı Değerlendirme Komisyonu Raporu” ile
verginin etkin ve verimli şekilde toplanması gerektiğine vurgu yaptı. Tasarının,
kişi hak ve özgürlükler üzerindeki etkilerine de değinen rapor, TBMM Plan
Bütçe Komisyonu ve siyasi partilere de İSMMMO tarafından iletilecek.
Rapor ile ilgili konuşan İSMMMO Başkanı Dr. Yahya Arıkan, alanında
uzman akademisyenlerden ve meslek mensuplarından oluşturulan ‘Vergi Usul
Kanunu Tasarı Taslağı Değerlendirme Komisyonu’ ile yapılan değerlendirmenin
önemine değinerek, yaşanılacak olumsuzların önüne geçmek istediklerini ve
sürecin doğru işlemesi gerektiğini belirtti.

Vergi Usul Kanunu’nun, 1940’lı yıllardan bu yana uygulamada olduğunu
ve 60’tan fazla değişikliğe uğradığını hatırlatan Arıkan, yeni değişiklikle, vergisel
işlemlerin ve sonuçlarının kamu gelirlerini yerine kişilerin temel hak ve
özgürlüklerini yakından ilgilendirdiğini ifade etti. Arıkan, vergisel olarak özel
kesimden kamu kesimine yapılacak aktarımların tamamının, başta “mülkiyet
hakkı” olmak üzere, “özel yaşamın gizliliği”, “adil yargılanma hakkı”,
“teşebbüs ve çalışma özgürlüğü”, “ayırımcılığa uğramama hakkı” ve hatta
“haber alma hakkı” gibi temel hak ve özgürlüklerle; “eşitlik”, “verginin
yasallığı”, “yasal idare” , “ölçülülük” gibi anayasal ilke ve kurallarla da ilişkili
olduğunu belirtti.
Vergi Usul Hukukunun bir alt dalı olan Vergi Ceza Hukuku’nda da aynı
şekilde ceza hukukunun temel ilkelerinin etkisi altında bir alan olduğunu
söyleyen Arıkan, “Bu nedenle gerek vergilendirme işlemlerinin temellerinin
gerekse vergi cezasına ilişkin düzenlemelerin, yasal güvenceye kavuşturulmuş
olması, kişi güvenliği açısından son derece önemlidir.
Vergi Usul Kanunu’na yönelik olarak getirilen reform önerileri, yakın
zamanda Maliye Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulan Vergi Usul Kanunu
Tasarı Taslağı ile ciddiyet kazanmıştır.
Ancak üzülerek belirtmemiz gerekir ki, biçime ilişkin bu ‘ciddiyet’, içeriğe
yansıtılamamış; çokça değiştirilmesi beklenmeyen usul kanunlarına ilişkin bu
tarihi fırsat, Tasarı Taslağı’nda gördüğümüz kadarıyla, iyi kullanılamamıştır. Zira
gerek idari usulde gerekse vergilendirme usulünde amaç, verginin etkin ve
verimli şekilde toplanması; fakat bu gerçekleştirilirken de kişi hak ve
özgürlüklerinin tehlikeye düşürülmemesi, zedelenmemesi ve bu hak ve
özgürlüklerin yasal güvenceye alınması olmalıdır” dedi.
Amacın, vergi güvenliği ile kişi özgürlüklerini en elverişli şekilde
uyumlaştırmaktan geçtiğini savunan Arıkan, ‘çağdaş idari usul’ yaklaşımını
benimseyerek; kabul gören,’makul sürede işlem yapılması’, ‘hukuki temsil ve
yardım hakkı’, ‘idareye başvuru ve dinlenilme hakkı’, ‘gerekçe gösterme ve
itiraz yollarının belirtilmesi yükümlülüğü’, ‘kişisel verilerin korunması
yükümlülüğü’ gibi hak ve özgürlüklerinin uygulamaya konması gerektiğini ifade
etti. Arıkan Taslağın, çağdaş bir vergi ve vergilendirme usulünü yansıtması
konusunda yetersiz kaldığını, beklentilere cevap veremediğini sözlerine ekledi.

Taslağın özüne ilişkin olarak ilk bakışta göze çarpan konular:
 Yürütme’ye ve İdare’ye, doğrudan ve dolaylı olarak verilen yetkilerin
arttırılarak hemen her konuda yürütmeye “esası” düzenleme yetkisi
verilmesi;
 “Yorum ve ispat” konusunda kişilerin güvencesiz bırakılması;

 Kişilerin temel hakkı olan “vergi mahremiyeti”nin, maksadını aşarak,
“savunma hakkı” ile “basın özgürlüğü”nü kısıtlayacak şekilde
düzenlenmesi;
 Vergilendirme sürecinde kişilerin en önemli yardımcıları ve temsilcileri
konumundaki meslek mensuplarının görmezden gelinmesi ve hiçe
sayılması;
 Nitelikli bir vergi ceza politikasının taslağa yansıtılamaması.

NOT: RAPORUN TAMAMINI EKTE GÖREBİLİRSİNİZ.
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