VERG‹ USUL KANUNU
(‹LG‹L‹ MADDELER)
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VERG‹ USUL KANUNU
KANUN NO: 213

Kabul Tarihi: 4 Ocak 1961

(10 Ocak 1961 tarih ve 10703 – 10705 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanm›flt›r)

(Sadece ‹lgili Maddeler Al›nm›flt›r)
Vergi Mahremiyeti :
Madde 5 - Afla¤›da yaz›l› kimseler görevleri dolay›s›yle, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin flah›slar›na,
muamele ve hesap durumlar›na, ifllerine, iflletmelerine,
servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere
ö¤rendikleri s›rlar› veya gizli kalmas› laz›mgelen di¤er
hususlar› iffla edemezler ve kendilerinin veya üçüncü flah›slar›n nef'ine kullanamazlar;
1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile u¤raflan memurlar;
2. (De¤iflik:2686 - 23.6.1982) Vergi mahkemeleri bölge
idari mahkemeleri ve Dan›fltayda görevli olanlar;
3. Vergi kanunlar›na göre kurulan komisyonlara ifltirak
edenler ;
4. Vergi ifllerinde kullan›lan bilirkifliler.
Bu yasak, yukar›da yaz›l› kimseler, bu görevlerinden ayr›lsalar dahi devam eder.
(De¤iflik 2. f›kra: 2365 - 30.12.1980) Ancak, vergi güvenli¤ini sa¤lamak amac›yla Gelir Vergisi mükelleflerinin y›ll›k Gelir Vergisi, sermaye flirketlerinin Kurumlar
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Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahlar› (zarar
dahil) ve beyanlar› üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanlar›, ba¤l›
olduklar› vergi dairelerince beyannamelerin verildi¤i y›l
içinde dairenin münasip yerlerine as›lacak cetvellerle
ilan olunur. Mükellefin ba¤l› bulundu¤u teflekkül varsa,
bu ilan orada da yap›l›r.
(De¤iflik 3. f›kra: 2365 - 30.12.1980) Gelir Vergisi mükellefleri (De¤iflik ibare: 4369 - 22.7.1998 / m.81/A-10
- Yürürlük m.86/c) “(kazanc› basit usulde tespit edilenler dahil)” ile sermaye flirketleri her y›l May›s ay›n›n son
gününe kadar vergi tarh›na esas olan kazanç tutarlar› ile
bunlara isabet eden vergi miktarlar›n› gösteren levhay›
merkezlerine, flubelerine, sat›fl ma¤azalar›na ifl sahipleri
ile mükellefler taraf›ndan kolayca okunup görünecek flekilde asmak zorundad›rlar. ‹lan ve levhalara iliflkin di¤er
hususlar Maliye Bakanl›¤›nca belli edilir.
(Ek f›kra: 4369 - 22.7.1998 / m.1) Mükelleflerin vergi
tarh›na esas olan beyanlar›, kesinleflen vergi ve cezalar›
ile vadesi geçti¤i halde ödenmemifl bulunan vergi ve ceza miktarlar› Maliye Bakanl›¤›’nca aç›klanabilir. Maliye
Bakanl›¤› bu yetkisini mahalline devredebilir. (De¤iflik
ibare: 4962 - 30.7.2003 / m.17/A-a) "Ayr›ca, kamu görevlilerince yap›lan adli ve idari soruflturmalar ile ilgili
olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacaklar› vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Bu bilgilerin verilmesine iliflkin usul ve esaslar Maliye Bakanl›¤›nca belirlenir." Sahte veya muhteviyat› itibariyle yan›lt›c› belge düzenledikleri veya kulland›klar› vergi inceleme raporuyla tespit olunanlar›n, kanunla kurulmufl

mesleki kurulufllar›na ve 3568 say›l› Kanunla kurulan
birlik ve meslek odalar›na bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal say›lmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen
kifli ve kurumlar da bu maddede yaz›l› yasaklara uymak
zorundad›rlar. Maliye Bakanl›¤› bilgilerin aç›klanmas›yla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir.
(Ek f›kra: 485 - 26.6.1964) Aç›klanan bu bilgiler ele al›narak mükelleflerin haysiyet, fleref ve haklar›na tecavüz
edilemez. Aksine hareket edenler hakk›nda T.Ceza Kanunu'nun 480,481 ve 482'nci maddelerdeki cezalar üç
misli olarak hükmolunur.
(Bu maddeye 3239, 3418 ve 3482 say›l› Kanunlarla eklenen f›kralar, 22.7.1998 tarih ve 4369 say›l› Kanunun 1
inci maddesiyle kald›r›lm›flt›r)
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Yasaklar :
Madde 6 - (De¤iflik: 2686 - 23.6.1982) Beflinci maddede yaz›l› olanlar :
1. Kendilerine, niflanl›lar›na ve boflanm›fl olsalar bile efllerine;
2. Kan veya s›hrî usul ve füruuna, evlatl›¤›na veya kendisini evlat edinene yahut kan h›s›ml›¤›nda üçüncü (Bu
derece dahil), s›hrî h›s›ml›kta, bu h›s›ml›¤› meydana getiren evlenme ortadan kalkm›fl olsa bile, üçüncü (Bu derece dahil) dereceye kadar civar h›s›mlar›na;
3. Kanuni temsilcisi veya vekili bulunduklar› kimselere;
ait vergi inceleme ve takdir iflleriyle u¤raflamazlar.
Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Dan›fltayda görevli olanlar, mükelleflerin vergi kanunlar›n›n uygulanmas› ile il-
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gili hesap, yaz› ve sair özel ifllerini ücretsiz de olsa yapamazlar.
Emlak Vergisine Ait Bedel Ve De¤erlerin Tespiti, ‹lan›
Ve Kesinleflmesi :
Mükerrer Madde 49.- (De¤iflik: 4751 - 3.4.2002) a)
Maliye ve Bay›nd›rl›k ve ‹skan bakanl›klar› 1319 say›l›
Emlak Vergisi Kanununun 29 ncu maddesi hükmü ile
ayn› Kanunun 31 inci maddesi uyar›nca haz›rlanan tüzük
hükümlerine göre bina metrekare normal inflaat maliyet
bedellerini, uygulanaca¤› y›ldan dört ay önce müfltereken tespit ve Resmi Gazete ile ilan eder.
Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalar› ve Ticaret Borsalar› Birli¤i bu bedellere karfl› Resmi Gazete ile
ilan›n› izleyen onbefl gün içinde Dan›fltayda dava açabilir.
b) Takdir komisyonlar›n›n arsalara ve araziye ait asgari
ölçüde birim de¤er tespitine iliflkin dört y›lda bir yapacaklar› takdirler, tarh ve tahakkuk iflleminin (Emlak Vergisi Kanununun 33 ncü maddesinin (8) numaral› f›kras›na göre yap›lacak takdirler dahil) yap›laca¤› sürenin bafllang›c›ndan en az alt› ay önce karara ba¤lanarak, arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulundu¤u il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalar›na, ziraat odalar›na ve ilgili mahalle ve köy muhtarl›klar› ile belediyelere, araziye ait
olanlar il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalar›na ve
belediyelere imza karfl›l›¤›nda verilir.
Büyükflehir belediyesi bulunan illerde takdir komisyonu
kararlar›, vali veya vekalet verece¤i memurun baflkanl›¤›nda, defterdar veya vekalet verece¤i memur, vali taraf›ndan görevlendirilecek tapu sicil müdürü ile ticaret

odas›, serbest muhasebeci mali müflavirler odas› ve esnaf
ve sanatkarlar odalar› birli¤ince görevlendirilecek birer
üyeden oluflan merkez komisyonuna imza karfl›l›¤›nda
verilir. Merkez komisyonu kendilerine tebli¤ edilen kararlar› onbefl gün içinde inceler ve inceleme sonucu belirlenen de¤erleri ilgili takdir komisyonuna geri gönderir. Merkez komisyonunca farkl› de¤er belirlenmesi halinde bu de¤erler ilgili takdir komisyonlar›nca yeniden
takdir yap›lmak suretiyle dikkate al›n›r.
Takdir komisyonlar›n›n bu kararlar›na karfl› kendilerine
karar tebli¤ edilen daire, kurum, teflekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarl›klar› onbefl gün içinde ilgili vergi
mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine onbefl gün içinde Dan›fltaya baflvurulabilir.
Kesinleflen asgari ölçüde arsa ve arazi birim de¤erleri, ilgili belediyelerde ve muhtarl›klarda uygun bir yere as›lmak suretiyle tarh ve tahakkukun yap›ld›¤› y›l›n bafl›ndan May›s ay› sonuna kadar ilan edilir.
Bakanlar Kurulu bu f›krada yer alan dört y›ll›k süreyi sekiz y›la kadar art›rmaya veya iki y›la kadar indirmeye
yetkilidir.
c) Yukar›daki f›kralara göre, Dan›fltay ve vergi mahkemelerinde dava aç›lmas› halinde, daval›n›n onbefl gün
içinde verece¤i tek savunma ile dosya tekemmül etmifl
say›l›r. Dan›fltay ve vergi mahkemelerince bu davalar,
dosyan›n tekemmül etti¤i tarihten itibaren en geç bir ay
içinde karara ba¤lan›r.
d) (a) ve (b) f›kralar›ndaki bina metrekare normal inflaat
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maliyet bedelleri ile arsalara ve araziye ait asgari ölçüde
birim de¤er tespitlerine iliflkin süreleri gerekti¤i ölçüde
k›saltmaya Maliye Bakanl›¤› yetkilidir

Uzlaflman›n vâki olmas› halinde mükellef, üzerinde uzlafl›lan vergi ve cezaya (bunlardan birisi üzerinde uzlafl›lm›fl olsa dahi her ikisine); ad›na sadece ceza kesilmifl bulunan, üzerinde uzlafl›lan iflbu cezaya karfl› dava açamaz.
Uzlaflman›n vâki olmamas› halinde mükellef veya ceza
muhatab›; tarhedilen vergiye veya kesilen cezaya, uzlaflman›n vaki olmad›¤›na dair tutana¤›n kendisine tebli¤inden itibaren genel hükümler dairesinde ve yetkili vergi
mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu takdirde, dava açma müddeti bitmifl veya 15 günden az kalm›fl ise bu
müddet tutana¤›n tebli¤i tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar.
Uzlaflman›n vâki olmamas› halinde, yukar›daki ikinci
f›kra uyar›nca durdurulmufl olan davan›n görülmesine,
keyfiyetin vergi dairesince iflar› üzerine vergi mahkemesinde devam olunur.
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Re'sen Düzeltme :
Madde 121 - (De¤iflik: 2686 - 23.6.1982) ‹darece tereddüt edilmeyen aç›k ve mutlak vergi hatalar› re'sen düzeltilir. Kendi aleyhlerine düzeltme yap›lan kimselerin düzeltmeye karfl› vergi mahkemesinde dava açma haklar›
mahfuzdur.
fiikayet Yolu ‹le Müracaat :
Madde 124 - (De¤iflik: 2686 - 23.6.1982) Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yapt›klar› düzeltme talepleri reddolunanlar flikayet yolu ile Maliye
Bakanl›¤›na müracaat edebilirler.
Bu madde gere¤ince il özel idare vergileri hakk›nda valili¤e ve belediye vergileri hakk›nda belediye baflkanl›¤›na müracaat edilir.
Uzlaflma Ve Vergi Mahkemesinde Dava Açma :
Ek Madde 7 - (205 - 19.2.1963) (De¤iflik: 2686 23.6.1982) Müddeti içinde uzlaflma talebinde bulunan
mükellef veya ceza muhatab› uzlaflma talep etti¤i vergi
veya ceza için, ancak uzlaflma vâki olmad›¤› takdirde dava açma yoluna gidebilir.
Mükellef veya ceza muhatab› ayn› vergi veya ceza için
uzlaflma talebinden önce dava açm›flsa dava, uzlaflma iflleminin sonuca ba¤lanmas›ndan önce vergi mahkemelerince incelenmez; herhangi bir sebeple incelenir ve karara ba¤lan›rsa bu karar hükümsüz say›l›r.
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Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar :
Madde 377 - (De¤iflik: 2686 - 23.6.1982) Mükellefler ve
kendilerine vergi cezas› kesilenler, tarh edilen vergilere
ve kesilen cezalara karfl› vergi mahkemesinde dava açabilirler.
Vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlar›nca tahmin ve
takdir olunan matrahlara karfl› vergi mahkemesinde dava
açabilir.
Belediyelerde dava açma yetkisini belediye ad›na varidat
müdürü, olmayan yerlerde hesap iflleri müdürü veya o
görevi yapan kullan›r.
(De¤iflik 4. f›kra: 3239 - 4.12.1985) Vergi daireleri Ma189
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liye ve Gümrük Bakanl›¤›n›n, (‹l özel idareleriyle belediyeler valilerin) muvafakatini almadan vergi mahkemelerinin kararlar› aleyhine Dan›fltayda temyiz davas› açamazlar.
(Ek 5. f›kra: 3239 - 4.12.1985) Ancak; Maliye ve Gümrük Bakanl›¤› tespit edece¤i hadlerle s›n›rl› olmak flart›yla, muvafakat verme yetkisini defterdarl›klara devredebilir.
Dava Konusu :
Madde 378 - (De¤iflik: 2686 - 23.6.1982) Vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezan›n kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonlar› kararlar›n›n tebli¤ edilmifl olmas›; tevkif yoluyla al›nan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yap›lm›fl ve ödemeyi
yapan taraf›ndan verginin kesilmifl olmas› laz›md›r.
Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar
üzerinden tarh edilen vergilere karfl› dava açamazlar. Bu
Kanunun vergi hatalar›na ait hükümleri mahfuzdur.
Mükerrer Madde 378 - (Ek: 2791 - 21.1.1983) Dan›fltay ve Vergi Mahkemelerinde yap›lacak duruflmalarda,
iddia ve savunman›n gerekli k›ld›¤› hallerde, mahkeme
vergi davas›na konu olan tarhiyat›n dayana¤› incelemeyi
yapm›fl bulunan inceleme elemanlar› ile, mükellefin duruflmada haz›r bulundurdu¤u mali müflaviri veya muhasebecisini de dinler.
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