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Tarih 24.06. 2015 

Konu 455 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile vergi ve cezaların 

açıklanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.  

Sirküler No   MDYMM/2015/26 

 

 

 

KONU:   

455 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatlar 

dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların 

açıklanmasına ilişkin usuller belirlenmiştir. 

AÇIKLAMA:  

 

20.06.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 455 sıra numaralı Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliğinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası 

uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar 

ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin hususlara yer 

verilmiştir.  

 

Bu hususlar özet olarak aşağıda yer almaktadır. 

 

1. 2015 yılında yapılacak açıklamalar, Türkiye genelindeki vergi dairelerinde 15 Temmuz 

2015 ila 14 Ağustos 2015 tarihleri arasında, 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren de Gelir 

İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılacaktır.  

2. Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu 

tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacaktır. 

3. Yapılacak açıklamada, 31.12.2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30.6.2015 tarihi 

itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla 293 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1.6.2014 -

31.5.2015 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacaktır. 

4. Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 Sıra Numaralı 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslar uygulanacaktır.  

 

 

 

— Ancak açıklama kapsamına aşağıda yer alan alacaklar alınmayacaktır.  
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a) 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi ve 

3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun Geçici 5 inci maddesi uyarınca Hazine 

Müsteşarlığı Belediye Uzlaşma Komisyonu Başkanlığına yaptıkları takas ve mahsuba ilişkin 

başvuruları kabul edilen, büyükşehir belediyeleri/belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile 

sermayesinin %50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine/belediyelere ait şirketlerin vadesi 

31.12.2004 tarihi ve öncesine rastlayan alacaklar, 

b) 5216 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında daha önce uzlaşmaya girmemiş olan 

büyükşehir belediyeleri ve bağlı idareleri ile üyeleri belediyelerden oluşan mahalli idare 

birliklerinden Hazine Müsteşarlığına borçlu olan ve 13.2.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 

Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun 167 nci maddesine istinaden başvuruda bulunmuş olanlara ait vadesi 31.12.2004 tarihi 

ve öncesine rastlayan alacaklar, 

c) 16.7.2004 tarihli ve 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı maddesi ile 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre taksitlendirilen alacaklar, 

ç) 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacaklar, 

d) 10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 

Kanunun 73 üncü maddesi ile Geçici 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan 

alacaklar;   

Açıklama kapsamına girmemektedir.   

 

Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.  İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır.  

 

 

 

 

İletişim: Dr. Metin DURAN info@metinduran.com 

 Yeminli Mali Müşavir 90-212-356 25 95 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Uyarı:  

Bu sirkülerde yer alan açıklamalar genel nitelikte olup bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu genel nitelikli 

açıklamalara dayanılarak yapılacak işlemlerle ilgili olarak müşavirliğimizin her hangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Özel durumlarla ilgili olarak lütfen müşavirliğimiz ile temas kurunuz. 

 


