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Yeni Uzlaflma Kanunu Çerçevesinde
De¤erlendirilmesi Gereken Konular
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5736 say›l› “Baz› Kamu Alacaklar›n›n Uzlaflma Usulü ile Tahsili Hakk›ndaki Kanun” Mecliste
kabul edildi. Cumhurbaflkan›nca onaylanmas›n›n ard›ndan Resmi Gazete’de yay›nlanmas›
ile yürürlü¤e girecek. Bu duyurumuzda, kanun ile getirilen yeniden uzlaflma ve bunun flartlar›
hakk›nda bir aç›klama yapt›ktan sonra muhtemel ihtilafl› konular› hat›rlatmak istiyoruz.
Kanun’un bankalar›n enflasyon zararlar› ile ilgili k›sm›n› ise daha sonra aç›klayaca¤›z.

Vergi Mahkemesi - Dan›fltay sürecinde olan vergi ihtilaflar› için yeniden uzlaflma
imkan› getiriliyor:

Kanun ile; ihtilafl› hale gelmifl ve vergi yarg›s› süreci henüz tamamlanmam›fl olan
vergiler ile halihaz›rda uzlaflma sürecinde olan vergiler için yeni bir uzlaflma imkan›
getirilmektedir.

Buna göre, halen Vergi Mahkemesi veya Dan›fltay sürecinde olan vergi ihtilaflar›
için yeniden uzlaflma söz konusu olabilecektir. Yani, bitmemifl vergi davalar› için
yeniden uzlaflma görüflmesi yap›labilecek ve uzlaflma toplant›s› sonucunda
rakamlarda anlaflma sa¤lan›rsa bu sonuç kesinleflecek ve taraflar uzlaflma tarihi 
itibariyle açt›klar› davalardan vazgeçeceklerdir.

Bilindi¤i gibi, devam eden vergi davalar›n›n baz›lar›nda henüz hiç karar verilmemifltir.
Baz›lar›nda ise maliye veya mükellef bir ad›m öndedir, di¤eri bir ad›m geridedir.
Baflka deyiflle, Vergi Mahkemesinde mükellef kazand› ise Maliye Dan›fltayda dava
açm›flt›r. Vergi Mahkemesinde Maliye kazanm›fl ise bu durumda da mükellef
Dan›fltay nezdinde dava açm›flt›r. ‹flte devam eden bu davalar için yeniden uzlaflma
söz konusu olabilecektir.

Böylece yarg› sürecinde olan konular için yeniden uzlaflma imkan› getiriliyor.
Mükellefler isterlerse bundan faydalanabileceklerdir. ‹stemezler ise davalar›n›
sürdüreceklerdir. Ancak, uzlaflma konusunun yeniden denenmesinde bir yarar
olabilir. Zaten istenen rakamlara inilmedi¤i zaman uzlaflma kabul edilmez ve
davay› sürdürme opsiyonu devam eder.

Devam etmekte olan vergi incelemeleri ise bu kanun kapsam›na al›nmam›flt›r:

Kanun, sadece halihaz›rda yarg› sürecinde olan ihtilafl› konular› kapsamaktad›r.
Devam etmekte olan vergi incelemeleri ise bu kanun kapsam›na al›nmam›flt›r.

Uzlaflma talebi için baflvuru süresi:

Uzlaflma talebi, kanunun Resmi Gazete’de yay›mland›¤› ay› takip eden ay›n son
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gününe kadar yap›lacakt›r.

Uzlaflman›n yap›laca¤› komisyonlar›n mevcut uzlaflma komisyonlar› m›, yoksa
yeni kanun kapsam›nda bu amaçla kurulacak özel komisyonlar m› olaca¤›
önümüzdeki günlerde aç›kl›¤a kavuflacakt›r.

Uzlafl›lan vergiler 18 ayda ödenecek:

Kanun kapsam›nda uzlafl›lan vergi ve cezalar 18 ayda 18 eflit taksitle ödenecektir.
Taksit tutarlar› için ayl›k “binde 2” oran›nda faiz al›nacakt›r.

Banka ve finans sektöründeki muhtemel ihtilafl› konular:

Kanun’un getirdi¤i bu yeni imkan çerçevesinde de¤erlendirme yap›lacak konular
afla¤›daki gibidir.

1. Yurt d›fl› flube döviz sat›fllar›na iliflkin KMV
2. Repo giderlerinin BSMV matrah›ndan düflülmesi
3. Kredi Kartlar› Komisyonlar›nda BSMV incelemesi
4. Yurt d›fl› flubeden verilen kredilerde BSMV
5. Dar mükellef kifli ve kurumlar›n menkul k›ymet al-sat kazançlar› (özel ve münferit

 beyanname)
6. Damga vergisi ihtilaflar›
7. Finansal faaliyet harc› ‹ihtilaflar›.

Bu ve buna benzer konulardaki vergi ihtilaflar›nda yeniden uzlaflma için konular›n
de¤erlendirilmesi, yarg›daki geliflmeler, verilmifl yarg› kararlar› ve di¤er faktörlerin
göz önünde bulundurulmas› uygun olacakt›r.


