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VERGİ İNCELEMELERİ İLE İLGİLİ RAPOR
DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
ÖZET
Yönetmelik ile 18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi (Kararname Numarası: 60)'ne uygun olarak Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığında yer alan Grup Başkanlıkları ibareleri Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiş,
ayrıca Maliye Bakanlığı ile ilgili ibareler Hazine ve Maliye Bakanlığına dönüştürülmüştür.
Rapor değerlendirme komisyonlarının, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından
düzenlenen vergi inceleme raporlarını, vergi kanunları ile bunlara ilişkin yönetmelik, genel
tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu yanında ayrıca Cumhurbaşkanı kararlarını da
dikkate alarak maddi hata ve usul hatası içerip içermediği yönünden değerlendireceği
belirtilmiştir.

07.04.2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazetede yapılan yönetmelik değişikliği ile
31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Rapor Değerlendirme
Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’de bazı
değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:
― 18 Nisan 2020 Tarihli ve 31103 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi (Kararname Numarası: 60) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının
teşkilat yapısında değişiklik yapılmış ve Grup Başkanlıkları, Daire Başkanlığına
dönüştürülmüştü. Yönetmelikte, Vergi Denetim Kurulu yapısında meydana gelen
değişikliklere uygun bir şekilde Grup Başkanlığı, ibareleri Daire Başkanlığı şeklinde
değiştirilmiştir.
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― Ayrıca Maliye Bakanı ve Maliye Bakanlığı ifadeleri, Hazine ve Maliye Bakanı; Hazine
ve Maliye Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.
Yönetmelik değişiklikleri aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir.

Yönetmeliğin Önceki Hali

Değişiklik Düzenlemesi

Tanımlar

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu

28101 sayılı Resmî Gazetede MADDE 3 – (1) Bu

Yönetmelikte geçen;

yayımlanan Rapor Değerlendirme Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Maliye Bakanını,

Komisyonlarının Oluşturulması ile a) Bakan: Hazine ve Maliye

b) Bakanlık: Maliye

Çalışma

Bakanlığını,

Hakkında Yönetmeliğin

c) Başkan: Vergi Denetim

maddesinin birinci fıkrasının (a) Bakanlığını,

Kurulu Başkanını,

bendinde

yer

ç) Başkan Yardımcısı: Vergi

Bakanını”

ibaresi

“Hazine

ve Kurulu Başkanını,

Denetim Kurulu Başkan

Maliye

Bakanını”

olarak,

(b) ç) Başkan Yardımcısı: Vergi

Yardımcısını,

bendinde

d) Başkanlık: Vergi Denetim

Bakanlığını” ibaresi “Hazine ve Yardımcısını,

Kurulu Başkanlığını,

Maliye Bakanlığını” olarak, (e) d) Başkanlık: Vergi Denetim

e) Grup Başkanlığı: Uygun

bendinde yer alan “Grup” ibareleri Kurulu Başkanlığını,

görülen yerlerde Bakan

“Daire” olarak değiştirilmiştir.

Usul

yer

ve

Yönetmeliğin Son Hali

Esasları Bakanını,

alan

alan

3'üncü b) Bakanlık: Hazine ve Maliye
“Maliye c) Başkan: Vergi Denetim

“Maliye Denetim Kurulu Başkan

e) Daire Başkanlığı: Uygun

onayı ile kurulan Başkanlığa

görülen yerlerde Bakan onayı

bağlı Grup Başkanlıklarını,

ile kurulan Başkanlığa bağlı

…

Daire Başkanlıklarını,

İfade eder.

…

MADDE

–

4

(1)

Vergi MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin MADDE

Müfettişlerinin dâhil oldukları 4'üncü
Grup

Başkanlıklarında üçüncü

oluşturulacak

maddesinin
fıkralarında

birinci
yer

4

–

(1)

Vergi

ve Müfettişlerinin dâhil oldukları
alan Daire

Başkanlıklarında

rapor “Grup” ibareleri “Daire” olarak oluşturulacak

rapor

değerlendirme komisyonları, değiştirilmiştir.

değerlendirme

Başkanlıkça

ilgili

Grup

Başkanlıkça

ilgili

Başkanlığına

dâhil

olan

Başkanlığına

dâhil

yılını

meslekte on yılını tamamlamış

meslekte

on

komisyonları,
Daire
olan
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tamamlamış

Değişiklik Düzenlemesi

Vergi

Müfettişleri

Yönetmeliğin Son Hali
Vergi

Müfettişleri

arasından

arasından

görevlendirilecek en az üç asil

görevlendirilecek en az üç

ve yeterli sayıda yedek üyeden

asil ve yeterli sayıda yedek

oluşur.

üyeden oluşur.

…

…

(3) İlgili Daire Başkanlığında

(3) İlgili Grup Başkanlığında

meslekte on yılı tamamlamış

meslekte on yılı tamamlamış

yeterli sayıda Vergi Müfettişinin

yeterli

Vergi

bulunmaması halinde; bu Daire

Müfettişinin

bulunmaması

Başkanlıklarında oluşturulacak

halinde;

bu

rapor

sayıda

Grup

Başkanlıklarında

değerlendirme

komisyonlarında görev yapmak

oluşturulacak

rapor

üzere Başkanlıkça diğer Daire

değerlendirme

Başkanlıklarından

komisyonlarında

görev

sayıda

yeterli

Vergi

Müfettişi

yapmak üzere Başkanlıkça

görevlendirilebileceği

diğer

Grup

Başkanlık

söz

yeterli

raporların

diğer

Başkanlıklarından
sayıda

Vergi

Müfettişi

görevlendirilebileceği
Başkanlık

söz

raporların

diğer

Başkanlıklarında

gibi,

rapor

konusu

konusu
Daire

oluşturulan
değerlendirme

komisyonları

tarafından

değerlendirilmesine de karar

Grup

Başkanlıklarında oluşturulan

verebilir.

rapor

…

değerlendirme

komisyonları

gibi,

tarafından

değerlendirilmesine de karar
verebilir.
…
Rapor MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Merkezi

Merkezi

Rapor

Değerlendirme Komisyonu 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında Değerlendirme Komisyonu
MADDE 6 –

yer alan “grup” ibaresi “daire” MADDE 6 –

…

olarak değiştirilmiş, aynı maddeye

(2)

Merkezi

Rapor aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Değerlendirme Komisyonu,

…
(2)

Merkezi

Değerlendirme

Rapor
Komisyonu,
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Vergi

tarafından ve
bir

işlemlerinin

yürütülmesine tarafından

Kurulu

sunmak

üzere

başkanından sayıda

grup

belirlenen,

Başkan yardımcı olmak ve Komisyona Başkan

Yardımcısının başkanlığında görüş
dört

Denetim

bünyesinde Değerlendirme Komisyonunun iş Başkanlığı bünyesinde Başkan

Başkan
belirlenen,

Yönetmeliğin Son Hali

Kurulu “(4) Başkanlık, Merkezi Rapor Vergi

Denetim

Başkanlığı

Değişiklik Düzenlemesi

bir

Yardımcısının

yeterli başkanlığında
Vergi başkanından

dört

daire

oluşan

toplam

oluşan toplam beş üyeden Müfettişini raportör olarak

beş üyeden oluşur. Başkanlık,

oluşur. Başkanlık, ihtiyaçlar görevlendirebilir.”

ihtiyaçlar

ölçüsünde

fazla komisyon kurabilir.

birden

fazla

ölçüsünde

birden

komisyon kurabilir.

…

…

(4) Başkanlık, Merkezi Rapor
Değerlendirme Komisyonunun
iş ve işlemlerinin yürütülmesine
yardımcı olmak ve Komisyona
görüş sunmak üzere yeterli
sayıda

Vergi

Müfettişini raportör olarak
görevlendirebilir.
Rapor değerlendirme

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 Rapor değerlendirme

komisyonlarının görevleri

inci maddesinin birinci fıkrasında komisyonlarının görevleri

MADDE 8

– (1)

Rapor yer

alan

“kararname,

tüzük” MADDE

–

8

değerlendirme komisyonları, ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” değerlendirme

(1)

Rapor

komisyonları,

vergi incelemesi yapmaya olarak değiştirilmiştir.

vergi

incelemesi

yapmaya

yetkili

yetkili

olanlar

tarafından

olanlar

tarafından

düzenlenen vergi inceleme

düzenlenen

raporlarını, vergi kanunları ile

raporlarını, vergi kanunları ile

bunlara ilişkin kararname,

bunlara ilişkin Cumhurbaşkanı

tüzük,

kararı yönetmelik, genel tebliğ,

yönetmelik,

genel

vergi

ve

inceleme

tebliğ, sirküler ve özelgelere

sirküler

özelgelere

uygunluğu ile maddi hata ve

uygunluğu ile maddi hata ve

usul hatası içerip içermediği

usul hatası içerip içermediği

yönünden değerlendirir.

yönünden değerlendirir.
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Değişiklik Düzenlemesi

Yönetmeliğin Son Hali

Rapor MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 Merkezi

Merkezi

Rapor

Değerlendirme

uncu maddesinin birinci ve ikinci Değerlendirme

Komisyonunun görevleri

fıkralarında yer alan “kararname, Komisyonunun görevleri

MADDE 9 – (1) Merkezi tüzük” ibareleri “Cumhurbaşkanı MADDE 9 – (1) Merkezi Rapor
Rapor

Değerlendirme kararı” olarak değiştirilmiştir.

Komisyonu,
Müfettişleri

ile

Değerlendirme

Vergi

Vergi

rapor

değerlendirme

Komisyonu,

Müfettişleri

ile

rapor

komisyonları

değerlendirme komisyonları

arasında

arasında uyuşmazlığa konu

vergi inceleme raporlarını bir

vergi inceleme raporlarını bir

üst

üst

olarak,

değerlendirme

mercii

uyuşmazlığa

değerlendirme
vergi

konu
mercii

kanunları

ile

olarak, vergi kanunları ile

bunlara ilişkin Cumhurbaşkanı

bunlara ilişkin kararname,

kararı, yönetmelik, genel tebliğ,

tüzük,

sirküler

yönetmelik,

genel

ve

özelgelere

tebliğ, sirküler ve özelgelere

uygunluğu ile maddi hata ve

uygunluğu ile maddi hata ve

usul hatası içerip içermediği

usul hatası içerip içermediği

yönünden değerlendirir.

yönünden değerlendirir.

(2)

(2)

Değerlendirme

Merkezi

Rapor

Merkezi

Değerlendirme Komisyonu,

Vergi

Vergi Müfettişleri tarafından

düzenlenen

düzenlenen

maddede

ve

18

inci

Rapor
Komisyonu,

Müfettişleri

tarafından

ve

18

belirlenen

inci
tutarın

maddede belirlenen tutarın

üzerinde tarhiyat önerisi içeren

üzerinde

önerisi

vergi inceleme raporlarını, vergi

inceleme

kanunları ile bunlara ilişkin

içeren

tarhiyat
vergi

raporlarını, vergi kanunları ile

Cumhurbaşkanı

kararı,

bunlara ilişkin kararname,

yönetmelik,

tebliğ,

tüzük,

sirküler

yönetmelik,

genel

genel
ve

özelgelere

tebliğ, sirküler ve özelgelere

uygunluğu ile maddi hata ve

uygunluğu ile maddi hata ve

usul hatası içerip içermediği

usul hatası içerip içermediği

yönünden değerlendirir.

yönünden değerlendirir.
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Değişiklik Düzenlemesi

Vergi Dairesi Başkanlığı

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 Vergi Dairesi Başkanlığı Üst

Üst Rapor Değerlendirme

uncu

Komisyonunun görevleri

fıkrasında yer alan “kararname, Komisyonunun görevleri

maddesinin

Yönetmeliğin Son Hali

birinci Rapor Değerlendirme

MADDE 10 – (1) Vergi tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanı Vergi Dairesi Başkanlığı Üst
Dairesi Başkanlığı Üst Rapor kararı” olarak değiştirilmiştir.

Rapor

Değerlendirme Komisyonu,

Komisyonunun görevleri

vergi incelemesi yapmaya

MADDE 10 – (1) Vergi Dairesi

yetkili kılınan diğer memurlar

Başkanlığı

ile

Değerlendirme

rapor

değerlendirme

komisyonları

arasında

uyuşmazlığa
inceleme

konu

vergi

vergi

raporlarını

Değerlendirme

Üst

Rapor

Komisyonu,

incelemesi

yapmaya

yetkili kılınan diğer memurlar ile

üst

rapor

değerlendirme

değerlendirme mercii olarak,

komisyonları

vergi kanunları ile bunlara

uyuşmazlığa

ilişkin

tüzük,

inceleme

tebliğ,

değerlendirme mercii olarak,

kararname,

yönetmelik,
sirküler

genel
ve

özelgelere

vergi

arasında
konu

vergi

raporlarını

kanunları

ile

üst

bunlara

uygunluğu ile maddi hata ve

ilişkin Cumhurbaşkanı kararı,

usul hatası içerip içermediği

yönetmelik,

yönünden değerlendirir.

sirküler

…

uygunluğu ile maddi hata ve

genel
ve

tebliğ,

özelgelere

usul hatası içerip içermediği
yönünden değerlendirir.
…
Olumlu değerlendirme

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 Olumlu değerlendirme

MADDE 15 –

inci maddesinin ikinci fıkrasında MADDE 15 –

…

yer alan “Grup” ibareleri “Daire” …

(2)

Merkezi

Değerlendirme

Rapor olarak değiştirilmiştir.
Komisyonu

(2)

Merkezi

Değerlendirme

Rapor
Komisyonu

tarafından, 18 inci madde

tarafından,

18

inci

madde

kapsamında değerlendirilen

kapsamında

vergi inceleme raporları, ilgili

vergi inceleme raporları, ilgili

mevzuata uygun bulunması

mevzuata

değerlendirilen

uygun

bulunması
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Yönetmeliğin Önceki Hali

Değişiklik Düzenlemesi

Yönetmeliğin Son Hali

halinde, karar tutanağı ile

halinde,

birlikte

birlikte

ilgili

Başkanlığına
konusu

Grup

iletilir.

Söz

tutanağı

ilgili (Değişik

RG-7/4/2021-31447)

Başkanlığı

Grup

karar

Başkanlığına

ile

ibare:
Daire

iletilir.

Söz

anılan raporları ilgili vergi

konusu (Değişik ibare: RG-

dairesine gönderir.

7/4/2021-31447) Daire
Başkanlığı anılan raporları ilgili
vergi dairesine gönderir.

Uygulanmayacak

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 Uygulanmayacak hükümler

hükümler

uncu

MADDE 19 – (1) Maliye fıkrasında

maddesinin
yer

alan

birinci MADDE

19

– (1) (Değişik

“Maliye ibare:

RG-7/4/2021-

Bakanlığınca yapılmış olan Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve 31447) Hazine
diğer

düzenlemelerin

Yönetmelik
aykırı

bu Maliye

Bakanlığınca”

Maliye

olarak Bakanlığınca yapılmış

hükümlerine değiştirilmiştir.

nitelik

ve

diğer

taşıyan

düzenlemelerin

olan
bu

Yönetmelik hükümlerine aykırı

hükümleri uygulanmaz.

nitelik

taşıyan

hükümleri

uygulanmaz.
Yürütme
MADDE

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Yürütme
22

Yönetmelik

–

(1)

Bu 22'nci maddesinin

hükümlerini fıkrasında

Maliye Bakanı yürütür.

yer

birinci MADDE
alan

22

– (1)

Bu

“Maliye Yönetmelik

Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye hükümlerini (Değişik
Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

ibare:

RG-7/4/2021-31447) Hazine ve
Maliye Bakanı yürütür.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla…
"Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"…>>>

