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SİRKÜLER                   İstanbul, 14.08.2012  

Sayı: 2012/185                  Ref: 4/185 

 

 

Konu:  

VERGİ İNCELEMELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ AÇISINDAN BİRİNCİ SINIF 

TÜCCARLARIN GRUPLARA AYRILMASINDA TUTARSAL DEĞİŞİKLİKLER 

YAPILMIŞTIR  

 

08.08.2012 tarih ve 28378 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile, 

31.10.2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi İncelemelerinde 

Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesinde aşağıdaki 

değişiklikler yapılmıştır.  

 

Yapılan değişikliğe göre, yıllık iş hacmi 50 Milyon TL, aktif büyüklüğü 40 Milyon TL VEYA 

öz sermaye büyüklüğü 15 Milyon TL’nin üzerinde olan mükellefler vergi incelemesine tabi 

tutulma bakımından birinci grupta kabul edilecektir.  

 

Bu tutarlara bakılmaksızın bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, 

faktoring ve finansman şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile bireysel emeklilik veya 

sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu’nda yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ve 

finansal holding şirketleri birinci grup mükellefler arasında görülmeye devam edilmektedir.   

 

Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Birinci Sınıf Tüccarların Gruplara 

Ayrılması ve İncelemelerin Yürütülmesi 

Birinci sınıf tüccarların gruplara 

ayrılması 
MADDE 24 − (1) Birinci sınıf tüccarlar, 

vergi incelemesine tabi tutulma bakımından 

yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye 
büyüklükleri esas alınarak aşağıdaki şekilde 

gruplara ayrılır: 

 

a) Birinci Grup: Yıllık iş hacmi 21.500.000 

TL, aktif büyüklüğü 20.000.000 TL veya öz 

sermaye büyüklüğü 8.000.000 TL’nin 

üzerinde olanlar ile bu tutarlara 

bakılmaksızın bankalar, sigorta şirketleri, 

finansal kiralama şirketleri, faktoring ve 

finansman şirketleri, sermaye piyasası  

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Birinci Sınıf Tüccarların Gruplara 

Ayrılması ve İncelemelerin Yürütülmesi 

Birinci sınıf tüccarların gruplara 

ayrılması 
MADDE 24 − (1) Birinci sınıf tüccarlar, 

vergi incelemesine tabi tutulma bakımından 

yıllık iş hacimleri, aktif ve öz sermaye 
büyüklükleri esas alınarak aşağıdaki şekilde 

gruplara ayrılır: 

 

a) Birinci Grup: Yıllık iş hacmi 50.000.000 

TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz 

sermaye büyüklüğü 15.000.000 TL’nin 

üzerinde olanlar ile bu tutarlara 

bakılmaksızın bankalar, sigorta şirketleri, 

finansal kiralama şirketleri, faktoring ve 

finansman şirketleri, sermaye piyasası  
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kurumları ile bireysel emeklilik veya 

sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak 

veya 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı 

Bankacılık Kanununda yer alan faaliyet 

konularından en az birini yürütmek üzere 

kurulan kuruluşlar ve finansal holding 

şirketleri. 

 

b) İkinci Grup: (a) bendinde belirtilenlerin 

dışında kalanlar. 

 

(2) Birinci fıkrada yer alan tutarlar, her yıl 

bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 

yeniden değerleme oranında artırılmak 

suretiyle yeniden tespit edilir. Bu şekilde 

hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan 

kesirler dikkate alınmaz. Bakanlık, bu 

şekilde tespit edilen tutarları %50’sine kadar 

artırmaya veya indirmeye yetkilidir. 

 

kurumları ile bireysel emeklilik veya 

sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak 

veya 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı 

Bankacılık Kanununda yer alan faaliyet 

konularından en az birini yürütmek üzere 

kurulan kuruluşlar ve finansal holding 

şirketleri. 

 

b) İkinci Grup: (a) bendinde belirtilenlerin 

dışında kalanlar. 

 

(2) Birinci fıkrada yer alan tutarlar, her yıl 

bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen 

yeniden değerleme oranında artırılmak 

suretiyle yeniden tespit edilir. Bu şekilde 

hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan 

kesirler dikkate alınmaz. Bakanlık, bu 

şekilde tespit edilen tutarları %300’üne 

kadar artırmaya veya %50’sine kadar 

indirmeye yetkilidir. 

 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

 

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

EK: 

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 
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(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28378 

YÖNETMELİK 

Maliye Bakanlığından: 

VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi İncelemelerinde Uyulacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “Yıllık iş hacmi 

21.500.000 TL, aktif büyüklüğü 20.000.000 TL veya öz sermaye büyüklüğü 8.000.000 TL’nin” ibaresi, “Yıllık iş 

hacmi 50.000.000 TL, aktif büyüklüğü 40.000.000 TL veya öz sermaye büyüklüğü 15.000.000 TL’nin” şeklinde, 

ikinci fıkrasında yer alan “%50’sine kadar artırmaya veya indirmeye” ibaresi, “%300’üne kadar artırmaya veya 

%50’sine kadar indirmeye” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

31/10/2011 28101 

  

  
 

  
 


