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Tarih & Sayı: 19/08/2021_190 
 
Yasal Mevzuat   : 216 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 17.08.2021 Tarihli Duyurusu İle Vergilerde 
Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü Yayınlandı. 
 
Vergilerde pişmanlıkla beyan uygulamasına ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Vergilerde 
Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü yayınlanmıştır. 
 
İlgili broşür ile; mükelleflerin pişmanlık ve ıslah hükümlerinden hangi şartlarla yararlanacağına ve bu 
uygulamanın mükelleflere sağladığı avantajlara ilişkin olarak açıklamalara yer verilmiştir. 
 
Söz konusu broşür ile özetle; 
 
Pişmanlık ve ıslah uygulamasının kapsamı, 
Pişmanlık hükümlerinden kimlerin faydalanabileceği, 
Pişmanlık ve ıslah kapsamında giren vergiler, 
Pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanma şartları, 
Pişmanlıkla beyannamenin nasıl verileceği, 
Pişmanlık zammı oranı ve nasıl hesaplanacağı, 
Pişmanlık şartlarının ihlalinin sonuçları 
 
gibi konularda genel bilgilere ve örneklere yer verilmiştir. 
 
İlgili broşürde pişmanlık ve ıslah bakımından özetle aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir. 
 
Pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında kaçakçılık hakkındaki madde 
hükümleri uygulanmamaktadır. Pişmanlık hükümlerinden mükellefler ve vergi sorumluları ile vergi ziyaı cezasını 
gerektiren fiillerin işlenişine iştirak eden kişilerin yararlanabilmesi mümkündür. 
 
Pişmanlık ve ıslah kapsamına 
 

 Gelir Vergisi 
 Kurumlar Vergisi 
 Katma Değer Vergisi 
 Özel Tüketim Vergisi 
 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
 Gelir Stopaj Vergisi 
 Değerli Konut Vergisi 
 Veraset ve İntikal Vergisi 

 
Gibi beyana dayanan vergiler girmektedir. 
 
Bir vergi verilmese bile beyana dayanan vergi ve harçlar (örneğin tapu harcı) için de pişmanlık hükümlerinden 
yararlanılabilmektedir. Ancak emlak vergisi ve beyana dayanmayan vergiler için pişmanlık ve ıslah hükümleri 
uygulanmamaktadır. 
 
Pişmanlık talebi dilekçe ile yapılır. Ancak, sadece beyanname üzerinde pişmanlık talebi olduğunu belirten bir 
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ifade olması halinde de bu beyannameler pişmanlık talepli beyanname olarak dikkate alınır. 
 
Vergisi kanuni süresinde ödenmiş olmakla birlikte beyannamenin ödeme süresi geçtikten sonra pişmanlıkla 
verilmesi halinde pişmanlık zammı hesaplanmamaktadır. 
 
Pişmanlık hükümlerinden yararlanan mükelleflere vergi ziyaı cezası kesilmemektedir. Ancak pişmanlıkla 
beyanname vermek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının kesilmesini engellememektedir. 
 
Pişmanlıkla verilen beyannamenin elektronik ortamında gönderilmesinin zorunlu olup olmadığına göre 
usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Pişmanlık hükümlerine göre gönderilen Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamesi ile ilgili olarak 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca idari 
para cezası kesilmesinin gerekmesi durumunda aynı fiillerden dolayı ayrıca usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları 
kesilmemektedir. 
 
Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ek olarak pişmanlık talebi ile verilen ek beyannameye süresinde 
verilmediği gerekçesiyle usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası kesilmemektedir. 
 
Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri mali 
tatil kapsamına dâhildir. 
 
Vergi ve pişmanlık zammı ile ilgili olarak yapılan kısmi ödemeler kabul edilmemektedir ve verilen 15 günlük süre 
içinde vergi aslı ve pişmanlık zammının tamamı ödenmez ise pişmanlık hükümleri ihlal edilmiş sayılmaktadır. Bu 
durumda bu mükelleflerin verdiği beyannameler kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak kabul 
edilmektedir. 
 
Pişmanlık şartlarının ihlali halinde; pişmanlık zammı terkin edilir ve bunun yerine gecikme faizi tahakkuk ettirilir 
ve tahakkuk fişindeki vade 15 günden 1 aya tamamlanır. 
 
Kanuni süresi içinde verilmeyip daha sonra pişmanlık talebiyle elektronik ortamda verilen beyanname ile ilgili 
olarak özel usulsüzlük cezası kesilecektir ancak vergi zıyaı cezası kesilmeyecektir. Ancak pişmanlık şartlarının ihlal 
edilmesi halinde ziyaa uğratılan verginin %50’si tutarında vergi zıyaı cezası kesilecektir. 
 
İlgili broşüre aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 

Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya 
da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında 
bulunulamaz. 


