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VERGİ İNCELEMELERİ

• İncelemeye Yetkililer;

• -Vergi Müfettişleri

• -Vergi Müfettiş Yardımcıları

• -İlin En Büyük Mal Memuru (Defterdar/VD B)

• -Vergi Dairesi Müdürleri

• -Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşrada Müdür 

kadrolarında yer alanlar



İnceleme Türleri

• Tam İnceleme

• Sınırlı İnceleme

• Aramalı İnceleme (Asliye Hukuk Mahkemesi 

Kararıyla)



İncelemenin Kaynağı

• İhbar İncelemeleri

• Ba Bs Çapraz Kontrolleri

• Diğer Kurumlardan Gelen bilgilerle inceleme

• Risk Analizi İncelemeleri

• Sektörel İnceleme

• Usul İncelemeleri

• SMİYB İncelemeleri



VUK 140 İnceleme Esasları

• İncelemenin Mevzuu

• İncelemeye Başlama Tutanağı

• Çalışma Saatleri

• İnceleme Tutanağı

• RDK lar

• Kararname, tüzük, tebliğ ve sirkülere aykırı rapor 

düzenlenemez

• İnceleme Bitiş Süreleri

• Dinleme talepleri



İnceleme Ne Zaman Başlar

Ne Zaman Biter (Yönetmelik)

• Müfettişe görev verildikten sonra 30 gün içinde 
incelemeye başlanır.

• Tam İncelemeler 1yıl

• Sınırlı İncelemeler 6 ay içinde sonuçlandırılır.

• Bitirilemeyen İncelemeler İçin 6 Ayı geçmemek üzere 
ek süre verilebilir.

• Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, vergi 
kanunlarıyla ilgili kararname, tüzük, yönetmelik, 
genel tebliğ ve sirkülere aykırı vergi inceleme raporu 
düzenleyemezler.



-Vergi inceleme raporlarının, rapor değerlendirme

komisyonlarına intikal ettiği tarih incelemenin

tamamlandığı tarih olarak kabul edilir.

-İlgililer tutanakları imzalamaktan çekindikleri

takdirde tutanakta bahis konusu edilen olaylar ve

hesap durumlarını ihtiva eden defter ve belgeler,

mükellefin rızasına bakılmaksızın alınır ve inceleme

neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar

kesinleşinceye kadar geri verilmez.



Vergi İnceleme Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

• Vergi incelemesi, sadece inceleme görev yazısında belirtilen

konu ve döneme ilişkin olarak yapılır. İnceleme konusu ve

dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir hususa ilişkin

mükelleften bilgi ve belge talebinde bulunulamaz.

• İnceleme tutanakların taslakları, mükelleflerin itiraz ve

mülahazalarının tutanağa geçirilebilmesini sağlamak amacıyla,

mükelleflerin talep etmesi durumunda iki gün önceden

mükelleflerin bilgisine sunulur.

• Yapılan vergi incelemesi sonucunda, inceleme konusu ve

dönemine ilişkin eleştiriyi gerektirecek herhangi bir hususun

tespit edilememesi halinde bu durum ilgili birim tarafından

mükellefe yazı ile bildirilir.



Genel Olarak Vergi İncelemelerinde Mükellef 

Hakları

• Kimlik Görme Hakkı

• İnceleme Konusunu Öğrenme Hakkı

• Ek Süre İsteme Hakkı

• İnceleme ile ilgili Bilgi Alma Hakkı

• İnceleme Sırasında Danışman bulundurma

• Tutanaklara İtiraz Yazdırma Hakkı

• Kayıtların işlenmesi için ek süre isteme

• Tutanaktan bir Nüsha Alma Hakkı

• Dinlenme Talebinde Bulunma Hakkı

• Müracaat Veya Şikayet Hakkı

• Uzlaşma, Dava Açma Hakkı
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