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7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik
yapılması hakkında kanun 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
tüm vergi alacakları, Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları, Gümrük Vergisi alacakları ve
diğer çeşitli kurum ve kuruluşların alacakları yapılandırma kapsamına alınmıştır.
YENİDEN YAPILANDIRMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
1-7256 Sayılı Kanun Kapsamında Hangi Kurumlara Ait Alacaklar Yapılandırılabilir?

1- Maliye Bakanlığı’na,
2- Ticaret Bakanlığı’na,
3- Belediyeler’e,
4- Sosyal Güvenlik Kurumu’na,
5- İl Özel İdareleri’ne,
6- 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri’ne,
7- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na, (YİKOB)
8- TÜRMOB ve bağlı Odalar’a,
9- Türkiye Barolar Birliği’ne,
10- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bağlı Odaları’na,
11- Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile bağlı Odaları’na,
12- İhracatçı Birlikleri’ne,
13- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na,
(KOSGEB),
14- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na,
15- İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden
fazlası bunlara ait şirketleri’ne,
16- Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflar’a
(taşınmazların kiralanması işlemlerinden kaynaklanan ve 31/8/2020 tarihi itibarıyla vadesi
geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kira bedelleri)
17- Kalkınma Ajansları’na (25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının
Hizmetlerine İlişkin Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret
odalarından olan ve 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacak asılları)
18- Türk Standartları Enstitüsü’ne (hizmet alanları kapsamında bulunan alacakları)
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19- Tarım ve Orman Bakanlığı’na (tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin
ortaklarına 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
muaccel hâle gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri
süresinde ödenmeyen kredi alacakları)
20-Orman Genel Müdürlüğü’ne,
21-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ait alacakları ilgili kanun kapsamında
yapılandırılabilir.
2-7256 Sayılı Kanun Kapsamında Hangi Alacaklar Yeniden Yapılandırılabilir?

A-Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;
1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
- 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu
tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamları,
- 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden
vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
- 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına
bağlı olmayan vergi cezaları,
2) 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (24/4/1930 tarihli ve
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları ile
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı
cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları hariç),
3) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları (adli
para cezaları hariç),
B-Ticaret Bakanlığı’na ait;
- 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük
Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret
Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen
gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
C- Sosyal Güvenlik Kurumuna ait;
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun
kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde
belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;
1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki
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sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta
primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik
destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
2) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve
topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
3) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile
ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan
eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve
gecikme zammı alacakları,
4) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları
uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı
alacakları,
5) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin
damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı
alacakları,
Ç- İl özel idarelerine ait;
6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih
dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i
amme alacakları,
D- Belediyelerin;
1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki
dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin
vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020 yılına ilişkin
olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2020 yılına ilişkin
tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre
temizlik vergisinin ikinci taksitleri hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri,
gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen
ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı
tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,
2) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine göre
tahsili gereken ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,
3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su
abonelerinden olan ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları
ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil)
alacakları,
4) Büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci
maddesine göre vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun
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yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
E- Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine ait;
-Vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı
tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz,
gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve
zamlar dâhil) alacakları,
F- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB);
-Vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı
tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i
amme alacakları,
KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
1-Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil
daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu
tarih dâhil);
1.Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı,

Madde:2/1-a

Alacak Tutarı

2.Söz konusu vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı
gibi fer’i amme alacakları,
3. Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak
üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı
gecikme zamlarının tamamı,
1.Vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı,

Madde:2/1-a

Ödenecek Tutar

2.Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar,
1.Vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i
amme alacakları,

Madde:2/1-a

Vazgeçilen Tutar

2.Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak
üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı
gecikme zammı,
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Madde:2/1-a

Alacak Tutarı

Madde:2/1-a

Ödenecek Tutar

Madde:2/1-a

Vazgeçilen Tutar

1.Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması
halinde fer’i alacakların tamamı,
1.Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar,
1.Söz konusu vergilere bağlı fer’i alacakların tamamı,

Alacak Tutarı

1. Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş
vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları,

Madde:2/1-b

2.Söz konusu cezalara bağlı gecikme zamları,
1. Vergi cezalarının %50’si,
Madde:2/1-b

Ödenecek Tutar

Madde:2/1-b

Vazgeçilen Tutar

2.Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar,
1. Vergi cezalarının %50’si,
2.Söz konusu vergi cezalarına bağlı gecikme zamlarının tamamı,

Madde:2/1-b

Alacak Tutarı

1.Ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması
halinde gecikme zammının tamamı,

Madde:2/1-b

Ödenecek Tutar

1.Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar,

Madde:2/1-b

Vazgeçilen Tutar

1.Söz konusu vergi cezalarına bağlı gecikme zamlarının tamamı,

Alacak Tutarı

1. Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan ve bu Kanunun 1’inci maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan
idari para cezaları,

Madde:2/1-c

2. Söz konusu cezalara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer’i amme alacakları,
1.İdari para cezalarının tamamı,
Madde:2/1-c

Ödenecek Tutar

2.Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar,

Madde:2/1-c

Vazgeçilen Tutar

1. Söz konusu cezalara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer’i amme alacakları,

Madde:2/1-c

Alacak Tutarı

1.Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması
halinde fer’i alacakların tamamı,
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Madde:2/1-c

Ödenecek Tutar

1.Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar,

Madde:2/1-c

Vazgeçilen Tutar

1.Söz konusu idari para cezalarına bağlı fer’i alacakların tamamı,

Madde:2/1-ç

Alacak Tutarı

1.Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli
amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı,
2.Söz konusu amme alacaklarına bağlı faiz, cezai faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları,
1. Amme alacaklarının tamamı,

Madde:2/1-ç

Ödenecek Tutar

Madde:2/1-ç

Vazgeçilen Tutar

1. Bu amme alacaklarna uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamı,

Madde:2/1-ç

Alacak Tutarı

1.Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması
halinde fer’i alacakların tamamı,

Madde:2/1-ç

Ödenecek Tutar

1.Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar,

Madde:2/1-ç

Vazgeçilen Tutar

1.Söz konusu amme alacaklarına uygulanan faiz, cezai faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının
tamamı

Madde:2/1-d

Alacak Tutarı

1. 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının
Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1’inci ve 2’nci
maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği halde Kanunun yayımı
tarihine kadar ödenmemiş olan tutarlar,

Madde:2/1-d

Ödenecek Tutar

1.5736 sayılı Kanun gereğince ödenmemiş tutarın tamamı,

Madde:2/1-d

Vazgeçilen Tutar

1.5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki
faiz alacaklarının tamamı,

2. Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar,

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler
hakkında 2/1-a bendi hükümleri uygulanır.

2-Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklar;
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1.Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının
tamamı,
Madde:2/2-a

Alacak Tutarı

2.Söz konusu gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi ve
gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları,
3. Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak
üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamı,
1.Gümrük vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı,

Madde:2/2-a

Ödenecek Tutar

Madde:2/2-a

Vazgeçilen Tutar

2.Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar,
1.Gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı
gibi fer’i amme alacakları,
2.Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak
üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamı,

Madde:2/2-a

Alacak Tutarı

Madde:2/2-a

Ödenecek Tutar

Madde:2/2-a

1.Ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması
halinde fer’i alacakların tamamı,

1.Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar,
Vazgeçilen Tutar 1.Gümrük Vergilerine bağlı fer’i alacakların tamamı,

1. Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan, ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar
kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri
Madde:2/2-b Alacak Tutarı
asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak
hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezaları,
Madde:2/2-b Ödenecek Tutar 1.Söz konusu idari para cezalarının % 50’si,
Madde:2/2-b Vazgeçilen Tutar 1.Söz konusu idari para cezalarının % 50’si,
1. İdari para cezalarının % 70’u,
Madde:2/2-c

Vazgeçilen Tutar

2. Gümrük vergilerinin asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları,

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler
hakkında 2/2-a bendi hükümleri uygulanır.
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3-Covid 19 Nedeni İle Ertelenen Beyanname Ve Ödeme Süreleri İle İlgili Düzenlemeler
Nelerdir?

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir
sebep hâli ilan edilmesi nedeniyle beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden,
ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde
belirlenenler hakkında bu Kanun hükümlerinden yararlanamazlar.
4-Dava Konusu Yapılmış Veya Yapılacak Alacaklar İle İlgili Düzenlemeler Nelerdir?

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler
uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili
maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır.
5-Yargı Kararı İle Kesinleştiği Halde Mükellefe Ödemeye Yönelik Tebligat Yapılmaya Haller
İle İlgili Düzenlemeler Nelerdir?

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe
ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda
öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu madde
kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz
ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul edilir. Bu kapsamda
yapılandırılan tutarların bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde de vade
tarihinde değişiklik yapılmaz.
6-Motorlu Taşıtlar Vergisi İle İlgili Düzenlemeler Nelerdir?

Bu Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı
gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu Kanun hükümlerinin
ihlal edilmemiş olması koşuluyla, bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar 18/2/1963
tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü
uygulanmaz.
*197 sayılı kanun; 13/d- Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni muayene yapma yetkisi verilen gerçek
ve tüzel kişiler (…)(1) ile Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık genel müdürlüğü taşıtların fenni muayenelerini
yapmadan, (…)(1) uçuşa elverişli belgelerini vermeden önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak
zorundadırlar.

7-Özel Tüketim Vergisi İle İlgili Düzenlemeler Nelerdir?

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerin üreticileri ve
ithalatçılarının, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı
bendinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki kapsamında kullanılma zorunluluğu
getirilen özel etiket ve işaretleri kullanmalarına izin verilebilmesi için bu Kanun kapsamında
yapılandırılan ve vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel
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Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ürünlere
ilişkin özel tüketim vergisi ve bu vergiye ait beyannameden doğan damga vergisi ile bu
vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının ödenmesi şarttır.

Alacak Tutarı

1.Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerin üreticileri
ve ithalatçılarının, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci
fıkrasının (6) numaralı bendinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki
kapsamında kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretleri
kullanmalarına izin verilebilmesi için bu Kanun kapsamında yapılandırılan ve
vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra gelen 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer
alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi ve damga vergisi,
2.Söz konusu vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı,
1. (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan ürünlere ilişkin özel
tüketim vergisi ve damga vergisi,

Ödenecek Tutar

2. Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın tamamı,
1. Söz konusu vergilere bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi,

Vazgeçilen Tutar

2. Gümrük vergilerinin asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer’i amme alacakları

8-7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Alacaklar İçin Başvuru, Ödeme Ve
Taksitlendirilme İle İlgili Hükümler Nelerdir?

1. Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi, 31 Ağustos 2020 tarihi
dikkate alınacaktır.
2. Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık 2020 tarihine kadar
ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
3. Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere
ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine ödenecek
tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021 (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil
dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitinin ise 28 Şubat 2021 (bu tarih dahil) tarihine
kadar, diğer taksitlerinin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz
eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.
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Başvuru/ödeme türü
Süre
Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesinin son 31 Ağustos 2020
tarihi
Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi
31 Aralık 2020
Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel 31 Ocak 2021
idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine
ödenecek borçların ilk taksitini ödeme süresi
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek 28 Şubat 2021
tutarların ilk taksitinin ödeme süresi
Taksit ödeme süresi ve sayısı

Peşin ya da 2’şer aylık dönemler
halinde en çok 18 taksit

9-7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Alacakların Ödemesi Nasıl Gerçekleştirilir?

1-Peşin/Taksitle Ödeme
a) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi
hâlinde katsayı uygulanmaz.
1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.
2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan
ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %25 indirim yapılır.
3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan
(2 nci maddenin ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim yapılır.
Örnek: Gelir vergisi borcu 1000 TL, buna bağlı gecikme faizi veya zammı 100 TL, YİÜFE
hesaplaması sonucunda bulunan tutar 80 TL ise; 80 TL üzerinden % 90 indirim uygulanır
ise ödenecek tutar 8 TL olarak hesaplanır ve ödenecek toplam tutar 1000 TL vergi aslı ve 8
TL YİÜFE sonucunda bulunan tutar olmak üzere 1008 TL olacaktır.
b)Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde katsayı
uygulanmaz,
1) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarlar üzerinden %50 indirim yapılır.
2) 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında olan
ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır.
3) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan
(2 nci maddenin ondördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %25 indirim yapılır.
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Örnek: Gelir vergisi borcu 1000 TL, buna bağlı gecikme faizi veya zammı 100 TL, YİÜFE
hesaplaması sonucunda bulunan tutar 80 TL ise; 80 TL üzerinden % 50 indirim uygulanır
ise ödenecek tutar 40 TL olarak hesaplanır ve ödenecek toplam tutar 1000 TL vergi aslı ve
40 TL YİÜFE sonucunda bulunan tutar olmak üzere 1040 TL olacaktır.
c) Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan
hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz
eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden
daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
ç)Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler
hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere
başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak,
tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya
göre düzeltilir.
2-Kredi Kartı İle Ödeme
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu
Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre
kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan
bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler hâlinde
yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler
için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın
yapıldığını gösteren makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine veya
Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci
maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Bu
fıkra hükmüne göre taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi, katsayı
uygulanmasına engel teşkil etmez.
3- İade Alacağına Mahsuben Ödeme
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenmesi gereken amme
alacaklarına uygulanmak üzere, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan
ve ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borçlarına mahsuben
ödemek isteyen mükelleflerin, bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit
süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri
şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın mükellefin mahsup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu
Kanuna göre ödenecek tutara mahsup işlemleri yapılır; mahsup talebine konu tutardan daha az
tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme suretiyle tahsil edilemeyen tutar için
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borçluya bildirimde bulunularak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenir. Bu
süre içerisinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarihten ödendiği tarihe kadar gecikilen
her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı
oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi hâlinde eksik ödenen tutar için
bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz
10-7256 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Alacaklar Süresinde Ödenmezse Hangi
Durum Veya Durumlar İle Karşılaşılır?

1) Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan
taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme
seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve
kesri için 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden
yararlanılmaya devam edilecektir.
2) İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik
ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla
taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma
hakkı kaybedilecektir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen
alacaklar için ayrı ayrı uygulanacaktır.
11-6736, 7020 ve 7143 Sayılı Kanunların İlgili Hükümlerine Göre Yapılandırması Devam
Edenler Hakkında Bu Kanun Kapsamında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

a) 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre
yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri
devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden
yararlanabilir. Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma
hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi
arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı
uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek
bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı
tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.
b) Bu Kanun Hükümleri 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri
devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar, hakkında
uygulanmayacaktır.
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12- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin Odalara Ve Odaların
Türmob'a Borçları İle İlgili Düzenlemeler Nelerdir?

31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde Kanunun yayımı
tarihine kadar ödenmemiş olan; 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi
oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının
birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık
dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı
tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet
eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bunun
için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması
şarttır.
Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen
veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartlan yerine
getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya
mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış
alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması
halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara
ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
13-Avukatların Barolara Olan Borçları İle İlgili Düzenlemeler Nelerdir?

Avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının
tamamı yapılandırma kapsamındadır.
14-Esnaf Ve Sanatkârlar Konfederasyonu İle Bağlı Odalarına Olan Borçlar İle İlgili
Düzenlemeler Nelerdir?

7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların
birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve
destekleme fonu borç asıllarının tamamının, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi
takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit
taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer'i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen
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ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci
ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.
Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen
veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asıllan ile bunlara ilişkin faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
15-Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İle Bağlı Odalarına Borçlar İle İlgili Düzenlemeler
Nelerdir?

18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından
alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine olan aidat borçlan asılları ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun
26’ncı maddesinin yirmi üçüncü fıkrası ile 27’nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha
aidat borç asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden
üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte
ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i
alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen
ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci
ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.
Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen
veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartlan yerine
getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya
mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış
alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması
halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara
ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.,
16-Esnaf Muaflığı İstisnası İlgili Kanun Düzenlemesi Nedir?

Düzenlemeyle bir işyeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine
ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik
ortamlar üzerinden satanların bu faaliyetleri gelir vergisinden muaf tutulmakta ve bunların elde
ettikleri hasılatları üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmaktadır. Tevkifat
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yükümlülüğü Bankalara verilmiş olup, çalışanı bulunanlar açısından %2 bulunmayanlar
açısından %4’lük bir tevkifat öngörülmektedir.
Esnaf muafiyetinden faydalanılabilmesi için gereken şartlar;
1) Vergiden muaf esnaf belgesi alınması,
2) Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu
hesap aracılığıyla tahsil edilmesi,
3) Hasılat tutarının 220.000 TL’yi aşmaması,
gerekmektedir. Elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması halinde, mükellef izleyen
takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar bu muafiyetten
faydalandırılmayacaktır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi düzenlemesi gereği ticarî, ziraî veya meslekî
kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olanlar ile maddede sayılan faaliyetleri
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten
faydalanamayacaklardır.
Düzenleme, 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girecektir.
17- Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yolu İle Ortaklarına Yapmış Oldukları
Ödemelerin Kâr Payı Dağıtımı Sayılması İle İlgili Düzenlemeler Nelerdir?

7256 sayılı kanun kapsamında düzenleme ile tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk
Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap
etmeleri durumunda bunları;
− Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin
veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın sermaye azaltımına ilişkin
kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,
− İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap
bedeli ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutarın elden çıkarma tarihi,
− İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla
itfa etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya
ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden itibaren iki
tam yıllık sürenin son günü, itibariyle dağıtılmış kâr payı sayılacağı düzenlenmekte ve bu
tutarlar üzerinden %15 vergi tevkifatı yapılması sağlanmaktadır.
18-6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna Göre Lisans Sahibi Olan Veya Lisans Sahibince
Yetkilendirilen Kişiler Tarafından Stopaj Yapılması Öngören Düzenleme Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 68’inci maddesinin 31/12/2020 tarihinde dolacak olan
uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılarak sadece Türkiye Jokey Kulübünce
organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret
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olarak yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılmasına yönelik
düzenleme değiştirilerek 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna göre lisans sahibi olan veya
lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların
jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden % 20
oranında gelir vergisi tevkifatı yapma yükümlülüğü getirilmektedir.
Lisans sahibi veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi aracılığıyla yapılan ücret
ödemelerinde gelir vergisi tevkifatı lisans sahibi veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi
tarafından yerine getirilecektir.
19-Varlık Barışı İle İlgili Düzenlemeler Nelerdir?

İlgili düzenleme ile 30/6/2021 tarihine kadar yurt dışında bulunan para, altın, döviz,
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmek suretiyle milli
ekonomiye kazandırılmasına ve bu varlıklarını Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin
maddedeki hükümler çerçevesinde bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmelerine imkan
sağlanmaktadır.
Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan
ancak işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçları ile taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesi imkanı
getirilmektedir.
20-2021 Uefa Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakalarına İlişkin Kdv Ve Kurumlar Vergisi
İstisnası İle İlgili Düzenleme Nedir?

UEFA tarafından, salgın nedeniyle, Şampiyonlar Ligine ilişkin yeni takvim belirlenmiş
olup daha önce 2020'de İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in
başkenti Lizbon'da oynanmasına, 2021'de Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan
Şampiyonlar Ligi finalinin de İstanbul'da oynanmasına karar verilmiştir.
İlgili değişiklikle, maddenin ilk halinde 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için
sağlanan KDV istisnanın ve Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyetinin, yeni takvime göre 2021
finali içinde KDV istisnası ve Gelir Ve Kurumlar Vergisi muafiyeti uygulanacaktır.
21-İsmep Kapsamında Yapılan Çalışmalara İlişkin Kdv İstisnası Nedir?

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)
kapsamında İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon
Birimine yapılacak teslim ve hizmetler için, finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum
ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla, sağlanan KDV istisnasının süresi 2025 yılının sonuna
kadar uzatılmaktadır.
22-Konaklama Vergisinin Yürürlüğe Giriş Tarihinin Ertelenmesi İlişkin Düzenleme Nedir?

1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi
1/1/2022 tarihine ertelenmiştir.
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23-Dernek Veya Vakıfların Elde Ettiği Gelirler İlgili Düzenlemeler Nelerdir?

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 31/12/2020 tarihinde sona erecek geçici
2’nci maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmaktadır.
Yapılan bu düzenleme ile 1/1/2008-31/12/2025 tarihleri arasında; a) Dernek veya
vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin (5) numaralı bendi ve
geçici 67’nci maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar, b) Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki
atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki
uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler, dolayısıyla
iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacaktır.
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında
halka arz edilen kurumlara ilişkin kurumlar vergisi indirimi
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında
halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri,
finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık
yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik
şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş
hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak
uygulanır. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içinde pay
oranına ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı
uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası
uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
Düzenleme, 1 Ocak 2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise
2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara
uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
24-Borsa İstanbulda İşlem Görmek Üzere Halka Açılan Kurumlarda Kurumlar Vergisi İndirimi
Düzenlemesi Nedir?

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında
halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri,
finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık
yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik
şirketleri hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş
hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak
uygulanır. İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içinde pay
oranına ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı
uygulaması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası
uygulanmaksızın gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
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Düzenleme, 1 Ocak 2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise
2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara
uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
25-Yurtdışına Satışlarda %50 Kazanç İstisnasına İlişkin Düzenleme Nedir?

GVK 89’uncu maddede yapılan düzenleme ile tam mükellef gerçek kişilerin,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 22’nci maddesi kapsamında dolaylı
temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler
tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal
ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50'si beyannamede bildirilen kazanç üzerinden
indirilebilecektir.
Söz konusu indirimden faydalanılabilmesi için bentte belirtilen hasılat ve istihdam
şartlarının sağlanması gerekmektedir. İhracat kapsamına ağırlık ve tutar itibarıyla Posta İdaresi
ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük
beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatları girmektedir.
Yazılım, tasarım, proje dahil hizmet ihracatı kapsamında elde edilen gelirler düzenleme
kapsamına alınmamıştır.
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KANUNA İLİŞKİN BAŞVURU SÜRELERİ
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Nev-i
Borçların yapılandırmasına ilişkin başvuru süresi

Başvuru
Tarihi
31.12.2020
31.01.2021

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı
tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksit süresi

28.02.2021

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksit süresi
Dava hakkından vazgeçmek için son süre

31.12.2020

VARLIK BARIŞI
Nev-i
Türkiye’de bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesi

Başvuru
Tarihi
30.06.2021
30.06.2021

Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi
Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda
açılacak bir hesaba transfer edilmesi

Bildirimin yapıldığı
tarihten
itibaren 3 ay içinde

BAZI VERGİ KANUNLARI DÜZENLEMELERİ
Nev-i

Başvuru
Tarihi

Tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda
%15 vergi tevkifatı uygulaması
Gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden
indirilmesi

17.11.2020
1.01.2021

Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks) işlemlerinden elde edilen
gelirlerin geçici 67 nci madde kapsamında kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmes

1.01.2021

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz edilen
kurumların paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere 5 hesap dönemine ait
kurum kazançlarına, kurumlar vergisi oranının 2 puan indirimli olarak uygulanması
Konaklama vergisi

1.01.2021
1.01.2022

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem
tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak
gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu
olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr
adresine gönderebilirsiniz.
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