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GİRİŞ
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03.06.2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Genel Kurulu tarafından kabul
edilerek yasalaşan ve 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun(‘‘7326 sayılı Kanun’’) ile kesinleşmiş ve
kesinleşmemiş vergi alacaklarının yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme
kayıtlarının düzeltilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacaklarının
yapılandırılması kapsamında bazı düzenlemeler yapılmıştır.



YAPILANDIRMA KAPSAMI
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Yapılandırmanın Kapsamı
•7326 sayılı Kanun’un “Kapsam ve tanımlar” başlıklı 1.maddesi uyarınca, (gelir ve kurumlar vergileri, KDV, ÖTV,
Damga vergisi ve emlak vergisi gibi) ile vergi cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i
alacaklar yapılandırma kapsamına girmektedir. Buna göre;
* 30 Nisan 2021 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,
* 2021 yılına ilişkin olarak 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı
vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
* 30 Nisan 2021 tarihinden(bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi
cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük gibi), için 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda
bulunulabilecektir. Ancak, 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi 2.taksiti yapılandırma kapsamına
girmemektedir.
Yararlanma Şartları
•Kesinleşmiş vergi alacaklarının yapılandırılması imkânından yararlanabilmek isteyen borçluların dava açmamaları,

açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.



Kesinleşmiş Alacaklar ( M.2) 

1



KAPSAMIN AYRINTILARI
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• Vergiler ve vergi cezaları, 
• Bazı idari para cezaları, 
• Ecrimisil borçları, 
• Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları, 
• Gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları,
• Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, 

işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
• Meslek odaları, birliklerinin üyelerinden alacakları aidatlar,
• Araç muayenesini yaptırmayanlara uygulanan cezalar,
• Yukarıda sayılan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, 

gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar, girmektedir.



Ödenmesi Gereken / Tahsilinden Vazgeçilen
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Ödenmesi Gereken Tutar Tahsilinden Vazgeçilen Tutar

Vergi Gümrük vergileri asıllarının tamamı
Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari 

para cezalarının tamamı

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50 ’si Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50 ’si

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi 

cezalarının % 50 ’si

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi 

cezalarının kalan % 50 ’si

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş
idari para cezalarının % 30 ’u ve varsa gümrük vergileri 

aslının tamamı

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş
idari para cezalarının kalan % 70 ’İ

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası

yerine Yİ ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i

alacakların tamamı



Ödenmesi Gereken / Tahsilinden Vazgeçilen
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İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin

Ödenmesi Gereken Tutar Tahsilinden Vazgeçilen Tutar

Tahakkuk etmiş vergilerin tamamı
Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari

para cezalarının tamamı

Gecikme zammı yerine Yİ ÜFE esas alınarak 

belirlenecek tutar
Gecikme zammı

Yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar

Ödenmesi Gereken Tutar Tahsilinden Vazgeçilen Tutar

Yargı Kararı sonucu kesinleşen vergilerin tamamı Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50 ’si Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50 ’si

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası

yerine Yİ ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi

fer’i alacakların tamamı



Soru  &  Cevap 
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Vergi borcunda kesinleşme nedir ? Nasıl Gerçekleşir ? 

• Bir alacağın kesinleşmesi , alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme 

olasılığının kalmamasıdır

• Beyana tabi vergiler ihtirazi kayıt olmadığı takdirde ) beyan edildiği tarihte kesinleşir .

• İkmalen , re’sen veya idarece tarh edilen vergilerde vergi ceza ihbarnamesinin tebliği üzerine

• Süresi içerisinde dava açılmamış olması

• Eğer dava açılmış ise yargılama aşamalarının son bulması

• Vergi ve cezalarda uzlaşma sağlanması , hallerinde söz konusu olacaktır

• İdari para cezaları ve ecrimisillerde de kesinleşmiş alacak olabilmesi için idari yaptırım kararlarına karşı 
süresi içerisinde dava açılmaması veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulması 

gerekmektedir

İhtirazi Kayıtla Beyanda Durum Nedir

• İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin de kesinleşmiş alacak hükümleri 

çerçevesinde yapılandırılması mümkün bulunmaktadır Madde 2 3 a).



Soru  &  Cevap 
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2020 yılı Gelir ve Kurumlar Vergisi kapsama giriyor mu? Henüz vadesi

gelmemiş olan taksitlerimi yapılandırabilir miyim

• Beyana dayanan vergilerde 30.4.2021 tarihine kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergiler ve 

bunlara bağlı cezalar faiz ve zamlar ) kapsama giriyor . Böylece , 2020 yılına ait gelir ve kurumlar vergileri 

kapsama dahil edilmiş bulunuyor.

• Vadesi gelmemiş olan Gelir Vergisi 2. taksitinin Temmuz 2021) de kesinleşmiş durumda olduğu için yeniden 

yapılandırılabileceği kanatindeyiz.

2021 Yılına ilişkin vergilerden hangilerini yapılandırabilirim ?

• Aylık verilmesi gereken KDV ve muhtasar beyannamelerinde Mart 2021 ve öncesindeki dönemler kapsam 

dahilinde ; fakat Nisan 2021 beyannameleri kapsam dışındadır

•15 günlük vergilendirme dönemine sahip ÖTV beyannamelerinden 1 15 Nisan dönemi kapsama girerken , 16 30 

Nisan dönemi ise Mayıs ayında verileceğinden , kapsam dışı kalmaktadır.

• 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisinin ilk taksiti kapsama giriyor . 2. Taksit girmiyor.

• 2021 yılına ait Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi kapsam dışında kalmaktadır



Kesinleşmemiş veya Dava 
Safhasında Bulunan Alacaklar( M.3) 

2



Vergi  Mahkemesinde Dava Açılmış ya da Dava Açma 
Süresi Henüz Geçmemiş ve Uzlaşma Aşamasında olan 
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Vergi Mahkemesinde Dava

Açılmış Ya da Dava Açma Süresi

Henüz Geçmemiş Olan İkmalen ,

Re’sen veya İdarece Yapılmış
Vergi

Tarhiyatları ile Gümrük

Vergilerine İlişkin Tahakkuklar

Alacak Konusu Alacak Tutarı

Vergi/Gümrük vergilerinin asılları
%50’si ödenecek, Kalan kısmın (% 

50’nin) tahsilinden vazgeçilecek

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari

para cezası ve gecikme zamları
Tamamının tahsilinden vazgeçilecek

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar

( özel usulsüzlük)

Asla bağlı olmayan cezaların % 25 ’i

ödenecek, Kalan kısmın % 75 ’ 

tahsilinden vazgeçilecek

Faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı

Faiz, gecikme faizi ve gecikme 

zammının tamamının tahsilinden 

vazgeçilecek,

Bunların yerine, vergi aslının ödenecek 

% 50 ’lik kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE 

oranları ile hesaplanacak tutar tahsil 

edilecek



İlk derece / istinaf / temyiz aşamasında mevcut son 
kararın mükellef lehinde olması
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Vergi mahkemesi tarhiyatı terkin 

etmiş ise (Son Kararın Terkin 

Edilmesi-Mükellef Lehine )

Alacak Konusu Alacak Tutarı

Vergi/Gümrük vergilerinin asılları

İlk tarhiyata/ tahakkuka esas

verginin/gümrük vergisinin %10’u

ödenecek, Kalan kısmın (% 90’ın) 

tahsilinden vazgeçilecek

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari

para cezası ve gecikme zamları
Tamamının tahsilinden vazgeçilecek

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar

( usuzlsüzlük, özel usulsüzlük)

Asla bağlı olmayan cezaların % 10’u

ödenecek, Kalan kısmın (% 90’ın) 

tahsilinden vazgeçilecek

Faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı

Faiz, gecikme faizi ve gecikme

zammının tamamının tahsilinden

vazgeçilecek, bunların yerine, vergi

aslının ödenecek % 10 ’luk kısmı 

üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile 

hesaplanacak tutar tahsil edilecek



İlk derece / istinaf / temyiz aşamasında mevcut son 
kararın idarenin lehinde olması 
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Vergi mahkemesi tarhiyatı tasdik 

etmiş ise (Son Kararın Tasdik 

Edilmesi- İdare Lehine )

Alacak Konusu Alacak Tutarı

Vergi/Gümrük vergilerinin asılları
Tasdik edilen kısmın tamamı % 100 ' ü

Terkin edilen kısmın % 10’u ödenecek

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari

para cezası ve gecikme zamları
Tamamının tahsilinden vazgeçilecek

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar

( usuzlsüzlük, özel usulsüzlük)

Asla bağlı olmayan cezalarda tasdik

edilen ceza tutarının % 50’si, terkin

edilen ceza tutarının % 10’u ödenecek, 

Kalan kısmın tahsilinden vazgeçilecek

Faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı

Faiz, gecikme faizi ve gecikme

zammının tamamının tahsilinden

vazgeçilecek, Bunların yerine, Yİ/ÜFE 

oranları ile hesaplanacak tutar tahsil 

edilecek



İnceleme ve Tarhiyat Safhasında 
Bulunan İşlemler ( M.4) 
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İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki İşlemler
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A- İnceleme sürecinin tamamlanmasının beklenmesi

Önceden başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam
edilecektir. İşlemlerin tamamlanmasını takiben ödenecek/silinecek tutarlara aşağıdaki tablodaki
gibidir.

Kanun’un yayımından önce tamamlandığı halde, bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal
eden vergi inceleme raporları üzerine yapılacak tarhiyatlar için de bu düzenlemeden yararlanmak
mümkündür.



İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergiler
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Kanunun Kapsadığı Dönemlere

İlişkin Olarak, Bu Kanunun

Yayımlandığı Tarihten Önce

Başlanılmış Ve Kanunun Yayım

Tarihi İtibariyle Tamamlanamamış
Vergi İncelemeleri İle Takdir, Tarh

Ve Tahakkuk İşlemlerinin

Tamamlanması Sonucunda Tarh

Edilecek Vergiler İle Bunlara Bağlı

Cezalar Ve Gecikme Faizleri İle
Vergi Aslına Bağlı Olmayan

Cezalar

Alacak Konusu Alacak Tutarı

Vergi/Gümrük vergilerinin asılları
%50’si ödenecek, Kalan kısmın 

(% 50’nin) tahsilinden vazgeçilecek

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari

para cezası ve gecikme zamları

Tamamının tahsilinden vazgeçilecek,

İştirak nedeniyle kesilecek vergi

ziyaı cezaları için vergi cezasının

% 25 ’i ödenecek.

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar

( usuzlsüzlük, özel usulsüzlük)

Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i

ödenecek, Kalan kısmın (% 75’in) 

tahsilinden vazgeçilecek

Faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı

Gecikme faizleri yerine verginin

vade tarihinden bu Kanunun

yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylık

Yİ ÜFE oranlarıyla hesaplanacak

tutar ödenecek

İştirak nedeniyle kesilen ceza
% 25 'i ödenecek, kalan kısmında ( % 75' 

nin) tahsilinden vazgeçilecek



İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki İşlemler
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•Kanun’un yayımı tarihi itibariyle incelemede olanların matrah artırımına yasal bir engel yoktur.
•Öte yandan, matrah veya vergi artırımında bulunulması, Kanun’un yayımı tarihinden önce
başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmemektedir.

•Ancak, matrah artırımı yapan mükelleflerde başlamış olan inceleme sonucunda tarhiyat
yapılabilmesi için, incelemenin 02.08.2021 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. Aksi
halde inceleme ve tarhiyat işlemlerine devam edilemeyecektir.
•Bu durumda sadece matrah veya vergi artırımı nedeniyle hesaplanan vergiler ödenecektir.



İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki İşlemler
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talepli İncelemeler

15

4. Maddenin beşinci fıkrasına göre,

•Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle, tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma
günü gelmemiş yada uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi/ceza ihbarnameleri mükellefe
tebliğ edilmemiş alacaklarda madde hükmünden yararlanılabilmektedir.

•Bu durumda, düzenlenen inceleme raporunun vergi dairesine intikali üzerine madde hükmü
uygulanacaktır. Bu safhada da ödenecek tutarın tespitinde, tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen
vergi/ceza ihbarnamelerinde belirtilen tutarlar dikkate alınacaktır.



Matrah Ve Vergi Artırımı ( M.5) 

4



Matrah Ve Vergi Artırımı
Kapsamdaki Vergi Türleri 

• Gelir Vergisi
• Kurumlar Vergisi
• Stopaj Vergisi Gelir Kurumlar

– Hizmet erbabına ödenen ücretler
– Serbest meslek ödemeleri
–Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait ödemeleri
–Kira ödemeleri
–Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için 
yapılan ödemeler
–Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemeler

•Katma Değer Vergisi

16



Matrah Ve Vergi Artırımı
Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi Artırımı 

• Gelir / Kurumlar Vergisi mükellefleri, ilgili yıllarda beyan ettikleri matrahlarını 31.08.2021
tarihine kadar artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için kurumlar
vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.

• Artırımda bulunulacak yıllara ilişkin beyannamelerde matrah bulunmaması veya hiç
beyanname verilmemiş olması durumunda, artırılacak asgari matrah tutarları aşağıda
tabloda yer almaktadır.

• Artırımda bulunulan yıla ait kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş,
tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş olan kurumlardan bu Kanun’un 2. ve 3.
(yapılandırma) maddelerinden yararlanmayanlar için indirimli vergi oranı % 15’tir (*)
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GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHLARININ ARTIRIMI

Hesap 

Dönemi 

Gelir/ Kurumlar 

Vergisi 

Mükellefleri

İçin Matrah 

Artırım

Oranları

Asgari Matrah Artırım Tutarı

(Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin artırdıkları matrahlar aşağıdaki tutarlardan düşük olamaz)

(Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş
oldukları gelir vergisi beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle 

matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halleri dahil)

Kurumlar 

Vergisi 

Mükellefleri

Bilanço Esasına 

Göre Defter Tutan

Mükellefler İle 

Serbest Meslek 

Erbabı

Diğer Gelir 

Vergisi 

Mükellefleri

İşletme

Hesabı

Geliri Sadece 

Gayrimenkul 

Sermaye 

İradından 

Oluşanlar (1/ 5)

Geliri, Sadece 

Basit Usulde 

Tespit Edilen 

Ticari 

Kazançtan 

Oluşan 

Mükellefler 

(1/ 10)

2016 35% 94.000 47.000 31.900 31.900 9.400 4.700

2017 30% 99.600 49.800 33.200 33.200 9.960 4.980

2018 25% 105.800 52.900 35.250 35.250 10.580 5.290

2019 20% 112.400 56.200 37.500 37.500 11.240 5.620

2020 15% 127.500 63.700 42.500 42.500 12.740 6.370



Matrah Ve Vergi Artırımı
Gelir / Kurumlar Stopaj Vergisinde( Muhtasar ) Artırım 

•Belirlenen stopaj konusu ödemelerin gayri safi tutarının yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki
oranlar kullanılarak 31.08.2021 tarihine dek ek vergi ödenmesi halinde, bu vergilendirme
dönemleriyle ilgili olarak söz konusu ödemeler yönünden stopaj gelir/kurumlar vergisi
incelemesi yapılmayacaktır

•Artırıma esas ücret tutarı ve buna ilişkin olarak ödenen gelir vergisi, gelir veya kurumlar
vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacaktır.

•Bu fıkra uyarınca artırımda bulunulması durumunda ayrıca gelir veya kurumlar vergisi
matrah artırımında bulunulmuş olması şartı aranmaz.
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Matrah Ve Vergi Artırımı
Katma Değer Vergisi Matrah Artırımı

• KDV mükellefleri tarafından verilen beyannamelerde yer alan hesaplanan katma değer
vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak
31.08.2021 tarihine kadar ek vergi ödenmesi halinde, ilgili dönemler için katma değer vergisi
incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacaktır.

• Artırımda bulunulacak yıllara ilişkin beyannamelerde matrah bulunmaması veya hiç
beyanname verilmemiş olması durumunda, artırılacak vergi tutarları aşağıda tabloda yer
almaktadır.

• Ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya
maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacak, ödenmesi gereken katma değer vergilerinden
indirilemeyecek veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılamayacaktır.
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KDV VE MUHTASAR  MATRAHLARININ ARTIRIMI

Hesap

Dönemi

KDV (Her Bir

Vergilendirme 

Dönemine İlişkinOlarak 

Verdikleri

Beyannamelerindeki

Hesaplanan KDV’nin

Yıllık Toplamı

Üzerinden)

Ücretler

(Muhtasar

Beyannamelerinde

Yer Alan Ücret

Ödemelerine 

İlişkin

Gayrisafi 

Tutarların

Yıllık Toplamı

Üzerinden)

GVK 94/1

-(2) Ve (5)

Numaralı Bentleri 

İle
KVK/15 1(b)

Bendinde Yer Alan

Ödemeler İçin Ayrı

Ayrı Olmak Üzere

GVK 94/1

-(3)

Numaralı Bendi İle
KVK/15 1(a)ve 

30/1

(a) Bentlerinde Yer

Alan Ödemeler 

İçin

Ayrı Ayrı Olmak

Üzere

GVK 94/1

-(11)ve (13)

Numaralı

Bentlerinde Yer 

Alan

Ödemeler İçin Ayrı

Ayrı Olmak Üzere

2016 3% 6% 6% 1%

İlgili yıllarda geçerli

tevkifat oranının 

%25' i

2017 3% 5% 5% 1%

2018 2,5% 4% 4% 1%

2019 2% 3% 3% 1%

2020 2% 2% 2% 1%



Matrah Ve Vergi Artırımı
Beyan ve Ödeme 

•Matrah veya vergi artırımının 31.08.2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

•Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme
süresinde peşin olarak ödenmesi durumunda, bu vergilerden % 10 indirim yapılacak ve
katsayı uygulanmayacaktır.

Hesaplanan veya anılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti
ödenecek tutarların ilk taksitini 30.09.2021 tarihine kadar(bu tarih dâhil),diğer taksitlerini ise
bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte bu Kanunda
belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır.

Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, ödenmeyen vergi tutarları
ilk taksit ödeme süresinin son günü vade kabul edilerek 6183 sayılı Kanunun 51’inci
maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilir, ancak bu madde

hükmünden yararlanılamaz.
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İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi 
( M.6 ) 

5



İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

23

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar

Mükellefin kendisi veya meslek kuruluşunca tespit edilir. Bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirilir.

Beyan edilen kıymetlerin tabi olduğu oranların yarısı kadar KDV beyan edilerek süresi içinde ödenir.

Makine, teçhizat ve demirbaşın vergisi indirilemez. Emtia üzerinden ödenen vergi indirilir.

Satış bedeli, bunların deftere kaydedilen değerinden düşük olamaz.

Bildirime dahil edilen sabit kıymetler için amortisman ayrılmaz.



İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi

24

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar

Emtialar için cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranı dikkate alınarak belirlenir.

Makine, teçhizat ve demirbaşlar için, mükellefin kendisi veya meslek kuruluşunca tespit edilir.

Fatura düzenlenerek ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilerek kayıt ve beyan edilir.

İlk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler bunu takip eden 2. ve 4. ayda olmak üzere üç 
eşit taksitte ödenir.

Geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmaz



İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi
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Kasa Ve Ortaklar Cari Hesaplarının Düzeltilmesi

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31/12/2020 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında
görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla
(ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar
arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar vergi
dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilmelerine imkân sağlanmaktadır.

Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenmesi
gerekmektedir. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa ve ortaklardan alacaklar mevcudu için ödenen vergiler,
gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek ayrıca kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul
edilmeyecektir.

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa ve ortaklardan alacaklar mevcudu için beyan edilen tutarlar nedeniyle
ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.
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Örnek : İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlar

Gümüş Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan emtiaya ilişkin envanter listesini
hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan emtianın mükellef tarafından belirlenen rayiç bedeli
2.000.000,00 TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. Beyan 11.08.2021
tarihinde yapılmıştır.
_____________________ 11.08.2021____________________________
153 TİCARİ MALLAR 2.000.000,00-TL
191 İNDİRİLECEK KDV 180.000,00-TL

525 KAYDA ALINAN EMTİA KARŞ. 2.000.000,00-TL
(7326 Sayılı Kanunun 6  ncı maddesi)
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 180.000,00-TL
(Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) 

__________________________ / ______________________________

Bu malın satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 20.000,00-TL’nın altında olmayacaktır. 
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Örnek : Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar

(Z) İşletmesi, kayıtlarında yer aldığı halde işletmede yer almayan demirbaşı, faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma 
uygun hale getirmek istemektedir.  İlgili demirbaşın rayiç bedeli 10.000 TL olup genel oranda KDV’ye tabidir. İlgili 
demirbaş, kayıtlarda 50.000 TL bedeli ile yer almaktadır ve bu tutarın tamamı için amortisman ayrılmıştır. Ayrıca bu 
kıymet satışı nedeniyle alacak senedi alınmış olduğu tespit edilmiştir. 
______________________________ / ____________________________ 
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 50.000 TL 
689/ 121 ALACAK SENETLERİ 11.800 TL 

255 DEMİRBAŞLAR 50.000 TL 
(7326 sayılı Kanunun 6/2 maddesi) 
391 HESAPLANAN KDV 1.800 TL 
679 DİĞER OLAĞANDIŞI 10.000 TL VE KARLAR 

___________________________ / ________________________________ 
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Örnek : Kasa Hesabı Düzeltilmesi

Örnek - (A) A.Ş.’nin 31/12/2020 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 600.000 TL görülmekle 
birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 580.000 TL’dir. Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi 
olan 27/7/2021 tarihi itibarıyla kasa hesabının mevcudu 800.000 TL olarak görülmektedir. 

Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 800.000 TL olsa da, 31/12/2020 tarihli 
bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları 
esas alacak, bu tutarın 580.000 TL olması nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden 
hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi sonuna (31/8/2021 tarihine) kadar ödeyecektir. 

Bu çerçevede; 
Beyan tutarı : ...................................................... 580.000 TL 
Hesaplanan vergi: .......................(580.000 x %3=) 17.400 TL 
Beyanla ilgili muhasebe kayıtları da şu şekilde olacaktır. 
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Örnek : Ortak Cari Hesabı Düzeltilmesi

Örnek - (C) A.Ş.’nin, 31/12/2020 tarihli bilançosunda ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları, bilanço 
hesapları itibarıyla aşağıdaki gibi olup, beyan tarihi olan 20/6/2021 tarihi itibarıyla bu tutarların değişmediği 
varsayılmıştır. Ayrıca, mükellef kurumun ortaklardan alacaklar hesabında izlenmesi gerekirken “136. Diğer Çeşitli 
Alacaklar” hesabında izlediği 200.000 TL bulunmaktadır. 

- 136. Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı......................... 200.000 TL 
- 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı........................... 400.000 TL 
- 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı........................... 300.000 TL 
- 331. Ortaklara Borçlar hesabı................................. (340.000)TL 
- 431. Ortaklara Borçlar hesabı................................ (240.000)TL 
Bu çerçevede; 
Beyan tutarı : [200.000+(400.000+300.000)-(340.000+240.000) =] 320.000 TL 
Hesaplanan vergi: .............................................................(320.000 x %3=) 9.600 TL 
olacaktır. 
Anılan mükellef, söz konusu tutarı beyan etmesi hâlinde beyan edilen bu tutar üzerinden hesaplanan vergiyi 
beyanname verme süresinde ödeyecektir. 



Taşınmazların ve Diğer ATİK’ lerin
Yeniden Değerlenmesi
( M.11 ) 
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Yeniden Değerleme ve Değerlemeye Ait Esas Değer

30

213 sayılı VUK’un geçici 31 inci maddesinin, 7326 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenen fıkra uyarınca;

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fıkranın yürürlüğe girdiği
tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al
işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) 31/12/2021 tarihine kadar yukarıda
yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleyebilirler.

Bu maddede tanımlanan taşınmazlar ile taşınmaz mahiyetinde olmamakla birlikte 213 sayılı Kanun uyarınca amortisman
yoluyla itfası gereken gayrimenkul gibi değerlenen kıymetler (gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı, tesisat ve
makinalar, gemiler ve diğer taşıtlar, gayrimaddi haklar), demirbaşlar, sinema filmleri, şerefiyeler, araştırma-geliştirme
harcamaları, özel maliyet bedelleri, aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv giderleri gibi kıymetler yeniden değerlemeye tabidir.

Yeniden değerleme, iktisadi kıymetlerin ve varsa bunlara ait amortismanların, 213 sayılı Kanunda yer alan değerleme
hükümlerine göre tespit edilen ve mezkur Kanunun geçici 31 inci maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 9/6/2021
tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden yapılır.



Yeniden Değerleme Yapılabilecek Süre 

31

Yeniden değerleme, uygulamadan yararlanma hakkını haiz mükelleflerin 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında
yer alan iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanlar esas alınmak suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar
yapılabilecektir.

Bahse konu uygulamadan yararlanılması için, söz konusu tarihe kadar yeniden değerleme işleminin yapılması ve değer
artışına ilişkin verginin de yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar beyan edilip, üç
eşit taksitte (ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden
ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenmesi zorunludur.

Beyanda bulunduktan sonra, anılan madde kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmak istenen ilave iktisadi kıymetler
için ek beyanname verilmesi mümkündür. Bu durumda da, yukarıda belirtilen şartlar aranır.



Yeniden Değerleme 
( Değer Artışının Vergilendirilmesi )

32

Yeniden değerleme neticesinde hesaplanan ve pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2
oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar gelir veya
kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilip, üç eşit taksitte (ilk taksiti beyanname verme süresi
içinde, izleyen taksitler sırasıyla beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere) ödenir.

Beyan edilen tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde ödenebilmesi mümkün olduğu gibi, ikinci ve üçüncü
taksitlerin toplamının ikinci taksit ödeme süresi içerisinde ödenebilmesi de mümkündür.

Değer artışı üzerinden %2 oranında hesaplanan verginin zamanında beyan edilmemesi veya tahakkuk eden verginin
taksitlerinin sürelerinde ödenmemesi halinde bu madde hükümlerinden faydalanılamaz.



Yeniden Değerleme 
( Özel Fon Hesabındaki Tutarlar )

33

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, mükellefler tarafından istenildiğinde sermayeye ilave
edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, söz konusu fonun sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir
hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde
gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur.



Yeniden Değerleme Avantajları

34

• İşletme bilançosunda yer alan duran varlıkların (nispeten) güncel değerlerine yaklaşmasıyla işletmenin mali durumunun
daha gerçekçi hale gelmesi,

• Endeksleme sonucu oluşan tutarlar için amortisman ayrılma imkanının bulunması,

• Endekslenen iktisadi kıymetlerin satılması halinde maliyet bedellerinin değerleme sonrası rakamlar esas alınarak
belirlenmesi,

• Endeksleme sonucunda oluşan fonun sermayeye eklenebilmesi

• Endeksleme sonucu oluşan fonun (sermayeye eklense de ayrı bir hesapta izlense de) işletme özkaynağını
güçlendirmesinden dolayı finansman gider kısıtlaması ve örtülü sermaye gibi kısıtlama düzenlemelerinden kaynaklı
KKEG tutarlarını azaltması.



Kesinleşmiş SGK Alacakları 
( M.7 ) 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları

35

•Sigorta prim borçları,

•İşsizlik sigortası prim borçları,

•Genel sağlık sigortası prim borçları,

•İdari para cezaları,

•Bağ-Kur sigortalılarının hizmet ihyasından doğacak borçlar,

•İş kazası, meslek hastalığı ve malullük sonucu doğan rücu borçları,

•Yersiz alınan aylık ve gelirden doğan borçlar, yapılandırılabilir.



Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları

36

•Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi
kaydıyla Sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılmaktadır.

•Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılmaktadır.

•Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmamaktadır.

•Yapılandırmada ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilmektedir.

•Borcunu yapılandıranlar , ilk taksiti ödemeleri ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarının olmaması şartı ile kendileri ve
bakmakta yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.



Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları
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Peşin veya İki Taksitte Ödeme Avantajları

•Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %10’unun, en son 01.11.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammı ile
birlikte 30.11.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı silinecektir.

•İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı ile prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE’nin %50’sinin 31.12.2021
tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

Taksitle Ödeme İmkanı

•Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir.



Sicil Affı  ( M.13 ) 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları

38

GEÇİCİ MADDE 3-
(1)Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 20/5/2021 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin
anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan
gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin

•karşılıksız çıkan çek,
•protesto edilmiş senet,
•kredi kartı ve
•diğer kredi borçlarına ilişkin

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının
31/12/2021 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal
işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.
(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni
kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.



TAKVİM
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31.12.202131.08.202131.08.202131.10.202130.9.202131.8.202030.4.2021

Yapılandırmaya konu 
olacak alacakların 
belirlenmesinde esas 
alınan beyan/vade tarihi

Ödenecek Borçların İlk 
Taksit Ödemesi

Matrah Ve Vergi Art. 
Son Başvuru Tarihi

Yeniden Değerleme Son 
Başvuru Tarihi

Borçların yeniden 
yapılandırılması için 

başvuru süresi

SGK İlk Taksit Ödeme 
Tarihi

İşletme Kayıtlarının 
Düzeltilmesi Son Başvuru
Tarihi
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