SİRKÜLER NO: YORDAM–2021/S–36

İST, 25.08.2021

GEÇMİŞ YILLAR VERGİ SORUMLULUKLARI ASGARİ İNDİRİLMESİ
VE BORÇLARIN YAPILANDIRMASI
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Konuya ilişkin mevzuat ve broşürler www.gib.gov.tr
internet adresinde yayımlanmaktadır. Son başvuru tarihi 31.08.2021 olarak belirlenmiştir.
A)Kamuya Olan Borçların Yapılandırılması ve Vergi Affı
Kanun Yayım tarihi
Yapılandırılacak Borçların tarihi
Başvuru Tarihi
Yapılandırma ve Matrah Artırımlarının Peşin ve İlk Taksit Ödeme Tarih

;09.06.2021
; 30.04.2021 öncesi
; 31.08.2021
;30.09.2021

Cumhurbaşkanı, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar,
uzatmaya yetkilidir.
1. Kamuya olan borçları yapılandırılmaktadır. Peşin ödemelerde çok düşük oranda bir
faiz tahakkuk etmektedir.
















Vergi ve SGK dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı
gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında
güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE
oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme
faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan
borcun ödenmesi,
Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları yerine
Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,
İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin
yapılandırılması,
Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler halinde
ödenmesi,
Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında %25
indirim yapılması,
Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla,
ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;
Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim yapılması,
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2. Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi
ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması.
Dava konusu olan veya dava açma süresindeki tarhiyatlarda; vergi aslının %10 ile
%90 oranı arasında indirim yapılmakta, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı
olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının
tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
3. Vergi mükelleflerinin 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 Yıllarına ilişkin Vergisel
Sorumlulukları asgari indirilmesi;


Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin
olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması,
Matrah Artımına Konu Vergiler
-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı
-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı
-KDV Matrah Artırımı
-Muhtasar Beyannamelerinde Gösterilen Tevkifatlarda Matrah Artırımı
-Yatırım İndirimi İstisnası Tevkifatında Vergi Artırımı ve Matrah Beyanı
- Hizmet erbabına ödenen ücretlerden,
- Serbest meslek ödemelerinden,
- Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait hakediş ödemelerinden,
- Kira ödemelerinden,
- Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan
ödemelerden,
- Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden



Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit
ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 indirim
yapılması,
Pişmanlıkla geçmiş dönemlere ilişkin düzeltme beyannamesi verilerek, verginin gri
noktalarından kaçınılabilir.



5. İşletme kayıtlarının düzeltmesi


İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde
işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve
ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale
getirilmesi,

Şirketten çekilen değerlere ilişkin olarak Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hs %3 ile
düzeltilmesi,
gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir.
Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması
gerekmektedir.
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B) Taşınmaz ve Amortismana tabi iktisadi kıymetlere değerleme imkanı getirilmiştir.
Değerleme Sonrası Oluşan Fon Üzerinden %2 ek vergi alınmaktadır.
Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri kanunun 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 maddede
yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmiştir.
SAYGILARIMIZLA, ….
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