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SİRKÜLER 

 
 

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Kanunun, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin hükümleri 

yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 7326 Sayılı Kanun’un Vergi uygulamasına yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 

düzenlenen Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genel Tebliğ 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan düzenleme ve açıklamalar karşısında, 7326 sayılı 

kanun kapsamında alacakları yeniden yapılandırılan idareler; 

 

 

- Maliye ve Hazine Bakanlığı 

 

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

 

- Sosyal Güvenlik Kurumu 

 

- İl Özel İdareleri 

 

- Belediyeler (Büyükşehir Belediyeleri dahil) 

 

- Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri 

 

- Meslek Odaları 

 

 

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun hükümlerine göre, 

uygulama dönemi, kapsama giren vergi borçları, matrah ve vergi artırımı ve kasa-ortaklardan 

alacaklar, stok, makine, teçhizat ve demirbaş beyanı ve karşılıksız çek affı ile ilgili (Yeniden 

Değerleme hükümleri hariç-ayrı Sirküler olarak gönderilecektir.) genel itibariyle özet 

bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 
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A-7326 SAYILI KANUNUN VERGİ/GÜMRÜK VERGİSİ BAKIMINDAN 

UYGULAMA DÖNEM VE KAPSAMI 

 

1- 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Kapsamına Giren;   

 

a- 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu 

tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, 

gecikme faizleri, gecikme zamları, 

 

b- 2021 yılına ilişkin olarak 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi 

ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları  (2021 yılı için tahakkuk 

eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç), 

 

c- 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı 

olmayan vergi cezaları, 

 

2- 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer 

kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı 

tahsil dairelerince 6183 sayılı kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari 

para cezaları, faizleri, zamlar ve gecikme zammı alacakları, 

 

bu kanun kapsamına girmektedir. 

 

B- 7326 SAYILI KANUNA GÖRE (VERGİ-GÜMRÜK VERGİSİ) TAHSİL 

DAİRELERİNCE TAKİP EDİLEN AMME ALACAKLARI 

 

 Kanun Kapsamında, Yeniden Yapılandırılabilen Amme Alacakları; 

 

- Kesinleşmiş Alacaklar, 

 

- Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, 

 

- İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Alacaklar, 

 

- Pişmanlık veya Kendiliğinden Yapılan Beyanlardan oluşmaktadır, 

 

1. Kesinleşmiş Alacaklar 

 

1.1.Kapsamı 

 

7326 sayılı Kanun’un 2.Maddesi kapsamında bir alacağın kesinleşmiş alacak olarak 

kabul edilebilmesi için bu kanunun yayımlandığı tarih olan 09.06.2021 tarihi itibariyle; 

 

- İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açma süresi geçmiş, 

- İtiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmiş, 

- İdari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi geçmiş, 

-Uzlaşma hükümlerinden yararlanma süresi geçmiş veya uzlaşılmış 

 

Olması gerekmektedir. 
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 Kesinleşmiş alacaklarla 7326 Kanun’dan yararlanılması durumunda ödenecek tutar ve 

kamunun tahsilinden vazgeçtiği alacak tutarları; 

 

7326 Sayılı Kanun'dan Yararlanılırsa 

Ödenecek Olan Tutar Tahsilinden Vazgeçilen Alacak Tutarı 

Vergi / Gümrük Vergisi 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’i, 

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 

 

 Kesinleşmiş Alacaklar için 7326 Sayılı Kanun’dan 31.08.2021 tarihine kadar 

elektronik ortamda ya da kağıt ortamında bağlı olunan ilgili tahsil dairesine başvuruda 

bulunulması gerekiyor.  

 

Ödenecek olan toplam tutar, Peşin ödeme ya da 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit (Taksitle 

ödenmesi halinde ödenecek olan toplam tutarın taksit sayısına göre belirlenen katsayı 

oranlarıyla çarpılarak bulunan tutarı üzerinden) arasında seçim yaparak ödeme imkanı 

getiriliyor. 

 

7326 Sayılı Kanun’dan yararlanabilmek için ilgili alacaklar hakkında dava 

açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri (ihtirazi kayıtla verilen beyannameye 

konu alacaklar için Kanundan yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış 

oldukları davalar dâhil) ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. 7326 Sayılı 

Kanun’dan yararlanma başvuru elektronik ya da kağıt ortamında yapılsa dahi ayrıca 

ilgili alacak hakkında açılan davalardan feragat edildiğine dair Dilekçenin Elden İlgili 

Vergi Dairesi’ne verilmesi gerekmektedir. 

 

2. Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar 
 

2.1.Kapsamı 

 

7326 sayılı Kanun’un 3.Maddesi kapsamında bir alacağın Kesinleşmemiş Alacak veya 

Dava Safhasında Bulunan bir Alacak olarak kabul edilebilmesi için bu kanunun yayımlandığı 

tarih olan 09.06.2021 tarihi itibariyle; 

 

a- İkmalen, resen veya idarece yapılmış bir vergi tarhiyatının bulunması ya da gümrük 

vergilerine ilişkin tahakkuk olması ve tarhiyata karşı; 

 

- İlk derece yargı mercileri (Vergi Mahkemeleri) nezdinde dava açma süresi geçmemiş veya 

dava açılmış bulunması, 

 

- Temyiz veya itiraz/istinaf süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya 

da karar düzeltme talep süresi geçmemiş, 

 

b- Kanun kapsamına giren idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava 

açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olması, 
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c- Uzlaşma (Tarhiyat Sonrası Uzlaşma) aşamasında bulunan tarhiyatlar (Uzlaşma 

hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya 

uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış ancak dava açma süresi geçmemiş 

olanlar) 

 

olması gerekmektedir. 

 

Kesinleşmemiş ya da dava safhasındaki alacaklarda 7326 Kanun’dan 

yararlanılması durumunda ödenecek tutar ve kamunun tahsilinden vazgeçtiği alacak 

tutarları Alacakla ilgili Dava Safhasının Durumuna, Mahkemenin Kararına göre 

değişim göstermektedir.  

 

Aşağıda genel olarak SADECE Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava 

açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi 

tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar ile Uzlaşma safhasında olan 

alacaklara ilişkin tablo verilmiştir; 

 

7326 Sayılı Kanun'dan Yararlanılırsa 

Ödenecek Olan Tutar Tahsilinden Vazgeçilen Alacak Tutarı 

Vergi / Gümrük Vergisi asıllarının %50'si 

Vergi aslının %50’si ile vergi aslına bağlı olarak kesilen 

cezaların, idari para cezalarının, gecikme zamlarının 

tamamı 

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %75’i 

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası 

yerine Vergi Aslının Ödenecek %50'lik kısmı 

üzerinden Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar 

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

alacakların tamamı 

 

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar için 7326 Sayılı Kanun’dan 

31.08.2021 tarihine kadar elektronik ortamda ya da kağıt ortamında bağlı olunan ilgili tahsil 

dairesine başvuruda bulunulması gerekiyor.  

 

Ödenecek olan toplam tutar, Peşin ödeme ya da 6, 9, 12 veya 18 eşit taksit (Taksitle 

ödenmesi halinde ödenecek olan toplam tutarın taksit sayısına göre belirlenen katsayı 

oranlarıyla çarpılarak bulunan tutarı üzerinden) arasında seçim yaparak ödeme imkanı 

getiriliyor. 

 

7326 Sayılı Kanun’dan yararlanabilmek için ilgili alacaklar hakkında dava 

açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri (ihtirazi kayıtla verilen beyannameye 

konu alacaklar için Kanundan yararlanmak isteyenlerin alacağa ilişkin olarak açmış 

oldukları davalar dâhil) ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. 7326 Sayılı 

Kanun’dan yararlanma başvuru elektronik ya da kağıt ortamında yapılsa dahi ayrıca 

ilgili alacak hakkında açılan davalardan feragat edildiğine dair Dilekçenin Elden İlgili 

Vergi Dairesi’ne verilmesi gerekmektedir. 

 

3. İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Vergiler 

 

3.1.Kapsamı 

 

 7326 Sayılı Kanun’un 4. Maddesi kapsamında matrah ve vergi artırımına ilişkin 

hükümler saklı kalmak şartıyla, kanunun yayımlandığı 09.06.2021 tarihinden önce başlayan 

ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine 

devam edileceği öngörüldüğünden bu madde hükmünden yararlanmak için başvuru süresi, 
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söz konusu işlemlerin tamamlanmasına bağlı olarak düzenlenmiştir. Madde hükmünden 

yararlanmak isteyen mükelleflerin, bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen 

vergi ve cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde Tebliğ 

ekinde yer alan dilekçe ile yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. 

 

 İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Vergiler için 7326 Kanun’dan yararlanılması 

durumunda ödenecek tutar ve kamunun tahsilinden vazgeçtiği alacak tutarları; 

  

7326 Sayılı Kanun'dan Yararlanılırsa 

Ödenecek Olan Tutar Tahsilinden Vazgeçilen Alacak Tutarı 

Vergi / Gümrük Vergisi asıllarının %50'si 

Vergi aslının %50’si ile vergi aslına bağlı olarak kesilen 

cezaların, idari para cezalarının, gecikme zamlarının 

tamamı 

İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezaları 

için vergi cezasının %25’i ödenecek 

İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarının kalan 

%75’i 

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %75’i 

Gecikme faizleri/zammı yerine verginin vade 

tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 

kadar aylık Yİ-ÜFE oranlarıyla hesaplanacak 

tutar ödenecek. 

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

alacakların tamamı 

 

7326 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila yedinci fıkra hükümlerinden 

yararlanmak isteyen mükelleflerin ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı 

başvuruda bulunmaları ve anılan fıkralara göre yapılandırılan tutar, ilk taksit ihbarnamenin 

tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler hâlinde 6 eşit taksitte 

ödemeleri gerekmektedir. (Taksitle ödenmesi halinde ödenecek olan toplam tutarın taksit 

sayısına göre belirlenen katsayı oranlarıyla çarpılarak bulunan tutarı üzerinden) 

 

7326 Sayılı Kanun’dan yararlanabilmek için ilgili alacak hakkında mükelleflerin 

dava açmamaları şarttır.  
  

4- Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Yapılan Beyanlar 

 

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak 31.08.2021 tarihine kadar müracaat 

edilerek V.U.K.’nun 371.maddesine göre pişmanlıkla veya VUK 30/4.maddesi kapsamında 

kendiliğinden verilen beyannamelerde beyan edilen matrah üzerinden hesaplanan vergilerin 

bu kanun kapsamında; Peşin ödeme ya da 2’şer aylık dönemler halinde 6-18 eşit taksit 

(Taksitle ödenmesi halinde ödenecek olan toplam tutarın taksit sayısına göre belirlenen 

katsayı oranlarıyla çarpılarak bulunan tutarı üzerinden) arasında seçim yaparak ödeme imkanı 

getiriliyor. 

 

  Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Yapılan Beyanlar için 7326 Kanun’dan yararlanılması 

durumunda ödenecek tutar ve kamunun tahsilinden vazgeçtiği alacak tutarları; 

 

7326  Sayılı Kanun'dan Yararlanılırsa Ödenecek Olan 

Tutar Tahsilinden Vazgeçilen Alacak Tutarı 

Tarh edilen verginin tamamı Vergi cezalarının tamamı  

Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanunun 

yayım tarihine kadar Yİ-ÜFE'ye hesaplanacak tutar Pişmanlık zammı veya gecikme faizinin tamamı 
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C- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 

 

1- Kurumlar ve Gelir Vergisinde Matrah Artırımı; 

 

1.1. Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı 

 

 7326 sayılı kanunun 5.maddesi uyarınca, Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi 

mükellefleri 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2021 hesap dönemi yıllık beyannameleriyle ilgili 

31.08.2021 tarihine kadar matrah artırımında bulunmaları halinde, matrah artırımında 

yararlandıkları yıllarla ilgili vergi incelemesi ve bu vergi türü için daha sonra bir tarhiyat 

yapılmayacaktır. 

 

 Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları 

yıllara ilişkin zararlarının %50’ si, 2021 ve daha sonraki yılların karından mahsup 

edilemeyecektir. 

 

 Matrah artırımında sonucu hesaplanan ödenecek vergiyi, Peşin ödeme ya da 2’şer 

aylık dönemler halinde 6 eşit taksit (Taksitle ödenmesi halinde ödenecek olan toplam tutarın 

taksit sayısına göre belirlenen katsayı oranlarıyla çarpılarak bulunan tutarı üzerinden) arasında 

seçim yaparak ödeme imkanı getiriliyor. 

 

Matrah artırımında yıllık Kurumlar Vergisi matrahının Yıllar itibariyle, 

 

Artırım Yılı 
Matrah Artış 

Oranı 

Artırılması Gereken 

Asgari Matrah 

Tutarı 

Ödemeye Esas 

Normal Vergi 

Oranı 

Ödemeye Esas 

İndirimli Vergi 

Oranı* 

2016 35% 94.000 20% 15% 

2017 30% 99.600 20% 15% 

2018 25% 105.800 20% 15% 

2019 20% 112.400 20% 15% 

2020 15% 127.500 20% 15% 

  

*İndirimli Oran: Matrah artırımında bulunulan yıla ilişkin olarak yıllık gelir 

veya kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve bu beyannameler 

üzerinden anılan beyannamelere ilişkin damga vergisi de dahil olmak üzere tahakkuk 

eden vergilerin tamamını süresinde ödemiş mükelleflerinin, bu vergi türlerine ilişkin 

olarak herhangi bir dönem için 7326 sayılı Kanunun 2. ve 3. maddeleri hükümlerinden 

yararlanmamış olmaları şartıyla, Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre 

artırdıkları matrahlara %20 yerine %15 vergi oranı uygulanmak suretiyle ödenecek 

vergi tutarı hesaplanacaktır. %15 oranının belirlenmesinde, maddede öngörülen 

şartların her yıl için ayrı ayrı dikkate alınması gerekmektedir.  
 

Matrah artırımı tutarı, yıllık olarak beyan edilen vergi matrahının belirtilen artış 

oranlarına göre hesaplanıp, yıllık asgari matrah tutarından da aşağı olamayacaktır. 

 

1.2. Gelir Vergisinde Matrah Artırımı 

 

Gelir vergisi mükelleflerinde, Ticari veya zirai kazancı bilanço esasına veya işletme 

hesabı esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabının ile 

gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri beyannamelerinde, diğer gelir unsurlarının da 
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bulunması halinde, mükellefler durumlarına göre (gelir unsurları ve bilanço/işletme/basit usul 

gibi) asgari matrahları da dikkate almak suretiyle; 
 

2016  yılı  için  %35 

2017  yılı  için  %30 

2018  yılı  için  %25 

2019  yılı  için  %20 

2020 yılı  için   %15  

 

oranlarından az olmamak üzere matrah artırımında bulunabileceklerdir. 

 

 Matrah artırımlarındaki, matrah artırımı tutarı üzerinden %20 ya da şartların 

sağlanması durumunda %15 indirimli oran üzerinden hesaplanacak vergi ödenecektir. 

 

 Gelir Vergisi Matrahının Yıl Bazında Bazı Gelir unsurları itibariyle Artırılması 

Gereken Asgari Matrah Tutarları;  

 
Yılı Matrah 

Artış 

Oranı 

(Ticari-Zirai Kazancı 

Bilanço Esasına göre 

belirlenen ve Serbest Meslek 

Erbabı)  

Artırılması Gereken Asgari 

Matrah 

(Ticari-Zirai Kazancı İşletme 

Esasına göre belirlenen) 

Artırılması Gereken Asgari 

Matrah 

(Geliri Sadece GMSİ 

olanlarda) 

Artırılması Gereken Asgari 

Matrah 

2013 %35 47.000 31.900 9.400 

2014 %30 49.800 33.200 9.960 

2015 %25 52.900 35.250 10.580 

2016 %20 56.200 37.500 11.240 

2017 %15 63.700 42.500 12.740 

 

olmak üzere, verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde birden fazla gelir unsuru 

bulunması halinde, matrah artırımlarını yıllık beyannamelerinde yer alan toplam matrah 

üzerinden yapacaklar ve gelir unsurlarının bir kısmı itibariyle artırımda bulunamayacaklardır. 

Artırımda bulunan matrah, asgari matrah tutarından aşağı olamayacaktır. 
 

2- Katma Değer Vergisi’nde Artırım 

 

 7326 Sayılı Kanun’un 5.maddesinde, Katma Değer Vergisi mükellefleri ilgili yıllar 

içinde her bir Vergilendirme dönemlerine ilişkin aylık olarak verdikleri (1 No.lu KDV 

beyannamelerinin) beyannamelerdeki “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer 

alan tutarların yıllık toplamı üzerinden; 
 

2016  yılı  için   %3 

2017  yılı  için   %3 

2018  yılı  için   %2,5 

2019  yılı  için   %2 

2020  yılı  için   %2  

 

oranına göre hesaplanan KDV’yi en son 31.08.2021 tarihinde kadar vergi artırımı olarak 

beyan etmeleri halinde, vergi artırımda bulunulan yıllarla ilgili olarak KDV yönünden 

inceleme ve tarhiyat yapılmayacaktır. Ancak, Artırımda bulunulan dönemler için iade hakkı 

doğuran işlemlerden ya da ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iade terkin taleplerine ilişkin 

olarak vergi incelemesi yapılabilecektir. İnceleme sonunda artırımda bulunulan dönemler için 

terkin ve iade işlemleri ile sınırlı olmak üzere tarhiyat yapılabilecektir. Ek olarak Artırımda 
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bulunulan dönemler için “Sonraki Dönemlere Devreden KDV” yönünden vergi incelemesi 

yapılabilecektir. Ancak artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemez. 

 

KDV artırımı, artırım yapılacak yılın bütün dönemleri itibariyle topluca yapılacaktır.  

 

KDV artırımında bulunulan Vergi 2’şer aylık dönemler itibariyle 6 eşit taksit halinde 

ödenebilecektir. 

  

Mükelleflerce artırıma esas yıllık “Hesaplanan KDV’nin hesaplanması sırasında, KDV 

Kanununun 11/1-c ve geçici 17’nci maddesine göre tecil edilen KDV’yi hesaplanan KDV’ 

den düşülecektir ve yıllık toplama dahil edilmeyecektir. Bu şekilde hesaplama yapılabilmesi 

için, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında teslim edilen malların süresi içinde 

ihracının gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Aynı Kanunun geçici 17 nci maddesi 

kapsamında teslimleri bulunanlarda ise bu şart aranmayacaktır. 

 

 Vergi artırımıyla ödenecek KDV tutarı Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi 

matrahında gider ya da maliyet unsuru yapılamaz. KDV Beyannamelerinde indirim konusu 

yapılamaz. KDV iadesine konu edilemez. 

 

3- Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Artırım 

 

 Gelir Vergisi Kanunun 94 ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci 

maddesinin birinci fıkraları kapsamında Vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar; 7326 sayılı 

Kanunun 5’inci maddesi (2) fıkrası uyarınca; 

 

- Hizmet erbabına ödenen ücretlerden, 

 

- Serbest meslek ödemelerinden, 

 

- Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait hak ediş ödemelerinden, 

 

- Kira ödemelerinden, 

 

- Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden, 

  

- Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden, 

 

Dolayı Gelir veya Kurumlar Vergisi tevkifatına ilişkin muhtasar beyannamelerini 

vermiş oldukları vergi dairelerine, en son 31.08.2021 tarihine kadar müracaat etmek 

suretiyle 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları ile ilgili olarak vergi artırımında 

bulunabilirler. 

 

 Matrah artırımında yukarıda belirtilen ve vermiş oldukları muhtasar beyannamede 

beyan edilen unsurların her birinin yıllık gayrisafi tutarları itibariyle dikkate alınarak 

matrah artırımından yararlanabileceklerdir. 

 

 Vergi artırımında bulunan mükellefler nezdinde artırımda bulunan yıllarla ilgili olarak, 

artırımda bulunulan vergiler yönünden inceleme ve tarhiyat yapılmayacaktır.  

 

 Matrah artırımında bulunan vergi 2 şer aylık dönemleri itibariyle 6 eşit taksit halinde 

ödenebilecektir. 
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3.1.Ücretlerde Vergi Artırımı 

 

 Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olan 

sorumluların; her bir vergilendirme döneme ilişkin olarak verdikleri muhtasar 

beyannamelerinde beyan edilen ücret ödemelerinin gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı 

üzerinden; 

 

2016  yılı  için  %6 

2017  yılı  için  %5 

2018  yılı  için  %4 

2019  yılı  için  %3 

2020  yılı  için  %2 

 

Oranlarından az olmamak üzere hesaplanan gelir vergisini ödemeyi kabul etmeleri 

halinde, bu sorumlular nezdinde; vergi artırımı yapılan yıllara ait vergilendirme dönemleri ile 

ilgili olarak ücret ödemeleri yönünden gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat 

yapılamayacaktır. 

 

3.2.Serbest Meslek Ödemeleri 

 

 Serbest Meslek İşleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden vergi 

tevkifatı yapmaya mecbur olan sorumluların; her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak 

verdikleri muhtasar beyannamelerinde beyan edilen serbest meslek ödemelerinin gayrisafi 

tutarlarının yıllık toplamı üzerinden; 

 

2016  yılı  için  %6 

2017  yılı  için  %5 

2018  yılı  için  %4 

2019  yılı  için  %3 

2020  yılı  için  %2 

 

 Oranlarından az olmamak üzere hesaplanan gelir vergisini ödemeyi kabul etmeleri 

halinde, bu sorumlular nezdinde; vergi artırımı yapılan yıllara ait vergilendirme dönemleri ile 

ilgili olarak serbest meslek erbabına yapılan ödemeler yönünden gelir (stopaj) vergisi 

incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. 

 

Mükelleflerce Yıllık Gelir Vergisi, Yıllık Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi 

ile kapsamdaki Gelir Vergisi Stopajı ve Kurumlar Vergisi Stopajına ilişkin bu kanunun 

Matrah Artırımı ve Vergi Artırımı hükümlerinden yararlanmak istemeleri halinde, 

Yıllık Gelir ve Kurumlar ile Katma Değer Vergisi beyannameleri ya da Muhtasar 

beyannameleri elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler, bu beyanlarını 

da elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. 

 

 

D- İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ 

  

1. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat ve 

Demirbaşların Kayda Alınması 

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarda 

yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları 
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meslek kuruluşunca belirlenen rayiç bedeli ile en son 31.08.2021 tarihine kadar bir 

envanter listesi ile vergi dairesine bildirmek ve yine en son 31.08.2021 tarihine kadar 

çıkan vergiyi ödemek şartı ile kanuni defterlerine kaydedilecektir. 

 

Beyan edilen makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın beyan edilen rayiç bedeli 

üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır, bu 

şekilde hesaplanan KDV ayrı bir beyanname ile Sorumlu Sıfatıyla beyan edilecek ve 

beyanname verme süresi içinde ödenecektir. 

 

Kayıtlara alınan amortismana tabi iktisadi kıymetler için amortisman uygulanması 

yapılmayacaktır.  

 

Bilanço esasında defter tutanlar, emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için 

ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açılacaktır.  

 

Kıymet ayrıca ÖTV’ye de tabiyse beyan tarihindeki geçerli ÖTV oranından 

31.08.2021 tarihine kadar beyan edilip ÖTV’si yine en son bu tarihe kadar ödenecektir. 

  

Emtia için ödenen KDV, KDV 1 beyannamesinde indirim konusu yapılır. Makine, 

teçhizat ve demirbaşlar için ödenen KDV’nin ise indirimi mümkün değildir.  

 

Yapılan beyanlarla ilgili olarak mükelleflere geçmişe yönelik vergi cezası 

uygulanmaz. 

 

2.Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia, Kasa Mevcudu, 

Ortaklardan Alacaklar, Emtia, Makine, Teçhizat Ve Demirbaşlar 

 

2.1.Emtia 

 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde 

mevcut olmayan emtialarını, en son 31.08.2021 tarihine kadar aynı nev’iden emtialara 

ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranlarını dikkate alarak, 

fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile 

kayıt ve beyanlarına intikal ettirme imkanı getirilmiştir. 

 

Yukarıdaki açıklamaya göre faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen emtia ile ilgili 

ilk taksidi beyanname verme süresi içinde olmak üzere 3 taksitte ödenir. 

 

Bu şekilde kayıtlara intikal ettirilen işleme ilişkin olarak, geçmişe yönelik vergi cezası 

ve gecikme faizi uygulanmaz. 

 

2.2.Kasa ve Ortaklardan Alacaklar (Net) 

 

Sadece Bilanço esasında defter tutan Kurumlar Vergisi mükellefleri, 31.12.2020 tarihi 

itibariyle çıkardıkları bilançolarında görülen fakat işletmelerinde bulunmayan; 

 

-Kasa mevcutlarını, 

 

-İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzeri 

nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu 

bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, 
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-Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini, 

 

 31.08.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek 

suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar 

üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi 

içinde ödeyeceklerdir. Bu süre içerisinde ödenmeyen bu vergiler 6183 sayılı Kanun 

hükümlerine göre gecikme zammıyla birlikte takip edilecektir. 

 

Bu beyana göre ödenen vergiler, gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmeyeceği 

gibi, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak indirim konusu 

yapılmayacaktır. 

 

2.3-Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat 

ve  Demirbaşlar 

 

7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü ile gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan 

emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31 Ağustos 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar 

fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve 

beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri 

imkanı verilmiştir. 

 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşlara ilişkin hüküm, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. 

 

Madde kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif 

Alıcılar (7326 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır. 

 

Faturada yer alacak bedel, emtialar bakımından aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl 

kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranı, makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından 

mükelleflerin kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç 

bedelleri dikkate alınarak tespit edilecektir.  

 

Gayrisafi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde de, mükellefin 

bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır. 

 

Bu şekilde kayıtlara intikal ettirilen işleme ilişkin olarak, geçmişe yönelik vergi cezası 

ve gecikme faizi uygulanmaz. 

 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşa ilişkin faturada ilgili kıymetin tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve bu KDV 

ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “7326 Sayılı Kanunun 

(6/2-a) Maddesi Kapsamındaki Bildirim” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir. 

 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşa ilişkin beyanda bulunanların 1 No.lu KDV Beyannamesinde “Ödenmesi Gereken 

Katma Değer Vergisi” satırında bir tutar bulunması hâlinde bu Tebliğ ekinde yer alan ek 

(Ek:21) beyannamenin verilmesi zorunludur. Taksitlendirme imkanından yararlanmayı tercih 

etmeyenlerin, ilgili dönem beyannamesinin “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” 

satırında yer alan tutarın tamamını defaten ödemeleri hâlinde, ek beyanname vermelerine 

gerek yoktur. 
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İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesiyle ilgili bu kanun hükmünden yararlanmak 

isteyen mükellefler, Yıllık Gelir ve Kurumlar ile Katma Değer Vergisi beyannameleri ya 

da muhtasar beyannameleri elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler, 

bu beyanlarını da elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. 

 

E- ALACAKLARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN DİĞER MESLEKİ 

ODALAR VE BİRLİKER  

 

Bu kanunun 10’uncu maddesine istinaden TOBB, TÜRMOB, TESK, Türkiye Barolar 

Birliğinin bazı alacakları yapılandırma kapsamında bulunmaktadır. Bu alacakların 

yapılandırılmasıyla ilgili son başvuru tarihi 31.08.2021’dir. 

 

F.TAKSİTLENDİRME DURUMUNDA KATSAYI ORANLARI 

 

Taksitle yapılacak ödemelerde kanunun ilgili maddelerine göre belirlenen tutarlar; 

 

-Altı eşit taksit için (1,09), 

-Dokuz eşit taksit için (1,135), 

-On iki eşit taksit için (1,18), 

-On sekiz eşit taksit için (1,27), 

 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık 

dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. 

 

İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, katsayı 

uygulanmayacaktır. Vergi ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i 

alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı (bu Kanunun 

4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden ayrıca %90 indirim 

yapılacaktır. İki taksit ile ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarı üzerinden %50 indirim 

yapılacaktır. 

 

Matrah artırımında hesaplanan veya artırılan vergi istenirse başvuru sırasında 

azami altı eşit taksitle ödenebilecektir. Diğer taraftan, matrah ve vergi artırımına ilişkin 

ortak hükümlerin düzenlendiği Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer 

alan düzenleme uyarınca matrah ve vergi artırımında bulunanların bu vergileri, 

Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödememeleri halinde ödenmeyen vergi tutarları 

6183 sayılı kanuna göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 

 

 

Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk 

taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden %10 

indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz. 
 

 

G.KARŞILIKSIZ ÇEK, PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ 

KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARLA İLGİLİ AF 

 

 5834 sayılı karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartları borçlarına 

ilişkin kayıtların dikkate alınmaması ile ilgili af düzenlenmesi, 
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Geçici Madde 3 ile 

 

- Ana para veya taksit ödeme tarihi 20.05.2021 tarihinden önce olup da, kullandığı nakdi ve 

gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerin aksatan gerçek ve 

düzel kişilerin, ticari faaliyetle 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 bulunan 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. 

 

 hükmü getirilmiştir. 

 

H- DİĞER HUSUSLAR 

 

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin 7326 Sayılı Kanun’un Vergi 

uygulamasına yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı’nca düzenlenen Tebliğler Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

 

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun uygulanmasına 

yönelik olarak özet şeklinde genel içerikli iş bu sirküler düzenlenmiştir. Konularla ilgili 

olarak, daha detaylı bilgilerin yukarıda belirtilen Tebliğlerdeki açıklamalardan yararlanılması 

gerekmektedir. 

 

 Ayrıca, Yeminli Mali Müşavirliğimiz’den de yeniden yapılandırma konularıyla 

ilgili detaylı bilgilendirme yapılabilecektir. 

 

Saygılarımla,                                                   

                                                                                      Prof.Dr.Ziyaettin Bildirici 

                                                                                      Yeminli Mali Müşavir 


