BAZI ALACAKLARIN
YENİDEN
YAPILANDIRILMASINA
İLİŞKİN KANUN

EYLÜL 2016
İSTANBUL

AMAÇ
 Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılarak taksitler
halinde ödenmesine imkân verilmesi

 Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması
 Vergi incelemelerinde tespit edilen vergilerin dava yoluna gidilmeksizin
ödenmesi
 Matrah ve vergi artırımı koşuluyla geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi
yapılmaması

 Stokların, kasa ve ortaklardan alacaklara ilişkin işletme kayıtlarının
düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesi
 Yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması
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KANUNA GENEL BAKIŞ
MADDE

İÇERİK

1. Madde

Kapsam ve tanımlar

2. Madde

Kesinleşmiş alacaklar

3. Madde

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunanlar

4. Madde

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

5. Madde

Matrah ve vergi artırımı

6. Madde

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

7. Madde

Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması

8 ve 9. Maddeler

Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları

10. Madde

Ortak hükümler

11. Madde

Terkin ve çeşitli kurum alacakları
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KAPSAM (I): Alacaklı İdare Açısından







Maliye Bakanlığına
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
Sosyal Güvenlik Kurumuna
İl özel idarelerine
Belediyelere

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
 Orman Genel Müdürlüğüne





olan borçlar Kanun kapsamında
yapılandırılacak

TOBB
TESK
TÜRMOB
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NE
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KAPSAM (II): Alacak Türleri Açısından
 VERGİLER










Gelir vergisi
Kurumlar vergisi
Katma değer vergisi
Özel tüketim vergisi
Motorlu taşıtlar vergisi
Emlak vergisi
Çevre temizlik vergisi
Gümrük vergisi
Diğer vergiler

 VERGİ CEZALARI
 Vergi cezaları, faizleri ve gecikme
zamları
 Gümrük idari para cezaları

 SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ
 Sosyal güvenlik primleri
 İdari para cezaları,
 Gecikme cezaları, faiz ve zamları
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KAPSAM (II): Alacak Türleri Açısından
 Trafik Para Cezaları
 Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları
 Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para
cezaları
 Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen
para cezaları
 RTÜK idari para cezaları
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KAPSAM (II): Alacak Türleri Açısından
Büyükşehir belediyeleri ve diğer belediyeler ile su
ve kanalizasyon idarelerinin;
 Su, atık su
 Katı atık ücretleri
 Yol katılım payları
 Muhtelif ücretlerden kaynaklı alacakları ile zam ve
faizleri
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KAPSAM (II): Alacak Türleri Açısından
 Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları
 Ecrimisiller
 Haksız alınan destekleme ödemeleri
 Kaynak kullanımı destekleme fonu
 Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı
payı
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KAPSAM (II): Alacak Türleri Açısından
 SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ

 Sigorta primleri, topluluk ve işsizlik sigortası primleri
 Sosyal güvenlik destek primi
 Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı
 Genel sağlık sigortası primi
 İdari para cezaları
 Gecikme cezaları, faiz ve zamları
kanun kapsamında ödenebilecek.
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KAPSAM (VII)

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığınca;

Tarımsal amaçlı kooperatiflere
Bu kooperatiflerin ortaklarına
kullandırılan kredi alacakları
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca;

 Organize sanayi bölgelerine
 Küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine
kullandırılan kredi alacakları
Orman Genel Müdürlüğünce;

 Orman köylerinde oturan köylülere
 Bu köylülerce kurulmuş olan tarımsal kalkınma
kooperatiflerine kullandırılan kredi alacakları
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KAPSAM (II): Alacak Türleri Açısından
TOBB, TESK, TÜRMOB, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
 Üyelerinin aidat borçları
 Odaların birliğe olan borçları
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Vergilerde Dönem
• Kanun kapsamı 30 Haziran 2016 tarihi esas alınarak düzenlenmiştir.
• Vergiler için bu tarihten önceki vergilendirme dönemleri kapsama
girmektedir.

• Beyannameli mükellefiyetlerde bu tarihten önce verilmesi gereken
beyannameler kapsama alınmıştır.
• 2016 yılına ilişkin 30.06.2016 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar
vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi vergiler kapsamdadır.

2016 yılı
• Temmuz ayında ödenecek gelir vergisi 2. taksiti,
• Emlak vergisinin 2. taksiti
• Motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti

kapsamda değildir.
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Cezalarda Dönem
30.06.2016 tarihinden önceki tespitlere dayanılarak kesilen/kesilmesi
gereken
Usulsüzlük Cezaları
Özel usulsüzlük cezaları

30.06.2016 tarihinden önce verilen

Trafik Para Cezaları
Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları

Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları
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Diğer Alacaklarda Dönem
•

Vergi, vergi cezaları ve kapsama giren idari para cezaları
dışında kalan amme alacaklarında dönem yerine vade tarihi
esasına dayanan düzenleme yapılmıştır.

• Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde
ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan;
vergi dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine
göre takip edilen asli ve fer’i amme alacakları
kapsamdadır.
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KAPSAMA GENEL BAKIŞ
Vergi

Dönem + Beyanname
Tarihinin Son Günü

<

30.06.2016

Usulsüzlük ve Özel
Usulsüzlük Cezaları

Tespit Tarihi

<

30.06.2016

İdari Para Cezası

Verilme Tarihi

<

30.06.2016

Kapsamdaki Diğer
Alacaklar

Vadesi Tarihi + Ödeme
Süresi Geçmemiş

<

19.08.2016
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (I)
 Kesinleşmiş Kamu Alacaklarında;

 Alacak asıllarının (vergiler, diğer alacaklar) tamamı,

 Gecikme faizi, gecikme zammı ve cezai faiz gibi fer’i alacaklar yerine
Yİ-ÜFE tutarı,
ödenecektir.

 Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının,
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (II)

Mevcut Alacaklar

Tahsil Edilecek Alacaklar

Vazgeçilecek Alacaklar

Vergi

Vergi

Gecikme Faizi

Yİ-ÜFE

Gecikme Faizi

Gecikme Zammı

Yİ-ÜFE

Gecikme Zammı

Vergi Ziyaı Cezası

------

Vergi Ziyaı Cezası

V.Z.C.’na Ait Gecikme
Zammı

------

V.Z.C.’na Ait Gecikme
Zammı

--------
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (III)
Vergi aslına bağlı olmayan
 Usulsüzlük cezaları
 Özel usulsüzlük cezalarının
YARISI ödenecek, kalanının tahsilinden vazgeçilecektir.
Trafik, seçim, askerlik, nüfus para cezaları ile köprü ve
otoyollardan usulsüz geçişler için kesilen para cezaları ile RTÜK
para cezalarının tamamı, faizleri yerine Yİ-ÜFE tutarı
ödenecek, faizlerin tahsilinden vazgeçilecektir.

18

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (II)

Mevcut Alacaklar

Tahsil Edilecek Alacaklar

Usulsüzlük Cezası

Usulsüzlük
%50’si

Özel Usulsüzlük Cezası

Cezasının

Vazgeçilecek Alacaklar

Usulsüzlük Cezasının
% 50’si

Özel Usulsüzlük Cezasının
% 50’si

Özel Usulsüzlük
Cezasının % 50’si

İdari Para Cezası

------

Yİ-ÜFE

İPC’ye Ait Faizler

İdari Para Cezası
İPC’ye Ait Faizler
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Örnek 1)
26/4/2013 vadeli 5.700,00 TL katma değer vergisi süresinde ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımlandığı
tarihe kadar 3.173,42 TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç
tutarı 8.873,42 TL’dir.
Söz konusu borcun 6736 sayılı kanun hükümlerine göre ödenmesi halinde ödenecek olan tutar ve
vazgeçilen alacak tutarı şu şekildedir.
Alacak türü

Borç Miktarı

6736 S.K. Göre Ödenecek
Tutar

Vazgeçilen Alacak

Katma Değer Vergisi

5.700,00

5.700,00

0,00

Gecikme Zammı /Yİ-ÜFE

3.173,42

1.223,85

1.949,57

TOPLAM

8.873,42

6.923,85

1.949,57

Tabloda belirtilen borcun 6736 sayılı kanun hükümlerine göre peşin olarak ödenmesi halinde ayrıca 611,92 TL Yİ-ÜFE
‘nin de tahsilinden vazgeçilecektir.. Bu durumda borçlunun ödemesi gereken tutar 6.311,93 TL olacaktır.
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Örnek 2)
2011 vergilendirme dönemine ilişkin olarak 25/3/2012 tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi gereken yıllık gelir
vergisi beyannamesi verilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2011 dönemi için 33.000,00 TL gelir vergisi tarh
edilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası ile 1.070,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Vergi/ceza
ihbarnamesi 13/3/2013 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İnceleme sonucu yapılan bu tarhiyat 12/4/2013 tarihinde
tahakkuk etmiş ve Kanunun yayımlandığı tarihe kadar herhangi bir ödemede bulunulmamıştır. Bu tarhiyata göre
tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve gecikme zamlarının 6736 sayılı kanun
hükümlerine göre ödenmesi halinde ödenecek olan tutar ve vazgeçilen tutarlar şu şekildedir.
Alacak türü

Borç Miktarı

6736 S.K. Göre Ödenecek
Tutar

Vazgeçilen Alacak

Gelir vergisi

33.000,00

33.000,00

0,00

Vergi ziyaı cezası

33.000,00

0,00

33.000,00

Özel usulsüzlük cezası

1.070,00

535,00

535,00

Gecikme faizi / Yİ-ÜFE

4.620,00

699,60

3.920,4

36.220,94

7.283,76

28.937,18

107.910,94

41.518,36

74.375,94

Gecikme zammı / Yİ-ÜFE
TOPLAM

Tabloda belirtilen borcun 6736 sayılı kanun hükümlerine göre peşin olarak ödenmesi halinde ayrıca 3.991,68 TL Yİ-ÜFE
‘nin de tahsilinden vazgeçilecektir.. Bu durumda borçlunun ödemesi gereken tutar 37.526,68 TL olacaktır.
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Örnek 3)
24/8/2015 tarihinde verilmesi gereken gelir (stopaj) vergisi beyannamesi süresinde verilmemiştir. Mükellefin defter ve
belgeleri üzerinde yapılan inceleme sonucu adına 130.000,00 TL gelir (stopaj) vergisi tarh edilerek bir kat vergi ziyaı
cezası ile 1.300,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Buna ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi
17/6/2016 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Mükellef, 11/7/2016 tarihinde uzlaşma talebinde bulunmuş, 20/7/2016
tarihi uzlaşma günü olarak verilmiş ve aynı gün varılan uzlaşma sonucuna göre, vergi dairesince aşağıdaki tablonun borç
miktarı sütununda yazılı tutarlar tahakkuk ettirilmiştir.
Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve gecikme zamlarının
6736 sayılı kanun hükümlerine göre ödenmesi halinde ödenecek olan tutar ve vazgeçilen tutarlar şu şekildedir.
Alacak türü
Gelir (Stopaj) vergisi

Borç Miktarı

6736 S.K. Göre Ödenecek
Tutar

Vazgeçilen Alacak

100.000,00

100.000,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

Özel usulsüzlük cezası

1.300,00

650,00

650,00

Gecikme faizi / Yİ-ÜFE

14.000,00

3.310,00

10.690,00

150.300,00

103.960,00

46.340,00

Vergi ziyaı cezası

TOPLAM

Tabloda belirtilen borcun 6736 sayılı kanun hükümlerine göre peşin olarak ödenmesi halinde ayrıca 1.655,00 TL Yİ-ÜFE
‘nin de tahsilinden vazgeçilecektir.. Bu durumda borçlunun ödemesi gereken tutar 102.305,00 TL olacaktır.
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Örnek 4 – 376 md)
•

•
•

•

2015 yılına ilişkin belge basım görevi ile ilgili bildirim ödevini yerine getirmeyen matbaa işletmecisine
770,00 TL’lik özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve vergi/ceza ihbarnamesi 1/7/2016 tarihinde tebliğ
edilmiştir.
Mükellef söz konusu vergi cezası için 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesi hükmünden yararlanmak
üzere dava açma süresinin son günü olan 31/7/2016 tarihinde vergi dairesine müracaat etmiştir.
Vergi dairesince mükellefin talebi üzerine cezanın 1/3’ü indirilerek, kalan 513,33 TL özel usulsüzlük
cezası tahakkuk ettirilmiş ve mükellefe cezayı 31/8/2016 tarihine kadar ödemesi gerektiği
bildirilmiştir.
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş olan bu alacağa ilişkin Kanundan
yararlanmak üzere başvuruda bulunulması hâlinde, 213 sayılı Kanunun 376 ncı maddesi çerçevesinde
hesaplanan 513,33 TL özel usulsüzlük cezası, 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre %50 oranında
indirilerek tahsil edilecektir. Söz konusu cezanın %50’sine isabet eden (513,33 x %50=)256,67 TL’nin
Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, özel usulsüzlük cezasından kalan 256,66 TL’nin
tahsilinden vazgeçilecektir.
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR (Örnek 5 – 371 md)
Mart/2015 vergilendirme dönemine ilişkin elektronik ortamda verilmesi gereken katma değer vergisi
beyannamesi 10/8/2016 tarihinde pişmanlıkla verilmiş, bunun üzerine 8.000,00 TL vergi tahakkuk etmiş
ve alacağın vadesi 25/8/2016 tarihi olarak oluşmuştur. Ayrıca, beyannamenin süresinde verilmemesi
nedeniyle 1.300,00 TL tutarında özel usulsüzlük cezası kesilerek aynı gün mükellefe tebliğ edilmiştir.
Söz konusu borcun 6736 sayılı kanun hükümlerine göre ödenmesi halinde ödenecek olan tutar ve
vazgeçilen alacak tutarı şu şekildedir.
Alacak türü
Katma Değer Vergisi

•

Vazgeçilen Alacak

8.000,00

8.000,00

0,00

31,50

31,50

0,00

Pişmanlık Zammı / Yİ-ÜFE

1.792,00

512,00

1.280,00

TOPLAM

9.823,50

8.543,50

1.280,00

Damga Vergisi

•

6736 S.K. Göre Ödenecek
Tutar

Borç Miktarı

Tabloda belirtilen borcun 6736 sayılı kanun hükümlerine göre peşin olarak ödenmesi halinde ayrıca 256,00 TL YİÜFE ‘nin de tahsilinden vazgeçilecektir.. Bu durumda borçlunun ödemesi gereken tutar 8.287,50 TL olacaktır.
Ayrıca mükellefe kesilmiş olan 1.300,00 TL tutarındaki özel usulsüzlük cezasına ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin
10/8/2016 tarihinde tebliğ edilmiş olması ve 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla 30 günlük
dava açma süresinin geçmemiş olması nedeniyle bu ceza için Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b)
bendi hükmünden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
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İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLARI(I)
İhtilaflı vergi alacakları dava aşamasına göre yapılandırılıyor
İhtilaf vergi mahkemesinde (henüz karara bağlanmamış) ise;
• Vergi aslının % 50’sinin
• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarının,
ödenmesi halinde,

• Kalan % 50 vergi aslından,
• Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamından,
• Gecikme faizi ve gecikme zammından,
vazgeçilecek.
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İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLARI(II)
İhtilaf, Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde ise verilen en son karara bakılacaktır.

Vergi Mahkemesi
 Vergiyi terkin etmişse;

 Vergi asıllarının % 20’si
 Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı
ödenecek.

 Vergiyi tasdik ya da tadilen tasdik etmişse;
 Tasdik edilen vergi asıllarının tamamı
 Terkin edilen kısmın % 20’si
 Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı
ödenecek.

 Kalan vergi asılları, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı26ile

İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLARI(III)

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına açılan dava;

 Vergi mahkemesinde devam ediyorsa cezanın % 25’i,
 Vergi mahkemesinde karar verilmişse

• Tasdik edilen cezanın %50’si
• Terkin edilen kısmın %10’u
ödenecek,

Kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.
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İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLARI(Örnek 1)
Mükellefin defter ve belgelerinin Nisan/2013 vergilendirme dönemi katma değer vergisi yönünden incelenmesi
sonucunda, mükellef adına 150.000,00 TL katma değer vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası kesilmesi
gerektiği tespit edilmiştir. Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi, 21/6/2015 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiş,
yapılan tarhiyata süresinde vergi mahkemesi nezdinde dava açılmış ve Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
mahkemece bir karar verilmemiştir. Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası,
gecikme faizi ve gecikme zamlarının 6736 sayılı kanun hükümlerine göre ödenmesi halinde ödenecek olan tutar ve
vazgeçilen tutarlar şu şekildedir.
Alacak türü

Borç Miktarı

6736 S.K. Göre Ödenecek
Tutar

Vazgeçilen Alacak

Katma Değer Vergisi

150.000,00

75.000,00

75.000,00

Vergi ziyaı cezası

150.000,00

0,00

150.000,00

Gecikme Faizi /Yİ-ÜFE

52.500,00

13.627,50

38.872,50

Gecikme zammı / Yİ-ÜFE

50.122,80

2.937,00

47.185,80

402.622,80

91.564,50

327.622,80

TOPLAM

Tabloda belirtilen borcun 6736 sayılı kanun hükümlerine göre peşin olarak ödenmesi halinde ayrıca 8.282,25 TL Yİ-ÜFE
‘nin de tahsilinden vazgeçilecektir.. Bu durumda borçlunun ödemesi gereken tutar 83.282,25 TL olacaktır.
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İHTİLAFLI VERGİ ALACAKLARI(Örnek 2)
Mükellefin defter ve belgelerinin Nisan/2013 vergilendirme dönemi katma değer vergisi yönünden incelenmesi
sonucunda, mükellef adına 150.000,00 TL katma değer vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası kesilmesi
gerektiği tespit edilmiştir. Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi, 21/6/2015 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiş,
yapılan tarhiyata süresinde vergi mahkemesi nezdinde dava açılmış ve vergi mahkemesince tarhiyatın terkinine karar
verilmiştir. Vergi dairesince söz konusu karar temyiz edilmiştir. Kanunun yayımlandığı tarihten önce temyize ilişkin
herhangi bir karar verilmemiştir. Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası,
gecikme faizi ve gecikme zamlarının 6736 sayılı kanun hükümlerine göre ödenmesi halinde ödenecek olan tutar ve
vazgeçilen tutarlar şu şekildedir.
Alacak türü

Borç Miktarı

6736 S.K. Göre Ödenecek
Tutar

Vazgeçilen Alacak

Katma Değer Vergisi

150.000,00

30.000,00

120.000,00

Vergi ziyaı cezası

150.000,00

0,00

150.000,00

Gecikme Faizi /Yİ-ÜFE

52.500,00

5.451,00

47.049,50

Gecikme zammı / Yİ-ÜFE

50.122,80

1.174,80

48.948,00

402.622,80

36.625,80

372.622,80

TOPLAM

Tabloda belirtilen borcun 6736 sayılı kanun hükümlerine göre peşin olarak ödenmesi halinde ayrıca 3.312,90 TL Yİ-ÜFE
‘nin de tahsilinden vazgeçilecektir.. Bu durumda borçlunun ödemesi gereken tutar 33.312,90 TL olacaktır.

29

İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ VERGİ ALACAKLARI

 İnceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklarda başlanılmış olan vergi
incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir.
 Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra;
•
•
•
•

Verginin % 50’si,
Gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarı,
Kanunun yayımlandığı tarihten sonrası için gecikme faizi,
Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’i
ödenecek,

Kalan vergi asılları, vergi cezaları ve gecikme faizi silinecek.
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İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ VERGİ ALACAKLARI

 İncelemeler Kanunun yayımından sonra tamamlanacağı için
ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuruda
bulunulacaktır.
 Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlayarak ikişer
aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır.
 Matrah artırımında bulunan mükellefler hakkında incelemeler
Kanunun yayım tarihini izleyen ayın başından itibaren 1 ay
içerisinde tamamlanacaktır.
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İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ VERGİ ALACAKLARI

•

•

Mükellefin defter ve belgeleri Mart/2014 vergilendirme dönemine ilişkin katma değer vergisi yönünden
incelemeye başlanılmış ve 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla inceleme sonuçlanmamıştır.
Ayrıca mükellef tarafından bu Kanun uyarınca söz konusu vergi türünden matrah artırımında da
bulunulmamıştır.
İnceleme sonucu düzenlenen vergi inceleme raporunun 4/5/2017 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal
ettiği, rapor üzerine mükellef adına 2.500.000,00 TL katma değer vergisi tarh edildiği, 2.500.000,00 TL
vergi ziyaı cezası kesildiği ve tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin 14/6/2017 tarihinde mükellefe
tebliğ edildiği varsayıldığında, mükellef Kanunun 4 üncü maddesinden aşağıda belirtilen şekilde
yararlanabilecektir.
Alacak türü

Borç Miktarı

6736 S.K. Göre
Ödenecek Tutar

Vazgeçilen Alacak

Katma Değer Vergisi

2.500.000,00

1.250.000,00

1.250.000,00

Vergi ziyaı cezası

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

Gecikme Faizi /Yİ-ÜFE (19.08.2016’ya kadar)

1.330.000,00

119.875,00

1.210.125,00

175.000,00

175.000,00

0,00

6.505.000,00

1.544.875,00

4.960.125,00

Gecikme Faizi (19.08.2016 sonrası)
TOPLAM

Tabloda belirtilen borcun 6736 sayılı kanun hükümlerine göre peşin olarak ödenmesi halinde ayrıca 147.437,50 TL YİÜFE ‘nin ve gecikme faizinin de tahsilinden vazgeçilecektir.. Bu durumda borçlunun ödemesi gereken tutar 1.397.437,50
TL olacaktır.
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Kanunun Yayımlandığı 19/8/2016 Tarih
İtibarıyla Alacağın Durumu
2. Madde
(Kesinleşmiş)
• Vadesi geçmiş, ödeme
süresi başlamış
• VUK 376 kapsamında
ödeme
süresi
sona
geçmemiş
• Pişmanlıkla beyan edilen
ödeme süresi geçmemiş
• Kesinleştiği halde 2 no.lu
ihbarname
tebliği
yapılmamış

3. Madde
(İhtilaflı-Kesinleşmemiş)

4. Madde
(İnceleme ve Tarhiyat)

• İhbarnamenin
tebliğ • İhbarname
tebliğ
edilmiş olması
edilmemiş olması
• Dava
açma
süresi • Vergi incelemesi, takdir,
tarh
ve
tahakkuk
geçmemiş
• Dava açılmış
işlemleri devam edenler
• Tarhiyat öncesi uzlaşma
-İlk derece
mahkemesinde
aşamasında
-Üst mahkemede
devam edenler
• Tarhiyat sonrası uzlaşma
aşamasında

33

VERGİLER İÇİN PİŞMANLIK BEYANLARI

 Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname veren mükelleflerin
beyanları üzerine tahakkuk eden;

• Vergilerin tamamının,
• Pişmanlık zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının,
ödenmesi halinde
vergi cezalarının, pişmanlık zammının, gecikme faizinin tahsilinden
vazgeçilecek.
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VERGİLER İÇİN PİŞMANLIK BEYANLARI
GVK 64
Basit usule tabi ticaret erbabının yanında çalışanlar,
Özel hizmetlerdeki şoförler
Özel inşaat işlerinde çalışan inşaat işçileri
Kira geliri elde eden gerçek kişilerin yanında çalışan diğer
ücret geliri elde eden mükellefler
• 2016 yılı gelir vergilerini süresinde tarh ettirmemiş ise 2
ay içinde vergilerini tarh ettirebilecek.
• Bu takdirde geçmişe yönelik gelir vergisi ve vergi cezası
aranılmayacak.
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VERGİLER İÇİN PİŞMANLIK BEYANLARI
•
•

(A) Ltd. ġti. tarafından 23 Ekim 2015 tarihine kadar verilmesi gereken Eylül 2015 dönemine ait gelir (stopaj)
vergisi beyannamesi 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle 2 Eylül 2016 tarihinde
pişmanlıkla vergi dairesine verilmiştir.
Pişmanlıkla verilen beyannameye istinaden ödenmesi gereken gelir (stopaj) vergisi 1.800,00 TL damga
vergisi ise 31,50 TL’dir. Bu durumda; gelir (stopaj) vergisinin tamamı ile pişmanlık zammı yerine bu Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi hâlinde, pişmanlık zammı ve vergi aslına
bağlı olmayan cezanın tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Alacak türü
Gelir (Stopaj) Vergisi

6736 S.K. Göre
Ödenecek Tutar

Borç Miktarı

Vazgeçilen Alacak

1.800,00

1.800,00

0,00

31,50

31,50

0,00

252,00

25,26

226,74

Özel Usulsüzlük Cezası

1.370,00

0,00

1.370,00

TOPLAM

3.453,50

1.856,76

1.596,74

Damga Vergisi

Pişmanlık Zammı /Yİ-ÜFE
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KANUNDAN YARARLANMA ŞARTLARI
 Açılan davalardan vazgeçilmesi
 Yazılı başvuruda bulunulması
 Ödemelerin süresinde yapılması
 Taksit ödeme süresince verilen
beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden;
•
•
•
•

yıllık gelir/kurumlar vergisini
gelir/kurum stopaj vergisini
katma değer vergisini
özel tüketim vergisini

zamanında ödenmesi
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BAŞVURU, TAKSİT SAYISI VE ÖDEME SÜRESİ
 Başvurular,
• Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ay
(31 EKİM 2016)

 Ödemeler,
• Maliye, Gümrük, il özel idareleri ve belediyelere Kanunun yayımını
izleyen 3. ay (30 KASIM 2016)
• SGK’ya Kanunun yayımını izleyen 4. ay (31 ARALIK 2016)
• Peşin ödeme - taksitle ödeme seçeneği
 Peşin ödeme avantajları,
• Peşin ödeyenlerden Yİ-ÜFE tutarının yarısı alınmayacak.
• Peşin ödeyenler katsayı ödemeyecek.
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TAKSİTLİ ÖDEMELER
 TAKSİT SAYISI
• 6, 9, 12, 18 taksit
• Taksitler iki ayda bir
• İl özel idareleri ve Spor kulüpleri azami 36 taksit
• Belediyeler aylık olmak üzere azami 144 taksit
 Taksitlerin kredi kartıyla ödenmesi imkanı
 Başvuru sırasında ödeme seçeneklerinden biri seçilecek ve taksitli ödeme seçeneği
tercih edilmişse, yapılandırılmış tutar belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilecek
 KATSAYILAR
• 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde
• 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde
• 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde
• 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde

1,045
1,083
1,105
1,15

 Belediyelerin taksitleri genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan paylardan kesinti
suretiyle tahsil edilecek.
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SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER

İlk iki taksitin süresinde ödenmesi şart.
Bir takvim yılında en fazla 2 taksit ödenmeyebilir.
Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna
gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile ödenebilir.
Cari dönem ödeme şartında da 1 takvim yılında en fazla 2 defa
ihlal hakkı verilmektedir.
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DİĞER HUSUSLAR
 6552 sayılı Kanun kapsamında ödemeleri devam edenler de yeni
düzenlemeden yararlanabilecek.

 Van depremi nedeniyle devam eden mücbir sebep hali
kapsamındaki mükellefler dilerlerse bu Kanundan yararlanabilecek.
• Mücbir sebep süresince verilmeyen beyannamelerini verecek
ve vergilerini 24 taksitte 48 ayda ödeyecek.
 Bu süreye herhangi bir zam, faiz, katsayı alınmayacak.

 Vadesi 31/12/2011’den önce olan küçük tutarlı alacaklar tahsil
edilmeyecek.
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Teşekkürler
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