7256 Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlanmıştır
Duyuru No: 2020/63
İstanbul 18.11.2020
17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı resmi gazetede yayımlanan “7256 Nolu Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile
beyana dayanan vergilerin vadesi 31.08.2020 ve öncesi olan vergi borçları ile SGK, gümrük
ve diğer kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması düzenlenmiş bazı vergi kanunları ile
diğer kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.
Aşağıda vergi borçlarının yediden yapılandırılması ile vergi kanunlarında yapılan
değişiklikler özetlenmiştir.
Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması:
Vadesi 31.08.2020 ve öncesi dönemlere ait vergi borçları yeniden yapılandırma kapsamında
yer almaktadır.
Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin 31.12.2020 tarihine kadar ilgili olduğu daireye
başvuru yapması gerekmektedir.
SGK borçlarının ilk taksitleri 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu
tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenir.
Vergi ve diğer kurumlara olan borçların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit
taksitte, ödenir.
COVID 19 sebebiyle mücbir sebep ilan edilen ve son günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya
Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında yapılandırma hükümleri
uygulanmaz.
Yapılandırma kapsamına aşağıdaki borçlar girmektedir.






213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları,
İdari para cezaları,
Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı
alacakları,
SGK primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal
güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
Belediye alacakları,

Yapılandırma kapsamında olan vergi borçlarının yapılandırılması aşağıdaki tabloda
özetlenmiştir.
KAPSAMA
ALACAK

GİREN ÖDENECEK TUTAR

TAHSİLİNDEN
VAZGEÇİLEN KISIM

-Vergilerin
ödenmemiş - Vergilere bağlı gecikme faizi ve
gecikme zammı gibi fer’i amme
- Vergilere bağlı gecikme kısmının tamamı,
faizi ve gecikme zammı gibi -Yİ-ÜFE aylık değişim alacakları
fer’i amme alacakları
oranları
esas
alınarak Aslı
Kanunun
yayımı
hesaplanacak faiz tutarı
tarihinden önce ödenmiş olanlar
dâhil olmak üzere asla bağlı
olarak kesilen vergi cezaları
- Vergiler,

- Bu cezalara bağlı gecikme
zamlarının tamamı
- Bir vergi aslına bağlı
olmaksızın kesilmiş vergi
cezaları ile iştirak nedeniyle
kesilmiş vergi cezaları

- Vergi cezalarının %50’si

- Vergi cezalarının %50’si

- Yİ-ÜFE aylık değişim - Cezalara bağlı
oranlan
esas
alınarak zamlarının tamamı
hesaplanacak faiz tutarı

gecikme

Ödenmemiş
alacağın - Yİ-ÜFE aylık değişim - Cezalara bağlı
sadece gecikme zammından oranları
esas
alınarak zamlarının tamamı
ibaret olması hâlinde
hesaplanacak faiz tutarı

gecikme

- Cezalara bağlı gecikme
zamları

İdari para cezaları

- İdari para cezalarının - Cezaya bağlı faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’i
- Cezalara bağlı faiz, tamamı
gecikme faizi, gecikme - Yİ-ÜFE aylık değişim amme alacaklarının tamamı
zammı gibi fer’i amme oranlan
esas
alınarak
alacakları
hesaplanacak faiz tutarı
Yukarıdakiler dışında kalan - Asli amme alacaklarının
asli amme alacakları
ödenmemiş kısmının tamamı
- Bu alacaklara bağlı faiz, - Yİ-ÜFE aylık değişim
esas
alınarak
cezai faiz, gecikme faizi, oranlan
hesaplanacak
faiz
tutarı
gecikme zammı gibi fer’i

Bu alacaklara uygulanan faiz,
cezai faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i amme
alacaklarının tamamı

amme alacakları
Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1)
2)
3)
4)

Altı eşit taksit için (1,045),
Dokuz eşit taksit için (1,083),
On iki eşit taksit için (1,105),
On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler
halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.

Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler:
1- İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı İstisnası:
GVK’nın 9’uncu maddesine eklenen bent ile aşağıdaki koşulları sağlayan ve internet
üzerinden satış yapanlara esnaf muaflığı istisnası getirilmiştir.
1) Vergiden muaf esnaf belgesi alınması,
2) Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap
aracılığıyla tahsil edilmesi ve
3) Hasılat tutarının 220.000 TL’yi aşmaması,
Evlerde imal edilmemiş olan dışarıdan satın alınan malların internet ve benzeri elektronik
ortamlar üzerinden satışı ise madde kapsamına girmemektedir.
2- Yurtdışına Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Gerçekleştirilen Satışlarda
%50 Kazanç İndirimi:
GVK 89’uncu maddede yapılan değişiklik ile, 01.01.2021 tarihinden itibaren elde edilen
kazançlara uygulanmak üzere, tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı
Gümrük Kanunu’nun 22’nci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta
İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret
gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın
%50'si beyannamede bildirilen kazanç üzerinden indirilebilecektir.
3- Sermaye Şirketlerinin Sermaye Azaltımı Yolu İle Ortaklarına Yapmış Oldukların
Ödemelerin %15 Stopaj Uygulaması Getirilmiştir:
GVK’nın 94’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte,
tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında kendi hisse
senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda bunları;
− Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile itibari değeri arasındaki
fark,
− İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli ile
elden çıkarma bedeli arasındaki fark,
− İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa
etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile itibari değeri arasındaki fark
dağıtılmış kâr payı sayılacak ve bu tutarlar üzerinden %15 oranında stopaj yapılması
gerekmektedir.

4- Yurt Dışında Bulunan Para, Altın, Döviz, Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası
Araçlarının Beyanı:
GVK’ya eklenen Geçici 93’üncü madde ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30/6/2021
tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz
konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler.
Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu
maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/6/2021
tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, Türkiye’ye getirilen
varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri
gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde
dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.
Bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıkların beyanı sırasında bu varlıklar üzerinden
alınmak üzere herhangi bir vergi ödenmesi öngörülmemiştir.
5- 31/12/2025 tarihine kadar, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna göre lisans sahibi
olan veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan
atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden
%20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır.
6- Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 17 nci maddesinde düzenlenen dahilde işleme ve
geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin
teslimine ilişkin KDV istisnasının süresi 31/12/2025 tarihi olarak değiştirilmiştir.
7- Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimlerinden uygulanan
KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2023 olarak değiştirilmiştir.
8- Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında
halka arz edilen kurumların, paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak
üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan
indirimli olarak uygulanır.
9- Dernek veya vakıflarca elde edilen bazı gelirlerin iktisadi işletme oluşturmayacağına ilişkin
sürenin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 2’nci maddesinin uygulama süresi
31/12/2025 tarihi olarak değiştirilmiştir.

10- 6111 sayılı Kanun’un geçici 16’ıncı maddesinde düzenlenen istisnanın süresi 31.12.2025
tarihi olarak değiştirilmiştir. Madde metni aşağıdaki gibidir.
“İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında,
İstanbul Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon birimine
yapılacak teslim ve hizmetler, finansmanı yabancı devletler, uluslar arası kurum ve
kuruluşlarca karşılanmak şartıyla 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden
müstesnadır.
İstisna kapsamındaki teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler
nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir, indirim yoluyla giderilemeyen vergiler 3065 sayılı
Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesi hükmü uyarınca mükellefe iade edilir.”
11- Konaklama vergisinin yürürlüğe giriş tarihi 1/1/2022 olarak belirlenmiştir.
12- 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna eklenen geçici madde 26 ile
“Kanunları uyarınca ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde turizm tesisleri yapılmak üzere
adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve
işletmecilerden; irtifak hakkı tesis edilip edilmediğine veya kullanma izni verilip
verilmediğine bakılmaksızın 1/7/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihi arasındaki dönemde geçici
25 inci madde kapsamında ertelenen bedeller de dâhil tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin,
kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat
payları ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve
işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından
dolayı aynı dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı
aranmaksızın bir yıl ertelenir ve bu alacaklar ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam
veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Bu döneme ilişkin tahsil edilen bedeller iade edilmez.”
Hükmü eklenmiştir.
Saygılarımızla.
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