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“Vergi ve Di¤er Baz› Alacaklar›n Yeniden Yap›land›r›lmas›na ‹liﬂkin Kanun Tasar›s›” 30 Nisan
2018 tarihinde TBMM'ye sevk edilmiﬂtir.
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Tasar› ile;
Kamuya olan borçlar›n yap›land›r›larak ödenmesi,
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Mevcut ve muhtemel ihtilaflar›n sulh yoluyla sonland›r›lmas›,
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Matrah ve vergi art›r›m› yoluyla geçmiﬂ dönemlerle ilgili olas› risklerin ortadan
kald›r›lmas›,
‹ﬂletme kay›tlar›n›n fiili durumlar›na uygun hale getirilmesi,
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amaçlanmaktad›r.
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Tasar›da yer alan baﬂl›ca konular aﬂa¤›daki gibi olup, TBMM'de Komisyon ve Genel Kurul
aﬂamalar›nda revize ve ilavelerin olabilece¤ini hat›rlatmak isteriz.

1) Kapsam:

Tasar›n›n kapsam›na, Maliye Bakanl›¤›na ödenen vergi ve vergi cezalar baﬂta olmak üzere,
çeﬂitli kamu kuruluﬂlar›n›n tahsil etti¤i kamu alacaklar› (Gümrük Vergileri, SGK Primleri,
Emlak Vergileri, ‹l Özel ‹daresi ve Belediyeler, Trafik cezalar› vb. gibi) girmektedir.
Tasar› ile kesinleﬂmiﬂ vergi borcu olanlara yap›land›rma ve ödeme kolayl›¤› getirilmektedir.
31.3.2018 (bu tarih dahil) tarihinden önce tahakkuk eden ve bu tarihten önceki dönemlere
iliﬂkin vergi ve bunlara ba¤l› vergi cezalar›ndan bu güne kadar ödenmemiﬂ olanlar için
mükelleflere yap›land›rma imkan› (31.3.2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi
taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 y›l›nda ödenmesi gereken geçici
vergi hariç) getirilmektedir.
Bu imkandan yararlanmak için tasar›n›n kanun olarak resmi gazetede yay›nlanaca¤› tarihi
izleyen ikinci ay›n sonuna kadar ilgili idareye baﬂvurulmas› gerekmektedir.
Tasar›n›n kanunlaﬂt›¤› tarih itibariyle ödenmemiﬂ durumdaki Kamu Alacaklar› Y‹-ÜFE
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oran›nda “güncelleme oran›” uygulanmak suretiyle ikiﬂer ayl›k dönemler halinde 18 eﬂit
taksit ile tahsil edilecektir. Gecikme zamm› tutarlar› silinecek olup, yerine, yurtiçi üretici
fiyat endeksi (Y‹-ÜFE) ayl›k de¤iﬂim oranlar› esas al›narak hesaplanacak bir tutar›n ödenmesi
söz konusu olacakt›r.
Tasar›da ayr›ca, aﬂa¤›da aç›klanan kolayl›k ve imkanlar yer almaktad›r.

2) ‹htilafl› Vergi Konular›:
Tasar› ile ihtilafl› vergi konular›nda, ihtilaf›n bulundu¤u safhaya göre vergi asl›n›n % 50
veya % 20'sinin ödenerek ihtilaftan vazgeçilmesi imkan› getirilmektedir. Bu durumda
cezalar al›nmamakta ve gecikme faizi yerine de (Y‹-ÜFE) oran›nda “güncelleme oran›”
uygulanmaktad›r.
Tasar›ya göre;
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‹lk derece Mahkemesinde dava kazan›lm›ﬂ ise vergi asl›n›n % 80'i silinecektir,
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Henüz ilk derece Mahkemesinde karar verilmemiﬂ ise vergi asl›n›n % 50'i silinecektir,
‹lk derece Mahkemesinde dava kaybedilmiﬂ ise vergi asl› aynen ödenecektir,
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lk derece Mahkemesinde dava kaybedilmiﬂ, ancak temyiz safhas›nda karar bozulmuﬂ
ise vergi asl›n›n % 50'i silinecektir,
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‹lk derece Mahkemesinde dava kazan›lm›ﬂ, ancak temyiz safhas›nda karar bozulmuﬂ
ise yine vergi asl›n›n % 50'i silinecektir,
Yukar›da say›lan her durumda vergi cezalar›n›n (vergi ziya› cezas›, usulsüzlük cezas›)
tamam› silinecektir,
Ayr›ca yüksek orandaki gecikme faizi/gecikme zamm› silinecek, bunun yerine enflasyon
(Y‹-ÜFE) oran›nda “güncelleme oran›” uygulanacakt›r.

3) ‹nceleme Ve Tarhiyat Safhas›ndaki Konular:
Tasar›ya göre; henüz tarhiyat aﬂamas›na gelmemiﬂ ve halen devam eden vergi incelemelerinde,
Maliye Bakanl›¤› inceleme elemanlar› incelemelerine devam edecekler,
Bunun sonucunda bulunacak matrah fark›na iliﬂkin vergilerin yaln›zca % 50'si tarh
edilecek (gecikme faizi yerine enflasyon oran›nda “güncelleme oran›” (Y‹-/ÜFE)
uygulanacak),
Ceza uygulanmayacakt›r.
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4) Matrah ve Vergi Art›r›m›:
ﬁirketler için y›ll›k kurumlar vergisi, ﬂah›slar için y›ll›k gelir vergisi beyannamelerinde
(ihtirazi kay›tla verilenler dahil) 2013-2016 y›llar›yla ilgili olarak beyan edilen matrahlar›n
Tasar›da öngörülen oranlarda art›r›lmas› ve bu matrah üzerinden % 15 oran›nda vergi
ödenmesi halinde, söz konusu y›llara iliﬂkin herhangi bir vergi tarhiyat› yap›lamayacakt›r.
(Matrah artt›r›m› KDV ve stopaj beyannameleri için de yap›labilecektir.)
Y›llar
2013
2014
2015
2016

Matrah Art›r›m Oran›
%35
%30
%25
%20

5) ‹mar Bar›ﬂ›:
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Ruhsats›z veya ruhsat eklerine ayk›r› yap›lar›n kay›t alt›na al›nmas› amac›yla 31.12.2017
tarihinden önce yap›lm›ﬂ yap›lar için Çevre ve ﬁehircilik Bakanl›¤› veya yetkilendirece¤i
kuruluﬂlara 2018 y›l› sonuna kadar baﬂvurmak suretiyle Yap› Kay›t Belgesi verilecektir. Yap›
Kay›t Belgesi, yap›n›n kullan›m›n› sa¤lama amac›na yöneliktir.
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Bunun için arsa emlak de¤eri ile yaklaﬂ›k yap› maliyet tutar› toplam› üzerinden % 3 oran›nda
kay›t bedeli ödenecektir. Yap› kay›t belgesi al›nmak ﬂart›yla ve maliklerin en az yar›s›n›n
onay› ile “yap› kullanma izin belgesi” olmaks›z›n tapuda cins de¤iﬂikli¤i ve kat mülkiyeti
tesis edilebilir. Bu durumda ücret, iki kat olarak ödenir.

a
k

r
A

Kanun maddesinin uygulanmas› konusunda ilgili Bakanl›¤a yetki verilmiﬂ olup, aç›klamalar›n
beklenmesi gerekir.

6) Stok Aff› Ve ﬁirket Kay›tlar›n›n Düzeltilmesi:
Tasar›da ayr›ca aﬂa¤›daki düzenlemeler de bulunmaktad›r.
-Stok aff›: ‹ﬂletmede mevcut oldu¤u halde muhasebe kay›tlar›nda gözükmeyen mal,
demirbaﬂ, makine ve benzeri aktifler gerekli KDV tutar›n›n ödenmesi ﬂart›yla kay›tlara
al›nabilecektir. (Genel olarak KDV oran› % 10 veya indirimli mallar için cari oran›n yar›s›
kadar.)
-Kasa hesab› ve ortaklar cari hesab›n›n düzeltilmesi: Vergi mükellefleri, bilançolar›nda
görülmekle birlikte, iﬂletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlar› ile ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya ç›kan ortaklar›ndan alacakl› bulundu¤u tutarlar (=Ortaklarca ﬂirketten
çekilen paralar) üzerinden % 3 vergi ödemek suretiyle kay›tlar›n› düzeltebileceklerdir.
Böylece bu tutarlar ﬂirket bilançolar›n›n aktifinden silinecek ve karﬂ›l›¤›nda ayn› tutarda
“zarar” kayd› yap›lacakt›r. Bu kay›tlar do¤al olarak ﬂirket bilançolar›ndaki öz kaynaklarda
azal›ﬂa sebep olacakt›r.
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