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BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HAKKINDA BİLGİ NOTU

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun 9 Haziran 2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Teklifi ile Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik yapılacak olup Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bazı borçların yapılandırılacağı yer almaktadır.  
Öte yandan, idari para cezaları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları 
ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezalarının 
yapılandırılmasının sözkonusu olmadığı görülmektedir. Ayrıca, Kanun’da 30 Nisan 2021 
tarihi dâhil olmak üzere bu tarihten önceki dönemlere borçların yapılandırılacağı 
belirtilmekte olup kapsam altında olan borçlar içerisinde; 

- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi 
gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme 
zamları,

- 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi 
ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

- Yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları,

- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun kapsamında tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan asli ve fer'i amme 
alacakları; işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı 
halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve 
ortaklardan alacakların beyanı,

- Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret 
Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, 
faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, SGK'ye bağlı tahsil daireleri tarafından takip 
edilen ve belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş alacaklar,

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamındaki 
sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, 
emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile 
bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası 
primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
- Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma 
veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile 
bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
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- İşlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara 
bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

- İlgili kanunları gereğince takip edilen 2021 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, 
özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

- İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30 Nisan 2021 dahil 
bu tarihten önce olduğu halde düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli 
ve fer'i amme alacakları, 

- Hesaplamada kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı (Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için 
belirlediği 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim 
oranlarını, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim 
oranlarını, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim 
oranlarını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0,35 oranını ifade edecek), 

-   Belediyelerin, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere, 
beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve 
bunlara bağlı vergi cezaları ile gecikme faiz ve zamları; 2021 yılına ilişkin olarak söz konusu 
tarihten önce tahakkuk eden vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme 
zamları, 

- Belediye Gelirleri Kanunu'na göre vadesi 30 Nisan 2021 tarihinden önce olduğu halde bu 
düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ücret ve pay alacakları; Belediye Kanunu 
kapsamındaki belediyelerin vadesi söz konusu tarih olduğu halde bu düzenlemenin yayımı 
tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları; büyükşehir 
belediyelerinin Çevre Kanunu'nun "İzin alma, arıtma ve bertaraf etme yükümlülüğü" başlıklı 
maddesine göre vadesi 30 Nisan 2021'den önce olduğu halde teklifin yasalaştığı tarihte 
ödenmemiş katı atık ücreti alacakları ile tüm bunlara bağlı fer'i alacaklarının

yer aldığı görülmektedir. 

Öte yandan, hesaplanan borcun, ilgilinin durumu ve ödenmesi gereken meblağın dikkate 
alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebileceği ifade edilmektedir. Kesinleşmemiş ya da 
yargı aşamasında olan resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerinin, 
çeşitli oranlarda yapılandırılacağı belirtilmektedir. 

Ayrıca, anapara veya taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021'den önce olup, kullandığı nakdi ve 
gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel 
kişilerin, ticari faaliyette 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 tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken 
kısmının 31 Aralık 2021'e kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, 
bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından 
dikkate alınmayacağı görülmektedir.  
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Mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde 
ödemeleri halinde, artırımda bulundukları yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi 
ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacağı 
belirtilmektedir. 

Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 
eşit taksitte ödeneceği görülmektedir. Borçluların, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit 
taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebileceği ifade edilmektedir. 

Bununla birlikte, İşletmelerin bilançolarında bulunan gayrimenkuller ile amortismana tabi 
diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerlendirme imkânı sağlanarak, bu kıymetlerin 
bilançolarda güncel değerleriyle yer alacağı belirtilmektedir. 

Bilgilerinize saygıyla rica olunur.


