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7326 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN KANUN (Vergi Affı)
YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

9 Haziran 2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazete ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yayınlanmıştır.
Kanun ile 30 Nisan 2021 tarihinden önce tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme
zamları, idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, bazı kamu alacaklarının taksitlendirilmesini ve
işletmeler için matrah artırımın yapılabilmesi konuları düzenlenmesi amaçlanıyor.
Söz Konusu Kanunda;








Kesinleşmiş alacaklara,
Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara,
İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilere,
Matrah artırımına,
İşletme kayıtlarının düzeltilmesine,
İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetleri
için yeniden değerleme yapma imkânına,
Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında
ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına
ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmamasının sağlanmasına

ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.
Bu kanun kapsamında; 30.04.2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer
kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük
vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarından kesinleşmiş,
kesinleşmemiş veya dava safhasında , inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunanlar Kanun kapsamında
yapılandırmadan yararlanabilecektir.
 Kesinleşmiş alacaklar; vergilerin tamamı ile bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faiz ödenmesi
halinde, asla bağlı cezanın tamamı, asla bağlı olmayan cezanın yarısı, gümrüklenmiş değer
üzerinden verilen cezanın ise yüzde 70’i silinecektir.
 Kesinleşmemiş (uzlaşma, itiraz ve dava aşamasında bulunan) alacaklar; Vergilerin yarısı ile
bu alacağa ilişkin Yİ ÜFE oranında faizin ödenmesi halinde, vergi aslına bağlı cezanın tamamı,
asla bağlı olmayan cezanın yüzde 75'i, gümrüklenmiş değer üzerinden verilen cezanın ise yüzde
85’i silinecektir.
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Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasında genel olarak ödenecek ve silinecek kamu
alacakları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

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

Uzlaşma Aşamasında;
Burada kastedilen “Uzlaşma” tarhiyat sonrası uzlaşma safhasıdır. Tarhiyat öncesi uzlaşma
aşamasındakiler inceleme safhası kapsamındadır.

Durum
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)

Alacak konusu

Alacak tutarı

Vergi/Gümrük
vergisinin aslı

%50’si ödenecek.
Kalan kısmın (% 50’nin)
tahsilinden vazgeçilecek.

Vergi aslına bağlı
vergi cezası/idari para
cezası ve gecikme
zamları

Tamamının tahsilinden
vazgeçilecek
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Vergi aslına bağlı
olmayan cezalar
(usulsüzlük, özel
usulsüzlük)

Asla bağlı olmayan cezaların
% 25’i ödenecek. Kalan
kısmın (% 75’i) tahsilinden
vazgeçilecek.

Faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı

Faiz, gecikme faizi ve gecikme
zammının tamamının
tahsilinden vazgeçilecek,
bunların yerine, Yİ/ÜFE
oranları ile hesaplanacak tutar
tahsil edilecek.

Bilgilerinize sunarız.

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan
veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.
Levent ÖZKARDEŞ
levento@hggumruk.com.tr

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Bahadır KAL
bahadirk@hggumruk.com.tr

Barış ŞİŞİK
bariss@hggumruk.com.tr
3/3

