BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
İstanbul, 18.11.2020
SiRKÜLER
2020/20
KONU: VERGİ VE SGK BORÇLARINA YAPILANDIRMA
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanun ile getirilen düzenlemelerden yararlanmak için 31.12.2020 tarihine
kadar başvurmak gereklidir.
• Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri
yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,
• Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,
• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin
silinmesi,
• Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme
yapılması,
• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim yapılması,
• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında
%25 indirim yapılması,
• Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi
şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi
halinde;
Hazine ve Maliye Bakanlığına, ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021 (bu tarih
dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk
taksitinin ise 28 Şubat 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar, diğer taksitlerinin ise bu
tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi
gerekmektedir.
- Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması,
• Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler
halinde ödenmesi,
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• 7143 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
• 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması için
düzenleme yapılmıştır.
Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye
kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktır.
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