
                                                         

 

 
 

İstanbul,  22.08.2016 
 
 
SiRKÜLER 
2016/05 
 
 
 
KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI  
 
 
A-YENİDEN YAPILANDIRMA 
B-MATRAH ARTIRIMI 
C-STOK BEYANI 
D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME 
E-VARLIK BARIŞI 
 
 
 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, 
19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.  
 
Söz konusu Kanunla, kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, 
geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere 
ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına 
ilişkin cezasız düzeltme imkanı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının 
cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, ihtilaf aşamasındaki borçların sulh yoluyla 
sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların vergisiz ve ayrıcalıklı 
imkanlarla milli ekonomiye kazandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan 
edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi ile 6552 
sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması 
imkanları getirilmiştir. 
 
  
Söz konusu Kanun ile; 
 - 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi  borçlarında Yİ-ÜFE oranında 
güncelleme, 
 
 - Motorlu Taşıtlar ve Trafik Para Cezalarında büyük oranda indirim,  
 
-Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim, 
 
-Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının 
%50’sinin silinmesi, 
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- Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim, 
 
- Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (Varlık 
Barışı), 
 
- İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale 
getirilmesi, 
 
- Eczanelerde cezasız ve faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi, 
 
-Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden 
muafiyet, 
 
-İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,  
 
-Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz 
beyanı, 
 
-Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi, 
 
-6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden 
yapılandırılması, 

 
 
A-YENİDEN YAPILANDIRMA  
 
KESİNLEŞMİŞ BORÇLARDA;  
 
- Borç asıllarının tamamı, 
- Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen 
tutar, 
- Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) 
%50’sinin,  
 
ödenmesi gerekmektedir. 
 
 
 Bu durumda,  
 
- Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamı, 
- Vergi aslına bağlı olmayan cezaların  (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan 
%50’si,  
- Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının 
 
 tahsilinden vazgeçilecektir. 
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DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ YA DA İHTİLAF VERGİ MAHKEMESİNDE 
(HENÜZ KARARA BAĞLANMAMIŞ) İSE; 
 
 
- Vergi aslının %50’sinin, 
- Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen 
tutarın  
 
ödenmesi gerekmektedir. Bu durumda, 
 
 
- Vergi aslının %50’sinin, 
- Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,  
- Gecikme faizi ve zammının  
 
 tahsilinden vazgeçilecektir. 
 
 
 
 
 
BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ  
 
 Başvurular; 
 
- Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden, 
 
-Bağlı olunan vergi dairesine  şahsen veya  posta yoluyla,  
 
yapılabilir. 
  
 
Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı 
başvuracaklardır. 
 
 Başvuruların en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.  
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PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDEME  
 
-Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya taksitler halinde 
ödenebilecektir.  
 
- Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 30 Kasım 2016 
tarihine kadar yapılacaktır. 
 
- Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz 
uygulanmayacaktır.  
 
- Peşin ödemelerde, Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan %50 
indirim yapılacaktır. 
 
 
 
B-MATRAH ARTIRIMI 
 
Mükelleflerin 2011-2015 yıllarında beyan ettikleri; 
 
- Gelir Vergisi, 
- Kurumlar Vergisi, 
- Gelir/Kurumlar (Stopaj) Vergisi, 
- Katma Değer Vergisi  
 
 matrahlarını/vergilerini,  
 
 
- Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları, 
- Belli bir oranda vergi ödemeleri,  
 
 halinde, bu vergi türleri nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı 
yapılmayacaktır. 
 
Artırılan matrah üzerinden %20 oranında vergi ödenecektir. Ancak,  
 
-Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergileri zamanında beyan ederek 
ödemiş, 
- bu vergi türleri için Kanunun birikmiş borçlar ile ihtilaflı alacaklara ilişkin 
hükümlerinden yararlanmamış 
 
 uyumlu mükellefler için bu oran %15 olarak uygulanacaktır.  
 
Artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu 
yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat 
yapılmayacaktır. 
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Matrah artırımında bulunmak isteyen mükelleflerin, 31 Ekim 2016 tarihine kadar 
bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
 
Matrah ve vergi artırımında hesaplanan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi 
ile gelir ve kurumlar vergisi tevkifat tutarları, 30 Kasım 2016 tarihine kadar 
peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle de ödenebilecektir.  
 
 
C-STOK BEYANI 
 
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler 
dâhil) işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, 
makine, teçhizat ve demirbaşlarını bir envanter listesi ile vergi dairelerine 
bildirmek suretiyle defterlerine kayıt edebileceklerdir. 
 
Bu kıymetler, mükelleflerin kendilerince veya ilgili meslek kuruluşlarınca 
belirlenecek rayiç bedel üzerinden kayıtlara intikal ettirilecektir. Bu kıymetler 
için;  
 
-Teslimleri KDV genel oranına tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın 
rayiç bedeli üzerinden %10,  
 
-Teslimleri indirimli KDV oranına tabi makine,  teçhizat ve demirbaşlar ile 
emtianın rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı,  
 
esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacaktır. Hesaplanan KDV ayrı bir 
beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek beyanname verme süresi içinde 
ödenecektir.  
 
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler 
dâhil) kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, 
aynı nev’iden emtialara ilişkin tespit edilen gayrisafi kar oranını dikkate alarak 
fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek 
suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler.  
 
 
D-KASA VE ORTAKLAR CARİ HESAP DÜZELTMESİ  
 
Sadece kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2015 tarihli bilançolarında yer alan 
ancak işletmelerinde bulunmayan; 
 
-Kasa mevcutlarını,  
-İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme 
ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar, 
ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını 
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Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini,  
 
30 Kasım 2016 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını 
düzeltebileceklerdir. 
 
 Mükellefler beyan edilecek tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak 
ve beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir.  
 
Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler gider olarak dikkate alınmayacaktır. 
Beyan edilen tutarlar için tarhiyat yapılmayacaktır. 
 
 
E-VARLIK BARIŞI 
 
Yurt dışında bulunan; 
-Para,  
-Döviz,  
-Altın, 
-Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının,  
 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından 31/12/2016 tarihine kadar Türkiye’ye 
getirilmesi halinde, bu varlıklar serbestçe tasarruf edilebilecektir.  
 
Yurt dışından getirilen varlıklar, defter tutan mükelleflerce işletmelerine dahil 
edilebilecektir. Bu kapsamda yapılan işlemler dönem kazancının tespitinde 
dikkate alınmayacak ve bu varlıkların daha sonra işletmeden çekilmesi kar 
dağıtımı sayılmayacaktır.  
 
Bu işlemler nedeniyle herhangi bir vergi alınmayacaktır. Yurt dışı varlıklar 
Türkiye’ye getirilmeden yurt dışından kullanılmış kredi borçlarının 
ödenmesinde de kullanılabilecektir.  
 
Kurumlar, Kanunun yayımı tarihinden önce defterlerinde kayıtlı olan sermaye 
avanslarının yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye getirmek suretiyle karşılanmış olması 
halinde bu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla madde 
hükmünden yararlanacaktır. 
 

 
  BİLGİ   BAĞIMSIZ  D E N E T İ M  
    VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

               ANONİM ŞİRKETİ 
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