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İstanbul, 11.06.2021 

 
SiRKÜLER 
2021/06 
 
KONU: 1- 7326 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU 
  
      
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin 7326 sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GİB internet sayfasında yapılan açıklamalara göre, söz 
konusu Kanun ile 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurmak suretiyle, yararlanılacak 
olanlar aşağıda belirtilmektedir. 
 

 Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı 
gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında 
güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, 
 

 Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, 
 

 Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin 
silinmesi, 
 

 Ödenmemiş Motorlu Taşıtlar Vergisinin aslı ile bunlara bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE 
oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi, 
 

 Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, 
gecikme faizi ve gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak 
hesaplanan borcun ödenmesi, 

 
 Dava konusu yapılan; vergi tarhiyatları, vergi cezaları ve idari para cezaları gibi 

ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması, 
 

 Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması, 
 

 Matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin 
olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaması, 
 

 Mükellefler, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak bu maddede belirtilen 
süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için 
yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri 
için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.  
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Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde 
(ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarını, 31/8/2021 tarihine 
kadar (bu tarih dâhil), 2016 takvim yılı için %35, 2017 takvim yılı için %30, 2018 
takvim yılı için %25, 2019 takvim yılı için %20, 2020 takvim yılı için %15 oranından 
az olmamak üzere artırırlar. 
 
 

 İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı 
hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu 
ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma 
uygun hale getirilmesi, 
 

 Beyan edilen makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu 
oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname 
ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi, hesaplanan katma 
değer vergisinden indirilemez. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre 
indirilir. Bu bildirilen kıymetlerin satılması hâlinde satış bedeli, bunların deftere 
kaydedilen değerinden düşük olamaz.  
 
Kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat 
ve demirbaşlarını, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), emtialar bakımından 
aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr 
oranını, makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı 
oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedellerini dikkate alarak fatura 
düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt 
ve beyanlarına intikal ettirebilirler. 
 
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan 
alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler hakkında beyan edilen tutarlar üzerinden 
%3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. 

 
 

 İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergilerin 
yapılandırılması, 
 

 Yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar taksitler 
halinde ödenmesi, 
 

 Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %90 indirim 
yapılması, 
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 Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit 
ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden %10 
indirim yapılması, 
 

 Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde kaldırılması. 
 
 
Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması 
gerekmektedir. 
 
Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi 
mükellefleri kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan 
taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini (sat-kirala-geri al işlemine 
veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler 
hariç) 31/12/2021 tarihine kadar maddede yer alan kapsam, şart ve hükümlere uymak 
koşuluyla yeniden değerleme imkanı getirilmiştir. 
 
Yapılan yeniden değerleme sonrası pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı 
tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı 
tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden 
bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, 
izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak 
üzere üç eşit taksitte ödenir. 
 
 
Detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz. 
 
 
 

      BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM 
           VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
             ANONİM ŞİRKETİ 
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