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SİRKÜLER 2018/11 
 

Vergi Affı ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 
 
30 Nisan 2018 tarihinde meclise giren “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” bu şekli ile yasalaşması halinde 
aşağıdaki düzenlemeleri getirecektir. 
 
Kesinleşmiş Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması 

   
 Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya henüz vadesi gelmemiş bulunan vergilerin bunlara bağlı 
gecikme zammı ve faizi yerine kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-Üfe oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarın kanunda belirtilen süreler içerisinde ödenmesi şartıyla, vergilere bağlı gecikme 
faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş 
olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme 
zamlarının tamamının, 
 
 Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya henüz vadesi gelmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı 
olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50 si ve bu tutara 
geçime zammı yerine kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-Üfe oranları esas alınarak hesaplanacak 
tutarın kanunda belirtilen süreler içerisinde ödenmesi şartıyla, cezaların kalan %50’sinin ve bunlara 
bağlı gecikme zamlarının tamamının, 

 

 Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve yukarıdaki 
bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı 
faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı 
tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın 
sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla 
uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının, 
 
tahsilinden vazgeçilir. 
 
Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Vergi ve Vergi Cezaları 

 
 Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava 
açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük 



vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme 
zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir. 
 
  Bu Kanunun yayımı tarihinden önce verilmiş en son kararın; 
 
 Terkine ilişkin karar olması hâlinde, ilk tarhiyata/tahakkuka esas alınan vergilerin/gümrük 
vergilerinin %20’si ile faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-
ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın kanunda belirtilen süre ve şartlar ile 
ödenmesi şartıyla, terkin edilen vergilerin %80’inin, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak 
aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının 
tamamının tahsilinden vazgeçilir.  
 
 Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde, tasdik edilen vergilerin tamamı, terkin 
edilen vergilerin %20’si ile faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Kanunun yayımı tarihine kadar 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın kanunda belirtilen süre ve şartlar ile 
ödenmesi şartıyla, verginin %80’inin, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak 
kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının 
tahsilinden vazgeçilir.  
 
İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler 
 
 Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı 
hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu Kanunun 
matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilir. Bu işlemlerin 
tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu kanunun 
yayımı tarihine kadar Yİ-üfe oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra 
ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak 
gecikme fazinin tamamının; vergi aslına bağlı olmayan cezalarda %25’inin; ihbarnamenin tebliğ 
tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı başvuruda bulunarak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğ tarihini 
izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi şartıyla vergi 
aslının  %50’si vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, vergilere bu Kanunun yayımı 
tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların tamamının tahsilinden 
vazgeçilir. 
 
Matrah ve Vergi Artırımı 
 
 Mükellefler bu kanunda belirtilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını 
artırdıkları takdirde, 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 yapılmayacak. 
 
İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi, (Kayıtlarında Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve 
Demirbaşları - Kayıtlarda Yer Aldığı Hâlde İşletmede Bulunmayan Mallar - Kasa Mevcudu ve 
Ortaklardan Alacaklar) 
 
 Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), işletmelerinde 
mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince 
veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile Kanunun yayımı tarihini 



izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle 
defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dâhil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz. 
 
 Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), kayıtlarında 
yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu kanunun yayımı tarihini izleyen 
üçüncü ayın sonuna kadar, aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen 
gayrisafi kar oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine 
getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafi kar oranının cari yıl kayıtlarına 
göre tespit edilmediği hallerde mükellefin bağlı bulunduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar 
esas alınır. Bu hükme göre ödenmesi gereken KDV, ilk taksidi beyanname verme süresi içinde, 
izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit 
taksitte ödenir. 

 
 Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2017 tarihi itibariyle 
düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve 
işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle 
ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar 
arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini bu Kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle 
kayıtlarını düzeltebilirler. 

 
Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları ve Ön Değerlendirme, Araştırma veya Tespit 
Aşamasındaki Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları Yapılandırılması, 
 
2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği 
hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; 
 
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki 
sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik 
sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 
Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan 
kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem 
vergisi ve eğitime katkı payı, 
asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar 
geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda 
belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme 
zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 
 
31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere 
ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ 
edildiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale 
konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik 
işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme 
zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve 
şekilde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i 
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 
 



Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili 
maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki 
veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit 
süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. 
 
Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 
 
Altı eşit taksit için (1,045), 
Dokuz eşit taksit için (1,083), 
Oniki eşit taksit için (1,105), 
Onsekiz eşit taksit için (1,15), 
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde 
ödenecek taksit tutarı hesaplanır. 
 
Yukarıdaki özeti verilen kanun tasarısı tam metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 
 
Saygı ve sevgilerimizle, 
 
 

          Ali YERLİ 

Yeminli Mali Müşavir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK: Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun Tasarısı  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 


