Sirküler 2020/36

18.11.2020

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Vergi
Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Resmi
Gazetede Yayımlandı
11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile kesinleşmiş kamu ve diğer
bazı alacakların yapılandırılırken, yeni bir varlık barışı getirilmiş ve vergi mevzuatında
değişiklik yapılmıştır. Söz konusu kanun 17.11.2020 tarih ve 31307 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI (MADDE 1-4)
1- Yapılandırmaya Konu Alacakların Ait Olduğu İdareler


Maliye Bakanlığı,



Ticaret Bakanlığı,



Belediyeler,



Sosyal Güvenlik Kurumu,



İl Özel İdareleri



2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Kapsamındaki Büyükşehir Belediyeleri Su ve
Kanalizasyon İdareleri



Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)



TÜRMOB ve bağlı Odalar



Türkiye Barolar Birliği



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bağlı Odaları



Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile bağlı Odaları



İhracatçı Birlikleri



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB)



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı



İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin
%50’sinden fazlası bunlara ait şirketleri



Vakıflar Genel Müdürlüğü



Kalkınma ajansları



Türk Standartları Enstitüsü



Tarım ve Orman Bakanlığı



Orman Genel Müdürlüğü



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

2- Yeniden Yapılandırma Kapsamına Giren Alacaklar


Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler (gelir ve kurumlar vergileri, KDV,
ÖTV, damga vergisi ve emlak vergisi gibi) ile vergi cezaları ve bunlara bağlı
gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer’i alacaklar,



Gümrük Kanunu kapsamında olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para
cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zamları,



Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik
sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme
cezası ve gecikme zamları,



Askerlik Kanunu, Seçim Kanunları (milletvekili, mahalli idareler, muhtarlık,
Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamaları) Karayolları Kanunu, Nüfus
Hizmetleri Kanunu gibi kanunlar kapsamında kesilen idari para cezaları,



Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları,
büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine
bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu
alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar,
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3- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Hükümler ve İşleyiş
Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler, aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.


Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi, 31 Ağustos 2020 tarihi
dikkate alınarak belirlenmiştir.



Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık 2020 tarihine
kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.



Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere
ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine
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.



Yeniden yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen
ödenmesi koşulana bağlı olarak fer’i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE
tutarlarının %90'ının tahsilinden vazgeçilirken, ilk iki taksit ödeme süresi içinde
ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında %50 indirim yapılacaktır.



Ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla,
kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit
tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti)
izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun
51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç
ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılmaya
devam edilecektir.
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Yapılandırma konuları

ve bunlara

ilişkin süreleri gösteren özet tablo,

aşağıda

sunulmuştur.

BAŞVURU - ÖDEME TÜRÜ

YENİDEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN SÜRELER
SÜRE

Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların
vadesinin son tarihi (31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil)
önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar
verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı
vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarının
17 Kasım 2020 tarihi itibariyle vadesi geldiği hâlde
ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olanları)
Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi
Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına,
İl özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı
tahsil dairelerine ödenecek borçların ilk taksitini ödeme süresi
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine
ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi
Taksit ödeme süresi ve sayısı

31 Ağustos 2020
31 Aralık 2020

31 Ocak 2021
28 Şubat 2021
Peşin ya da 2’şer aylık
dönemler halinde en çok 18 taksit

4- Yararlanma Şartları, Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri
Kesinleşmiş vergi alacaklarının yapılandırılması imkânından yararlanabilmek isteyen
borçluların;


31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda
bulunmaları,



Hazine ve Maliye Bakanlığına ödenecek tutarların ilk taksitini 31 Ocak 2021
tarihine kadar (bu tarih dâhil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil
dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 28 Şubat 2021 tarihine kadar
(bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler
hâlinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri, şarttır.
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Ayrıca yapılandırma imkânından yararlanmak isteyen borçluların; dava açmamaları,
açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları da gerekmektedir.
Cumhurbaşkanı’nın yukarıdaki başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar
uzatma yetkisi bulunmaktadır.
4.1 Ödeme Şekilleri ve Taksitler

4.1.1 Peşin Ödeme


Tamamının ilk taksit ödeme süresinde peşin olarak ödenmesi

Yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (31 Ocak 2021 tarihine
kadar) peşin olarak ödenmesi durumunda katsayı uygulanmaz. Bur durumda:
- Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.
- İdari para cezalarından %25 indirim yapılır.
- Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan
%50 indirim yapılır.
Örneğin yapılandırılan kesinleşmiş borcun; 60.000 TL vergi aslı ve 5.000 TL Yİ-ÜFE farkı
olmak üzere toplam 65.000 TL olduğunu varsayalım. Mükellef tarafından borcun
tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmek istenmesi
durumunda, ödenecek toplam tutar 60.500 TL [60.000 + (5.000 * %10)] olacaktır.
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Tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi

Yapılandırılan tutarın tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde (31 Mart 2021 tarihine
kadar) ödenmesi durumunda katsayı uygulanmaz. Bu durumda:
- Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar
üzerinden %50 indirim yapılır.
- İdari para cezalarından %12,5 indirim yapılır.
- Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan
%25 indirim yapılır.
Örneğin yapılandırılan kesinleşmiş borcun; 60.000 TL vergi aslı ve 5.000 TL Yİ-ÜFE farkı
olmak üzere toplam 65.000 TL olduğunu varsayalım. Mükellef tarafından borcun
tamamının ikinci taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmek istenmesi
durumunda, ödenecek toplam tutar 62.500 TL [60.000 + (5.000 * %50)] olacaktır.
4.1.2 Taksitle Ödeme

Borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini
tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme
yapılamaz.
Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;


6 eşit taksit için (1,045),



9 eşit taksit için (1,083),



12 eşit taksit için (1,105),



18 eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık
dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.
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Örneğin, yapılandırılan borcun 60.000 TL vergi aslı ve 5.000 TL Yİ-ÜFE farkı olmak üzere
toplam 65.000 TL olduğunu varsayalım. Mükellef tarafından bu tutarın 12 taksitte
ödenmek istenmesi durumunda ödenecek toplam tutar 71.825 TL (65.000 * 1,105),
her bir taksit tutarı da 71.825 /12 formülüyle hesaplanan 5.985,42 TL olacaktır.
Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih
ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha
kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
4.2 Taksitlerin Süresinde Ödenmemesinin Yaptırımı

Bu Kanun’a göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ve tam ödenmek
koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit
tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için gecikme
zammı (aylık %1,60) oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi
şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.
- İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da
- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de
ödenmemesi veya
- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi
hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde
ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
Bu Kanun’a göre ödenecek taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına
(bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş
sayılmaz.
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4.3 Tahsilinden Vazgeçilecek Küçük Alacaklar

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31
Aralık 2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanun’un yayımı tarihi
itibarıyla ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü,
dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 TL’yi aşmayan asli
alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i
alacaklardan tutarı 200 TL’yi aşmayanların tahsilinden vazgeçilecektir.
4.4 Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranları

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları; 01.01.2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi
(ÜFE) aylık değişim oranlarını, 01.01.2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyatları
endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 01.01.2016 tarihinden itibaren aylık %0,35
oranını (bu Kanun’un yayımlandığı ay (Kasım/2020) dahil) ifade etmektedir.
5- Yeniden Yapılandırma Hakkının Kaybedilmesi
İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen
diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla
taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde Kanun hükümlerinden
yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından
taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanacaktır.
İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin
süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, Kanun hükümlerinden yararlanma
hakkı kaybedilecektir.

●Mustafa Kemal Mahallesi 2079.Sokak No:2 VIAGREEN
İş Merkezi B Blok Kat:8 Ofis:56 Çankaya / Ankara
Tel: (312) 491 42 41 Faks: (312) 491 42 81
www.wts-turkey.com

● Cumhuriyet Cad. Erk Apt. No:38 K:1/3 ElmadağŞişli/İstanbul
Tel: (212) 213 82 35/(212)347 41 25 Faks: (212) 213 82 36

8

6- Diğer Hususlar


Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler
uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri
için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini
belirtmeleri şarttır.



Hazine Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi
31/12/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayımlandığı
tarih itibariyle ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir
alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 Türk
lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı fer’i
alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 200,00 Türk lirasını aşmayanların
tahsilinden vazgeçilmektedir.

7- Yürürlük
Alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümler, kanunun yayımı tarihinde
(17.11.2020) yürürlüğe girmiştir.
8- Kanunda Yer Alması Beklenen Ancak Yer Almayan Hükümler
Kanunda daha önce kabul edilmiş olan benzer kanunlardan farklı olarak aşağıdaki
konular ile ilgili herhangi bir düzenlenme yer almamaktadır.
- Dava açma ya da yargı aşamasında olan mevcut ve muhtemel ihtilafların davanın
durumu itibariyle belirli bir kısmının terkin edilmek suretiyle sonlandırılması,
- İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemlerde vergi ve cezaların bir
bölümünden/tamamından vazgeçilmesi,
- Matrah ve vergi artırımı
- İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilmesi
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GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- Tam Mükellef Gerçek Kişilerin Mal İhracatından
Kazançlarda İndirim Uygulaması (Madde 16)

Elde

Ettikleri

Kanun’un 16. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer indirimler” başlıklı 89.
maddesine yeni bir bent (16. bent) eklenmiştir.
Buna göre tam mükellef gerçek kişilerin Gümrük Kanunu’nun 225. maddesi kapsamında
dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan
şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile
gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın %50’si aşağıdaki
şartlarla gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir.
Buna göre ihracattan kaynaklanan hasılatın toplamı yıllık;


400.000 TL’ye kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,



800.000 TL’ye kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az
ortalama 1 tam zamanlı veya eşdeğer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,



1.600.000 TL’ye kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az
ortalama 2 tam zamanlı veya eşdeğer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,



2.400.000 TL’ye kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az

ortalama 3 tam zamanlı veya eşdeğer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
şarttır. Bu hükümde geçen sigortalı ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı
sayılanları ifade etmektedir.

Bu hüküm kapsamında Ticaret Bakanlığınca belli edilen tutarı aşmayan mikro ihracat
olarak ifade edilen mal ihracatından elde edilen kazançlara maddede düzenlenen
indirimden yararlanabilecektir. Yazılım, tasarım, proje dahil hizmet ihracatı kapsamında
elde edilen gelirler ise düzenleme kapsamına alınmamıştır.
Bu indirim,1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır.
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2- Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin Kendi Hisselerini İktisap Etmesi
Durumunda Tevkifat Uygulaması (Madde 17)
Kanun’un 17. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergi tevkifatı” başlıklı 94.
maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir.
Buna göre tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini
veya ortaklık paylarını;


Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin
veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar sermaye azaltımına ilişkin
kararın ticaret sicilinde tescil edildiği tarih,



İktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden çıkarmaları halinde iktisap bedeli
ile elden çıkarma bedeli arasındaki fark tutar elden çıkarma tarihi,



İktisap ettikleri tarihten itibaren 2 tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa
etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin
veya ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutar iktisap tarihinden itibaren
2 tam yıllık sürenin son günü,

itibarıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzerinde %15 oranında vergi tevkifatı
yapılır. Bu şekilde tevkif edilen vergiler herhangi bir vergiden mahsup edilemez.
Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye şirketinin paylarının Borsa İstanbul’da işlem
görüp görmemesine, işlem gören paylarının toplam payları içindeki oranına, geri alınan
payların Borsa İstanbul’da işlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef
kurumlardan geri alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye şirketinin yıllık satış
hasılatı ve diğer gelirlerinin toplam tutarına göre ayrı ayrı ya da birlikte, bu oranı sıfıra
kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmak suretiyle yeniden tespit etmeye
yetkilidir.
Bu suretle tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisselerini iktisap etmek suretiyle
vergisiz bir şekilde kâr dağıtımı yapmalarının önüne geçilmekte ve şirket kârlarının
dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın tevkif yoluyla alınacak vergiye ilişkin bir vergi
güvenlik müessesesi ihdas edilmektedir.
Söz konusu düzenleme, yayım tarihinde (17 Kasım 2020) yürürlüğe girmiştir.
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3- Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesinde Yapılan Değişiklikler
(Madde 19)
3.1 GVK Geçici 67. Maddenin Uygulama Süresinin Uzatılması

Menkul kıymet gelirlerinde stopaj uygulamasını içeren ve 2006 yılından beri yürürlükte
olan GVK’nın geçici 67. maddenin uygulama süresi 31.12.2020 tarihinde sona eriyordu.
Kanun’un 19. maddesiyle, maddenin uygulanma süresi 31.12.2025 tarihine kadar
uzatılmıştır. Ayrıca bu sürenin beş yıla kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı’na
yetki de verilmektedir.
Yayım tarihinde (17 Kasım 2020) yürürlüğe girmiştir.
3.2 Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyet ve İstisna Hükümlerinin Geçici 67.
Madde Kapsamında Tevkif Edilen Vergilere Etkisi

GVK geçici 67. maddesinin 5. fıkrasında gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar
veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf
olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması bu madde
kapsamında yapılacak tevkifatı etkilemediğine ilişkin hüküm yer almaktadır. Kanun’un
19. maddesiyle bu fıkraya parantez içi hüküm olarak “Diğer kanunlarda yer alan istisna
veya muafiyet hükümlerinin açık olarak kesinti suretiyle ödenen vergileri de kapsama
almadığı durumlar dahil” ibaresi eklenmiştir.
Gerekçede, yukarıdaki hüküm kapsamında diğer kanunlarda vergi muafiyeti tanınan
veya istisna tutulan kurum gelirlerinin geçici 67. madde kapsamında tevkifata tabi
tutulup

tutulmayacağına

ilişkin

ihtilafların

bulunduğu

belirtilmektedir.

Yapılan

düzenlemeyle söz konusu hususa açıklık kazandırılmakta, diğer kanunlarda açık olarak
tevkif suretiyle kesilen vergileri de kapsayan bir istisna veya muafiyet hükmü mevcut
olmadığı sürece bu kurumların gelirlerine geçici 67. madde kapsamında tevkifat
yapılacağı belirtilmektedir.
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Örnek1: Bankacılık Kanunu madde 140: “Fon, her türlü vergi, resim ve harçtan
muaftır.” Bu madde hükmünde yer alan muafiyet tevkif suretiyle kesilen vergileri
kapsamamaktadır. Dolayısıyla fonların gelirleri geçici 67. madde kapsamında tevkifata
tabi olacaktır.
Örnek 2: 7147 sayılı Kanun madde 6: “Türkiye Kalkınma Fonu ve Fonun bünyesinde
oluşturulacak alt fonlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet bunların
kazanç ve iratları üzerinden GVK ve KVK uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de
kapsar.” Söz konusu hükümde açık olarak muafiyetin vergi kesintilerini de kapsadığı
belirtildiğinden, ilgili Kanun kapsamındaki fon gelirlerine geçici 67. madde kapsamında
tevkifat yapılmayacaktır.
Bu düzenleme, Kanun’un yayım tarihinde (17 Kasım 2020) yürürlüğe girmiştir.
3.3 Kaldıraçlı Alım Satım (Foreks) İşlemlerinden Elde Edilen Gelirlerin Geçici
67. Madde Kapsamında Vergilendirilmesi

Kanun’un 19. maddesiyle, GVK geçici 67. maddenin 13. fıkrasının 2. paragrafına
“opsiyon sözleşmeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile döviz, kıymetli madenler
SPK’ca belirlenen diğer varlıklar üzerine yapılan kaldıraçlı işlemlere ilişkin sözleşmeler”
ibaresi eklenmiştir.
Bu değişiklikle banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım
(foreks) işlemlerinden elde edilen gelirlerin geçici 67. madde kapsamında kaynakta
kesinti suretiyle vergilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Söz

konusu

tevkifat,

1

Ocak

2021

tarihinden

itibaren

elde

edilen

gelirlere

uygulanacaktır.
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YURT DIŞINDA VE YURT İÇİNDE BULUNAN BAZI VARLIKLARIN BİLDİRİMİ
(Varlık barışı-madde 21)

Kanun’un 21. maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93. madde ile
kamuoyunda “Varlık barışı” olarak adlandırılan, yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı
varlıkların bildirilmesi halinde vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacağına ilişkin
uygulama yeniden getirilmektedir.
1- Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirimi

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya
aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf
edebilirler.
Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler ise yukarıdaki kapsamda
Türkiye’ye getirdikleri varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın
işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar
için

dağıtılabilir

kazancın

tespitinde

dikkate

almaksızın

işletmelerinden

çekebileceklerdir.
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu
maddenin yürürlük tarihi (17 Kasım 2020) itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan
kredilerin en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu
takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan
varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden
yararlanılır.
Kanun’un yayım tarihi (17 Kasım 2020) itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan
sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye
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getirilmek suretiyle

karşılanmış olması hâlinde,

söz

konusu avansların defter

kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır.
2- Yurt İçi Varlıkların Kayıtlara Alınması

Yurt içi varlıklarla ilgili hüküm sadece kayıtların düzeltilmesini içerdiğinden, bu
düzenlemeden yalnız gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlanması mümkün
bulunmaktadır.
Buna göre, gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan
ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar vergi
dairelerine bildirebileceklerdir. Bildirilen bu varlıklar 30 Haziran 2021 tarihine kadar
dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedebilirler. Bu
takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir
kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.
Bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına
alınması halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması ve
söz konusu kararın bildirim tarihini izleyen 10. ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil
edilmesi kaydıyla, bu hükümden yararlanılabilecektir.
3- İnceleme ve Tarhiyat Yapılmaması

Yukarıdaki hükümler kapsamında; Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren yurt
dışı varlıklar ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince vergi dairesine bildirilen yurt
içi varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.
Bu hükümden faydalanılabilmesi için, yurt dışında bulunan varlıklarını bildirenlerin bu
varlıkları,

bildirimin

yapıldığı

tarihten

itibaren

3

ay

içinde

Türkiye'ye

getirmeleri veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba
transfer etmeleri gerekmektedir.
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Bir önceki varlık barışı uygulamasında (7186 SK, 19.07.2019 tarihli mükerrer RG) yurt
dışında ve yurt içinde bulunan varlıklarla ilgili olarak %1 oranında vergi ödenmesi şartı
yer alırken, bu Kanun’da böyle bir verginin ödeneceğine dair herhangi bir hüküm
bulunmamaktadır.
Ayrıca Cumhurbaşkanına yukarıdaki süreleri bitim tarihinden itibaren altı ayı geçmeyen
süreler halinde uzatma yetkisi veren bu düzenleme Kanun’un yayım tarihinde (17 Kasım
2020) yürürlüğe girmiştir.
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA (KVK) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- Payları İlk Defa Halka Arz Edilen Kurumlar İçin İndirimli Kurumlar
Vergisi Oranı (Madde 35)

Kanun’un 35. maddesiyle KVK’nın 32. maddesine eklenen fıkra uyarınca, payları Borsa
İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz
edilen kurumların, paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak
üzere 5 hesap dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli
olarak uygulanacaktır.
Ancak bu oran indirimi; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri,
finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri,
varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri
ve emeklilik şirketleri için geçerli değildir.
İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren 5 hesap dönemi içinde pay oranına
ilişkin bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi halinde, indirimli vergi oranı uygulaması
nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın
gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecektir.
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Bu hüküm; 1 Ocak 2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2021
takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara
uygulanacaktır.
2- KVK’nın Geçici 2. Maddesinin Uygulama Süresinin Uzatılması (Madde 36)

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 2. maddesinde; 1 Ocak 2008 -31 Aralık 2020
tarihleri arasında;
a) Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanun’unun 94. maddesinin (5)
numaralı bendi ve geçici 67. maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş
kazanç ve iratlar,
b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim
okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim
merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri
gelirler,
dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağına ilişkin hüküm yer almaktadır.
Kanun’un 36. maddesiyle, yukarıdaki geçici maddenin uygulanma süresi 31.12.2025
tarihine kadar uzatılmıştır.
Yine aynı maddeyle, KVK’nın geçici 2. maddesinde güncelliği kalmayan hükümler
(İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun uyarınca kurulan Ajans,
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajans ve
EXPO 2016 Antalya Ajansı’nın iktisadi işletme oluşturmayacağına dair) madde
metninden çıkarılmıştır.
Bu hüküm, yayım tarihinde (17 Kasım 2020) yürürlüğe girmiştir.
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KDV KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- KDV Kanunu Geçici 17. Maddenin Uygulama Süresinin Uzatılması (Madde
23)
KDV Kanunu geçici madde 17: “Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç
edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31.12.2020 tarihine kadar
tesliminde KDV Kanunu’nun 11. maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine
(tecil-terkin uygulaması) göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem
yaptırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”
Kanun’un 23. maddesiyle, yukarıdaki geçici maddenin uygulanma süresi 31.12.2025
tarihine kadar uzatılmıştır.
Yukarıdaki hüküm, Kanun’un yayım tarihinde (17 Kasım 2020) yürürlüğe girmiştir.
2- KDVK Geçici 23. Maddenin Uygulama Süresinin Uzatılması (Madde 24)

KDV Kanunu geçici madde 23: “Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının
bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin
bağışı yapacak olanlara teslim ve ifası 31.12.2020 tarihine kadar katma değer
vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda yapılan teslim ve hizmet ifaları için yüklenilen
vergiler, vergiye tâbi işlemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir. İndirimle
giderilemeyen vergiler iade edilmez.”
Kanun’un 24. maddesiyle, yukarıdaki geçici maddenin uygulanma süresi 31.12.2023
tarihine kadar uzatılmıştır.
Bu hüküm, Kanun’un yayım tarihinde (17 Kasım 2020) yürürlüğe girmiştir
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KONAKLAMA VERGİSİNDE ERTELEME (MADDE 42)

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun’la Gider Vergileri
Kanunu’na eklenen yeni hükümle “konaklama vergisi” ihdas edilmişti. Buna göre otel,
motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi
konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak
suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme,
aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi)
konaklama vergisine tabidir.
7226 sayılı Kanun’la (26.03.2020 tarihli mükerrer RG) söz konusu hükmün yürürlük
tarihi 1 Ocak 2021’e ertelenmişti.
Bu kez 7256 sayılı Kanun’un 42. maddesiyle, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi
öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2022 tarihine ertelenmiştir.
Bu hüküm, Kanun’un yayım tarihinde (17 Kasım 2020) yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,
ASM YMM Ltd. Şti.
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