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Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ; 
 
 
“VERGİDE BÜYÜK YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI 
 
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. 
 
Söz konusu Kanun ile; 
 

• 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, 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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• Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının tamamı ile bunlara bağlı 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, 
 

• 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, 

 
• 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, 
 

• Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde 
asıllarında %25 indirim yapılması, 

 
• Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi 

şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının 
ödenmesi halinde;  

 
- Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılması, 

 
- Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 indirim 

yapılması, 
 

• Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk 
taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda vergilerden 
%10 indirim yapılması, 

 
• Yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile 

ödenmesi, 
 
• Uygulanan hacizlerin Kanun kapsamında yapılan ödemeler nispetinde 

kaldırılması, 
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• 7256 sayılı Kanunu ihlal etmiş olanlar ve devam eden borçların yeniden 

yapılandırılması, 
 
• 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden 

yapılandırılması, 
 
gibi çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir. 
 
Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması 
gerekmektedir. 
 
Ayrıca, 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. 
 
Söz konusu Kanun  için tıklayınız.”  
 

https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7326/7326kanun.pdf

