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ÖZEL SİRKÜLER

VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI
VE BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA İLİŞKİN
7256 SAYILI KANUN DÜZENLEMELERİ

ÖZET
11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile kesinleşmiş kamu ve
diğer bazı alacakların yapılandırılırken, yeni bir varlık barışı getirilmiş ve ayrıca
Gelir Vergisi
Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında değişiklik yapılmıştır.
Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesi, 31 Ağustos 2020 tarihi dikkate
alınarak belirlenmiştir. (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)
Yasa hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili
idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 93’üncü madde uyarınca; yurt dışında
bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, maddedeki
hükümler çerçevesinde, 30/06/2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma
bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıklara serbestçe tasarruf edebileceklerdir.
Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinin ardından Meclise sevk edilen düzenlemeden farklı
olarak Mecliste kabul edilen Kanunda Cumhurbaşkanın kurumlar vergisi oranını beş puana
kadar indirmesine ve tekrar kanuni seviyesine getirmesine yönelik düzenleme yer
almamaktadır.
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ÖZET
Yasada 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.
11/05/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan ve 7256 sayılı
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden
alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde 7256 sayılı Kanun hükümlerinden
yararlanabileceklerdir.
Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı
Kanunun 15’inci maddesine göre mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle beyanname verme
ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son günü 2020 yılının Ekim, Kasım
veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler hakkında 7256 sayılı Kanun hükümleri
uygulanmayacaktır.
31/08/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde 7256 sayılı Kanunun yayımı
tarihine kadar ödenmemiş olan; 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi
oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne olan birlik payı borçları da yeniden yapılandırma
kapsamındadır.
7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
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TBMM’de kabul edilen 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA
KANUN ile kesinleşmiş kamu ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin
düzenlemelerde bulunulmuş; Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer
Vergisi Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır.
Bu düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

1-) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Madde 1-4)
Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin Yasanın 1-4'üncü maddeleri arasında yer almaktadır.
Söz konusu maddelere ilişkin özet bilgiler ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir.
− 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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− Kanundan yararlanma 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.
− 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 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir.
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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I- Kanuna İlişkin Başvuru ve Ödeme Süreleri
Yasa ile ilgili başvuru ve ödeme sürelerinin genel tarihleri aşağıdaki gibidir.
Başvuru/ödeme türü

Süre

YENİDEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN SÜRELER
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)

31 Ağustos 2020

Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi

31 Aralık 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il
özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil
dairelerine ödenecek borçların ilk taksitini ödeme süresi

31 Ocak 2021

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine
ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi

28 Şubat 2021

Taksit ödeme süresi ve sayısı

Peşin ya da 2’şer aylık dönemler
halinde en çok 18 taksit

DAVA HAKKINDAN VAZGEÇMEYE İLİŞKİN SÜRELER
Dava hakkından vazgeçmek için başvuru süresi

31 Aralık 2020
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II- Borçların Yeniden Yapılandırılması
a-) Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler
Yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler aşağıdaki gibidir.
1) Maliye Bakanlığı,
2) Ticaret Bakanlığı,
3) Belediyeler,
4) Sosyal Güvenlik Kurumu,
5) İl Özel İdareleri
6) 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri
7) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)
8) TÜRMOB ve bağlı Odalar
9) Türkiye Barolar Birliği
10) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bağlı Odaları
11) Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile bağlı Odaları
12) İhracatçı Birlikleri
13) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
14) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu hükümlerine göre kurulan organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı
kooperatiflerine kullandırılan kredilerden 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödeme süresi geldiği
hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kredi alacakları)
15) İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden
fazlası bunlara ait şirketleri (mülkiyetlerin bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış,
irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan (tasarrufunda bulunan taşınmazların
kira ve irtifak hakkı bedelleri ile kaynak sularının kira bedeli dâhil) ve vadesi 31/8/2020
tarihi itibarıyla geldiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan kullanım
bedelleri ve hasılat payları)
16) Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflar
(taşınmazların kiralanması işlemlerinden kaynaklanan ve 31/8/2020 tarihi itibarıyla vadesi
geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kira bedelleri)
17) Kalkınma ajansları (25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine
İlişkin Kanun gereğince il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından
olan ve 30/6/2020 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı
tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacak asılları)
18) Türk Standartları Enstitüsü (hizmet alanları kapsamında bulunan alacakları)
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19) Tarım ve Orman Bakanlığı (tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin
ortaklarına 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan
ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacakları)
20) Orman Genel Müdürlüğü
21) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

b-) Yapılandırmaya konu alacaklar
Yapılandırmaya konu alacaklar; aşağıdaki gibidir.
1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları,
a. 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 zamları,
b. 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi
ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
c. 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına
bağlı olmayan vergi cezaları,
2) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen 31/8/2020 tarihinden
(bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları (24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu ve 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari para cezaları
ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III)
sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezalan
hariç),
3) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer'i
amme alacakları (adli para cezaları hariç)
4) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında
gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından
6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları,
faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
5) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında
takip edilen ve Kanunun
yayım tarihine veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen
sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;
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a) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık
statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi,
emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek
primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.
b) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk
sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
c) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale
konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda
bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme
cezası ve gecikme zammı alacakları.
d) 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları
uyarınca uygulanan idari para cezalan ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme
zammı alacakları,
e) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin
damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı
alacakları
6) İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/8/2020
tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayımlanacağı tarih itibariyle
ödenmemiş bulunan asli ve fer’i alacakları,
7) Belediye alacakları,
a. Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 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
zamları,
b. 2020 yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi
(2020 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan
binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksiti hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamları,
c. Bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi
31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi
itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer'i amme alacakları,
d. 2464 sayılı Kanunun 97’nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31/8/2020
tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş
bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer'i alacakları,
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e. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su
abonelerinden olan ve vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde
bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti
alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,
f. Büyükşehir belediyelerinin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’inci
maddesine göre vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunu
yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer'i
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları
g. 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve
kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu
hâlde Kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli alacakları
ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,
h. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/8/2020 tarihinden
(bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde Kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan
taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı fer'i alacakları,
c-) Kesinleşmiş alacakların yapılandırılması
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından
takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil);
a. Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin
ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve 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 feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen 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,
b. Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir
vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi
cezalarının %50'si ve bu tutara gecikme zammı yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar
Yİ- ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın
sadece gecikme zammından ibaret olması hâlinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık
değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve
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şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50'sinin ve bu cezalara bağlı
gecikme zamlarının tamamının,
c. Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bu
Kanunun l’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi
kapsamında olan idari para cezaların tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine, bu Kanunun yayımı tarihine kadar YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın
sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim
oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer'ilerin tamamının,
ç) 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 oranlan 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.
d) 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili
Hakkında Kanunun l’inci ve 2’nci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği hâlde bu
Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan tutarların bu madde kapsamında
ödenmesi hâlinde 5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz
alacaklarının tamamının,
tahsilinden vazgeçilir.
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d-) Kesinleşmiş Alacakların Tahsilinden Vazgeçme (Madde 2)
Alacağın Kapsamı

Ödenmesi Gereken

Vazgeçilen Alacaklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, İl Özel İdarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip
edilen alacaklar
1

/ a)

- Vadesi geldiği halde

- Vergilerin

- Vergilere bağlı gecikme faizi ve

ödenmemiş ya da ödeme

ödenmemiş kısmının

gecikme zammı gibi fer’i amme

süresi henüz geçmemiş

tamamı

alacakları

bulunan vergiler

- Aslı Kanunun yayımı tarihinden
- Yİ-ÜFE aylık

önce ödenmiş olanlar dâhil olmak

- Vergilere bağlı gecikme faizi

değişim oranları

üzere asla bağlı olarak kesilen

ve gecikme zammı gibi fer’i

esas alınarak

vergi cezaları

amme alacakları ile aslı

hesaplanacak faiz

Kanunun yayımlanmasından

tutarı

- Bu cezalara bağlı gecikme
zamlarının tamamı

önce ödenmiş olanlar dâhil
olmak üzere asla bağlı olarak
kesilen vergi cezaları ve bu
cezalara bağlı gecikme zamları
- Vadesi geldiği halde

- Yİ-ÜFE aylık

- Vergilere bağlı gecikme faizi ve

ödenmemiş ya da ödeme

değişim oranlan

gecikme zammı gibi fer’i amme

süresi henüz geçmemiş

esas alınarak

alacakları

bulunan ödenmemiş alacağın

hesaplanacak faiz

sadece fer’i alacaktan ibaret

tutarı

olması
1

/ b)

- Vadesi geldiği halde

- Vergi cezalarının

- Vergi cezalarının %50’si

ödenmemiş ya da ödeme

%50’si

- Cezalara bağlı gecikme

süresi henüz geçmemiş

- Yİ-ÜFE aylık

zamlarının tamamı

bulunan ve bir vergi aslına

değişim oranlan

bağlı olmaksızın kesilmiş

esas alınarak

vergi cezaları ile iştirak

hesaplanacak faiz

nedeniyle kesilmiş vergi

tutarı

cezaları
- Cezalara bağlı gecikme
zamları
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Alacağın Kapsamı

Ödenmesi Gereken

Vazgeçilen Alacaklar

- Ödenmemiş alacağın sadece

- Yİ-ÜFE aylık

- Cezalara bağlı gecikme

gecikme zammından ibaret

değişim oranları

zamlarının tamamı

olması hâlinde

esas alınarak
hesaplanacak faiz
tutarı

1

/ c)

- Vadesi geldiği hâlde

- İdari para

- Cezaya bağlı faiz, gecikme faizi,

ödenmemiş ya da ödeme

cezalarının tamamı

gecikme zammı gibi fer’i amme
alacaklarının tamamı

süresi henüz geçmemiş
bulunan ve bu Kanunun

- Yİ-ÜFE aylık

1’inci maddesinin birinci

değişim oranlan

fıkrasının (a) bendinin (2)

esas alınarak

numaralı alt bendi

hesaplanacak faiz

kapsamında olan idari para

tutarı

cezaları
- Cezalara bağlı faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’i
amme alacakları

- Ödenmemiş alacağın sadece

- Yİ-ÜFE aylık

fer’i alacaktan ibaret olması

değişim oranlan

hâlinde

esas alınarak

- Cezaya bağlı fer’ilerin tamamı,

hesaplanacak faiz
tutarı
1

/ ç)

- Vadesi geldiği hâlde

- Asli amme

Bu alacaklara uygulanan faiz,

ödenmemiş ya da ödeme

alacaklarının

cezai faiz, gecikme faizi, gecikme

süresi henüz geçmemiş

ödenmemiş

zammı gibi fer’i amme

bulunan ve yukarıdaki

kısmının tamamı

alacaklarının tamamı

bentlerin dışında kalan asli
amme alacakları

- Yİ-ÜFE aylık

- Bu alacaklara bağlı faiz,

değişim oranlan

cezai faiz, gecikme faizi,

esas alınarak

gecikme zammı gibi fer’i amme

hesaplanacak faiz

alacakları

tutarı

14.11.2020/206-15
Alacağın Kapsamı

Ödenmesi Gereken

Vazgeçilen Alacaklar

- Ödenmemiş alacağın sadece

- Yİ-ÜFE aylık

Uygulanan faiz, cezai faiz,

fer’i alacaktan ibaret olması

değişim oranlan

gecikme faizi, gecikme zammı

hâlinde

esas alınarak

gibi fer’i amme alacaklarının

hesaplanacak faiz

tamamı

tutarı
1

/ d)

- 20/2/2008 tarihli ve 5736

- Ödenmemiş olan

5736

sayılı

Kanun

gereğince

sayılı Bazı Kamu Alacaklarının

tutarların bu madde

hesaplanan binde iki oranındaki

Uzlaşma Usulü ile Tahsili

kapsamında

faiz alacaklarının tamamı

Hakkında Kanunun 1’inci ve

ödenmesi

2’nci maddeleri gereğince
ödenmesi gerektiği halde
Kanunun yayımı tarihine kadar
ödenmemiş olan tutarlar
Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklar
2- a)

- Vadesi geldiği hâlde

- Vergilerin

- Gümrük vergilerine bağlı faiz,

ödenmemiş ya da ödeme

ödenmemiş kısmının

gecikme faizi, gecikme zammı

süresi henüz geçmemiş

tamamı

gibi fer’i amme alacakları,

- Gümrük vergilerine bağlı faiz,

- Yİ-ÜFE aylık

- Kanunun yayım tarihinden önce

gecikme faizi, gecikme zammı

değişim oranlan

ödenmiş olanlar dahil olmak

gibi fer’i amme alacakları ve

esas alınarak

üzere asla bağlı olarak kesilen

Kanunun yayım tarihinden

hesaplanacak faiz

idari para cezaları

önce ödenmiş olanlar dahil

tutarı

bulunan gümrük vergileri

olmak üzere asla bağlı olarak
kesilen idari para cezaları
- Ödenmemiş alacağın sadece

- Yİ-ÜFE aylık

- Gümrük vergilerine bağlı faiz,

fer’i alacaktan ibaret olması

değişim oranlan

gecikme faizi, gecikme zammı

hâlinde

esas alınarak

gibi fer’i amme alacakları,

hesaplanacak faiz
tutarı
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Alacağın Kapsamı
2 / b)

- Vadesi geldiği hâlde

Ödenmesi Gereken

Vazgeçilen Alacaklar

- Cezaların %50’si

- Cezaların %50’si

- Cezaların %30’u

- Cezaların %70’i

- Gümrük vergileri aslının

- Gümrük vergileri

- Alacak asıllarına bağlı faiz,

tamamı

aslının tamamı

gecikme faizi, gecikme zammı

ödenmemiş ya da ödeme
süresi henüz geçmemiş
bulunan, ve 4458 sayılı Kanun
ve ilgili diğer kanunlar
kapsamında gümrük
yükümlülüğü nedeniyle gümrük
vergileri asıllarına bağlı
olmaksızın kesilmiş idari para
cezaları ile 30/3/2005 tarihli ve
5326 sayılı Kabahatler
Kanununun iştirak hükümleri
nedeniyle kesilmiş idari para
cezaları
2

/ c)

- Eşyanın gümrüklenmiş
değerine bağlı olarak kesilmiş
idari para cezaları

- Alacak asıllarına bağlı faiz,

gibi fer’i amme alacaklarının

gecikme faizi, gecikme zammı

- Yİ-ÜFE aylık

gibi fer’i amme alacakları

değişim oranlan
esas alınarak
hesaplanacak faiz
tutarı

tamamı
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Alacağın Kapsamı

Ödenmesi Gereken

Vazgeçilen Alacaklar

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler
3

3)

- Birinci ve ikinci fıkraların (a)

- Vergilerin

- Vergilere bağlı gecikme faizi ve

bendi hükümleri uygulanır

ödenmemiş kısmının

gecikme zammı gibi fer’i amme

tamamı

alacakları,
- Aslı bu Kanunun yayımı

- Yİ-ÜFE aylık

tarihinden önce ödenmiş olanlar

değişim oranlan

dâhil olmak üzere asla bağlı

esas alınarak

olarak kesilen vergi cezaları ve

hesaplanacak faiz

bu cezalara bağlı gecikme

tutarı

zamlarının tamamı,

Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı gecikme faizi ve
gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için, bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş
olması koşuluyla, bu Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna kadar 1 8/2/1963 tarihli ve 197
sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin (d) fıkrası hükmü uygulanmaz.
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III- Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları
Kanun’un 2’nci maddesinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına ilişkin yapılandırma
düzenlemeleri aşağıdaki gibidir.
….
“(11) (Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen
alacaklardan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı
tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan;
a)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,
b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi
imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
c) 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 fer7i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(12) 31/8/2020 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.
(13) 31/8/2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup bu Kanunun
yayımı tarihinden önce kesinleştiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş
olan ve Kurumca takip edilen idari para cezası asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme
sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE
aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve
şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50'si ile idari para
cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının
tahsilinden vazgeçilir.

14.11.2020/206-19
(14) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve bu Kanun
kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş
olmasına rağmen, fer "ilerinin bu Kanun’un yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olduğu
durumlarda, aslı ödenmiş fer'i alacağın %40'mın bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
ödenmesi hâlinde, kalan %60'mın tahsilinden vazgeçilir.
(15)5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki
sigortalılar ile ek 5 ve ek 6’ ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu
madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde
altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden
fazla prim ve prime ilişkin borçlan bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre
taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor
olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri
kaydıyla genel sağlık sigortasında yararlanmaya başlatılır.
(16) 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında
genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu
Kanunun yayımı tarihinden 31/3/2021 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel
sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren
tahakkuk ettirilir.
(17) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden
önce 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında
tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 30/4/2021 tarihine kadar
ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının
tahsilinden vazgeçilir. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan
prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67’nci maddesinde belirtilen şartlan taşımaları
halinde, bu Kanunun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate
alınmaksızın Kanunun yayımı tarihinden itibaren 30/4/2021 tarihine kadar sağlık
hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar
ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı
tutarları iade ve mahsup edilmez.”

Konuyla ilgili detaylı açıklamalara “7256 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni
Düzenlemeler Yapıldı” başlıklı 13.11.2020/205 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir.
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IV- Belediye Alacakları
Belediyelerle ilgili alacaklara ilişkin düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
“(7) 2464 sayılı Kanunun 97’nci maddesine göre tahsili gereken ücretler ile su, atık su
vekatı atık ücreti alacaklarından vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu
hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olanlar ile bunlara bağlı fer'iler
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil) hakkında
bu maddenin birinci
fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen
tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı
cezalann ve fer'ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil)
tahsilinden vazgeçilir.
(8)Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Kanunun 11’inci maddesine göre vadesi
31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibariyle
ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar
dâhil) hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hükümlerine göre yapılacak
hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri çerçevesinde ödenmesi
hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'ilerin
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilir.
(9)2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon
idarelerinin, vadesi 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun
yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan; su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı
ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'iler (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü zamlar dâhil) hakkında bu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi
hükümlerine göre yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra
hükümleri çerçevesinde ödenmesi hâlinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi,
gecikme zammı gibi ferilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil)
tahsilinden vazgeçilir.”
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V- Gümrük Vergileri
Gümrük Vergilerine ilişkin düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
“(2) Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil);
a. Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan
gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın
sadece fer'i alacaktan ibaret olması hâlinde fer'i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim
oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer'i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar
dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,
b. Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve
4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle
gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezalan ile 30/3/2005
tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari
para cezalarının %50'sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi
şartıyla cezaların kalan %50 'sinin,
c. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30'u
ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı 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 bu Kanunda belirtilen süre ve
şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70'i ile alacak asıllarına bağlı faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacaklarının tamamının,
tahsilinden vazgeçilir.”
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VI- Yargı Kararı ile Kesinleştiği Hâlde Mükellefe Ödemeye Yönelik Tebligatın
Yapılmadığı Alacaklar
Kanunun
kapsadığı
dönemlere
ilişkin
olup
Kanunun
yayımı
tarihi
itibariyle
yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar
için mükelleflerce Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu
alacaklar
da
yapılandırılır.
Bu
hüküm
kapsamına
giren
alacaklar
için
ayrıca tebligat yapılmaz ve alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul edilir.
Bu kapsamda yapılandırılan tutarların bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi
hâlinde de vade tarihinde değişildik yapılmaz.

VII- 6736, 7020 ve 7143 Sayılı Kanunların İlgili Hükümlerine Göre
Yapılandırması Devam Edenler Hakkında Bu Kanun Kapsamında Yapılacak
İşlemler
a) 11/5/2018 tarihli
ve
7143
sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna
göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında
ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri hâlinde bu Kanun
hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7143 sayılı Kanun kapsamında ödenen
taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına
tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen
taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde
ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve
ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilir.
b) Bu Kanun Hükümleri 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla
taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden
alacaklar, hakkında uygulanmayacaktır.
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VIII- Meslek Mensuplarının Odalara ve Odaların TÜRMOB'a Borçları
31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde Kanunun yayımı tarihine
kadar ödenmemiş olan; 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara
olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği’ne olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu
Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve
azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce
kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bunun için bu
Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.
Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya
tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartlan yerine
getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya
mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış
alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması
halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara
ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
Meslek mensuplarının Odalara olan başvuru ve ödeme tarihleri aşağıdaki gibidir.
Başvuru süresi

Kanun’un yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonu

İlk taksit ödeme süresi

Kanun’un yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonu

Toplam taksit sayısı

Aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksit
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IX- Avukatların Barolara Olan Borçları
Avukatların barolara olan borçları için geçerli olan başvuru süresi ile ödeme koşulları aşağıdaki
gibidir.
Başvuru süresi

Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonu

İlk taksit ödeme süresi

Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonu

Toplam taksit sayısı

Aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksit

X- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Bağlı Odalarına Borçlar
18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda
payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan
aidat borçlan asılları ile 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26’ncı
maddesinin yirmi üçüncü fıkrası ile 27’nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç
asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın
sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi
hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların,
alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması
hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i
alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın
sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.
Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya
tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
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Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartlan yerine
getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya
mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış
alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması
halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara
ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
Başvuru süresi

Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonu

İlk taksit ödeme süresi

Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonu

Toplam taksit sayısı

Aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksit

XI- Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu ile Bağlı Odalarına Olan Borçlar
7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine
göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi
oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve
destekleme fonu borç asıllarının tamamının, birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip
eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte
ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i
alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen
ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın
sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.
Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya
tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asıllan ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
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Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartlan yerine
getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya
mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış
alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması
halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara
ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
Başvuru süresi

Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonu

İlk taksit ödeme süresi

Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonu

Toplam taksit sayısı

Aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksit

XII- İhracatçıların Üyesi Oldukları İhracatçı Birliklerine Olan Üyelik Aidat
Borçları
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı
birliklerine olan üyelik aidat borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun
yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve
azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer'i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce
kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın
sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.
Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya
tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asıllan ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartlan yerine
getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya
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mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış
alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması
halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara
ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
Başvuru süresi

Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonu

İlk taksit ödeme süresi

Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonu

Toplam taksit sayısı

Aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksit

Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi
mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu fıkra hükümleri uygulanır.
Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile
birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
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XIII- Ortak Hükümler (Madde 3)
Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak
kaydıyla; kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31/12/2020 kadar ilgili idareye
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve
YİKOB'lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31/1/2021 tarihine
kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek
tutarların ise ilk taksitinin 28/2/2021 tarihine kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihleri
takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenmesi
gerekmektedir.
 Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık
dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.
 Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla,
kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi
veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son
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 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 halinde bu Kanun
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı
idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
 Taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar
yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
 Bu Kanun kapsamına giren alacakların belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması
hâlinde, borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
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 Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan hükümler
saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme
zammı, gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz.
 Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan
ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna
göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi
hâlinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu
talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre
ödenmesine engel teşkil etmez.
 Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla
213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hali ilan edilmesi nedeniyle
beyanname verme ve ödeme süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son
günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde belirlenenler
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
 Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı tarihi
itibariyle 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre mücbir sebep
hali ilan edilmesi nedeniyle ödeme süresi ertelenen primlerden ödeme süresinin son
günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül edecek şekilde
belirlenenler hakkında bu Kanun uygulanmayacaktır.

2-) İnternet Üzerinden Satış Yapanlara Esnaf Muaflığı İstisnası (Madde-15,18)
Düzenlemeyle bir işyeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet
kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar
üzerinden satanların bu faaliyetleri gelir vergisinden muaf tutulmakta ve bunların elde ettikleri
hasılatları üzerinden tevkif suretiyle vergilendirilmeleri sağlanmaktadır. Tevkifat yükümlülüğü
Bankalara verilmiş olup, çalışanı bulunanlar açısından %2 bulunmayanlar açısından %4’lük bir
tevkifat öngörülmektedir.
Söz konusu muafiyetten faydalanılabilmesi için;
1) Vergiden muaf esnaf belgesi alınması,
2) Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap
aracılığıyla tahsil edilmesi ve
3) Hasılat tutarının 220.000 TL’yi aşmaması,
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gerekmektedir. Elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması halinde, mükellef izleyen
takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar bu muafiyetten
faydalandırılmayacaktır.
Evlerde imal edilmemiş olan dışarıdan satın alınan malların internet ve benzeri elektronik ortamlar
üzerinden satışı ise madde kapsamına girmemektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesi düzenlemesi gereği ticarî, ziraî veya meslekî
kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olanlar ile maddede sayılan faaliyetleri gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten
faydalanamayacaklardır.
Cumhurbaşkanına, maddede belirtilen oranlan ve tutarı, yarısına kadar indirme ve iki katına kadar
artırma yetkisi verilmektedir. Ayrıca, muafiyetten yararlanma koşulunu ifade eden 220.000 TL’lik
tutarın her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılmak suretiyle yeniden belirlenmesine ilişkin düzenleme de
yapılmaktadır.
Düzenleme, 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girecektir.

3-) Yurtdışına elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen
satışlarda %50 kazanç istisnası (Madde 16)
GVK 89’uncu maddede yapılan düzenleme ile tam mükellef gerçek kişilerin, 27/10/1999 tarihli ve
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 22’nci maddesi kapsamında dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan
Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik
ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın
%50'si beyannamede bildirilen kazanç üzerinden indirilebilecektir.
Söz konusu indirimden faydalanılabilmesi için bentte belirtilen hasılat ve istihdam şartlarının
sağlanması gerekmektedir. İhracat kapsamına ağırlık ve tutar itibarıyla Posta İdaresi ya da hızlı
kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük
beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatları girmektedir.
Yazılım, tasarım, proje dahil hizmet ihracatı kapsamında elde edilen gelirler düzenleme
kapsamına alınmamıştır.
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Ayrıca, Cumhurbaşkanına, bentte yer alan oran, tutar ve sayıları yarısına kadar indirme ve iki
katına kadar artırma yetkisi verilmektedir.
Düzenleme, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girecektir.

4-) Sermaye şirketlerinin sermaye azaltımı yolu ile ortaklarına yapmış
oldukların ödemelerin kâr payı dağıtımı sayılarak %15 stopaja tabi olması.
(Madde 17)
Yapılan düzenleme ile tam mükellef sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümleri
kapsamında kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda bunları;
− Sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri halinde iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya
ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın 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 tutarın elden çıkarma tarihi,
− İktisap ettikleri tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa
etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde, iktisap bedeli ile hisse senetlerinin veya
ortaklık paylarının itibari değeri arasındaki fark tutarın iktisap tarihinden itibaren iki tam yıllık
sürenin son günü,
itibariyle dağıtılmış kâr payı sayılacağı düzenlenmekte ve bu tutarlar üzerinden %15 vergi
tevkifatı yapılması sağlanmaktadır.
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.
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5-) GVK Geçici 67’nci maddenin yürürlük süresinin 31 Aralık 2025 tarihine
uzatılması (Madde 19)
GVK Geçici 67’nci maddenin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmakta ve bu
süreyi beş yıla kadar uzatma konusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmektedir.
Bu süre daha önce 31 Aralık 2015 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine uzatılmıştı.
GVK Geçici 67’nci maddenin beşinci fıkrasında gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar
veya tam mükellef olmasının, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmamasının, vergiden muaf olup
olmamasının ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmamasının madde kapsamında
yapılacak tevkifatı etkilemeyeceği düzenlenmiştir.
Ancak yürürlükte olan bazı Kanunlarla vergi muafiyeti tanınan veya istisna tutulan kurum
gelirlerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulup
tutulamayacağına ilişkin ihtilaflar söz konusu olmaktadır. Yapılan düzenlemeyle diğer
Kanunlarda, açık olarak tevkif suretiyle kesilen vergileri de kapsayan bir istisna veya muafiyet
hükmü mevcut olmadığı sürece bu kurumların gelirlerine geçici 67’nci madde kapsamında
tevkifat yapılacağı belirtilerek uygulamadaki ihtilaflara son verilmesi amaçlanmaktadır.
Ancak TBMM’nin bundan sonra başka yasal düzenlemelerle istisna ya da muafiyet
düzenlemesi getirmesi halinde, bu durumda o düzenlemeler geçerli olacaktır.
Ayrıca banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks)
işlemlerinden elde edilen gelirlerin geçici 67’nci madde kapsamında kaynakta kesinti suretiyle
vergilendirilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.
Düzenlemenin;
− Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım (foreks)
işlemlerinden elde edilen gelirlerin kaynakta kesinti suretiyle vergilendirilmesine yönelik
hükümlerinin 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı
tarihinde;
− Diğer hükümlerinin ise yayımı tarihinde;
yürürlüğe girecektir.
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6-) At yarışları ile ilgili stopaj sorumluluğunun 6132 sayılı At Yarışları
Hakkında Kanuna göre lisans sahibi olan veya lisans sahibince
yetkilendirilen kişilere aktarılması (Madde 20)
Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 68’inci maddesinin 31/12/2020 tarihinde dolacak olan uygulama
süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılarak sadece Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen
yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan
ödemeler üzerinden % 20 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapılmasına yönelik düzenleme
değiştirilerek 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna göre lisans sahibi olan veya lisans
sahibince yetkilendirilen kişi tarafından organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey
yamakları ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında gelir vergisi
tevkifatı yapma yükümlülüğü getirilmektedir.
Lisans sahibi veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi aracılığıyla yapılan ücret ödemelerinde gelir
vergisi tevkifatı lisans sahibi veya lisans sahibince yetkilendirilen kişi tarafından yerine
getirilecektir.
Eskiden de olduğu gibi tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan bu gelirler için yıllık beyanname
verilmeyecek ve diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler
beyannameye dahil edilmeyecektir.
6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 1’inci maddesine göre Türkiye sınırları içerisinde at
yarışları düzenlemeye, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve
yurt dışından müşterek bahis kabul etmeye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilidir.
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7-) 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek olan vergi ödemeksizin yeni bir
varlık barışı düzenlemesi getirilmesi (Madde 21)
Madde 30/6/2021 tarihine kadar yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılmasına
ve bu varlıklarını Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin maddedeki hükümler çerçevesinde
bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmelerine imkan sağlanmaktadır.
Ayrıca, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak
işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçları ile taşınmazların kanuni defterlere kaydedilmesi imkanı getirilmektedir.
Düzenleme 7186 sayılı Kanunu’nun 2’nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen
Geçici 90’ıncı madde düzenlemelerine paralel düzenlemeler içermektedir. Ancak Geçici
90’ıncı madde düzenlemesinden farklı olarak düzenlemede banka ve aracı kurumlar ile
vergi dairesine yapılacak beyanlar üzerinden %1 oranında vergi tarh edilmesine yönelik
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

8-) Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların
üretiminde kullanılacak maddelerin teslimine ilişkin KDV istisnası süresinin
uzatılması (Madde 23)
Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ürünlerin vergisiz temini nedeniyle, bu alanda yerli
üreticiler aleyhine rekabet eşitsizliği oluşmasını Önlemek üzere, dahilde işleme izin belgesine
sahip mükelleflerin yurt içinden temin edecekleri maddelerde 3065 sayılı Kanunun 11/1-c
maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında işlem yapılabilmesine ilişkin
uygulamanın süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmaktadır.
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9-) Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri
ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı
yapacak olanlara teslim ve ifasına ilişkin KDV istisnasının süresinin
uzatılması (Madde 24)
Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ilişkin yazılım
teslimi ve hizmetleri ile bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına sağlanan
KDV istisnasının süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmaktadır.

10-) 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin KDV ve
Kurumlar Vergisi İstisnası getirilmesi (Madde 25, 37)
UEFA tarafından, salgın nedeniyle, Şampiyonlar Ligine ilişkin yeni takvim belirlenmiş olup daha
önce 2020'de İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in başkenti
Lizbon'da oynanmasına, 2021'de Rusya'nın St. Petersburg şehrinde oynanacak olan Şampiyonlar
Ligi finalinin de İstanbul'da oynanmasına karar verilmiştir.
Yapılan değişiklikle, maddenin ilk halinde 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan
muafiyetin, yeni takvime göre 2021 finali için geçerli olması sağlanmaktadır.
Yapılan değişiklikle, maddenin ilk halinde 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sağlanan KDV
istisnanın ve Gelir ve Kurumlar Vergisi Muafiyetinin, yeni takvime göre 2021 finali için geçerli
olması sağlanmaktadır.

11-) Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en
az %20 oranında halka arz edilen kurumlara ilişkin kurumlar vergisi indirimi
(Madde 35)
Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere en az %20 oranında halka
arz edilen kurumların (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
hariç) paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap
dönemine ait kurum kazançlarına kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanır.
İndirimden yararlanılan hesap döneminden itibaren beş hesap dönemi içinde pay oranına ilişkin
bu fıkrada belirlenen şartın kaybedilmesi hâlinde, indirimli vergi oranı uygulaması nedeniyle
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zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faizi ile
birlikte tahsil edilir.
Düzenleme, 1 Ocak 2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde ise 2021
takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara
uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

12-) Dernek veya vakıflarca elde edilen bazı gelirlerin iktisadi işletme
oluşturmayacağına ilişkin sürenin uzatılması (Madde 36)
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 31/12/2020 tarihinde sona erecek geçici 2’nci
maddesinin uygulama süresi 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmaktadır.
Yapılan bu düzenleme ile 1/1/2008-31/12/2025 tarihleri arasında;
a) Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin (5)
numaralı bendi ve geçici 67’nci 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 sayılmayacaktır.

13-) İstanbul’da deprem riski dolayısıyla yapılan çalışmalara ilişkin KDV
istisnası süresinin uzatılması (Madde 40)
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında İstanbul
Valiliğine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılacak teslim ve
hizmetler için, finansmanı yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlarca karşılanmak
şartıyla, sağlanan KDV istisnasının süresi 2025 yılının sonuna kadar uzatılmaktadır.
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14-) Konaklama vergisinin yürürlüğe giriş tarihinin ertelenmesi (Madde 42)
1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1/1/2022
tarihine ertelenmiştir.

15-) Karşılaştırmalı Tablo
Yapılan değişiklikler, aşağıdaki Tabloda düzenlemenin varsa önceki hali ile karşılaştırmalı
olarak verilmiştir.
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MADDE

15-

Düzenlemenin Değişiklik

Görüş ve

İşlenmiş Hali

Değerlendirmeler

Vergiden muaf esnaf:

Düzenlemeyle

31/12/1960 tarihli ve

Madde 9 – Ticaret ve

bulunmaksızın sanayi tipi

193 sayılı Gelir Vergisi

sanat erbabından aşağıda

veya seri üretim yapabilen

Kanunu’nun

9’uncu

yazılı

makine

maddesinin

birinci

şekil

ve

suretle

çalışanlar

gelir

bir

işyeri

ve

alet

kullanmaksızın oturdukları

fıkrasına (9) numaralı

vergisinden muaftır.

evlerde

bendinden

sonra

…

malları internet ve benzeri

gelmek

üzere

aşağıdaki
eklenmiş
(10)

bent
ve

numaralı

buna

göre

imal

elektronik
“10.

Ayrı

bir

iş

yeri

ortamlar

üzerinden satanların bu

mevcut

açmaksızın ve sanayi tipi

faaliyetleri

bent

veya seri üretim yapabilen

vergisinden

makine

tutulmakta

teselsül

ettikleri

ve

alet

gelir
muaf
ve

ettirilmiştir.

kullanmaksızın oturdukları

elde

“10. Ayrı bir iş yeri

evlerde

üzerinden tevkif suretiyle

açmaksızın ve sanayi

malları internet ve benzeri

vergilendirilmeleri

tipi veya seri üretim

elektronik

sağlanmaktadır.

yapabilen makine ve

üzerinden

alet

bent kapsamında esnaf

verilmiş

oturdukları evlerde imal

muaflığından

bulunanlar açısından %2

ettikleri malları internet

faydalanılabilmesi

ve benzeri elektronik

Esnaf

ortamlar

Belgesi

kullanmaksızın

üzerinden

satanlar.

Bu

bent

imal

ettikleri
ortamlar

satanlar.

Bu

için

ettikleri

bunların
hasılatları

yükümlülüğü

Banklara

olup,

bulunmayanlar
%4’lük

alınması,

öngörülmektedir.

Türkiye’de

çalışanı
açısından

Muafiyeti

Vergi

Tevkifat

bir

tevkifat

kurulu

bankalarda bir ticari hesap

Söz konusu muafiyetten

muaflığından

açılması ve tüm hasılatın

faydalanılabilmesi için;

faydalanılabilmesi için

münhasıran

Esnaf Vergi Muafiyeti

aracılığıyla tahsil edilmesi

1) Vergiden muaf esnaf

Belgesi

alınması,

şarttır. Bankalar, bu bent

belgesi alınması,

kurulu

kapsamında açılan ticari

2)

hesaplara

bankalarda bir ticari hesap

kapsamında

esnaf

Türkiye’de
bankalarda

bir

ticari

bu

hesap

aktarılan

Türkiye'de

hesap açılması ve tüm

tutarlar üzerinden, aktarım

açılması,

hasılatın

tarihi itibarıyla %4 (bir ve

münhasıran

üzeri

aracılığıyla tahsil edilmesi

münhasıran

bu hesap aracılığıyla

işçi

çalıştırıldığı

tüm

kurulu

bu

hasılatın
hesap
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Görüş ve

İşlenmiş Hali

Değerlendirmeler

tahsil edilmesi şarttır.

durumda

Bankalar,

gelir

bu

bent

kapsamında

açılan

ticari

hesaplara

%2)

oranında

ve

vergisi

tevkifatı

3)

yapmak ve 98 ve 119
uncu

maddelerdeki
çerçevesinde

aktarılan

tutarlar

esaslar

üzerinden,

aktarım

beyan

edip

tarihi itibarıyla %4 (bir

yükümlüdür.

ve

bağlı

Hasılat

tutarının

220.000 TL’yi aşmaması,
gerekmektedir. Elde edilen

ödemekle

hasılatın

İstihdama

lirasını

220.000
aşması

Türk

halinde,

oranın

mükellef izleyen takvim yılı

ilgili

başından itibaren gerçek

gelir

ayda bir işçinin en az on

usulde vergilendirilecek ve

vergisi tevkifatı yapmak

gün süreyle çalıştırılması

tekrar

ve 98 ve 119 uncu

gerekir. Bu hasılat tutarı

faydalandırılmayacaktır.

maddelerdeki

esaslar

üzerinden ayrıca 94 üncü

çerçevesinde

beyan

üzeri

çalıştırıldığı
%2)

işçi
durumda

oranında

indirimli

uygulanması

madde

için

kapsamında

bu

Evlerde

muafiyetten

imal

edilmemiş

ödemekle

tevkifat yapılmaz. Bu bent

olan dışarıdan satın alınan

yükümlüdür. İstihdama

kapsamında elde edilen

malların internet ve benzeri

bağlı

hasılatın

elektronik

edip

indirimli

oranın

uygulanması için ilgili

lirasını

ayda bir işçinin en az

mükellef

on

süreyle

yılı

gerekir.

gerçek

gün

çalıştırılması
Bu

hasılat

tutarı

üzerinden

ayrıca

220.000
aşması

Türk

hâlinde,

izleyen

başından

takvim

üzerinden satışı ise madde
kapsamına girmemektedir.

itibaren
usulde

Gelir Vergisi Kanunu’nun

vergilendirilir ve tekrar bu

9

uncu

muafiyetten

düzenlemesi gereği ticarî,

94’üncü

madde

faydalanamaz. Bentte yer

ziraî

kapsamında

tevkifat

alan

kazancı

yapılmaz.
kapsamında
edilen

Bu

ortamlar

hasılat

koşulu

maddesi

veya

meslekî

dolayısı

bent

dışındaki diğer şartların

gerçek

elde

ihlal

vergisine tâbi olanlar ile

hasılatın

edildiğinin

edilmesi

220.000 Türk lirasını

muafiyetten

aşması

faydalanılamaz

hâlinde,

tespit
hâlinde

maddede

usulde

ile
gelir

sayılan

faaliyetleri gelir ve kurumlar
ve

vergisi

mükelleflerine

mükellef izleyen takvim

zamanında

tahakkuk

bağlılık arz edecek şekilde

yılı başından itibaren

ettirilmeyen vergiler, vergi

yapanlar bu muafiyetten

gerçek

ziyaı

faydalanamayacaklardır.

usulde

cezası

kesilmek
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Görüş ve
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Değerlendirmeler

vergilendirilir ve tekrar

suretiyle gecikme faiziyle

bu

birlikte

muafiyetten

tahsil

olunur.

Cumhurbaşkanına,

Bentte yer alan oranları ve

maddede belirtilen oranlan

yer alan hasılat koşulu

tutarı,

kadar

ve tutarı, yarısına kadar

dışındaki diğer şartların

indirmeye ve iki katına

indirme ve iki katına kadar

ihlal edildiğinin tespit

kadar

artırma

edilmesi

Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

faydalanamaz.

Bentte

hâlinde

yarısına

artırmaya

yetkisi

verilmektedir.
muafiyetten

muafiyetten
faydalanılamaz

koşulunu

ve

Ayrıca,
yararlanma

ifade

eden

zamanında

tahakkuk

220.000 TL’lik tutarın her

ettirilmeyen

vergiler,

yıl bir önceki yıla ilişkin

cezası

olarak Vergi Usul Kanunu

vergi

ziyaı

kesilmek

hükümlerine

suretiyle

göre

gecikme faiziyle birlikte

belirlenen

yeniden

tahsil

değerleme

oranında

olunur.

Bentte

yer alan oranları ve

artırılmak suretiyle yeniden

tutarı, yarısına kadar

belirlenmesine

indirmeye ve iki katına

düzenleme

kadar

yapılmaktadır.

artırmaya

ilişkin
de

Cumhurbaşkanı
Düzenleme,

yetkilidir.”

tarihinden
edilen

1/1/2021
itibaren

elde

gelirlere

uygulanmak üzere yayımı
tarihinde

yürürlüğe

girecektir.
MADDE 16- 193 sayılı

Diğer indirimler

Mal

Kanunun

Madde 89-

edilen

Gelir vergisi matrahının

sinin

tespitinde,

bildirilen

89

maddesinin
fıkrasına

uncu
birinci

aşağıdaki

bent eklenmiştir.
“16. Tam mükellef

gelir

vergisi

ihracatından

elde

kazançların

%50

beyannamede
gelirlerden

beyannamesinde

indirilmesine

bildirilecek

tanınmaktadır. Söz konusu

gelirlerden

imkân
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kişilerin,

aşağıdaki

27/10/1999 tarihli ve

yapılabilir:

faydalanılabilmesi

4458

…

bentte belirtilen hasılat ve

sayılı

Kanununun

Gümrük
225

indirimler

indirimden

istihdam

inci

için

şartlarının

kapsamında

“16. Tam mükellef gerçek

sağlanması gerekmektedir.

dolaylı temsilci olarak

kişilerin, 27/10/1999 tarihli

İhracat kapsamına ağırlık

yetkili

ve 4458 sayılı Gümrük

ve tutar itibarıyla Posta

Kanununun

inci

İdaresi ya da hızlı kargo

kapsamında

taşımacılığı yapan şirketler

maddesi

kılınan

İdaresi

ya

Posta

da

hızlı

kargo

taşımacılığı

yapan

şirketler

maddesi

225

dolaylı

temsilci

olarak

tarafından

tarafından düzenlenen

yetkili

kılınan

Posta

elektronik ticaret gümrük

elektronik

İdaresi ya da hızlı kargo

beyannamesiyle

gümrük

taşımacılığı

gerçekleştirilen

beyannamesiyle

şirketler

tarafından

düzenlenen

elektronik

ticaret

gerçekleştirdikleri
ihracatı

mal

kapsamında

yapan

ticaret

gümrük

düzenlenen

mal

ihracatları girmektedir.
Yazılım,
dahil

tasarım,
hizmet

proje
ihracatı

elde ettikleri kazancın

beyannamesiyle

%50’si. Bu indirimden

gerçekleştirdikleri

yararlanılabilmesi

ihracatı kapsamında elde

gelirler

bu kapsamda sayılan;

ettikleri kazancın %50’si.

kapsamına alınmamıştır.

a)

Bu

için

İhracattan

mal

kapsamında

elde

edilen

düzenleme

indirimden

kaynaklanan hasılatları

yararlanılabilmesi için bu

Ayrıca, Cumhurbaşkanına,

toplamı yıllık 400.000

kapsamda sayılan;

bentte yer alan oran, tutar

Türk

a) İhracattan kaynaklanan

ve sayıları yarısına kadar

hasılatları

indirme ve iki katına kadar

lirasına

olanların,

kadar

ilgili

kendilerinin

yılda

sigortalı

olması,
b)

İhracattan

400.000

toplamı
Türk

yıllık

lirasına

artırma

yetkisi

kadar olanların, ilgili yılda

verilmektedir.

kendilerinin

Düzenleme;

sigortalı

1/1/2021

kaynaklanan hasılatları

olması,

tarihinden

toplamı yıllık 800.000

b) İhracattan kaynaklanan

edilen

Türk

hasılatları

uygulanmak üzere yayımı

lirasına

olanların,
kendilerinin

kadar

ilgili

yılda

sigortalı

800.000

toplamı
Türk

yıllık

lirasına

kadar olanların, ilgili yılda

tarihinde
girecektir.

itibaren

elde

gelirlere
yürürlüğe
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ve
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bir
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kendilerinin

sigortalı

tam

olması ve en az ortalama

zamanlı ya da eş değer

bir tam zamanlı ya da eş

kısmi

değer kısmi zamanlı işçi

zamanlı

işçi

çalıştırması,
c)

çalıştırması,
İhracattan

c) İhracattan kaynaklanan

kaynaklanan hasılatları

hasılatları

toplamı

toplamı yıllık 1.600.000

1.600.000

Türk

Türk

kadar olanların, ilgili yılda

lirasına

olanların,

kadar

ilgili

yılda

kendilerinin

yıllık

lirasına
sigortalı

kendilerinin

sigortalı

olması ve en az ortalama

olması

en

az

iki tam zamanlı ya da eş

tam

değer kısmi zamanlı işçi

ve

ortalama

iki

zamanlı ya da eş değer

çalıştırması,

kısmi

d) İhracattan kaynaklanan

zamanlı

işçi

çalıştırması,
d)

İhracattan

hasılatları

toplamı

2.400.000

Türk

yıllık

lirasına

kaynaklanan hasılatları

kadar olanların, ilgili yılda

toplamı yıllık 2.400.000

kendilerinin

Türk

kadar

olması ve en az ortalama

yılda

üç tam zamanlı ya da eş

kendilerinin

sigortalı

değer kısmi zamanlı işçi

olması

en

çalıştırması,

lirasına

olanların,

ilgili
ve

ortalama

üç

az
tam

sigortalı

şarttır. (Bu bentte geçen

zamanlı ya da eş değer

sigortalı

kısmi

sayılı Kanun kapsamında

zamanlı

işçi

çalıştırması,
şarttır.

(Bu

ibaresi

5510

sigortalı sayılanları ifade
bentte

eder.)

geçen sigortalı ibaresi

Cumhurbaşkanı bu bentte

5510

yer alan oran, tutar ve

sayılı

kapsamında

Kanun
sigortalı

sayılanları ifade eder.)

sayıları

yarısına

kadar

indirmeye ve iki katına
kadar artırmaya, Hazine
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bu
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Görüş ve

İşlenmiş Hali

Değerlendirmeler

ve

Maliye

Bakanlığı

bentte yer alan oran,

maddenin uygulanmasına

tutar

ilişkin usul ve esasları

ve

sayıları

yarısına

kadar

belirlemeye yetkilidir.

indirmeye ve iki katına
kadar

artırmaya,

Hazine

ve

Bakanlığı

Maliye
maddenin

uygulanmasına
usul

ve

ilişkin
esasları

Yürürlük : 1 Ocak 2021
tarihinden

itibaren

edilen

elde

gelirlere

uygulanmak üzere yayımı
tarihinde

belirlemeye yetkilidir.”
MADDE 17- 193 sayılı

Vergi tevkifatı:

Plan ve Bütçe Komisyonu

Kanunun

94’üncü

Madde 94 –

görüşmelerinde maddeye

maddesine

üçüncü

…

“Cumhurbaşkanı,

fıkrasından

sonra

mükellef

gelmek

üzere

şirketinin paylarının Borsa

tam
sermaye

“Tam mükellef sermaye

İstanbul’da

eklenmiştir.

şirketlerinin iktisap ettikleri

görmemesine, işlem gören

“Tam mükellef sermaye

kendi

paylarının toplam payları

şirketlerinin

veya ortaklık paylarını,

içindeki

hisse

i)

azaltımı

alınan

veya

yoluyla

etmeleri

İstanbul’da

aşağıdaki

ettikleri

fıkra

iktisap

kendi

senetlerini

hisse

senetlerini

Sermaye
itfa

işlem

görüp

oranına,
payların

geri
Borsa

işlem

gören

ortaklık paylarını,

hâlinde iktisap bedeli ile

paylardan

i)

azaltımı

hisse

olmamasına, tam mükellef

etmeleri

ortaklık paylarının itibari

kurumlardan

hâlinde iktisap bedeli

değeri

alınmamasına,

ile hisse senetlerinin

tutar sermaye azaltımına

mükellef

veya ortaklık paylarının

ilişkin

şirketinin

yıllık

satış

itibari değeri arasındaki

sicilinde

hasılatı

ve

diğer

fark

tarih,

gelirlerinin toplam tutarına

ii) İktisap bedelinin altında

göre

bir

birlikte,

Sermaye

yoluyla

itfa

tutar

azaltımına

sermaye
ilişkin

kararın ticaret sicilinde

senetlerinin

veya

arasındaki

fark

kararın

ticaret

tescil

edildiği

bedel

karşılığında

olup
geri

alınıp
tam

sermaye

ayrı
bu

ayrı

ya

oranı

da

sıfıra
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tescil edildiği tarih,

elden çıkarmaları hâlinde

kadar indirmeye veya bir

ii)

bedelinin

iktisap bedeli ile elden

katına

bedel

çıkarma bedeli arasındaki

suretiyle

karşılığında

elden

fark tutar elden çıkarma

tespit etmeye yetkilidir.”

çıkarmaları

hâlinde

tarihi,

İbaresi eklenmiştir.

Önceki Düzenleme

Yasa metni

İktisap

altında

bir

iktisap bedeli ile elden

iii) İktisap ettikleri tarihten

çıkarma

itibaren

bedeli

arasındaki

fark

tutar

iki

içerisinde,
azaltımı

iii)

etmemeleri

ettikleri

yıl

sermaye

elden çıkarma tarihi,
İktisap

tam

yoluyla

itfa

veya

elden

tarihten itibaren iki tam

çıkarmamaları

yıl içerisinde, sermaye

iktisap bedeli ile hisse

azaltımı

senetlerinin veya ortaklık

yoluyla

itfa

hâlinde,

etmemeleri veya elden

paylarının

itibari

değeri

çıkarmamaları hâlinde,

arasındaki

fark

tutar

iktisap bedeli ile hisse

iktisap tarihinden itibaren

senetlerinin

iki tam yıllık sürenin son

veya

ortaklık

paylarının

günü,

itibari değeri arasındaki

itibarıyla

fark

iktisap

payı sayılır ve bu tutarlar

tarihinden itibaren iki

üzerinden %15 oranında

tam yıllık sürenin son

vergi tevkifatı yapılır. Bu

günü,

fıkra kapsamında tevkif

itibarıyla dağıtılmış kâr

edilen vergiler herhangi

payı

bir

tutar

sayılır

ve

bu

dağıtılmış

vergiden

tutarlar üzerinden %15

edilemez.

oranında vergi tevkifatı

Cumhurbaşkanı,

yapılır.

mükellef

Bu

fıkra

kâr

mahsup
tam
sermaye

tevkif

şirketinin paylarının Borsa

edilen vergiler herhangi

İstanbul’da işlem görüp

bir vergiden mahsup

görmemesine,

edilemez.

gören paylarının toplam

kapsamında

Cumhurbaşkanı,

tam

işlem

payları içindeki oranına,

kadar

artırmak

yeniden”

…
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mükellef

sermaye

geri alınan payların Borsa

şirketinin

paylarının

İstanbul’da işlem gören

Borsa İstanbul’da işlem

paylardan

görüp

olmamasına, tam mükellef

görmemesine,

olup

işlem gören paylarının

kurumlardan

toplam payları içindeki

alınmamasına,

oranına,

alınan

mükellef

Borsa

şirketinin

yıllık

satış

İstanbul’da işlem gören

hasılatı

ve

diğer

paylardan

olup

gelirlerinin toplam tutarına

olmamasına,

tam

göre

geri

payların

mükellef

geri

alınıp
tam

sermaye

ayrı

ayrı

ya

da

kurumlardan

birlikte, bu oranı sıfıra

alınıp

kadar indirmeye veya bir

geri
alınmamasına,
mükellef

tam
sermaye

şirketinin

yıllık

satış

hasılatı

ve

diğer

gelirlerinin

katına

kadar

suretiyle

artırmak

yeniden

tespit

etmeye yetkilidir.”

toplam

tutarına göre ayrı ayrı
ya da birlikte, bu oranı
sıfıra kadar indirmeye
veya bir katına kadar
artırmak

suretiyle

yeniden tespit etmeye
yetkilidir.”
Yetki:

MADDE 18- 193 sayılı

Yetki:

Mükerrer Madde 123-

Kanunun

mükerrer

Mükerrer

(Değişik:

123’üncü

maddesinin

(Değişik:

9/4/2003-

4842/16 md.)

Madde

123-

Gelir Vergisi Kanununun 9

9/4/2003-

uncu maddesine eklenen

(2) numaralı fıkrasına

4842/16 md.)

10 numaralı bentte yer

“Kanunun” ibaresinden

1.Bu Kanunun 21, 23/8,

alan

23/8, 47 ve 48 inci

sonra

47

inci

yararlanma koşulunu ifade

maddelerinde yer alan

“9/10,”

alan

eden tutarın her yıl bir

1.Bu

Kanunun

21,

gelmek

üzere
ibaresi

ve

maddelerinde

48
yer

ve

muafiyetten
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maktu had ve tutarlar,

önceki yıla ilişkin olarak

1.1.2003 tarihi itibariyle

1.1.2003

Vergi

geçerli olan had ve

geçerli

tutarlarına

tutarlarına yükseltilmiştir.

belirlenen

yeniden

yükseltilmiştir.

2. Bu Kanunun 9/10, 19,

değerleme

oranında

2. Bu Kanunun 19, 21,

21, 23/8, 23/10, 31, 40/1,

artırılmak suretiyle yeniden

23/8, 23/10, 31, 40/1,

40/7, 47, 48, 68, mükerrer

belirlenmesi

40/7,

68,

80, 82 ve 86 ncı maddeleri

edilmektedir.

mükerrer 80, 82 ve 86

ile 89 uncu maddesinin

Bu

ncı maddeleri ile 89

birinci

maddesiyle

uncu

numaralı

Önceki Düzenleme
maktu had ve tutarlar,

47,

48,

maddesinin

Yasa metni
eklenmiştir.

tarihi
olan

itibariyle
had

fıkrasının

ve

(15)

bendinde

yer

Usul

Kanunu

hükümlerine

göre

temin

Kanunun

internet

10’uncu

getirilen

ve

satışlarında

birinci fıkrasının (15)

alan

ve

220.000 TL istisna tutarının

numaralı bendinde yer

tutarlar, her yıl bir önceki

her yıl yeniden değerleme

alan maktu had ve

yıla ilişkin olarak Vergi

oranı

tutarlar,

her

bir

Usul Kanunu hükümlerine

ilişkindir.

önceki

yıla

ilişkin

göre belirlenen yeniden

olarak

Vergi

Usul

Kanunu
göre

yıl

maktu

had

değerleme

oranında

hükümlerine

artırılmak

suretiyle

belirlenen

uygulanır.

Bu

şekilde

yeniden

değerleme

hesaplanan maktu had ve

oranında

artırılmak

tutarların % 5'ini aşmayan

suretiyle uygulanır. Bu

kesirler dikkate alınmaz.

şekilde

Cumhurbaşkanı,

hesaplanan

bu

maktu had ve tutarların

surette tespit edilen had

%

ve

5'ini

aşmayan

kesirler

dikkate

alınmaz.

had

kadar

%

50'sine

artırmaya

indirmeye yetkilidir.
tespit

ve

50'sine

veya
(3)(5)

bu

3. Bu Kanunun 103 üncü

edilen

maddesinde yer alan vergi

Cumhurbaşkanı,
surette

tutarları

tutarları

%

kadar

artırmaya

veya

indirmeye

yetkilidir.

tarifesinin
tutarları
maddenin

gelir
hakkında,
(2)

fıkrası uygulanır.

dilim
bu

numaralı

ile

arttırılmasına
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(3)(5)

3. Bu Kanunun 103
üncü maddesinde yer
alan vergi tarifesinin
gelir

dilim

tutarları

hakkında,

bu

maddenin (2) numaralı
fıkrası uygulanır.
Geçici Madde 67-

MADDE 19- 193 sayılı

Geçici Madde 67-

…

Kanunun geçici 67 nci

…

GVK

maddesinin

(5)

5) Gelir sahibinin gerçek

maddesinin süresi beş yıl

fıkrasına

veya tüzel kişi ya da dar

daha uzatılmaktadır.

cümlesinden

veya tam mükellef olması,

5)

Gelir

sahibinin

gerçek veya tüzel kişi

numaralı

ya da dar veya tam

birinci

mükellef olması, vergi

sonra

mükellefiyeti

“(Diğer kanunlarda yer

bulunmaması,

alan

muaf olup olmaması ve

bulunup

bulunmaması,

gelmek

üzere

istisna

veya

vergi mükellefiyeti bulunup

vergiden

muaf

olup

muafiyet hükümlerinin

elde

olmaması

ve

elde

açık

vergiden

edilen

kazancın

olarak

suretiyle

kesinti
ödenen

vergiden

edilen

kazancın

istisna

olup

olmaması (1), (2), (3) ve

vergiden istisna olup

vergileri de kapsama

(4)

olmaması (1), (2), (3)

almadığı

durumlar

hükümleri

uyarınca

ve (4) numaralı fıkra

dahil).”

ibaresi

yapılacak

tevkifatı

hükümleri

uyarınca

eklenmiş,

(13)

etkilemez.

(Diğer

yapılacak

tevkifatı

numaralı

fıkrasının

kanunlarda

fıkra

yer

alan

etkilemez. Şu kadar ki,

ikinci

5520 sayılı Kurumlar

“opsiyon sözleşmeleri”

hükümlerinin açık olarak

Vergisi Kanununun 4

ibaresinden

kesinti suretiyle ödenen

üncü

gelmek

maddesinin

sonra

üzere

“ile

istisna

vergileri

veya

muafiyet

de

kapsama

kıymetli

almadığı durumlar dahil).

bendi kapsamına giren

madenler ve Sermaye

Şu kadar ki, 5520 sayılı

kurumlar ile Sermaye

Piyasası

Kurumlar

Piyasası

belirlenen

birinci

fıkrasının

(l)

Kanununa

döviz,

paragrafına

numaralı

Kurulunca
diğer

Kanununun

Vergisi
4

üncü

Geçici

67’nci
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borsa

varlıklar

üzerine

ve

yapılan

kaldıraçlı

yatırım

işlemlere

ilişkin

fonlarının elde ettikleri

sözleşmeler”

kazançlar

eklenmiş,

üzerinden

ibaresi

Düzenlemenin Değişiklik

Görüş ve

İşlenmiş Hali

Değerlendirmeler

maddesinin

birinci

fıkrasının

(l)

bendi

kapsamına giren kurumlar
ile

Sermaye

Piyasası

(19)

Kanununa göre kurulan

(1) ve (4) numaralı

numaralı fıkrasında yer

borsa yatırım fonları ve

fıkralar

alan

“31/12/2020”

emeklilik yatırım fonlarının

tevkifat yapılmaz.

ibaresi

“31/12/2025”

elde

…

şeklinde

13)

uyarınca

Bu

maddede

ve

değiştirilmiş

fıkraya

aşağıdaki

geçen menkul kıymet

cümle eklenmiştir.

ve

“Cumhurbaşkanı

diğer

sermaye

ettikleri

üzerinden

kazançlar

(1)

ve

(4)

numaralı fıkralar uyarınca
tevkifat yapılmaz.

bu

…

piyasası aracı ifadesi,

fıkrada yer alan tarihi

13) Bu maddede geçen

özel

beş

menkul kıymet ve diğer

bir

belirleme

yapılmadığı

sürece

Türkiye’de
edilmiş

ihraç

ve

Piyasası

Sermaye
Kurulunca

yıla

kadar

uzatmaya yetkilidir.”

sermaye

piyasası

aracı

ifadesi, özel bir belirleme
yapılmadığı

sürece

Türkiye’de ihraç edilmiş ve

kayda alınmış ve/veya

Sermaye

Türkiye’de

Kurulunca kayda alınmış

kurulu

Piyasası

ve

ve/veya Türkiye’de kurulu

vadeli işlem ve opsiyon

menkul kıymet ve vadeli

borsalarında

işlem

menkul

kıymet

gören

işlem
menkul

menkul

sermaye

diğer

araçları

ile

kayda

opsiyon

borsalarında işlem gören

kıymetler veya diğer
piyasası

ve

kıymetler
sermaye

araçları

ile

piyasası
kayda

alınmamış olsa veya

alınmamış

menkul

ve

menkul kıymet ve vadeli

vadeli

işlem

işlem borsalarında işlem

borsalarında

işlem

görmese dahi Hazinece

dahi

veya diğer kamu tüzel

Hazinece veya diğer

kişilerince ihraç edilecek

görmese

kıymet

olsa

veya

veya
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kamu tüzel kişilerince

her türlü menkul kıymet

ihraç edilecek her türlü

veya

menkul kıymet veya

piyasası

diğer sermaye piyasası

eder.

diğer

sermaye

aracını

ifade

aracını ifade eder.
Bankaların

ve

aracı

Bankaların

ve

aracı

kurumların taraf olduğu

kurumların

taraf

olduğu

veya bunlar aracılığıyla

veya

yapılan;

bir

yapılan; belirli bir vadede,

önceden

önceden belirlenen fiyat,

belirli

vadede,

bunlar

aracılığıyla

belirlenen fiyat, miktar

miktar

ve nitelikte, ekonomik

ekonomik veya finansal

veya

göstergeye dayalı olarak

finansal

göstergeye
olarak

dayalı

ve

nitelikte,

düzenlenenler

de

dahil

düzenlenenler

olmak üzere, para veya

de dahil olmak üzere,

sermaye piyasası aracını,

para

malı, kıymetli madeni ve

veya

sermaye

piyasası aracını, malı,

dövizi

kıymetli

değiştirme

dövizi

madeni
alma,

ve

satma,

alma,

satma,

hak

ve/veya

yükümlülüğünü

veren

değiştirme hak ve/veya

vadeli işlem ve opsiyon

yükümlülüğünü

sözleşmeleri

veren

ile

döviz,

vadeli işlem ve opsiyon

kıymetli

sözleşmeleri bu madde

Sermaye

uygulamasında

diğer

Kurulunca belirlenen diğer

sermaye piyasası aracı

varlıklar üzerine yapılan

addolunur.

kaldıraçlı işlemlere ilişkin

…

sözleşmeler

19)

Bu

madde

hükümleri 31/12/2020

madenler

ve

Piyasası

bu

madde

uygulamasında

diğer

sermaye

aracı

addolunur.
…

piyasası

14.11.2020/206-50

Önceki Düzenleme
tarihine

Yasa metni

kadar

Düzenlemenin Değişiklik

Görüş ve

İşlenmiş Hali

Değerlendirmeler

19) Bu madde hükümleri

uygulanır.

31/12/2025 tarihine kadar
uygulanır.
Cumhurbaşkanı

bu

fıkrada yer alan tarihi
beş yıla kadar uzatmaya
yetkilidir.
Yürürlük

:

onüçüncü

fıkrasının

ikinci

paragrafına

ibare

eklenmesine ilişkin hüküm
1/1/2021
itibaren

tarihinden
elde

gelirlere

edilen

uygulanmak

üzere yayımı tarihinde
Geçici Madde 68- (Ek:

MADDE 20- 193 sayılı

Geçici Madde 68- (Ek:

Gelir Vergisi Kanunu’nun

30

Kanunun geçici 68 inci

30/12/2004-5281/ 30 md.)

Geçici 68 inci maddesinin

maddesinin

“31/12/2025

31/12/2020

30/12/2004-5281/
md.)
31/12/2020

tarihine

kadar Türkiye Jokey
Kulübünce
edilen

organize
yarışmalara

birinci

fıkrası

aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“31/12/2025
tarihine

kadar,

kadar, 10/7/1953 tarihli ve

dolacak

6132 sayılı At Yarışları

süresi 31/12/2025 tarihine

Hakkında

kadar

Kanuna

göre

olan

uygulama

uzatılarak

sadece

lisans sahibi olan veya

Türkiye Jokey Kulübünce

lisans

organize

10/7/1953

jokey

ve

6132 sayılı At Yarışları

yetkilendirilen

kişi

yarışmalara katılan atların

ücret

Hakkında Kanuna göre

tarafından organize edilen

jokeyleri, jokey yamakları

yapılan

lisans sahibi olan veya

yarışmalara katılan atların

ve

ödemeler üzerinden %

lisans

jokeyleri, jokey yamakları

olarak

20

yetkilendirilen

ve

üzerinden % 20 oranında

antrenörlerine
olarak
oranında

Gelir

ve

tarihinde

katılan atların jokeyleri,
yamakları

tarihli

tarihine

sahibince

Vergisi tevkifatı yapılır.

tarafından

Ödemeyi yapanın 94

edilen

üncü

madde

kapsamında

tevkifat

kişi

sahibince

antrenörlerine

ücret

edilen

antrenörlerine
yapılan

organize

olarak yapılan ödemeler

Gelir

yarışmalara

üzerinden %20 oranında

yapılmasına

katılan atların jokeyleri,

gelir

düzenleme

jokey

yapılır. Ödemeyi yapanın

yamakları

ve

vergisi

tevkifatı

Vergisi

ücret

ödemeler
tevkifatı
yönelik

değiştirilerek

6132 sayılı At Yarışları
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94’üncü

madde

Hakkında

kapsamında

tevkifat

lisans sahibi olan veya

yapma

zorunluluğu

Kanuna

lisans

göre

sahibince

bulunup bulunmamasının

yetkilendirilen

vergisi tevkifatı yapılır.

ve

tarafından organize edilen

bendinde düzenlenmiş

Ödemeyi

yapanın

birinci

olan istisnanın tevkif

94’üncü

madde

numaralı

yoluyla ödenecek Gelir

kapsamında

tevkifat

düzenlenmiş

Vergisine etkisi yoktur.

yapma

Türkiye Jokey Kulübü

bulunup

ödenecek gelir vergisine

üzerinden %20 oranında

aracılığıyla

yapılan

bulunmamasının ve 23

etkisi yoktur. Lisans sahibi

gelir vergisi tevkifatı yapma

ödemelerinde

üncü maddenin birinci

veya

lisans

sahibince

yükümlülüğü

Gelir Vergisi tevkifatı

fıkrasının (2) numaralı

yetkilendirilen

kişi

bu

bendinde düzenlenmiş

aracılığıyla yapılan ücret

olan istisnanın tevkif

ödemelerinde gelir vergisi

Lisans sahibi veya lisans

yoluyla ödenecek gelir

tevkifatı lisans sahibi veya

sahibince

vergilendirilmiş

vergisine etkisi yoktur.

lisans

kişi

bulunan bu gelirler için

Lisans

yetkilendirilen

yıllık

lisans

ücret

Kulüp

tarafından

yerine getirilir.
Tevkif

suretiyle

beyanname

oranında

zorunluluğu

sahibi

yetkilendirilen

nedeniyle beyanname

aracılığıyla

verilmesi halinde de bu

ücret

gelirler

gelir

dahil edilmez.
Cumhurbaşkanı,

yapılan

vergisi

tevkifatı

sahibi

lisans

oranını %25 oranına

yetkilendirilen

kadar artırmaya veya

tarafından

kanunî oranına kadar

getirilir.”

indirmeye yetkilidir.

kişi

ödemelerinde

lisans
%20

veya

sahibince

verilmez. Diğer gelirler

beyannameye

gelir

veya

sahibince
kişi
yerine

23’üncü

maddenin
(2)

yarışmalara katılan atların

bendinde

jokeyleri, jokey yamakları

fıkrasının

istisnanın

olan

tevkif

kişi

yoluyla

sahibince
kişi

ve

antrenörlerine

olarak

yapılan

ücret

ödemeler

getirilmektedir.

yetkilendirilen

aracılığıyla

yapılan

ücret ödemelerinde gelir

tarafından yerine getirilir.”

vergisi

tevkifatı

lisans

Tevkif

sahibi

veya

lisans

suretiyle

vergilendirilmiş bulunan bu

sahibince

gelirler

kişi

için

yıllık

beyanname

verilmez.

Diğer

nedeniyle

gelirler

beyanname
halinde

verilmesi

de

bu

beyannameye

gelirler
dahil

yetkilendirilen

tarafından

getirilecektir.
Eskiden de olduğu gibi
tevkif

suretiyle

vergilendirilmiş bulunan bu
gelirler

edilmez.
Cumhurbaşkanı,

%20

yerine

için

beyanname

yıllık

verilmeyecek

oranını %25 oranına kadar

ve diğer gelirler nedeniyle

artırmaya

beyanname

veya

kanunî

oranına kadar indirmeye

halinde

yetkilidir.

beyannameye

de

verilmesi
bu

gelirler
dahil
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edilmeyecektir.

MADDE 21- 193 sayılı

“GEÇİCİ MADDE 93- Yurt

Varlık barışı olarak bilinen

Kanuna

dışında

düzenlemelere bir yenisi

aşağıdaki

geçici

madde

bulunan

para,

altın, döviz, menkul kıymet

eklenmiştir.

ve diğer sermaye piyasası

“GEÇİCİ MADDE 93-

araçlarını, bu maddedeki

Yurt dışında bulunan

hükümler

para,

döviz,

30/6/2021 tarihine kadar

menkul kıymet ve diğer

Türkiye’deki banka veya

sermaye

aracı

altın,

piyasası
hükümler

konusu varlıkları serbestçe

30/6/2021

tasarruf edebilirler.
tarihine

Türkiye’deki

banka

bildiren

gerçek ve tüzel kişiler, söz

çerçevesinde,
kadar

kuruma

bu

araçlarını,
maddedeki

çerçevesinde,

veya

Birinci

fıkra

kapsamına

giren varlıklar, yurt dışında

aracı

bulunan

kuruma bildiren gerçek

fınansal

ve tüzel kişiler, söz

kullanılan ve bu maddenin

konusu

yürürlük

varlıkları

serbestçe

tasarruf

banka

veya

kurumlardan
tarihi

itibarıyla

kanuni defterlerde kayıtlı

edebilirler.

olan

Birinci fıkra kapsamına

30/6/2021 tarihine kadar

giren

kapatılmasında

varlıklar,

yurt

kredilerin

en

geç

dışında bulunan banka

kullanılabilir. Bu takdirde,

veya

defter

finansal

kayıtlarından

kurumlardan kullanılan

düşülmesi

ve

borcun

bu

maddenin

kaydıyla,
ödenmesinde

yürürlük tarihi itibarıyla

kullanılan

kanuni

defterlerde

Türkiye’ye getirilme şartı

kayıtlı olan kredilerin

aranmaksızın bu madde

en

hükümlerinden yararlanılır.

geç

tarihine

30/6/2021
kadar

Bu

varlıklar

maddenin

için

yürürlük

daha eklenmektedir.
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tarihi

kullanılabilir.

Bu

takdirde,

defter

kayıtlarından

itibarıyla

defterlerde

kayıtlı

olan

sermaye avanslarının, yurt
dışında

düşülmesi

kanuni

bulunan

para,

kaydıyla,

altın, döviz, menkul kıymet

ödenmesinde

ve diğer sermaye piyasası

kullanılan varlıklar için

araçlarının bu maddenin

Türkiye’ye

yürürlüğe

borcun

getirilme

girmesinden

şartı aranmaksızın bu

önce Türkiye’ye getirilmek

madde hükümlerinden

suretiyle

yararlanılır.

olması

Bu maddenin yürürlük

konusu avansların defter

tarihi itibarıyla kanuni

kayıtlarından

defterlerde kayıtlı olan

kaydıyla

sermaye avanslarının,

hükümlerinden yararlanılır.

yurt dışında bulunan

213

para,

Kanunu

altın,

döviz,

tutan

sermaye

madde

araçlarının
maddenin

olması
defter

bu

madde

Vergi

Usul

uyarınca

defter

mükellefler,

bu

kapsamında
getirilen

yürürlüğe

varlıklarını,

dönem

önce

kazancının

tespitinde

karşılanmış
hâlinde,

konusu

düşülmesi

Türkiye’ye

getirilmek

suretiyle

söz

bu

girmesinden
Türkiye’ye

hâlinde,

sayılı

menkul kıymet ve diğer
piyasası

karşılanmış

söz

avansların
kayıtlarından

dikkate

almaksızın

işletmelerine
edebilecekleri
varlıkları

dâhil
gibi

aynı

vergiye

tabi

kazancın ve kurumlar için

düşülmesi kaydıyla bu

dağıtılabilir

kazancın

madde hükümlerinden

tespitinde

yararlanılır.

almaksızın işletmelerinden

213 sayılı Vergi Usul

çekebilirler.

Kanunu uyarınca defter

Gelir veya kurumlar vergisi

tutan mükellefler, bu

mükelleflerince

dikkate

sahip
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olunan

ve

Türkiye’de

bulunan

ancak

Türkiye’ye

getirilen

varlıklarını,

dönem

kazancının

tespitinde

almayan para, altın, döviz,

almaksızın

menkul kıymet ve diğer

dâhil

sermaye piyasası araçları

edebilecekleri gibi aynı

ile taşınmazlar, 30/6/2021

varlıkları vergiye tabi

tarihine

kazancın ve kurumlar

dairelerine

için

Bildirilen

dikkate
işletmelerine

dağıtılabilir

kazancın
dikkate

defter

kanuni

kayıtlarında

kadar

yer

vergi
bildirilir.

söz

konusu

tespitinde

varlıklar, 30/6/2021 tarihine

almaksızın

kadar, dönem kazancının

işletmelerinden

tespitinde

dikkate

çekebilirler.

alınmaksızın

kanuni

Gelir

veya

kurumlar

defterlere kaydedilebilir. Bu

vergisi mükelleflerince

takdirde,

söz

sahip

varlıklar

vergiye

olunan

Türkiye’de
ancak

ve

bulunan

kanuni

defter

kayıtlarında
almayan

yer

para,

altın,

dağıtılabilir

kazancın

tespitinde

dikkate

alınmaksızın
çekilebilir.

ve

kapsamında

piyasası

sermaye

araçları

ile

tabi

kazancın ve kurumlar için

döviz, menkul kıymet
diğer

konusu

işletmeden
Bu

fıkra
bildirilen

taşınmazların

ayni

taşınmazlar, 30/6/2021

sermaye olarak konulmak

tarihine

vergi

suretiyle işletme kayıtlarına

bildirilir.

alınması hâlinde, sermaye

kadar

dairelerine

Bildirilen söz konusu

artırım kararının

bildirim

varlıklar,

tarihi

alınmış

30/6/2021

itibarıyla

tarihine kadar, dönem

olması

kazancının

tespitinde

kararın

dikkate

alınmaksızın

izleyen

onuncu

kanuni

defterlere

sonuna

kadar

ve

söz

konusu

bildirim

tarihini
ayın
ticaret
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siciline

tescil

edilmesi

bu

madde

takdirde, söz konusu

kaydıyla,

varlıklar

tabi

hükümlerinden

kazancın ve kurumlar

faydalanılabilir.

için

Türkiye’ye getirilen veya

vergiye

dağıtılabilir

kazancın

tespitinde

dikkate

alınmaksızın

işletmeden

çekilebilir.

kanuni

defterlere

kaydedilen

varlıkların

elden

çıkarılmasından

Bu fıkra kapsamında

doğan zararlar, gelir veya

bildirilen taşınmazların

kurumlar

ayni

uygulaması

sermaye

konulmak

olarak
suretiyle

işletme

kayıtlarına

alınması

hâlinde,

sermaye

artırım

vergisi

gider veya indirim olarak
kabul edilmez.
Bu

madde

kapsamında

bildirilen varlıklar nedeniyle

kararının bildirim tarihi

hiçbir

itibarıyla

incelemesi

alınmış

bakımından

suretle
ve

olması ve söz konusu

tarhiyatı

kararın bildirim tarihini

hükümden

izleyen

faydalanılabilmesi

onuncu

ayın

vergi
vergi

yapılmaz.

için

sonuna kadar ticaret

birinci

siciline tescil edilmesi

bildirilen

kaydıyla,

bildirimin yapıldığı tarihten

bu

madde

fıkra

Bu

uyarınca
varlıkların,

hükümlerinden

itibaren

faydalanılabilir.

Türkiye’ye getirilmesi veya

Türkiye’ye

üç

ay

içinde

getirilen

Türkiye’deki banka ya da

veya kanuni defterlere

aracı kurumlarda açılacak

kaydedilen

bir

varlıkların

hesaba

elden çıkarılmasından

edilmesi şarttır.

doğan

Cumhurbaşkanı,

zararlar,

gelir

transfer
bu

veya kurumlar vergisi

maddede yer alan süreleri,

uygulaması

bitim tarihlerinden itibaren

bakımından gider veya

her

defasında

altı

ayı
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geçmeyen süreler hâlinde

edilmez.

bir yıla kadar uzatmaya;

Bu madde kapsamında

Hazine

bildirilen

Bakanlığı,

varlıklar

ve

Maliye
madde

nedeniyle hiçbir suretle

kapsamına giren varlıkların

vergi

ve

Türkiye’ye getirilmesi ve

tarhiyatı

bildirimi ile işletmeye dâhil

incelemesi

vergi
yapılmaz.

Bu

edilmelerine

ilişkin

hükümden

hususları, bildirime esas

faydalanılabilmesi için

değerlerin tespiti, bildirimin

birinci

uyarınca

şekli, içeriği ve ekleri ile

bildirilen

varlıkların,

yapılacağı yeri, maddenin

bildirimin

yapıldığı

fıkra

uygulanmasında

tarihten itibaren üç ay

kullanılacak

içinde

belgeler ile

uygulamaya

ilişkin

ve

Türkiye’ye

getirilmesi

veya

Türkiye’deki banka ya
da

aracı

açılacak

kurumlarda
bir

hesaba

transfer edilmesi şarttır.
Cumhurbaşkanı,
maddede

yer

süreleri,

bu
alan
bitim

tarihlerinden

itibaren

her defasında altı ayı
geçmeyen

süreler

hâlinde bir yıla kadar
uzatmaya; Hazine ve
Maliye

Bakanlığı,

madde

kapsamına

giren

varlıkların

Türkiye’ye

getirilmesi

ve

bildirimi

ile

usul

bilgi

ve

esasları

belirlemeye yetkilidir.”
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dâhil

edilmelerine

ilişkin

hususları,

bildirime

esas değerlerin tespiti,
bildirimin şekli, içeriği
ve ekleri ile yapılacağı
yeri,

maddenin

uygulanmasında
kullanılacak

bilgi

belgeler

ve
ile

uygulamaya ilişkin usul
ve esasları belirlemeye
yetkilidir.”
Geçici Madde 17 –

MADDE

(Ek:

22/7/1998

-

4369/62 md.)
Dahilde
geçici

işleme
kabul

Geçici Madde 17 – (Ek:

Dahilde

25/10/1984 tarihli ve

22/7/1998 - 4369/62 md.)

kapsamında ithal ürünlerin

3065

Katma

Dahilde işleme ve geçici

vergisiz temini nedeniyle,

Vergisi

kabul rejimi kapsamında

bu alanda yerli üreticiler

ihraç

aleyhine rekabet eşitsizliği

sayılı

Değer

rejimi

Kanununun

ihraç

17’nci

malların

birinci

kapsamında
edilecek

ve

23-

geçici
maddesinin

fıkrasında

yer

edilecek

malların

işleme

rejimi

üretiminde

kullanılacak

oluşmasını

Önlemek

maddelerin

31/12/2025

üzere, dahilde işleme izin

üretiminde kullanılacak

alan

“31/12/2020”

tarihine kadar tesliminde

belgesine

maddelerin 31/12/2020

ibaresi

“31/12/2025”

Katma

mükelleflerin yurt içinden

tarihine

şeklinde değiştirilmiştir.

kadar

Değer

Kanununun

Vergisi

11

tesliminde

Katma

maddesinin

1

Değer

Vergisi

fıkrasının

(c)

inci

numaralı

sahip

temin
maddelerde

edecekleri
3065

sayılı

bendi

Kanunun

hükümlerine

göre,

maddesinde

düzenlenen

maddesinin 1 numaralı

bölgeler,

veya

tecil-terkin

uygulaması

fıkrasının

bendi

mal grupları itibariyle işlem

kapsamında

işlem

göre,

yaptırmaya

yapılabilmesine

ilişkin

bölgeler, sektörler veya

Cumhurbaşkanı yetkilidir.

uygulamanın

süresi

mal grupları itibariyle

Bu

31/12/2025 tarihine kadar

işlem

uygulanmasında

Kanununun

11
(c)

hükümlerine

inci

yaptırmaya

sektörler

maddenin
ihracat

uzatılmaktadır.

11/1-c
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Cumhurbaşkanı

süresi

yetkilidir. Bu maddenin

bentteki süre yerine bu

uygulanmasında

rejimlerle

ihracat süresi olarak

süreler

anılan

bentteki

İhracatın şartlara uygun

yerine

bu

süre

rejimlerle

olarak

anılan
öngörülen

esas

alınır.

olarak

öngörülen süreler esas

gerçekleştirilmemesi

alınır. İhracatın şartlara

halinde

uygun

alınmayan

olarak

zamanında
vergi,

vergi

gerçekleştirilmemesi

ziyaı cezası uygulanarak

halinde

gecikme faizi ile birlikte

zamanında

alınmayan vergi, vergi
ziyaı

alıcıdan tahsil edilir.

cezası

uygulanarak

gecikme

faizi ile birlikte alıcıdan
tahsil edilir.
Geçici
(Ek:

Madde

23-

30/12/2004-

5281/35 md.)
Millî

MADDE

sayılı Kanunun geçici
23’üncü

Eğitim

24- 3065

birinci

Geçici Madde 23- (Ek:

Milli

30/12/2004-5281/35 md.)

bilgisayar

Millî

maddesinin
fıkrasında

yer

Eğitim

Eğitim

Bakanlığına
ve

donanımlarının

bedelsiz

Bakanlığına bilgisayar ve

teslimleri, bunlara ilişkin
yazılım

teslimi

ve

Bakanlığına bilgisayar

alan

“31/12/2020”

donanımlarının

ve

ibaresi

“31/12/2023”

teslimleri ile bunlara ilişkin

hizmetleri ile bu mal ve

donanımlarının

bedelsiz

yazılım

teslimi

ve

hizmetlerin bağışı yapacak

bunlara ilişkin yazılım

hizmetleri,

bu

ve

olanlara teslim ve ifasına

teslimi ve hizmetleri,

hizmetlerin

bağışı

sağlanan KDV istisnasının

bu mal ve hizmetlerin

yapacak olanlara teslim ve

süresi 31/12/2023 tarihine

bağışı

ifası 31/12/2023 tarihine

kadar uzatılmaktadır.

bedelsiz teslimleri ile

yapacak

şeklinde değiştirilmiştir.

olanlara teslim ve ifası

kadar

31/12/2020

Vergisinden müstesnadır.

kadar

Katma

tarihine
Değer

Bu

Katma

mal

kapsamda

Değer
yapılan

Vergisinden

teslim ve hizmet ifaları için

müstesnadır.

yüklenilen vergiler, vergiye

14.11.2020/206-59

Önceki Düzenleme

Yasa metni

Düzenlemenin Değişiklik

Görüş ve

İşlenmiş Hali

Değerlendirmeler

Bu kapsamda yapılan

tâbi

teslim ve hizmet ifaları

hesaplanan

vergiden

için yüklenilen vergiler,

indirilir.

İndirimle

vergiye tâbi işlemler

giderilemeyen

nedeniyle hesaplanan

iade

vergiden

Bakanlığı, istisnaya ilişkin

indirilir.

işlemler

nedeniyle

vergiler

edilmez.

İndirimle giderilemeyen

usûl

vergiler iade edilmez.

belirlemeye yetkilidir.

Maliye

ve

Maliye
esasları

Bakanlığı,

istisnaya ilişkin usûl ve
esasları

belirlemeye

yetkilidir.
Geçici

Madde

40-

MADDE

25- 3065

Geçici

Madde

40-

UEFA tarafından, salgın

(Ek:18/1/2019-7162/6

sayılı Kanunun geçici

(Ek:18/1/2019-7162/6

nedeniyle,

md.)

40

md.)

Ligine ilişkin yeni takvim

2019

UEFA

Süper

ıncı

birinci

Kupa Finali ve 2020

alan

UEFA

“2021”

Şampiyonlar

Ligi

Finali

maddesinin

fıkrasında
“2020”

değiştirilmiştir.

yer

ibaresi
şeklinde

Şampiyonlar

belirlenmiş olup daha önce
2019 UEFA Süper Kupa

2020'de

Finali

ve

Şampiyonlar

İstanbul'da

2021

UEFA

oynanması

Ligi

Finali

Şampiyonlar Ligi finalinin

ilişkin

Portekiz'in

müsabakalarına ilişkin

müsabakalarına

olmak üzere Avrupa

olmak

Futbol Federasyonları

Futbol

Birliği

(UEFA),

Birliği

katılımcı

futbol

futbol

kulüpleri

ve

üzere

Avrupa

Federasyonları
(UEFA), katılımcı
kulüpleri

organizasyonda

ve
görevli

Lizbon'da
2021'de

planlanan
başkenti
oynanmasına,
Rusya'nın

Petersburg

şehrinde

oynanacak

olan

Şampiyonlar Ligi finalinin

organizasyonda görevli

tüzel kişilerden iş yeri,

de

tüzel kişilerden iş yeri,

kanuni

oynanmasına

kanuni ve iş merkezi

Türkiye’de

Türkiye’de

bulunmayanlara,

bulunmayanlara,

bu

müsabakalar
dolayısıyla

yapılacak

ve

müsabakalar

iş

merkezi

St.

İstanbul'da
karar

verilmiştir.
bu

dolayısıyla

Yapılan

değişiklikle,

yapılacak mal teslimleri ve

maddenin ilk halinde 2020

hizmet ifaları ile bunların

UEFA

Şampiyonlar

Ligi
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teslimleri

ve

bu

ifaları

ile

dolayısıyla

bu

mal teslimleri ve hizmet

göre 2021 finali için geçerli

müsabakalar

ifaları

olması sağlanmaktadır.

dolayısıyla yapacakları

vergisinden müstesnadır.

hizmet
bunların

mal

teslimleri

hizmet

ifaları

değer

müsabakalar
yapacakları

katma

değer

katma

istisnalar

yüklenilen vergiler, vergiye
maddede

tabi

düzenlenen

istisnalar

hesaplanan

dolayısıyla

yüklenilen

işlemler

indirilir.

üzerinden
vergilerden

İndirim

yoluyla

vergiler, vergiye tabi

telafi edilemeyen vergiler

işlemler

ise

üzerinden

hesaplanan

32’nci

madde

hükümleri uyarınca istisna

vergilerden

indirilir.

yoluyla

kapsamında işlem yapan

telafi

mükellefin talebi üzerine

edilemeyen vergiler ise

nakden veya mahsuben

32’nci

iade edilir.

madde

hükümleri

uyarınca
kapsamında

Hazine

ve

Maliye

işlem yapan mükellefin

Bakanlığı

talebi üzerine nakden

iadenin

veya mahsuben iade

ilişkin usul ve esasları

edilir.

belirlemeye yetkilidir.

Bakanlığı

takvime

dolayısıyla

Bu

Hazine

yeni

Bu maddede düzenlenen

vergisinden

istisna

istisnanın,

ve

müstesnadır.

İndirim

finali için sağlanan KDV

ve

istisna

ve

uygulamasına

Maliye

istisna

ve

iadenin uygulamasına
ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.
Kurumlar vergisi ve

MADDE 35- 13/6/2006

Kurumlar

vergisi

geçici vergi oranı

tarihli ve 5520 sayılı

geçici vergi oranı

ve

Madde teklifinin ilk halinde
Cumhurbaşkanına,

%20
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MADDE

32-

(1)

Yasa metni
Kurumlar

Vergisi

Kurumlar

vergisi,

Kanununun

32’nci

kurum

kazancı

maddesine

aşağıdaki

üzerinden

%20

“(6) Payları Borsa

oranında alınır.
(2)

Kurumlar

fıkra eklenmiştir.

vergisi

İstanbul

Görüş ve

İşlenmiş Hali

Değerlendirmeler

MADDE 32- (1) Kurumlar

olan

vergisi,

kazancı

oranını beş puana kadar

üzerinden %20 oranında

indirme ve tekrar kanuni

alınır.

seviyesine

(2)

kurum

kurumlar

Kurumlar

vergisi

yetkisine ilişkin ibare vardı,

Pay

mükelleflerince,

(dar

ancak bu düzenleme genel

defa

mükellefiyete

tâbi

kurul

(dar

Piyasasında

mükellefiyete

tâbi

işlem görmek üzere en

kurumlarda ticarî ve ziraî

madde

ve

az %20 oranında halka

kazançlarla sınırlı olarak)

çıkarılmıştır.

ziraî kazançlarla sınırlı

arz edilen kurumların

câri

olarak)

(bankalar,

döneminin

ticarî

câri

vergilendirme
döneminin

kurumlar

vergisine
edilmek

mahsup
üzere

Gelir

vergisi

getirme

mükelleflerince,
kurumlarda

ilk

Düzenlemenin Değişiklik

fınansal

görüşmelerinde
metninden

vergilendirme
kurumlar

kiralama

şirketleri,

vergisine mahsup edilmek

Payları Borsa İstanbul Pay

faktoring

şirketleri,

üzere

Vergisi

Piyasasında ilk defa işlem

finansman

şirketleri,

Kanununda

belirtilen

görmek üzere en az %20

ödeme

elektronik

esaslara

ve

oranında halka arz edilen

ve

Gelir
göre

câri

para kuruluşları, yetkili

dönemin kurumlar vergisi

kurumların

belirtilen esaslara göre

döviz

oranında

fınansal kiralama şirketleri,

ve

varlık yönetim şirketleri,

ödenir.

sermaye

Vergisi

Kanununda

câri

dönemin

kurumlar

vergisi

müesseseleri,
piyasası

geçici

vergi

(bankalar,

faktoring

şirketleri,

kurumlar için geçerli olan

finansman

şirketleri,

ödeme ve elektronik para

Tam

mükellef

oranında geçici vergi

kurumları ile sigorta ve

esaslar,

ödenir. Tam mükellef

reasürans şirketleri ve

kurumlara

kurumlar için geçerli

emeklilik

uygulanır.

müesseseleri,

olan

hariç)

ilk

(3) Cumhurbaşkanı, ikinci

yönetim şirketleri, sermaye

mükellef kurumlara da

defa halka arz edildiği

fıkrada yazılı geçici vergi

piyasası

aynen uygulanır.

hesap

oranını 5 puana kadar

sigorta

(3)

başlamak

indirmeye

şirketleri

ikinci

esaslar,

dar

Cumhurbaşkanı,
fıkrada

yazılı

hesap

geçici vergi oranını 5

kurum

puana kadar indirmeye
veya

tekrar

seviyesine

kanunî
kadar

şirketleri

paylarının

döneminden
üzere

beş

dar
da

veya

mükellef
aynen

tekrar

kuruluşları,

yetkili

döviz
varlık

kurumları
ve

ile

reasürans

ve

emeklilik

kanunî seviyesine kadar

şirketleri hariç) paylarının

getirmeye yetkilidir. (1)

ilk defa halka arz edildiği

kurumlar vergisi oranı

(4)

hesap

2 puan indirimli olarak

maddesine

uygulanır.

vergilendirilen

dönemine

ait

kazançlarına

İndirimden

getirmeye yetkilidir. (1)

yararlanılan

hesap

(4) Kanunun 23 üncü

döneminden

itibaren

Kanunun

ulaştırma
vergi

23’üncü
göre
yabancı

kurumlarında

oranını

karşılıklı

döneminden

başlamak üzere beş hesap
dönemine

ait

kurum

kazançlarına

kurumlar

vergisi

2

oranı

puan

14.11.2020/206-62
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maddesine

göre
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beş
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Görüş ve

İşlenmiş Hali

Değerlendirmeler

hesap

dönemi

olmak

şartıyla,

ülkeler

vergilendirilen yabancı

içinde

pay

oranına

itibarıyla kara, deniz ve

ulaştırma kurumlarında

ilişkin

bu

fıkrada

hava ulaştırma kurumları

vergi oranını karşılıklı

belirlenen

şartın

için ayrı ayrı veya topluca

olmak şartıyla, ülkeler

kaybedilmesi

itibarıyla kara, deniz ve

indirimli

hava

ulaştırma

uygulaması

nedeniyle

oranın

kurumları için ayrı ayrı

zamanında

tahakkuk

geçmemek üzere yeni bir

veya

ettirilmeyen

vergiler

topluca

sıfıra

hâlinde,

vergi

oranı

indirmeye

veya bu maddede yazılı
bir

oran

katını

tespit

etmeye

vergi

bu

yazılı

uygulanmaksızın

(1)

katını

gecikme faizi ile birlikte

(5)

tahsil edilir.”

6770/29 md.) 19 uncu

oranın

bir

geçmemek üzere yeni

cezası

kadar

kadar indirmeye veya
maddede

ziyaı

sıfıra

Cumhurbaşkanı yetkilidir.
(Ek:

18/1/2017-

bir oran tespit etmeye

maddenin

Cumhurbaşkanı

kapsamında

yetkilidir. (1)

sanayi sicil belgesini haiz

(5)

(Ek:

birinci

fıkrası
birleşen

18/1/2017-

ve fiilen üretim faaliyetiyle

6770/29 md.) 19 uncu

iştigal eden küçük ve orta

maddenin birinci fıkrası

büyüklükteki işletmelerin,

kapsamında

birleşme

birleşen

tarihinde

sanayi sicil belgesini

eren

haiz ve fiilen üretim

münhasıran

faaliyetiyle iştigal eden

faaliyetinden

küçük

kazançları

ve

orta

büyüklükteki
işletmelerin,
tarihinde

birleşme

sona

hesap

eren

döneminde

münhasıran

üretim

hesap

sona

döneminde
üretim
elde
ile

ettiği
bu

kapsamda

birleşilen

kurumun

birleşme

işleminin

gerçekleştiği

hesap dönemi dahil olmak
üzere

üç

hesap

faaliyetinden elde ettiği

döneminde

kazançları

ile

üretim faaliyetinden elde

kapsamda

birleşilen

ettiği

kurumun

birleşme

uygulanmak

bu

münhasıran
kazançlarına
üzere

indirimli
uygulanacaktır.

olarak
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işleminin gerçekleştiği

kurumlar vergisi oranını

hesap

%75’e

dönemi

dahil

kadar

indirimli

olmak üzere üç hesap

uygulatmaya, bu indirim

döneminde

oranını,

münhasıran

üretim

kolları,

sektörler,
üretim

iş

alanları,

faaliyetinden elde ettiği

bölgeler, hesap dönemleri

kazançlarına

itibarıyla ya da orta ve

uygulanmak
kurumlar

üzere

yüksek

teknolojili

vergisi

üreten

veya

ürün

imalatçı

oranını %75’e kadar

ihracatçı kurumlar için ayrı

indirimli uygulatmaya,

ayrı

bu

oranını,

farklılaştırmaya

kolları,

Cumhurbaşkanı;

indirim

sektörler,

iş

üretim

alanları,

bölgeler,

hesap

veya

fıkranın

birlikte
bu

uygulanmasına

ilişkin usul ve esasları

dönemleri itibarıyla ya

belirlemeye

da

Bakanlığı yetkilidir.

orta

ve

yüksek

Maliye

teknolojili ürün üreten

“(6) Payları Borsa İstanbul

veya imalatçı ihracatçı

Pay Piyasasında ilk defa

kurumlar için ayrı ayrı

işlem görmek üzere en az

veya

%20 oranında halka arz

birlikte

edilen

farklılaştırmaya
Cumhurbaşkanı;

bu

fıkranın
uygulanmasına
usul

ilişkin

ve

esasları

belirlemeye

Maliye

Bakanlığı yetkilidir.

kurumların

(bankalar,

fınansal

kiralama

şirketleri,

faktoring

şirketleri,

finansman

şirketleri,

ödeme ve elektronik para
kuruluşları,

yetkili

müesseseleri,

döviz
varlık

yönetim şirketleri, sermaye
piyasası
sigorta
şirketleri

kurumları
ve
ve

ile

reasürans
emeklilik
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şirketleri hariç) paylarının
ilk defa halka arz edildiği
hesap

döneminden

başlamak

üzere

beş

hesap dönemine ait kurum
kazançlarına

kurumlar

vergisi

2

oranı

puan

indirimli olarak uygulanır.
İndirimden

yararlanılan

hesap

döneminden

itibaren beş hesap dönemi
içinde pay oranına ilişkin
bu fıkrada belirlenen şartın
kaybedilmesi
indirimli

hâlinde,

vergi

oranı

uygulaması

nedeniyle

zamanında

tahakkuk

ettirilmeyen vergiler vergi
ziyaı

cezası

uygulanmaksızın gecikme
faizi ile birlikte tahsil edilir.”
Yürürlük

:

1/1/2021

tarihinden,

özel

hesap

dönemine

tabi

olan

mükelleflerde 2021 takvim
yılında
hesap
başından
edilen

başlayan

özel

döneminin
itibaren

elde

kazançlara

uygulanmak üzere yayımı
tarihinde
GEÇİCİ MADDE 2 –

MADDE

36- 5520

(Ek: 4/6/2008-5766/22

sayılı Kanunun geçici 2

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:

5520

4/6/2008-5766/22 md.)

31/12/2020 tarihinde sona

sayılı

Kanunun
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nci maddesinin birinci

(1)

fıkrasında

tarihleri arasında;

yer

alan

“31/12/2020”

ibaresi

“31/12/2025”

şeklinde

1/1/2008-31/12/2025
a)

erecek

geçici

maddesinin

Dernek

veya

vakıflarca elde edilen Gelir

2’nci

uygulama

süresi 31/12/2025 tarihine
kadar uzatılmaktadır.

veya

değiştirilmiş ve fıkranın

Vergisi

vakıflarca elde edilen

(c) ve (ç) bentleri ile

94’üncü maddesinin (5)

Yapılan bu düzenleme ile

Gelir

ikinci

numaralı bendi ve geçici

1/1/2008-31/12/2025

yürürlükten

67’nci

tarihleri arasında;

kaldırılmıştır.

kapsamında

Vergisi

Kanunu'nun

94’üncü

maddesinin

(5)

numaralı

bendi

ve

fıkrası

Kanunu’nun

maddesi

suretiyle

kesinti

vergilendirilmiş

a) Dernek veya vakıflarca

geçici 67 nci maddesi

kazanç ve iratlar,

elde edilen Gelir Vergisi

kapsamında

b) Milli Eğitim Bakanlığına

Kanunu’nun

suretiyle

bağlı

yaygın

maddesinin (5) numaralı

vergilendirilmiş kazanç

eğitim yapan mesleki ve

bendi ve geçici 67 nci

ve iratlar,

teknik eğitim okullarındaki

maddesi

atölye

uygulama

kesinti

anaokulu,

vergilendirilmiş kazanç ve

ve

iratlar,

b)

kesinti

Milli

Eğitim

Bakanlığına

bağlı

kreş,

yapan

eğitim

teknik

ve

eğitim

ve

birimleri

örgün ve yaygın eğitim
mesleki

örgün

ile

çıraklık

ve

halk

merkezlerindeki

94

üncü

kapsamında
suretiyle

b) Milli Eğitim Bakanlığına

uygulama birimlerine bağlı

bağlı

okullarındaki atölye ve

döner

sermaye

eğitim yapan mesleki ve

uygulama birimleri ile

işletmelerinin elde ettikleri

teknik eğitim okullarındaki

anaokulu, kreş, çıraklık

gelirler,

atölye

ve

c) (…)

birimleri ile anaokulu, kreş,

merkezlerindeki

ç (…)

çıraklık

uygulama

dolayısıyla iktisadi işletme

merkezlerindeki uygulama

bağlı döner sermaye

oluşmuş sayılmaz.

birimlerine

bağlı

işletmelerinin

(2) (…)

sermaye

işletmelerinin

halk

eğitim
birimlerine
elde

ettikleri gelirler,

örgün

ve
ve

ve

yaygın

uygulama
halk

eğitim
döner

elde ettikleri gelirler,

c) 2/11/2007 tarihli ve
5706

sayılı

2010

Avrupa

Başkenti

İstanbul
Kültür

Hakkında

dolayısıyla iktisadi işletme
oluşmuş sayılmayacaktır.
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Ayrıca güncelliği kalmayan

ilgili

hükümler

yaptığı faaliyetlerinden

madde

metninden çıkarılmıştır.

aynı Kanunun 12 nci
maddesi

kapsamında

elde ettiği gelirleri,
ç)

(Ek:

3/5/2012-

6303/10

md.)

Eskişehir 2013 Türk
Dünyası

Kültür

Başkenti

Hakkında

Kanuna göre kurulan
Ajansın

anılan

Kanunda

sayılan

görevleriyle

ilgili

yaptığı faaliyetlerinden
elde ettiği gelirleri,
dolayısıyla
işletme

iktisadi
oluşmuş

sayılmaz.
(2) (Ek: 31/10/20126358/20 md.) Birinci
fıkra

hükmü,

edildiği

tarihe

tasfiye
kadar

EXPO 2016 Antalya
Ajansının görevleriyle
ilgili
faaliyetlerinden

yaptığı
elde

ettiği gelirler hakkında
da uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 11-

MADDE

37- 5520

(Ek:18/1/2019-7162/12

sayılı Kanunun geçici

GEÇİCİ

MADDE

(Ek:18/1/2019-7162/12

11-

UEFA tarafından, salgın
nedeniyle,

Şampiyonlar
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md.)

11

(1) 2019 UEFA Süper

birinci

Kupa Finali ve 2020

alan

UEFA

“2021”

Şampiyonlar

Ligi

Finali

inci

Görüş ve

İşlenmiş Hali

Değerlendirmeler

md.)

Ligine ilişkin yeni takvim

yer

(1) 2019 UEFA Süper

belirlenmiş olup daha önce

ibaresi

Kupa Finali ve 2021 UEFA

2020'de

Şampiyonlar

oynanması

maddesinin

fıkrasında
“2020”

Düzenlemenin Değişiklik

şeklinde

Finali

planlanan

müsabakalarının

Şampiyonlar Ligi finalinin

müsabakalarının

Türkiye’de

Portekiz'in

Türkiye’de

ilişkin

oynanmasına

değiştirilmiştir.

Ligi

İstanbul'da

oynanmasına

olarak

Türkiye’de

başkenti

Lizbon'da

oynanmasına,

ilişkin

elde ettikleri kazanç ve

2021'de

olarak Türkiye’de elde

iratları dolayısıyla Avrupa

Petersburg

şehrinde

ettikleri

Futbol

oynanacak

olan

kazanç

iratları

dolayısıyla

Birliği

Futbol

futbol

Avrupa
Federasyonları
(UEFA),
futbol

ve

Birliği

(UEFA), katılımcı
kulüpleri

organizasyonda

katılımcı
kulüpleri

Federasyonları

tüzel

ve

kişilerden

kanuni

ve

iş

ve
görevli
işyeri,

merkezi

Rusya'nın

St.

Şampiyonlar Ligi finalinin
de

İstanbul'da

oynanmasına
verilmiştir.

karar
Yapılan

değişiklikle, maddenin ilk

organizasyonda görevli

Türkiye’de bulunmayanlar

halinde

tüzel kişilerden işyeri,

gelir

Şampiyonlar Ligi finali için

kanuni ve iş merkezi

vergisinden

Türkiye’de

muafiyet,

bulunmayanlar gelir ve

alınan vergileri de kapsar.

kurumlar

ve

kurumlar

UEFA

Bu

sağlanan muafiyetin, yeni

yoluyla

takvime göre 2021 finali

muaftır.
tevkif

2020

için

geçerli

olması

sağlanmaktadır.

vergisinden

muaftır. Bu muafiyet,
tevkif

yoluyla

alınan

vergileri de kapsar.
GEÇİCİ MADDE 16(1)

İstanbul

Sismik

MADDE
13/2/2011

Riskin Azaltılması ve

6111

Acil

Alacakların

Durum

Hazırlık

40-

GEÇİCİ MADDE 16- (1)

İstanbul

İstanbul

Riskin

Azaltılması ve Acil Durum

Bazı

Azaltılması ve Acil Durum

Hazırlık Projesi (İSMEP)

Yeniden

Hazırlık Projesi (İSMEP)

kapsamında
Valiliğine

tarihli

sayılı

ve

Sismik

Sismik

Riskin

İstanbul

Yapılandırılması

ile

kapsamında,

kapsamında, İstanbul İl

Sosyal

ve

Valiliğine

Özel İdaresine bağlı

Genel Sağlık Sigortası

faaliyet gösteren İstanbul

Proje

olarak

Kanunu ve Diğer Bazı

Proje

Birimine yapılacak teslim

Projesi

(İSMEP)

faaliyet

Sigortalar

bağlı

İstanbul
olarak

Koordinasyon

bağlı

olarak

faaliyet gösteren İstanbul
Koordinasyon
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gösteren İstanbul Proje

Kanun

Koordinasyon birimine
yapılacak

teslim

hizmetler,

İşlenmiş Hali

Değerlendirmeler
ve

Hükmünde

ve hizmetler, finansmanı

finansmanı

Kararnamelerde

yabancı

devletler,

finansmanı

Değişiklik

Yapılması

uluslararası

kurum

devletler,

Hakkında

Kanunun

kuruluşlarca

karşılanmak

yabancı

Kanun

Görüş ve

birimine yapılacak teslim

ve

ve

Düzenlemenin Değişiklik

uluslar arası kurum ve

geçici

16’ncı

şartıyla

kuruluşlarca

maddesinin

birinci

tarihine

devletler,

31/12/2025
kadar

karşılanmak

şartıyla

fıkrasında

yer

alan

değer

31/12/2020

tarihine

“İstanbul

İl

Özel

müstesnadır.

kadar

katma

değer

İdaresine”
“İstanbul

Valiliğine”

müstesnadır.

şeklinde

ve

“31/12/2020”

ibaresi
şeklinde

(2)

İstisna

“31/12/2025”

kapsamındaki

teslim

değiştirilmiştir.

hizmetler

dolayısıyla

yüklenilen

katma

vergisinden

ibaresi

vergisinden

ve

ve

(2) İstisna kapsamındaki
teslim

ve

dolayısıyla
vergiler,

hizmetler
yüklenilen

vergiye

işlemler

nedeniyle

hesaplanan
indirilir,

tabi

vergiden

indirim

yoluyla

vergiler, vergiye tabi

giderilemeyen

işlemler

nedeniyle

3065 sayılı Katma Değer

vergiden

Vergisi Kanununun 32 nci

indirilir, indirim yoluyla

maddesi hükmü uyarınca

giderilemeyen vergiler

mükellefe iade edilir.

hesaplanan

3065

sayılı

Değer
Kanununun

vergiler

Katma
Vergisi
32’nci

maddesi

hükmü

uyarınca

mükellefe

iade edilir.

(3)

Maliye

Bakanlığı,

istisna kapsamına girecek
teslim

ve

hizmetleri

tanımlamaya, istisna ve
iade uygulamasına ilişkin
usul

ve

esasları

belirlemeye yetkilidir.
(3) Maliye Bakanlığı,
istisna

kapsamına

kurum

hizmetler

için,
yabancı

uluslararası
ve

kuruluşlarca

karşılanmak

şartıyla,

sağlanan KDV istisnasının
süresi 2025 yılının sonuna
kadar uzatılmaktadır.
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ve

hizmetleri
tanımlamaya,

istisna

ve iade uygulamasına
ilişkin usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.
Yürürlük

MADDE 42- 5/12/2019

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu

tarihli ve 7194 sayılı

MADDE

Kanunun;

Dijital Hizmet Vergisi ile

…

Bazı

b)

9’uncu

ve

1/1/2021

tarihinde

yürürlüğe

girmesi

Kanunun;

öngörülen

konaklama

ve

…

vergisinin yürürlük

Kanun

b)

Kanunlarda

375

sayılı

52

– (1)

9’uncu

Bu

ve

42’nci maddeleri

Hükmünde

42’nci maddeleri 1/1/2022

1/1/2021 tarihinde,

Kararnamede

tarihinde,

…

Değişiklik

…

yürürlüğe girer.

Hakkında Kanunun 52

Yapılması

yürürlüğe girer.

nci maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendinde
(7194 sayılı Kanunun 9

yer

ve 42 nci maddeleri ile

ibaresi

6802

şeklinde değiştirilmiştir.

sayılı

Vergileri

Gider

Kanunu’na

alan

“1/1/2021”

(7194 sayılı Kanunun 9 ve

“1/1/2022”

42 nci maddeleri ile 6802
sayılı

Gider

Kanunu’na

Vergileri

sırasıyla

34

sırasıyla 34 üncü ve

üncü ve Geçici 3 üncü

Geçici

üncü

maddeler eklenmiş olup;

eklenmiş

6802 sayılı Kanunun İlgili

3

maddeler
olup;

6802

sayılı

Kanunun

İlgili

düzenlemeleri

aşağıdaki

gibidir:

düzenlemeleri
aşağıdaki gibidir:

(Konaklama vergisi

(Konaklama vergisi

Madde 34 – (Başlığı

Madde 34 – (Başlığı ile

1/1/2022
ertelenmektedir.

tarihi

tarihine
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ile Birlikte Yeniden

Birlikte

Düzenleme:5/12/2019

Düzenleme:5/12/2019-

-7194/9 md.)

7194/9 md.)

Otel, motel, tatil köyü,

Otel, motel, tatil

pansiyon, apart otel,

pansiyon,

misafirhane, kamping,

misafirhane, kamping, dağ

dağ evi, yayla evi gibi

evi,

konaklama tesislerinde

konaklama

verilen

verilen geceleme hizmeti

geceleme

Yeniden

ile

birlikte

satılmak

satılmak

apart

yayla

hizmeti ile bu hizmetle

bu

köyü,
otel,

evi

gibi

tesislerinde

hizmetle

birlikte
suretiyle

suretiyle

konaklama

konaklama

tesisi

bünyesinde

bünyesinde sunulan diğer

sunulan

diğer

tüm

tüm

tesisi

hizmetler

(yeme,

aktivite,

eğlence

hizmetler (yeme, içme,

içme,

aktivite,

eğlence

hizmetleri ve havuz, spor,

hizmetleri ve havuz,

termal ve benzeri alanların

spor, termal ve benzeri

kullanımı gibi) konaklama

alanların kullanımı gibi)

vergisine

konaklama

Geceleme

vergisine

tabidir.

Geceleme

hizmetinin;
yaşam

sağlıklı

tabidir.
hizmetinin;

yaşam

sağlıklı

eğlence

tesisleri,

tesislerin

merkezleri

sunulması,

tesislerin

vergilendirmeye

sunulması,
etki

etmez.

Konaklama
mükellefi

vergisinin

mükellefi birinci fıkrada
belirtilen

etki

etmez.

vergilendirmeye
Konaklama

gibi

bünyesinde

eğlence merkezleri gibi
bünyesinde

tesisleri,

vergisinin
birinci

belirtilen

fıkrada

hizmetleri

sunanlardır.

hizmetleri

sunanlardır.

Vergiyi

Vergiyi doğuran olay,

birinci

doğuran
fıkrada

olay,

belirtilen
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birinci fıkrada belirtilen

hizmetlerin sunulması ile

hizmetlerin sunulması

meydana gelir.

ile meydana gelir.

Konaklama

Konaklama

matrahı,

vergisinin

matrahı,

vergisinin
verginin

verginin

konusuna giren hizmetler

giren

karşılığında, katma değer

konusuna

hizmetler karşılığında,

vergisi

katma

suretle olursa olsun alınan

değer

vergisi

hariç,

her

ne

hariç, her ne suretle

veya bu

olursa

alınan

borçlanılan para, mal ve

veya bu hizmetler için

diğer suretlerde sağlanan

borçlanılan para, mal

ve

ve

edilebilen menfaat, hizmet

olsun

diğer

suretlerde

hizmetler için

para

ile

temsil

sağlanan ve para ile

ve değerler toplamıdır.

temsil

Konaklama

edilebilen

menfaat,

hizmet

ve

vergisinin

oranı

%2’dir.

değerler toplamıdır.

Cumhurbaşkanı, bu oranı

Konaklama

vergisinin

bir katına kadar artırmaya,

%2’dir.

yarısına kadar indirmeye,

oranı

Cumhurbaşkanı,

bu

bu sınırlar içinde farklı

oranı bir katına kadar

oranlar

artırmaya,

yetkilidir.

yarısına

kadar

indirmeye,

sınırlar

içinde

tespit

etmeye

bu

Konaklama

vergisi,

farklı

konaklama

tesislerince

oranlar tespit etmeye

düzenlenen

fatura

yetkilidir.

benzeri belgelerde ayrıca

Konaklama

vergisi,

gösterilir.

Bu

ve

vergiden

konaklama tesislerince

herhangi bir ad altında

düzenlenen fatura ve

indirim

benzeri

vergi, katma değer vergisi

ayrıca

belgelerde
gösterilir.

Bu

yapılamaz.

Bu

matrahına dahil edilmez.

vergiden herhangi bir

Aşağıda sayılan hizmetler

ad

konaklama

altında

indirim

vergisinden
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yapılamaz. Bu vergi,

müstesnadır:

katma

a)

değer

vergisi

matrahına

dahil

edilmez.
Aşağıda

sayılan

hizmetler

konaklama

Öğrenci

yurtları,

pansiyonları

ve

kamplarında

öğrencilere

verilen hizmetler.
b)

Karşılıklı

olmak

vergisinden

kaydıyla

müstesnadır:

devletlerin

Türkiye’deki

diplomatik

temsilcilikleri,

a)

Öğrenci

yurtları,

pansiyonları

ve

kamplarında

konsoloslukları

verilen

hizmetler.

diplomatik

haklara sahip mensupları
ile uluslararası anlaşmalar

Karşılıklı

kaydıyla

olmak
yabancı

gereğince vergi muafiyeti
tanınan

uluslararası

devletlerin Türkiye’deki

kuruluşlar

diplomatik

mensuplarına

temsilcilikleri,

hizmetler.

konsoloslukları
bunların

ve

bunların

öğrencilere
b)

yabancı

ve

diplomatik

haklara

sahip

mensupları

ile

ve
verilen

Konaklama

vergisinde

vergilendirme

dönemi,

faaliyet gösterilen takvim
yılının

birer

aylık

uluslararası

dönemleridir.

Her

anlaşmalar gereğince

vergilendirme

dönemine

vergi muafiyeti tanınan

ait

uluslararası kuruluşlar

vergilendirme

ve

takip

mensuplarına

konaklama
eden

vergisi,
dönemini

ayın

yirmi

verilen hizmetler.

altıncı

Konaklama vergisinde

kadar katma değer vergisi

vergilendirme dönemi,

yönünden

faaliyet

vergi

takvim

gösterilen
yılının

birer

aylık dönemleridir. Her

günü

bir

akşamına

bağlı

olunan

dairesine

(katma

değer vergisi mükellefiyeti
bulunmayanlarca

tesisin
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bulunduğu

yer

vergi

dairesine) beyan edilir ve
aynı süre içinde ödenir.

vergilendirme

Hazine

dönemini takip eden

Bakanlığı,

ayın yirmi altıncı günü

vergisi

akşamına kadar katma

şekil, içerik ve ekleri ile

değer

uygulamaya ilişkin usul ve

vergisi

yönünden bağlı olunan

esasları

vergi dairesine (katma

yetkilidir.

değer

ve

Maliye
konaklama

beyannamesinin

belirlemeye

vergisi

mükellefiyeti
bulunmayanlarca

Geçici

tesisin bulunduğu yer

(Ek:5/12/2019-7194/42

vergi dairesine) beyan

md.)

edilir

Bu

ve

aynı

süre

Madde

Kanunun

maddesinde

içinde ödenir.

3-

34’üncü
yer

alan

Maliye

konaklama vergisi oranı

Bakanlığı, konaklama

31/12/2020 tarihine kadar

vergisi

% 1 olarak uygulanır.)

Hazine

ve

beyannamesinin şekil,
içerik

ve

ekleri

ile

uygulamaya ilişkin usul
ve esasları belirlemeye
yetkilidir.

Geçici

Madde

3-

(Ek:5/12/2019-7194/42
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md.)
Bu Kanunun 34’üncü
maddesinde yer alan
konaklama
oranı
tarihine

vergisi
31/12/2020

kadar

%1

olarak uygulanır.)
MADDE

45- (1)

Bu

Kanunun;
a) 12 nci ve 13 üncü
maddeleri

yayımı

tarihini takip eden ayın
başında,
b)

15

inci,

16

ncı

maddeleri ile 19 uncu
maddesinin 193 sayılı
Kanunun geçici 67 nci
maddesinin on üçüncü
fıkrasının

ikinci

paragrafına

ibare

eklenmesine

ilişkin

hükmü

1/1/2021

tarihinden itibaren elde
edilen

gelirlere

uygulanmak

üzere

yayımı tarihinde,
c)

32

nci

13/11/2020
itibaren

maddesi
tarihinden

uygulanmak

üzere yayımı tarihinde,
ç)

35

1/1/2021

inci

maddesi
tarihinden,

özel hesap dönemine

Yürürlük maddesidir.
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tabi olan mükelleflerde
2021

takvim

yılında

başlayan özel hesap
döneminin
itibaren

başından

elde

edilen

kazançlara
uygulanmak

üzere

yayımı tarihinde,
d) 38 inci ve 39 uncu
maddeleri

1/1/2022

tarihinde,
e)

Diğer

hükümleri

yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

Saygılarımızla…

17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. “7256 Sayılı Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun”…>>>

“11/11/2020 tarihli 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”…>>>

