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Konu : 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hakkında. 

 

 

Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de içeren 6552 sayılı "ĠĢ 

Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması ile 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 

mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

 

Söz konusu Kanunun; 

- 73 üncü maddesinde, “vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar, gecikme faizi ve 

gecikme zammı alacakları ile vergi dışındaki diğer amme alacakları ve bazı idari para cezası 

alacaklarının yapılandırılmasına” ilişkin hükümler, 

- 74 üncü maddesinde;” kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve 

ortaklardan alacaklarla ilgili düzeltmesine” ilişkin hükümler 

yer almaktadır. 

 

Kanunun 73 üncü Maddesi Kapsamına Giren Vergi ve Cezalar Ģöyledir; 

- 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ilişkin vergi ve bunlara bağlı 

vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 

- Beyana dayanan vergilerde, 30.04.2014 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi 

gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 

gecikme zamları (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi 2. taksiti hariç), 

- 2014 yılına ilişkin olarak 30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden 

vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı 2. 

taksit motorlu taşıt vergileri hariç),  

-  

kesinleĢmiĢ olup, 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya 

ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanların; 

- Ödenmemiş kısımlarının tamamı ile, 
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-  bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi veya gecikme zammı gibi fer’i alacaklar 

yerine 11 Eylül 2014 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 

hesaplanacak tutarın yasada belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara 

bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. 

 

30.04.2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak bir vergi aslına 

bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının (Usulsüzlük cezaları) % 50’sinin bu 

Kanun’da belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla kalan % 50’sinin tahsilinden 

vazgeçilir.  

 

 

Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi,  taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, 

belediyelerin su kullanımından kaynaklanan alacakları ile büyükşehir belediyeleri su ve 

kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da (ceza ve faizler dahil) 

yapılandırma kapsamında bulunmaktadır. 

 

Kanun kapsamındaki kesinleşmiş borçları için yapılandırma talep eden mükelleflerin 30 

Kasım 2014 (30 Kasım resmi tatile geldiği için 01.12.2014 tarihine kadar) tarihine kadar 

baĢvuruda bulunması gerekmektedir. 

 

Yapılandırılan borçların bir defada veya taksitle ödenme imkanı bulunmaktadır. Peşin 

ödemede tüm bedelin, taksitli ödemede ise ilk taksitin 31 Aralık 2014 tarihine kadar 

ödenmesi gerekmektedir. Diğer taksitler ise ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.  

Taksitle yapılacak ödemelerde başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme 

seçeneklerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir. Bu durumda ödenmesi gereken tutar; 

 Altı eşit taksit için (1,05), 

 Dokuz eşit taksit için (1,07), 

 On iki eşit taksit için (1,10), 

 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. 
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Kanunun 74 üncü Maddesi Hükümleri Kapsamında; 

- Kurumlar vergisi mükellefleri, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri 

bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutlarını, 

- 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bilançolarda yer alan ve işletmenin esas faaliyet konusu 

dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından 

alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak 

tutarlarını 

31 Aralık 2014 tarihine kadar vergi dairesine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri 

mümkün bulunmaktadır. 

 

Bu düzeltme hükmünden yararlanabilmek için ayrıca beyan edilen tutarlar üzerinden, beyan 

süresi içerisinde % 3 oranında vergi ödenmesi gerekmektedir. Beyan edilen tutarlar ve 

ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır. 

Ayrıca ödenen vergilerin kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden 

mahsup edilmesi de mümkün bulunmamaktadır. Beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir 

tarhiyat yapılmayacaktır. 

 

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Genel Tebliğ (Seri No:1) taslağı hazırlanmış 

olup, yayımlanmasını müteakip gerekli bilgilendirme tarafımızca yapılacaktır. 

 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

              Saygılarımızla, 

    PÜR BAĞIMSIZ DENETĠM 

                                                                                            YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


