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6552 SAYILI KANUN İLE VERGİ BORÇLARININ YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI 

11.9.2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun; 
73. Maddesinde kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari 
para cezalarının yeniden yapılandırılması ile ilgili düzenleme yer almaktadır. 

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki; 

 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ilişkin vergi ve bunlara bağlı 

vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 

 Beyana dayanan vergilerde 30.04.2014 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilmesi 

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

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

 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden 

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

için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç), 

 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına 

bağlı olmayan vergi cezalarından, 

Kesinleşmiş olup bu kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde 
ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunanların, 

Ödenmemiş kısmının tamamı ile,  

Bu borçlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme 
alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 

bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı 
faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının 
tahsilinden vazgeçilecektir. 

Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da 
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan 
vergi cezalarının %50'sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 
şartıyla cezaların kalan %50'sinin tahsilinden vazgeçilecektir. 

Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için 
uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı 
tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır. 

http://www.vergidegundem.com/documents/10156/1653848/SIRKULER-76-6552SKYAPILANDIRMA.pdf
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6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılacak Diğer Kamu Borçları 

 Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme 
faizleri, gecikme zamları, 

 Emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı 
payı ile buna bağlı gecikme zamları, 

 Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan su 
kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî (sözleşmelerde 
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları, 

 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun kapsamındaki; büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve 
atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi 
ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından, 

Vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup, bu 
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan borçlar yapılandırma 
kapsamındadır. 

Yapılandırılan Borçların Taksitle Ödenmesi İmkanı 

Taksitle yapılacak ödemelerde bu kanuna göre belirlenen tutar; 

Taksit Miktarı Oran 

 6 Eşit Taksit İçin  1,05 

 9 Eşit Taksit İçin  1,07 

 12 Eşit Taksit İçin  1,10 

 18 Eşit Taksit İçin  1,15 

katsayısı ile çarpılacaktır. Bulunan tutar faydalanmak istenen taksit sayısına bölünmek 
suretiyle 2’şer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.  

Yapılandırma Talebinde Bulunanların Kanundan Yararlanma Şartları 

Borçlarını bu yasa hükümlerinden faydalanarak yapılandırmak isteyenlerin, yukarıda 
belirtilen şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna 
(30.11.2014) kadar başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu tarih Pazar gününe 
tekabül ettiğinden başvuruların yapılmasına 01.12.2014 tarihinden itibaren 
başlanabilecektir. 

Yapılandırılan borçlara ilişkin ödenecek tutarlar, ilk taksiti 01.12.2014 tarihinden 
başlamak üzere 2’şer aylık dönemler hâlinde, azami 18 eşit taksitte ödenmelidir. Bu 
Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması 
hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter. 
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Borçlarını yapılandırmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince;  

 Yıllık gelir veya kurumlar vergisi,  
 Gelir (stopaj) vergisi,  
 Kurumlar (stopaj) vergisi,  
 Katma değer vergisi,  
 Özel tüketim vergisi,  

kapsamında verilen beyannamelere tahakkuk eden bu vergilerini, çok zor durum 
olmaksızın her bir vergi türü için ayrı ayrı olmak üzere bir takvim yılında 2 defadan 
fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına 
ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler. 

 

 
Saygılarımızla, 


