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VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI 
 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 30.04.2018 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Kanun 
tasarısının Mayıs ayı içerisinde TBMM'de kabul edilerek yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandığında tarafınıza ayrıca duyurulacaktır. 

Kanun Tasarısı ile aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmaktadır. 

• Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri, 
Belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) olan kesinleşmiş 
borçların yeniden yapılandırılmasına ve taksitle ödenmesine imkân getirilmektedir. 

• Kesinleşmemiş ve dava aşamasında bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla sonlandırılması 
amaçlanmaktadır. 

• İnceleme ve tarhiyat aşamasında olan konuların dava yoluna gidilmeksin çözümlenmesine 
imkân tanınmaktadır. 

• Kanun kapsamına giren dönemler için Kanunun yayımından sonra belli bir süre içinde 
pişmanlıkla düzeltme beyannamesi verilerek Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanılması 
sağlanmaktadır. 

• Matrah ve vergi artırımı imkanı getirilerek, bu dönemlere ilişkin vergisel risklerin ortadan 
kaldırılmasına olanak sağlanmaktadır. 

• İşletme kayıtlarının (emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan 
alacaklar) fiili duruma uygun hale getirilmesine imkân sağlanmaktadır. 
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1. KAPSAM  

a. Kapsama Giren Alacaklar 

• Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV, Damga ve 
Emlak Vergisi gibi Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, 
gecikme faizleri, gecikme zamları (2018 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi 
ikinci taksiti ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici 
vergiler ve 2018 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) ve vergi aslına 
bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük), 

• Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, 
gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, 

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

• Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir 
belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon 
idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi fer'i alacaklar, 

• Daha birçok kamu kurumunca kesilen idari para cezaları kanun kapsamındadır. 

b. Kapsama Giren Alacakların Dönemi 

1. Vergiler (gümrük vergileri dahil) açısından; 

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar için 31.03.2018 (bu tarih dahil) tarihi dikkate alınacaktır. 

31.03.2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar 

vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici vergiler ile 2018 yılı için tahakkuk eden 

motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti Kanun Tasarısı kapsamı dışında tutulmuştur. 

2. Sosyal güvenlik primleri açısından; 

      Mart 2018 ve önceki aylara ait; 

• İşveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik 
sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı 
alacakları, 

• İsteğe bağlı sigortalılar ve topluluk sigortalılarına ilişkin primler ile ile bunlara bağlı gecikme 
cezası ve gecikme zammı alacakları, 

• Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, 
• 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik 

işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme 
zammı alacakları, 

• 31/3/2018 tarihine kadar yapılan tespitlere ilişkin uygulanan idari para cezaları ile bunlara 
bağlı gecikme zammı alacakları, bu uygulamadan yararlanabilecektir. 
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2.KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR 
Kesinleşmiş Kamu Alacaklarında; 

• Alacak asıllarının tamamı, 
• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50'si, 
• İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50'si, 
• Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak 

belirlenecek tutar ödenecektir.  

Diğer bir ifadeyle; 

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı, 
• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50'si, 
• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı, 
• İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50'si, 
• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tamamının  

tahsilinden vazgeçilecektir. 

Başvuruların Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılması 

öngörülmüştür. (Kanunun Mayıs ayı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenildiğinden başvuruların 31 

Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekecektir.) 

3.KESİNLEŞMEMİŞ VE DAVA SAFHASINDAKİ İHTİLAFLI ALACAKLAR 
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar aşağıdaki gibi 3 ana başlık altında 

toplanmaktadır. 

• Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re'sen 
veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar 

• Temyiz veya itiraz/istinaf süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da 
karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya bu yola başvurulmuş olan ikmalen, re'sen veya 
idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar 

• Uzlaşma aşamasında bulunan tarhiyatlar 

Başvuruların Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılması 

öngörülmüştür. (Kanunun Mayıs ayı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenildiğinden başvuruların 31 

Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekecektir.) 
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a) Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, 

re'sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar 

Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş ise; 

• Alacak asıllarının % 50'si, 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25'i, 

• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine vergi aslının ödenecek % 50'lik kısmı üzerinden, aylık Yİ-
ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar ödenecektir.  

Diğer bir ifadeyle; 

• Alacak asıllarının % 50'si, 

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı, 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 75'i, 

• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tamamının 

tahsilinden vazgeçilecektir. 

b) İtiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş 

ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya bu yola başvurulmuş olan ikmalen, re'sen 

veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar 

Kanun Tasarısına göre; en son kararın Terkin,Tasdik veya Tadilen Tasdik ve Bozma Kararı 

olması sonucuna göre durum farklılaşmaktadır. 

Kanunda geçen ve alacakların tespitinde esas alınacak olan “en son karar” ifadesi 

tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve Kanun'un yayımı tarihinden önce taraflardan birine tebliğ 

edilmiş olan karardır. İdareye tebliğ edilip, mükellefe tebliğ edilmemesinin veya tam tersi durumun 

herhangi bir önemi bulunmamaktadır. 

b-1) Vergi Mahkemesi Tarhiyatı Terkin Etmişse 

• İlk tarhiyata/tahakkuka esas alacak aslının % 20'si, 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 10'u, 

• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine vergi aslının ödenecek % 20'lik kısmı üzerinden, aylık Yİ-
ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar 

ödenecektir. Diğer bir ifadeyle; 

• Alacak asıllarının % 80'i, 

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı, 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 90'i, 

• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden 

vazgeçilecektir. 
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b-2) Vergi Mahkemesi Tarhiyatı Tasdik Etmişse 

• Alacak asıllarının tasdik edilen kısmın tamamı, terkin edilen kısmın % 20'si, 
• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50'si, 
• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine vergi aslının ödenecek kısmı üzerinden, aylık Yİ-ÜFE 

oranları ile hesaplanacak tutar 

ödenecektir. Diğer bir ifadeyle; 

• Alacak asıllarının % 80'i, 

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı, 
• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50'i, 
• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden 
vazgeçilecektir. 

b-3) Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesi Bozma Kararı Vermişse 

• Alacak asıllarının % 50'si, 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25'i, 

• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine vergi aslının ödenecek % 50'lik kısmı üzerinden, aylık Yİ-
ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar 

ödenecektir. Diğer bir ifadeyle; 

• Alacak asıllarının % 50'si, 

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı, 
• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 75'i, 

• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden 
vazgeçilecektir. 

b-3) Kısmen Onama, Kısmen Bozma Kararı Verilmişse 

Onanan kısım için “tasdik kararı”, bozulan kısım için “bozma kararı” hükümleri geçerli olacaktır. 

c) Uzlaşma aşamasında 

“Uzlaşma aşamasında” olmasından kasıt tarhiyat sonrası uzlaşma safhasıdır. Tarhiyat öncesi 

uzlaşma aşamasındakiler inceleme safhası kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup bu 

inceleme safhasındaki alacaklara ilişkin açıklamalarımız bir sonraki bölümde yer almaktadır. 

Tarhiyat sonrası uzlaşma aşamasında olan 

• Alacak asıllarının % 50'si, 
• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25'i, 
• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine vergi aslının ödenecek % 50'lik kısmı üzerinden, aylık Yİ-

ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar 

ödenecektir. Diğer bir ifadeyle; 

• Alacak asıllarının % 50'si, 

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı, 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 75'i, 

• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden 

vazgeçilecektir. 
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4. İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDAKİ ALACAKLAR 
İnceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklarda başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir, 

tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra; 

• Alacak asıllarının % 50'si, 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25'i, 

• İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 25'i, 
• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine tarh edilen verginin ödenecek olan %50'lik kısmı 

üzerinden, verginin vade tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylık Yİ-
ÜFE oranlarıyla hesaplanacak tutar ile ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava 
açma süresinin sonuna kadar gecikme faizi, 

ödenecektir. Diğer bir ifadeyle; 

• Alacak asıllarının % 50'si, 
• Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı, 
• İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 75'i, 
• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 75'i, 
• Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer'i alacakların tamamının 

tahsilinden vazgeçilecektir. 

Nezdinde vergi incelemesi yürütülen mükelleflerin matrah artırımında bulunmaları 
durumunda, vergi incelemesi bu taslak kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından 
itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamazsa vergi incelemesine devam 
edilmeyecektir. 
Başvuruların vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğinden 30 gün içinde yapılması 
öngörülmüştür. 

5. PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR 
Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 

ikinci ayın sonuna kadar; 

• VUK'nun 371'inci maddesine göre pişmanlıkla veya 30/4 üncü maddesine göre 
kendiliğinden verilen beyannameler, 

• 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde 
beyan edilmeyen aykırılıklara ait gümrük vergileri ile faizleri ile 

• 2018 yılına ve daha önceki dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun kapsadığı dönemlere 
ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar bildirilen 
daha önce bildirilmemiş veya eksik bildirilmiş emlak vergisi bu kapsamdadır. 

• Tarh edilen verginin tamamı, 
• Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihine kadar Yi-ÜFE tutarı 

ödenecektir.  
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Diğer bir ifadeyle; 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların tamamı, 
• Pişmanlık zammı ve gecikme faizinin tamamı, 
• Vergi ziyaı cezasının tamamının 

tahsilinden vazgeçilecektir. 

Başvuruların Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılması 

öngörülmüştür. (Kanunun Mayıs ayı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenildiğinden 

başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekecektir.) 

6. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 
 

Mükelleflerin, 2013 ila 2016 yıllarında beyan ettikleri; 

- Gelir Vergisi 
- Kurumlar Vergisi ile 

2013 ila 2017 yıllarında beyan ettikleri; 

• Gelir Stopaj Vergisi 
• Katma Değer Vergisi 

Matrahlarını Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve belli bir oranda vergi ödemeleri 

koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden inceleme ve tarhiyata muhatap olmamaları 

yönünde düzenleme yapılmaktadır. Bu çerçevede ödenmesi gereken vergilere ilişkin bilgiler 

aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

 

GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 

Yıl 

Mükellefin Kendi 

Beyanına Göre Matrah 

Artış Oranları (%) 

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin 

Asgari Matrah Artış Tutarı 

(TL) 

Beyan Edilecek Matrah 

Üzerinden Ödenecek Vergi 

Oranı (%) 

2013 35 12.279 20 

2014 30 12.783 20 

2015 25 13.558 20 

2016 20 14.424 20 
  



Ginza Corner Plaza 2312 Sok. No:16/C D:88 Esenyurt – İstanbul                                              ( 212 ) 603 01 87 

 

 

      Sirküler No: 2018-34 

                                                                              04.05.2018 
 

 

 
NOT 1) Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri 

için vergilendirmeye esas alınacak matrah ilgili yıllar için belirlenmiş tutarın 1/5'i, basit usulde 
vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için 1/10'u olarak dikkate alınır. Vergisini tam olarak 

ödeyen mükellefler için vergi oranı %15 olarak uygulanır.  

NOT 2) Vergisini tam ve gününde ödeyen mükellefler için vergi oranı %15 olarak uygulanır. 

KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 

Yıl 

Mükellefin Kendi 

Beyanına Göre Matrah Artış 

Oranları (%) 

Kurumlar Vergisi Mükellefleri 

İçin Asgari Matrah Artış 

Tutarı (TL) 

Beyan Edilecek Matrah 

Üzerinden Ödenecek Vergi 

Oranı (%) 

2013 35 36.190 20 

2014 30 38.323 20 

2015 25 40.701 20 

2016 20 43.260 20 

NOT: Vergisini tam ve gününde ödeyen mükellefler için vergi oranı %15 olarak uygulanır.  

Yıllık Beyan Edilen Gelir Stopaj Vergisinde 

Vergi Artırımı 

Katma Değer Vergisinde 
Vergi Artırımı 

Yıl 

Yıllık Beyan Edilen Gayrisafi Ücret 

Tutarı Üzerinden Artırılacak Vergi 

Oranı (%) 
Yıl 

Yıllık Hesaplanan KDV Tutarı 

Üzerinden Artırılacak Vergi Oranı 

(%) 

2013 6 2013 3,5 

2014 5 2014 3 

2015 4 2015 2,5 

2016 3 2016 2 

2017 2 2017 1,5 
 

Gelir ve kurumlar vergi mükellefleri matrah artırımında bulundukları yıllara ait 
zararlarının %50'sini, 2017 ve izleyen yıllardan indirim konusu yapamayacaklardır. 

Başvuruların Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılması 

öngörülmüştür. (Kanunun Mayıs ayı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenildiğinden 

başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerekecektir.)  
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7. İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ 
Kanunda; 

• İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 
demirbaşları kayda alma, 

• İşletmede mevcut olmadığı halde kayıtlarda yer alan emtia ve demirbaşları kayda 
alma, 

• Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan 31.12.2017 tarihi itibariyle 
kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar için düzeltme işlemleri yapma, 

imkanı getirilmektedir. Mükelleflerin beyan ettikleri bu değerler üzerinden belirli bir 

oranda vergi ödemeleri halinde herhangi bir vergi ve ceza uygulanmayacağına ilişkin 

düzenleme yapılarak işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi 

sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda ödenecek vergiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
 

STOKLAR İLE KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

FİİL HESAPLANACAK VERGİ 

İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer 

Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve 

Demirbaşların Kayda Alınması 

Genel oran tabi emtia ve demirbaş için %10, 

indirimli orana tabi emtia ve demirbaş için tabi 

olduğu oranın yarısı oranında sorumlu sıfatıyla 

KDV ödenir. Makine, teçhizat ve demirbaş için 

ödenen bu vergi hesaplanan KDV'den indirilemez. 

Emtia üzerinden ödenen bu vergi genel esaslara 

göre indirim konusu yapılabilir. 

İşletmede Mevcut Olmadığı Halde 

Kayıtlarda Yer Alan Emtia Ve Demirbaşın 

Düzeltilmesi 

Her türlü vergisel yükümlülüğün yerine 
getirilmesi gerekmektedir. 

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede 
Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve 
Ortaklardan Alacakların Düzeltilmesi 

Düzeltilen tutarın %3'u oranında vergi ödenir. 

 

Başvuruların Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar yapılması 

öngörülmüştür. (Kanunun Mayıs ayı içerisinde yürürlüğe girmesi beklenildiğinden 

başvuruların 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılması gerekecektir.) 
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8. ÖDEME SÜRELERİ 
Kasa ve ortaklardan alacakların düzeltilmesi halinde hesaplanan vergi peşin ödenecektir. 

İnceleme ve tarhiyat safhasındaki kamu alacaklarına yönelik düzenlemeden yararlanılması halinde 

2'şer aylık taksitler halinde 6 taksitte ödenecektir. 

Diğer düzenlemelerden yararlanılması halinde ise ödemeler peşin yapılabileceği gibi 

taksitle de yapılabilecektir. 

İlk taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamen (peşin) ödenmesi halinde, fer'i 
alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden 
ayrıca % 90 indirim yapılacaktır. 

Taksitle ödemelerde taksitler ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak 
tahsil edilecektir. 

6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045  

9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083   

12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105   

18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 

katsayısı esas alınacaktır. 

Ödemelere, Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen 
üçüncü aydan, diğer Kurumların alacakları içinse Kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen 
dördüncü aydan itibaren başlanılacak ve ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. 
İlk iki taksitin ödenmesi şartıyla bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde 

ödenmemesine izin verilmektedir. Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın 
sonuna kadar ödenebilecektir. Ancak ödenmeyen taksit gecikme zammı ile birlikte tahsil 

edilecektir. 

Ayrıca kesinleşmiş kamu alacakları ile kesinleşmemiş veya dava safhasında olan alacaklar 

için kanundan yararlanmanın bir diğer şartı ise cari dönem vergi ve prim ödeme 

yükümlülüklerinin gününde yerine getirilmesidir. Cari yükümlülükler açısından da 1 

takvim yılında en fazla 2 defa ihlal hakkı verilmektedir. 

Saygılarımızla, 

 

 


