Sirküler : 2021/15
Konu
: Kamu alacaklarının yapılandırması, matrah artırımı ve
işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve yeniden değerleme
uygulamasına ilişkin 7326 Sayılı Kanun

KAYSERİ
30.06.2021

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun 09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak
Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Tebliğ 14.06.2021 tarih ve 31511 Sayılı Resmî Gazetede
yayınlanmış bulunmaktadır. Söz konusu Kanunun alacakların yapılandırılması, matrah artırımı ve
işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile yeniden değerleme uygulamasına ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme
sürelerine ilişkin genel hükümler aşağıda belirtilmiş olup, Kanunla ilgili sunum dosyası internet sitemizde
yer almaktadır.
7326 Sy. Kn.
Madde No.
2
3
4/1-2-8
4/10-a-1
4/10-a-2
4/10-b
4/10-c
5/1-a
5/1-a
5/2
5/3
6/1-a, d, e
6/2
6/3
7

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (2)

Pişmanlıkla yapılan beyanlar
Kendiliğinden verilen beyannameler
30.04.2021 tarihinden önceki dönmemelere ilişkin emlak vergisi
bildirimi
Gümrük Kanunu ve diğer kanunlara istinaden beyan edilmeyen
aykırılıkların bildirilmesi
Gelir vergisi matrah artırımı
Kurumlar vergisi matrah artırımı
Gelir ve kurumlar stopaj matrahı artımı
KDV matrahı artımı
İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine,
teçhizat ve demirbaşlar ile basılı kitap ve süreli yayın
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan mallar
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve
ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler
Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları
Taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerde yeniden
değerleme

11
(1)

Tür
Kesinleşmiş alacaklar
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar

Başvuru Süresi
Sonu
31.08.2021
31.08.2021

31.08.2021
31.08.2021

İlk Taksit Ödeme
Süresi Sonu (1)
30.09.2021
30.09.2021
İhbarnamenin tebliğini
izleyen aydan
başlamak üzere ikişer
aylık dönemler hâlinde
altı eşit taksitte
30.09.2021
30.09.2021

31.08.2021

30.09.2021

31.08.2021

30.09.2021

31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021

30.09.2021 (3)
30.09.2021 (3)
30.09.2021 (3)
30.09.2021 (3)
31.08.2021 tarihine
kadar tek taksitte
31.08.2018 (4)
31.08.2021 tarihine
kadar tek taksitte
31.10.2021

İhbarnamelerin tebliğ
tarihinden itibaren 30
gün içerisinde

31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021
31.08.2021

31.12.2021

İlk taksit yeniden
değerlemenin yapıldığı ayı
izleyen ayın son gününden
başlamak üzere ikişer aylık
dönemler halinde üç eşit
taksitte

Ödeme Seçeneği (*),
Yapılandırma Katsayısı
Tek taksit
----Altı eşit taksit (ikişer aylık dönemler halinde) için
1,09
Dokuz eşit taksit (ikişer aylık dönemler halinde) için
1,135
On iki eşit taksit (ikişer aylık dönemler halinde) için
1,18
On sekiz eşit taksit (ikişer aylık dönemler halinde) için
1,27

İl özel idareleri ve Spor kulüpleri ikişer aylık dönemler halinde azami 36 taksit, Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca aylık dönemler
halinde azami 120 taksit ile (vadeye göre ayrı yapılandırma katsayıları ile) ödenebilecektir.
Tek taksitte
İki eşit taksit
tamamen
halinde tamamen
(*) Yapılandırılan tutarın
ödenmesi halinde
ödenmesi halinde
Alacak asıllarına ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarda
%90
%50
İdari para cezalarında
%25
%12,5
Alacağın sadece feri alacak olması halinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarda
%50
%25
İndirim yapılır.
(2) Kanunun yayım tarihi itibariyle devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine ilişkin vergi inceleme raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi
dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesinden sonra matrah artırımı yapan mükellefler ile matrah artırımında bulunmayan mükellefler, Kanunun yayımlandığında tarih
itibariyle inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemleri için tarh edilen vergileri Kanunun 4. Maddesi kapsamında yapılandırarak ödeyebilecektir.
(3) Matrah artırım vergilerinin,30.09.2021 tarihine kadar peşin veya ilk taksiti 30.09.2021 tarihinden itibaren başlamak üzere 1,09 katsayı uygulanarak
hesaplanacak ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. 30.09.2021 tarihine kadar peşin olarak ödeme yapılırsa vergilerden
%10 indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.
(4) Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan mallar için düzenlenecek faturadaki hesaplanan KDV tutarı ilgili dönem beyannamesindeki ödenecek KDV
durumuna göre ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit
taksitte ödenebilecektir.
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