
mesinde 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 baş-

vurulmuş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tar-
hiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar; Uzlaşma 
aşamasında bulunan tarhiyatlar.) ile matrah artırımı ve işletme 
kayıtlarının düzeltilmesi bu kanun kapsamında değildir.

Yapılandırma uygulamalarının kapsamı, geçmişte bazen daha 
kapsamlı düzenlemelerin yer aldığı “vergi barışı” olarak kamu-
oyunda ifade edilen torba kanunlar içerisinde yer almıştır. Bu 
defa yapılmakta olan yapılandırma sadece kesinleşmiş kamu ala-
caklarıyla sınırlı olduğu görülüyor. İhtilaflı vergi borçları ve ince-
leme aşamasındaki muhtemel borçlar kapsamda değil. Konuyla 
doğrudan ilgili değil ama kanun teklifinde, matrah artırımı, kasa 
ve stok affı, ortaklara borçların tasfiyesi gibi düzenlemeler de 
yer almıyor. 

YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

1. Hangi borçlar yapılandırma kapsamına giriyor?
Vergi idaresinin alacaklı olduğu bütün vergiler, vergi cezaları, 

gecikme faizleri ve gecikme zamları,
Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edi-

len gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, 
gecikme zamları,

Belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi, çevre temizlik vergi-
si, ilan reklam vergisi gibi bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme 
faizleri, gecikme zamları,

Yukarıda sayılan vergiler ve vergilere bağlı ceza ve faizler ya-
nında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK), belediyelere, özel 
idarelere, YİKOB’lara, TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜR-
MOB ve ihracatçı birlikleri gibi meslek örgütlerine, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara, kalkınma ajanslarına, Türk 
Standartları Enstitüsü’ne, Kredi Yurtlar Kurumu’na, il özel ida-
relerinin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin 
yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlere olan bazı borç-
lar da yapılandırılıyor.  

2. Hangi dönemlere ait borçlar yapılandırma kapsamına 
giriyor?

 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait olup, beya-
na dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyan-
namelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme 
faizleri ve gecikme zamları,

2020 yılına ilişkin olarak 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ta-
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