
hakkuk eden vergi ve bunlara bağlı ver-
gi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme 
zamları,

31 Ağustos 2020 tarihinden önce ya-
pılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslı-
na bağlı olmayan vergi cezaları,

31 Ağustos 2020 tarihinden önce 
gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük 
idarelerince takip edilen gümrük vergi-
leri, idari para cezaları, faizler, zamlar 
ve gecikme zammı alacakları, 

Yıllık beyannameli gelir ve kurumlar 
vergisinde 2019 ve önceki yıllara ilişkin 
olup 2020 yılında beyan edilen vergilen-
dirme dönemleri, 

Katma değer vergisi ve stopaj gelir 
vergisi gibi aylık beyannameli mükelle-
fiyetlerde, Temmuz/2020 vergilendirme 
dönemi ve önceki dönemlere ait olup, 
31 Ağustos 2020 tarihinden önce beyan 
edilen vergiler,

2020 yılına ilişkin olarak yıllık tahak-
kuk etmiş sayılan motorlu taşıtlar ver-
gisi, yıllık harçlar, emlak vergisi, çevre 
temizlik vergisi gibi vergiler.  

3. Yapılandırılacak borçlara ilave 
edilecek değişim oranları nasıl hesaplanacak?

Yapılandırma kapsamına giren vergi borçları için hesaplan-
ması gereken gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası 
yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplana-
cak tutar ödenecek. Yapılandırmada esas alınacak Yİ-ÜFE ay-
lık değişim oranları özel olarak tanımlanmış durumda. YİÜFE 
aylık değişim oranı olarak TÜİK tarafından her ay için belirle-
nen değişim oranlarıyla hesaplanan tutarların taksitle yapılacak 
ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045), 
2) Dokuz eşit taksit için (1,083), 
3) On iki eşit taksit için (1,105), 
4) On sekiz eşit taksit için (1,15), 
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek 

suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı 

hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere baş-
vuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun 
ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa süre-
de ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre 
düzeltilir.

4. Yapılandırılacak borçların ödemesi nasıl ve ne zaman 
başlayacak? 

Yeniden hesaplanan ve yapılandırılan borç tutarının peşin 
veya taksitle ödenmesi konusunda borçluların tercih yapmaları 
mümkün. Borcun bir defada ödenmesinin tercih edilmesi duru-
munda, yeniden yapılandırılan vergi borçlarının 31 Ocak 2021 
tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Tercihini taksitler halinde 
ödemek yönünde kullananlara, ilk taksiti Ocak 2021’den başla-
mak üzere, ikişer aylık dönemler halinde, en çok 18 eşit taksitte 
36 aya kadar vade tanınıyor.

Öngörülen ödeme koşullarına göre; 
peşin ödemelerde ödenecek tutarda 
herhangi bir artırım yapılmayacak. Tak-
sitle ödemenin tercih edilmesi duru-
munda, taksitler tercih edilen ödeme 
süresine göre belli bir katsayıyla artı-
rılacak (6 taksit için 1.045, dokuz tak-
sit için 1.083, 12 taksit için 1.105 ve 18 
taksit için 1.15), artırılmış tutarlar taksit 
sayısına bölünerek borç tutarı eşit tak-
sitler halinde ödenecek.

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken 
taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam 
ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; 
bir takvim yılında iki veya daha az tak-
sitin, süresinde ödenmemesi veya eksik 
ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya ek-
sik ödenen taksit tutarlarının son tak-
siti (peşin ödeme seçeneğinin tercih 
edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın 
sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri 
için 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen 
gecikme zammı oranında hesaplanacak 
geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi 
şartıyla bu Kanun hükümlerinden ya-
rarlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam 
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