
icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tari-
hinden önce ödenmiş olan yargılama 
giderleri ve avukatlık ücretleri geri alın-
maz.

9. Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil 
daireleri tarafından takip edilen 
alacaklar kapsama giriyor mu?

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının ta-
mamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi 
fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tu-
tarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması 
hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şe-
kilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 
bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil ol-
mak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tama-
mının, 

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi he-
nüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer ka-
nunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük 
vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları 
ile 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak 
hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, 
bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıy-
la cezaların kalan %50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı 
olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u 
ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile 
bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu 
Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE ay-
lık değişim oranları esas alınarak hesaplana-
cak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve şe-

kilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların 
kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i 
amme alacaklarının tamamının, tahsilin-
den vazgeçilecek.

10. Yapılandırma sonucu yapılacak 
ödemeler vergi iadesi alacaklarından 

mahsup edilebilir mi?
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine ödenme-

si gereken amme alacaklarına uygulanmak üzere, bu Kanun hü-
kümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunan ve ödenecek 
tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği iade alacağından kendi borç-
larına mahsuben ödemek isteyen mükelleflerin, bu taleplerinin 
yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit süresi içinde ilgili 
mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgeleri tam ve eksiksiz olarak ib-
raz etmeleri şarttır. Bu takdirde, ilgili mevzuatın mükellefin mah-
sup talebine esas aldığı tarih itibarıyla bu Kanuna göre ödenecek 
tutara mahsup işlemleri yapılır; mahsup talebine konu tutardan 
daha az tutarda mahsubun yapılması hâlinde, mahsuben ödeme 
suretiyle tahsil edilemeyen tutar için borçluya bildirimde bulunu-
larak eksik ödenen bu tutarın bir ay içerisinde ödenmesi istenir. 
Bu süre içerisinde eksik ödenen tutarın, ödenmesi gerektiği tarih-
ten ödendiği tarihe kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı 
Kanuna göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak 
geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi hâlinde eksik ödenen tu-
tar için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

Kesinleşmiş Alacaklarla İlgili Özet Tablo

YENİ VARLIK BARIŞI
TBMM’de kabul edilen Yapılandırma Kanunu ile; yurt dı-

şında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer ser-
maye piyasası araçlarını bu maddedeki hükümler çerçevesinde 
30 Haziran 2021’e kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma 
bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe 
tasarruf edebilecek. Söz konusu varlıklar, yurt dışında bulunan 
banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve Kanunun yürür-
lük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en 
geç 30 Haziran 2021’e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. 
Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun 
ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı 
aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılacak. Ayrıntı-
lar, aşağıdaki gibi özetlenebilir.

1. Dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın 
işletmeden çekilebilecek 
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