
Vergi Usul Kanunu’na göre defter tutan mükellefler, bu mad-
de kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazan-
cının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebile-
cekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için 
dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmele-
rinden çekebilecekler. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefle-
rince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter 
kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve di-
ğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30 Haziran 2021’e 
kadar vergi dairelerine bildirilecek. Bildirilen varlıklar, dönem 
kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere 
kaydedilebilecek. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi 
kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dik-
kate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. 

2. Ayni sermaye artırımında kullanılabilir
Bu Kanun kapsamında bildirilen ta-

şınmazların ayni sermaye olarak konul-
mak suretiyle işletme kayıtlarına alın-
ması halinde, sermaye artırım kararının 
bildirim tarihi itibarıyla alınmış olması 
ve söz konusu kararın bildirim tarihini 
izleyen onuncu ayın sonuna kadar tica-
ret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu 
Kanun hükümlerinden faydalanılabi-
lecek. Türkiye’ye getirilen veya kanuni 
defterlere kaydedilen varlıkların elden 
çıkarılmasından doğan zararlar, gelir 
veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indi-
rim olarak kabul edilmeyecek.

3. Hiçbir suretle vergi incelemesine tabi tutulmayacak
Söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi 

ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilme-
si için bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 
3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya 
da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart 
olacak. Cumhurbaşkanı, bu süreleri, bitim tarihlerinden itibaren 
her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzat-
maya yetkili olacak.

PRİM DESTEĞİ UZATILIYOR 
TBMM’de kabul edilen Yapılandırma Kanunu ile; Cumhur-

başkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların nor-
mal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen 
ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan prim desteği süresini 
30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek. İşsizlerin yeniden istihda-
mı ile SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların da istihdam edilebil-
mesi için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 
döneminde sona erenlerle SGK’ye bildirilmeksizin çalışanların 
en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları, işverenlerce de fiilen 
çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri 
tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek 

verilecek. Başvuruda bulunanlardan iş-
verence işe alınıp, ücretsiz izne ayrılan-
lar için günlük 39,24 lira, bu kapsamda 
olup başvurusunun kabul edilmediğini 
bildirenler için ise söz konusu şartlar 
dahilinde hane başına günlük 34,34 lira 
destek sağlanacak.

Hizmetleri SGK’ye bildirilmeksizin 
çalıştırıldığı işverence kabul edilenler, 
bu şekilde çalıştırıldıkları döneme iliş-
kin ücret ve ücrete bağlı hakları hariç 
olmak üzere diğer haklarından feragat 

etmiş sayılacak ve bu şekilde çalıştırıldıkları dönemde ilgili mev-
zuat uyarınca daha önce yararlanmış oldukları sosyal yardım ve 
diğer haklar borç çıkarılmayacak. Bu madde uyarınca başvuruda 
bulunanlardan hizmetlerini SGK’ye bildirmeksizin istihdam et-
tiğini kabul eden işverenlere, ilgililerin işveren yanında hizmet-
leri bildirilmeksizin çalıştırıldığı dönemler için Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca idari para cezası uy-
gulanmayacak, işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere si-
gorta primi tahakkuk ettirilmeyecek, ilgili mevzuatta yer alan or-
talama ve toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacak.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen başka bir geçici madde-
ye göre de işverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az 
sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına 
ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK’ye 
ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret 
desteği sağlanacak. Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan 
karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen 
çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44,15 lira, ilave işe alınacak-
lardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 
39,24 lira olması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı, söz konusu des-
tek ve nakdi destek tutarlarını, maddelerin yürürlük tarihinden 
sonra tespit edilecek asgari ücret artış oranında artırmaya yetkili 
olacak.

Yeni yapılandırma Kanunu ile; yukarıda özetlemeye çalıştı-
ğımız ve kamuya olan borçlardan başka birçok borcunda yapı-
landırmaya dahil edildiği görülüyor. 31 Ağustos 2020 tarihi iti-
barıyla kamuya olan çok sayıdaki borcun bu yapılandırmadan 
yararlanılarak ödenmesi halinde çok ciddi avantajlar elde edi-
leceği görülüyor. Ayrıca, yeni yapılandırma Kanunu ile 1 Ocak 
2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisi-
nin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2022 tarihine erteleniyor.
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