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                İZMİR      
                                 27.01.2017 
 
Sayı:  YMM.03.2017-08          
Konu:  6770 Sayılı Torba yasa ile vergi affına ilişkin ihlal edenlere hak tanınmış ve bazı ödeme 
süreleri uzatılmıştır. 
 
 

 
 
Muhasebe Müdürlüğüne, 
 
 
27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve  Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Torba Yasa) yayınlamıştır. 
 
Yayınlanan kanunun 26. Maddesi ile Vergi Barışı olarak bilinen 6736 sayılı sayılı yasa geçici 2. 

Madde eklenmiş yapılandırmayı ihlal edenlere yeniden hak verilmiş ve ayrıca yeni haklar tanınmıştır. 
 
1) Vergi Barışı kapsamında yapılandırma başvuru bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarih itibarıyla ihlal edenler Mayıs 2017 tarihine geç ödeme zammı (aylık 1,40) 
kadar ödeme imkanı tanınmamıştır. İhlal edilmemiş sayılacaktır.  
 

2) Vergi Barışı kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksit ödeme 
sürelerine sürelerin bitim tarihinden itibaren 4 er ay faizsiz olarak uzatılmıştır. 
Mükelleflerimizin yeni ödeme planı alarak yapılandırmalarını ödemeleri önemlidir. 
 

3) 6736 sayılı yasanın 10 maddesinin 19. fıkrasında mücbir sebep ilan edilmiş ve mücbir 
sebep hali süresi iki yılı geçenlerle ilgili vergi barışı kanunu kapsamında başvuranlara 
beyannamelerini Ekim 2016 tarihine kadar verme ve 24 eşit taksitte ödeme imkanı 
verilmişti.   

 
Bu yasa ile mücbir sebep hali nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimlerin  30.04.2017 
tarihine kadar verilmesi ve ilk taksiti Mayıs 2017 ayında ödenme ve taksit imkanı tanınmıştır. 

 
4) Vergi barışı kanunu kapsamında peşin yada taksitli ödeme seçeneğini seçen mükelleflerin 

Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde katsayı uygulanmayacak ve geçmiş borçların 
peşin ödenmesinde gecikme zammı yerine hesaplanan YİÜFE de yapılan %50 indirim imkanı 
getirilmiştir.  

 
Taksitli ödeme seçeneğini seçen mükellefler isterlerse peşin ödeme seçeneği ile Mayıs 

2017 tarihine kadar ödeme yapabilme ve uygulanan katsayının iptali ile YİÜFE de %50 
indirim yapma imkanı tanınmış olmaktadır. 

 
5) Peşin ödeme seçeneğini seçen ancak ihlal eden mükellefler isterlerse 30.04.2017 tarihine 

kadar yazılı başvuruda bulunmak şartıyla taksitli ödeme seçeneğine geçme imkanı 
tanınmıştır.  
 
Bu durumda ilk taksit Mayıs 2017 yılında, diğer taksitler ise 6736 sayılı yasada belirtilen 
sürelere 4 ay eklenmesi suretiyle ödenebilir.  
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6) Yasa kapsamında yapılandırılan borç türleri açısından, taksit süreleri içerisinde çok zor 
durum olmaksızın yılda iki taksit ödenmemesi halinde ihlal edilmiş sayılmaktadır.  
 
Bu durumda ödenmeyen taksitler Mayıs 2107 ayına kadar ödenmesi veya bu süre içerisinde 
çok zor durumda oldukları tespit edilmesi halinde yasadan yararlanmaya devam edebilirler. 
 

7) Yine inceleme ve tarhiyat aşamasında olanlarla ilgili yasa kapsamında başvuruda bulunan 
ancak ihlal eden mükelleflere de tekrar hak tanınmıştır. 

 
 

Saygılarımızla. 
 
 
Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 


