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                 İZMİR      
                                 31.05.2017 
 
Sayı:   YMM.03.2017-38          
Konu:  7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı. 
  

 
 
Muhasebe Müdürlüğüne, 

 
7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  27 mayıs 2017 tarih ve 30078  
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

Bu kanun 6736 sayılı yasa kapsamında yapılandırılan alacakları kapsamamaktadır. 6736 
sayılı yasa kapsamında yapılan alacakların ihlal edilmesi durumunda tekrar 7020 sayılı yasa 
kapsamında tekrar yapılandırma imkanı yoktur.   

7020 sayılı Kanunun ile yapılan düzenlemeler kısaca aşağıda açıklanmıştır. 

A)1, 2 ve 3 üncü maddelerinde Maliye Bakanlığınca tahsil edilen, Gümrük 
SGK ve Belediyeler tahsil edilen alacaklarının yeniden yapılandırılmıştır. 

A.1) Kapsam 

a) Maliye Bakanlığınca tahsil edilen; 

-31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe 
kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, ceza, gecikme faizi ve zammı (2017 KV, GV ne 
mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ile 2016 yılına ait gelir vergisi 2. Taksidi hariç) 

-2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve buna bağlı ceza 
faiz, zamlar (MTV 2. Taksiti hariç) 

- Kanunun 1. Maddesinin a/2,3 maddelerinde ayrıntısı yer alan Askerlik, Seçim, Nüfus, Trafik, 
Karayolu Taşıma, Otoyollar Ve Köprülerden İhlalli Geçiş İdari Para Cezaları İle Radyo Ve Televizyon 
Üst Kurulu Tarafından Verilmiş Olan İdari Para Cezaları  

b)Gümrük İdaresince takip edilen; 

- 31.03.2017 tarihinden önce doğan gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, 
ve zamları, 

c) SGK tarafından takip ve tahsil edilen; 

http://www.muhasebetr.com/guncelmevzuat/mevzuat_oku.php?mevzuat_id=3611
http://www.muhasebetr.com/guncelmevzuat/mevzuat_oku.php?mevzuat_id=3611
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-2017 Mart ve önceki dönemlere ait sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik 
sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, topluluk sigortası primi, isteğe bağlı emeklilik primi, 
bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı alacakları, 

-2017 Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin İdari Para Cezaları, 

d) İl Özel İdareleri tarafından 6183 sayılı kanun kapsamında tahsil edilen; 

-Vadesi 31.3.2017 tarihinden önce olan asli ve feri alacaklar (Özel İdare payı hariç) 

e) Belediyelerin; 

-Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergileri Ve Diğer Vergiler 

-Vergi Cezaları ile İdari Para Cezaları, Gecikme Faizleri ve Gecikme Zamları 

-Ücret Alacakları, Su Bedeli Alacakları, Atık Su ve Katı Atık Alacakları İle Bunlara Bağlı Fer'i 
Alacaklar ve kanunun 1. Maddesinde yazılı diğer alacaklar girmektedir. 

A.2)Yapılandırma; 

Vergi asılları tamamen alınmakta, ancak vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinmekte, fer’i 
alacağın ( gecikme faizi ve gecikme zammı ) yerini Yİ-ÜFE almaktadır. 

Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş; usulsüzlük, özel usulsüzlük, iştirak nedeniyle 
kesilmiş vergi cezası varsa bu cezalarının %50’si silinmektedir. Bu tutara gecikme zammı yerine, 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar eklenerek yapılandırmaya konu 
edilmektedir. 

A.3) Başvuru ve Taksit seçeneği; 

Başvuru 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili idareye başvurmaları gerekecektir. 

Maliye, Gümrük, İl Özel İdaresi, Belediye idarelerine ödenecek ilk tasit 31.07.2017, SGK 
alacaklarına ise ilk taksit 31.08.2017 tarihi olup taksitli olarak ödeme seçilmesi halinde ikişer ayda bir 
ödeme yapılacaktır. 

Taksitli ödeme seçilmesi halinde aşağıdaki katsayılar ile çarpılacaktır. 

TAKSİT SAYISI KATSAYI 

Altı eşit taksit  1,045 
Dokuz eşit taksit  1,083 
On iki eşit taksit  1,105 
On sekiz eşit taksit  1,150 

 Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin ödenmesi ve her yıl en fazla iki taksitin 
aksatılmaması gerekecektir. 
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Bununla birlikte yapılandırılan vergilerle ilgili cari dönem borçlarının da ödenmiş olması 
gerekecektir. 

B) Diğer Bazı Kamu Kurumlarına Olan Borçlarla ilgili Yapılandırma; 

7020 sayılı Kanunun 4. Maddesi ile de; 

- Orman Genel Müdürlüğüne Orman Köylüleri İle Bu Köylülerce Kurulan Tarımsal Kalkınma 
Kooperatiflerine Kullandırılan Kredi 

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Ve Bunların 
Ortaklarına Kullandırılan Krediler 

-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Organize Sanayi Bölgeleri Ve Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatiflerine Kullandırılan Krediler İle Kanuni Takipte Olan Krediler 

-Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu TRT Kurumu Gelirleri Kanunu kapsamına giren bandrol 
ücretleri, elektrik enerjisi payları, gecikme faizleri ve idari para cezaları 

-Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan 
aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini 
geliştirme ve destekleme fonu borçları 

-Avukatlık Kanunu Hükümlerine Kapsamında Avukatların ve stajyer avukatların baro 
kesenekleri ile staj kredisi borçları 

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve BorsalarÜyelerin oda ve borsalara olan aidat, 
navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğine olan aidat borçları 

-Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Kapsamında Meslek 
mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçları da yapılandırma 
kapsamına alınmıştır. 

C) Bazı Yerlede Mücbir Sebebin Sonlandırılması: 

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilmiş ve süresi 2 yılı geçmiş yerlerde bu 
kanunun yayımladığı ayın son gününde (31 Mayıs 2017) sona ereceği belirtilmiştir. 

Mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimler bu kanunun yayınlandığı ayı 
takip eden 3. Ayın sonuna kadar (31.08.2017) verilmesi ve tahakkuk eden 2018 yılının Ocak ayından 
başlamak üzere 2 şer aylık dönemlerde 18 taksitte ödenebilecektir. Taksitle ödenmesinde herhangi 
bir faiz ve katsayı da uygulanmayacaktır. 

D) Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tecil Uygulamasında kolaylıklar 
tanınmıştır.  
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6183 sayılı kanunun 48. Maddesinden sonra gelmek üzere 48/A maddesi eklenmiş ve  tecil 
uygulamasında vergiye uyumlu mükelleflere ayrıcalıklar tanınmıştır. 

Uyumlu mükellef,  

Başvuru tarihi itibarıyla 3 yıllık GV veya KV mükellefi olması, Geriye dönük 3 yıllık 
beyannamelerin süresinde verilmiş veya pişmanlık ile tamamlanmış olması,  bu madde kapsamına 
giren ve başvuru itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun iyi niyet sahibi olmasına rağmen 
ödenmemiş olması olarak belirtilmiştir. 

 Bu mükelleflere 500 Bin TL yi geçmeyen borçları için teminat istenmeyeceği, geçen tutarın ise 
%25 kadar teminat isteneceği belirtilmiştir. Tecil 36 aya kadar yapılabilecektir. 

E) Muhtasar Beyanname ile SGK bildirgesinin birleşik verilmesi gereken 
durumlarda SGK mevzuatına göre ceza kesilmesi 

Vergi Usul Kanunu mük. 355 maddesine eklenen fıkra ile muhtasar beyanname ile ilgili olarak 
özel usulsüzlük ve genel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiren fiil aynı zamanda 5510 sayılı kanuna 
göre de idari para cezası kesilmesi gerektirir ise aynı fiilden dolayı özel ve genel usulsüzlük 
kesilmemesi gerekecektir. 

E) 1997 model ve daha eski araçların hurdaya ayrılması 

7020 sayılı kanuna eklenen geçici 1. Madde ile 1997 ve daha eski olan motorlu taşıtların 
31.12.2018 tarihine kadar ilgili mevzuat gereği kayıtlarının silinmesi ve hurdaya çıkartılması 
durumunda 31.12.2018 ne kadar tarihine kadar tahakkuk eden motorlu taşıt vergisi, gecikme zammı 
ve faizi, vergi cezaları ve 31.12.2016 tarihine kadar plakaya kesilen idari para cezaları terkin 
edilecektir. 

Ödenmiş olanların iadesi mümkün değildir. 

2005 model ve daha eski model olan ancak yasanın yürürlüğünden önce araç vasfını kaybetmiş 
olan taşıtlar bu durumu tevsik etmeleri durumunda MTV nin ¼ nü 31.12.2018 tarihine kadar 
ödemeleri durumunda kalan kısımdan ve gecikme zammı, faizi ve plakaya kesilen cezalar 
aranmayacaktır. 

KDV mükellefleri tarafından hurdaya çıkartılan ve hurda olarak teslim edilen araçlarla ilgili 
olarak KDV Kanunun 30. Maddesinin (a) bendi uygulanmayacaktır. (Daha evvel indirim konusu 
yapılan KDV ilave edilecek KDV olarak indirim hesaplarından çıkartılmayacaktır.) 

         Saygılarımızla. 
 
 
 

Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
 


