SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Atatürk Cad. Mayıs İş Mrk. Ekim Apt. No:174/1 Pasaport-İzmir
Hürriyet Bulvarı Musullugil İşhanı No:5/1 Kat:6 D:601-602-603 Çankaya-İzmir
Tel: (232) 483 99 67 Faks: (232) 445 13 05
e-mail:info@pkfizmir.com web: http://www.pkfizmir.com

İZMİR
28.07.2016
Sayı : YMM.03.2016-33
Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi

Muhasebe Müdürlüğüne,

Bilindiği üzere Hükümet 22.07.2016 tarih ve 154 nolu sayı numarası ile TBMM.
Başkanlığına “ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” teklifi sunulmuştur.
Kanun teklifi ile aşağıdaki konularda düzenlemeler yapılmıştır.
1)
- Maliye Bakanlığına
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
- Belediyelere
- Sosyal Güvenlik Kurumuna
olan KESİNLEŞMİŞ borçların yeniden yapılandırılıp taksitle ödeme imkanı getirilmiştir.
Yapılandırılmaya Konu Borçlar
-Vergi
-Vergi cezası
-Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ilişkin katkı payı
-Gümrük vergisi
-İdari para cezası
-Sigorta primi
-Sosyal güvenlik destek primi
-Topluluk sigortası primi
-İşsizlik sigortası primi
-Emekli keseceği ve kurumu karşılığı
-Yukarıdaki alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme faizi, gecikme zammı,
cezai faiz, gecikme cezası gibi ferri borçlar.
Yapılandırmaya konu borçlar esas itibariyle 30.06.2016 tarihi dikkate alarak, bu
tarihten önceki borçlar olarak belirlenmiştir.
2) Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan borçların, belirli kısımlarının silinerek
anlaşma yoluyla devlete ödenebilmesi imkanı getirilmiştir.
3) İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerde ise, borçların bir kısmının tahsilinden
vazgeçilerek, kalanın devlete ödenebilmesi imkanı getirilmiştir.
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4)
a) 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yıllarına ilişkin olarak Gelir ve kurumlar Vergisi
mükellefinin kanunda belirtilen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi
matrahlarını arttırdıkları takdirde; kendileri hakkında artırımda bulunan yıllar için
vergi incelemesi yapılamayacağı, dolayısıyla bu yıllar için gelir vergisi veya
kurumlar vergisi tarhiyatı yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
b) Matrah artırımı bir oran dahilinde olmakla beraber, ilgili yıllarda zarar ve / veya
indirimler nedeniyle matrah oluşmuyorsa kanunda belirtilen asgari rakamlar
dahilinde olacaktır.
c) Matrah artırımında bulunulur ve artırımda bulunulan yılda mali zarar var ise bu
mali zararın % 50’si 2016 ve izleyen yılların karından mahsup edilemez.
d) Mükelleflere gelir vergisi tevkifatı ve kurumlar vergisi tevkifatı matrahlarını da
arttırma imkanı getirilmiş, artırım da bulunan mükelleflerin gelir vergisi tevkifatı ve
kurumlar vergisi tevkifatı yönünde incelenme ve sonunda tarhiyata muhatap durumu
ortadan kaldırılmıştır.
e) KDV mükelleflerinin vergi artırımında bulunmaları halinde artırımda
bulundukları dönemler itibariyle KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyata
muhatap tutulmama imkanı sağlanmıştır.
5)
a) İşletmelerde mevcut olmasına rağmen kayıtlara yansıtılmamış
emtia, makine teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikali sağlanmıştır.
b) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmaya mevcut olmayan malların fatura
düzenlemek suretiyle işletmeden çıkarılmalarının önü açılmıştır.
c) 31/12/2015 tarihi itibariyle bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde
bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile
ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını, kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerini beyan etmek
sureti ile kayıtlarını düzeltebilmelerini imkan sağlamaktadır. Bu kapsamda beyan
edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplanarak beyanname verme süresi
içinde ödenmesi ön görülmektedir.
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6)
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçları ile her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının, Türkiye’ye getirilmek sureti ile milli
ekonomiye kazandırılması ve bu varlıkların Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin
maddedeki hükümler çerçevesinde bu varlıklarına serbestçe tasarruf edebilmelerine imkan
sağlanmaktadır.

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