• Kanun hükümlerinden yararlanabilmek için ilk iki
taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi şarttır.
• Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
• Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az
taksitte ödeme yapılması mümkün olup bu durumda
ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.
Örnek: Mükellef, 2016 takvim yılında istisna tutarının
üzerinde konut kira geliri elde etmiş ancak, bu kira
gelirinden dolayı vermesi gereken yıllık gelir vergisi
beyannamesini zamanında vermemiştir.
Mükellef, 7143 sayılı Kanundan yararlanmak istemesi
halinde gelir vergisi beyannamesini pişmanlıkla
verebilir ve Kanunun getirdiği avantajlardan cezasız
ve zamsız olarak, sadece vergi ve Yİ-ÜFE oranı esas
alınarak hesaplanan tutarı ödeyerek yararlanabilir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye Vergi ve Diğer Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin
7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğinden ulaşmanız
mümkündür.  

Erken başvurun
fırsatı kaçırmayın
Peşin ödemede
daha fazla indirim

BEYAN EDİLMEMİŞ GELİR VE KAZANÇLARIN
PİŞMANLIKLA BEYANI
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin 7143 Sayılı Kanun ile beyan edilmemiş veya eksik
beyan edilmiş gelirler, kazançlar ve vergiye tabi diğer
olaylar için pişmanlıkla cezasız ve düşük faizli beyana
ilişkin avantajlar getirilmiştir.

HANGİ GELİR VE KAZANÇLAR İÇİN PİŞMANLIKLA
BEYANNAME VERİLEBİLİR?
31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki
dönemlerde elde edilmiş gelir ve kazançlarla ya da
vergiye tabi diğer olaylar için beyanname vermemiş
olanların veya eksik beyanda bulunanların (tapu harcı,
ticari ve zirai kazanç, serbest meslek kazancı, kira
geliri, değer artışı kazancı vb.) bu Kanun kapsamında
pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanda
bulunmaları mümkündür.
Bu durumda beyan edilen;
• Vergilerin tamamının,
• Pişmanlık zammı yerine Yİ-ÜFE* tutarının
ödenmesi durumunda;
Vergi cezalarının ve pişmanlık zammının tahsilinden
vazgeçilecektir.
PİŞMANLIK BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL
YAPILACAKTIR?
Kanun
kapsamında
pişmanlık
hükümlerinden
yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Temmuz 2018
tarihine (bu tarih dâhil) kadar dilekçe ile birlikte vergi
beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairesine,
beyannamelerini
elektronik
ortamda
vermesi
gerekenlerin ise aynı tarihe kadar elektronik ortamda
vermeleri gerekmektedir.
*Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi

ÖDEMELER HANGİ SÜREDE VE NASIL YAPILABİLİR?
Pişmanlık talebiyle yapılandırılan borçlar, borçlunun
tercihine göre taksitler halinde veya sağlanan önemli
avantajlardan yararlanmak suretiyle peşin olarak
ödenebilecektir.
Peşin Ödeme
Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının
ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi
halinde;
• Yİ-ÜFE tutarının %90’nından vazgeçilecektir.
• Yapılandırma ile borçlara herhangi bir katsayı veya
faiz uygulanmadığından taksitli ödemeye göre
avantajlı bir ödeme imkânı sağlanmaktadır.
• Ödemelerin 1 Ekim 2018 (30/9/2018 tarihi Pazar
gününe rastladığından) tarihi mesai saati bitimine
kadar yapılması gerekmektedir.
İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödeme
Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan
alacağa ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam olarak
ödenmiş olması şartıyla kalan taksitlerin tamamının ikinci
taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2018) ödenmesi
halinde;
• Bu tutarlara katsayı uygulanmayacaktır.
• Yİ-ÜFE tutarının %50’sinden vazgeçilecektir.
Taksitle ödeme
Yapılandırılan tutar seçilen taksit sayısına (6, 9, 12 veya
18 taksit) bağlı olarak belirlenen katsayı oranlarında
artırılarak; ilk taksit 1 Ekim 2018 tarihine kadar, kalan
taksitler de ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.
KATSAYI ORANLARI
6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde

1,045

9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde

1,083

12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde

1,105

18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde

1,150

