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KONU: AMME ALACAKLARININ TAHSİLİNDE TORBA YASA İLE YAPILAN
DÜZENLEMELER
“İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11 Eylül 2014 tarih ve
29116 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun 73’ üncü maddesi ile yapılan düzenleme gereğince,
a- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
1) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu
tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti
hariç),
2) 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi
ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı için
tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),
3) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına
bağlı olmayan vergi cezalarından,
b-) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme
Alacaklarının Takip ve Tahsili Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen; adli ve idari
para cezaları ile değişik adlar altında tahakkuk eden fonlar, paylardan (bunlar için Kanun
hükmüne bakılmalıdır)
kesinleşmiş olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş
olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının
tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme
alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret
olması hâlinde ferî alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla
alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme
alacaklarının tahsilinden vazgeçilir. Hükmüne yer verilmiştir.
Yapılan düzenleme ile vergi borçları için gecikme faizi ve gecikme zamlarının yerine YIÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme
süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi
cezalarının %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla
cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.
İhtilaflı borçlar içinde bu Kanun hükümlerinden faydalanmak mümkündür.

Kanundan faydalanarak ödeme yapmak isteyen mükelleflerin, taksit ödeme süresince
yıllık gelir, kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer
vergisi ve özel tüketim vergisi adı altında tahakkuk eden vergilerinden ikiden fazla
vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin
kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.
Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) On iki eşit taksit için (1,10),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık
dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden
yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun
ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması
hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
Kanunun uygulamasında tereddüt edilen hususlarla ilgili Maliye Bakanlığınca
yayımlanacak
tebliğlerle
gerekli
açıklamanın
yapılacağı
malumdur.
Tebliğ
yayımlandığında sirkülerlerimizle gerekli duyuru yapılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

2/2

