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VERGİ VE SGK BORÇLARINA
YENİ YAPİLANDİRMA GELİYOR
LDU. VATANDAŞIN BAŞTA VERGİ
GEÇEN HAFTA MECLİS’E YENİ BİR YASA TASARISI SUNU
YENİDEN YAPILANDIRILMASINI
VE SGK OLMAK ÜZERE KAMUYA OLAN BORÇLARININ
ŞU HALİYLE ÇIKARSA
İÇERİYOR. ÖNÜMÜZDEKİ AY YASALAŞMASI BEKLENİYOR.
UNA KADAR BAŞVURABİLECEKLER
YARARLANMAK İSTEYEN MÜKELLEFLER HAZİRAN SON
EBİLECEKLER.
VE BORÇLARINI EN ÇOK 18 TAKSİTLE (36 AYDA> ÖDEY
Bazı borçların yeniden yapılandırıl
masını içeren yeni bir yasa tasaıısı 16
Nisan’da Me<iis Başkanlığı’na sunul
du. Daha geçen yı1 ağustos ayında çı
karılan yasa (6736 saıIı) kapsamında
taksit süreleri hitmeden yeni bir
borç yapılandırnıası” daha... Ancak
kapsamı 6736 sayılı yasaya göre ol
dukça dar. Sadece kesinleşmiş borç
ların yapılandırılmasını içerivı )r.

VERGİ BORÇLARI
Yasanın kapsamı açısından 31
Mart tarihi önemli. Bu tarihten önce
ki dönemlere ilişkin vergi borçları
kapsama giriyor. Bunun yanıntla yi
ne aynı tarihe kadar verilmesi gere
ken beyannamelere ilişkin vergi
borçları da yapılandırılahilecek. Vergiye bağlı olarak kesilen cezalar (ver
gi ziyat cezası gibi) ve vergi aslına
bağlı olınayan cezalar (usulsüzlük,
özel usulsüzlük gibi) ile gecikme fai
zi ve gecikme zammı gibi borçlar da
kapsama giriyor.
Örneğin Şubat 2017 ve önceki
dönemlere ilişkin aylık KDV, muhta
sar, (YW, damga vergisi beyanname
leri, 2016 ve daha önceki dönemlere
ilişkin gelir ve kurumlar vergisi be
yannameleri üzerinden tahakkuk
eden ve kanunun yayım tarihi itiba
rıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş
ya da ödeme süresi henüz gelmemiş
Il
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olan vergiler bu yasa kapsamında ya
pı land ın labilecek.
Ancak 2017 motorlu taşıtlar ver
gisinin ikinci taksiti ile 2016 yılına iliş
kin gelir vergisinin ikinci taksiti yapı
landırma kapsamına girmiyor.
DİĞER BORÇLAR
• Gümrük Kanunu kapsamında
olup, 6183 sayılı Kanun hükümlerine
göre takip edilen gümrük vergileri,
idari para cc7alan, faizler, gecikme fa
izleri, gecikme zamları,
• Sosyal güvenlik primi, emekli
lik keseneği, işsizlik sigortası primi,
SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile
bunlara bağlı gecikme cezası ve ge

gibi borçlar yeniden yapdandın
lacak. Sosyal güvenlik horçlarında
2017 Man ayı ve önceki aylam ilişkin
borçlar kapsama giriyor. Diğer borç
lar açısından 31 Mart 2017 tarihinden
önceki döneme ilişkin olup kanunun
yarım tarihi itibarıyla vadesi geldiği
halde klenmemiş ya da ödeme sü
resi henüz gelmemiş borçlar dikkate
alın ıy r.
Bir de t-asandaki yapılandırma uy
gulamasının, daha önce çıkarılan
benzer yasalar (6111, 6552 ve 6736
sayılı) kapsamında tahakkuk eden
tutarlar ve taksit ödemeleri için ge
çerli olmadığını (la belirtmek isteriz.

FAİZIN BİR KISMI SİLİNİYOR
Yapılandırmada, vergi aslında
gi bir indirim yapılması söz
herhan
nunlan (milletvekili, mahalli idareler,
değil. Yani yapılandırma ta
konusu
muhtarlık, Anayasa değişikliğine iliş
mükellefler kanunun yayım
eden
lep
kin halkoylamaları) Kırayollan Kanu
la vadesi geldiği halde
itibany
tarihi
nu, Nüfus Hizmetleri Kanunu gibi ka
vergilerin tamamını
olan
emiş
ödenm
nunlar kapsamında kesilen idari para
rda ödemek zorundalar.
halüka
her
cezaları.
Gecikme faizi ve gecikme zammı
• Belediyelerin idari para cezala
borçlar ise silinivor. Bunun yeri
gibi
rı ile su, atık su, katı atık ücreti borç
aslı üzerinden kanunun ya
vergi
ne
ları, büyükşehir belediyelerinin katı
yımlandığı tarihe kadar yurtiçi üreti
atık ücreti borçları ile büyükşehir be
ci fiyat endeksi çd-CFE) aylık deği
ledivelerine bağlı su ve kanalizasyon
şim oranları esas alınarak hesaplana
idarelerinin su ve atık su bedeli borç
tutarın anapara ile birlikte öden
ları ile bu borçlam bağlı faiz, gecikme 1 cak
mesi gerekiyor. Yasa kapsamında
faizi, gecikme zammı gibi feri borç
varsa vergi aslına bağlı olarak kesil
lar,

cikme zamları,
• Askerlik Kanunu, Seçim Ka
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