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2010 /2011 VERGİ AFFI
Kesinleşmiş alacaklarda yeniden yapılandırma
15 Kasım'da açıklanan yeniden yapılandırma
taslağı vergi, prim, trafik cezası ve öğrenim
kredisine kadar birçok kalemde kamu
alacaklarına ödeme kolaylığı getiriyor. Vergilerin
durumuna göre cezaların miktarlarında silinme de
olabiliyor
TBMM'ye sunulan, 'Bazı Alacakların Yeniden

Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı' ile ilgili
yazımızın bu bölümünde kesinleşmiş alacaklar
için öngörülen düzenlemelere değineceğiz.
BORÇTAKİ FAİZ VE GECİKME ZAMLARI

SİLİNECEK
Maliye Bakanlığına, Gümrük Müsteşarlığına, İl
Özel İdarelerine ve Belediyelere bağlı tahsil
dairelerince takip edilen amme alacaklarından
kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih
dahil); Kesinleşmiş vergi borçlarının yapılandırma
kapsamına girmesi için öncelikle, vadesi geldiği
halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi
henüz geçmemiş bulunan vergilerin ve gümrük
vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamının
ödenmesi gerekiyor. Vergi borçlarına bağlı faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme
alacakları ise silinecek.
ENFLASYONA GÖRE FARK GELİYOR
Silinecek bu fer'i nitelikteki alacak yerine;
kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın,
Alacağın sadece fer'i alacaktan oluşması halinde
fer'i alacak yerine TEFE/ÜFE aylık değişim
oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, iki
ayda bir olmak üzere en fazla 18 eşit taksitte
ödenmesi gerekiyor. Vergi asılları için sağlanan
bu imkan ihtirazi kayıtla verilen beyannameler
üzerinden tahakkuk etmiş vergiler için de söz
konusu.
Ayrıca, 31.7.2010 tarihine kadar (bu tarih dahil)
dahilde işleme rejimi kapsamında gümrük
yükümlüğü doğan ancak Kanunda öngörülen
başvuru süresi sonuna kadar ihracat taahhüt
hesabı müeyyideli kapatılan dahilde işleme izin
belgesi/dahilde işleme izni kapsamına giren

takibe konu kamu alacakları da bu kapsamda
değerlendirilecek.
Belirtilen şekilde yapılandırmadan
yararlananların, vergi aslına bağlı olarak kesilen
vergi cezaları ile bu cezalar üzerinden
hesaplanan fer'i nitelikteki faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı tamamen silinecek.
USULSÜZLÜ CEZASINA YARI YARIYA
ÖDEME
Asla bağlı olmayan vergi cezalarında ise (örneğin
usulsüzlük cezaları) yarı yarıya tahsilat
öngörülüyor. Tasarıya göre; vadesi geldiği halde
ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı
olmaksızın kesilmiş olan vergi cezaları ile iştirak,
teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilmiş olan
vergi cezalarının ve Gümrük Kanunu ve ilgili
diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü
nedeniyle gümrük vergisi asıllarına bağlı
olmaksızın kesilmiş olan idari para cezalarının;
yüzde 50'si ve bunlara bağlı gecikme zammı
silinecek. Kalan yüzde 50'ye gecikme zammı
yerine, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar
TEFE/ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak
hesaplanacak tutarın, Alacağın sadece gecikme
zammından ibaret olması halinde gecikme
zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranlan
esas alınarak hesaplanacak tutarın, iki ayda bir
olmak üzere en fazla 18 eşit taksitte ödenmesi
gerekiyor.
2010 YILI GEÇİCİ VERGİLERİ
KANUNUN kapsadığı dönemlere ilişkin olarak
2010'da tahakkuk eden ve kanunun yayımlandığı
tarihe kadar ödenmemiş geçici vergiler de
yapılandırma kapsamında. Bu kapsamdaki geçici
vergilerde gecikme faizi ve gecikme zamları
yerine, kanunun yayımlandığı tarihe kadar
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutar eklenecek. Bu yapıldığında
ve kanuna uygun olarak ödendiğinde
yapılandırmadan
yararlanılabiliyor.

DİĞER CEZALARDAKİ DURUM
Kesilen idari para cezalarında da yarı yarıya bir
indirim söz konusu. Yoklama kaçaklarına verilen
para cezaları, seçimlerde ve referandumda oy
kullanmayanlara verilen cezalar, trafik cezaları,
yerleşim yeri değişikliğini bildirmeyenlere kesilmiş
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olan idari para cezalarının; yüzde 50'si ve
bunlara bağlı gecikme zammı silinecek. Kalan
yüzde 50'ye gecikme zammı yerine, Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık
değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak
tutarın; alacağın sadece gecikme zammından
ibaret olması halinde gecikme zammı yerine
TEFE/ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak
hesaplanacak tutarın Kanunda belirtilen süre ve
şekilde tamamen ödenmesi gerekiyor. 5736 sayılı
Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile
Tahsili Hakkında Kanun gereğince ödenmesi
gerektiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarihe
kadar ödenmemiş olan tutarların TEFE/ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak ödenmesi halinde
5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan faiz
alacaklarının tamamının tahsilinden
vazgeçilecek.
Taşıtlarda 'borcu yoktur belgesi' aranmayacak
MOTORLU Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 13.
maddesinin (d) fıkrasına göre;
'Taşıtlarla ilgili fenni muayene komisyonları, fenni
muayene yapma yetkisi verilen gerçek ve tüzel
kişiler ile Ulaştırma Bakanlığı sivil havacılık genel
müdürlüğü taşıtların fenni muayenelerini
yapmadan, uçuşa elverişli belgelerini vermeden
önce, verginin ödenip ödenmediğini araştırmak
zorundadırlar.
Vergisi ödenmemiş veya 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
48. madde hükmüne göre taksitlendirilmemiş
taşıtlara ait fenni muayene yapılamaz, uçuşa
elverişli belgesi verilemez.'
Bu hüküm, yapılandırma kapsamında olan
taşıtlar için esnetilmiş durumda.
Tasarıya göre;
Yenide yapılandırma kapsamında ödenecek olan
motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı
gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE
aylık değişim oranlan esas alınarak
hesaplanacak tutarın ait olduğu taşıt için,
yapılandırma borç taksitlerinin düzenli ödenmesi
koşuluyla Kanunda belirtilen ödeme süresi
sonuna kadar 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi
Kanununun 13. maddesinin (d) fıkrası hükmü
uygulanmayacak.
'Borcu yoktur' belgesi sadece yapılandırmadan
yararlanan taşıtlar için aranmayacak. Muayene
istasyonlarının bu konuda hataya düşmelerini

önlemek için kapsamdaki taşıt sahiplerine vergi
dairesi tarafından resmi bir belge verilmesinin
yerinde olacağını düşünüyoruz.
DAVA AÇMAMA ŞARTI BULUNUYOR
KESİNLEŞMİŞ borçlar için yapılandırmadan
yararlanmak isteyenlerin tasarıda belirtilen
şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış
davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları gerekiyor.
Hemen belirtelim, açıkladığımız hususlar
'kesinleşmiş' nitelikteki alacaklar için geçerli.
Dolayısıyla bu tür alacaklar için ilgililer, 'takip'
işlemleri hakkında dava açma olanağına sahipler.
Yani, burada sözü edilen dava açmama
koşulundan, takip işlemlerinin dava konusu
edilmemesi, edilmiş ise vazgeçilmesi anlaşılmalı.
BELEDİYE ALACAKLARI
2464 SAYILI Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97.
maddesine göre tahsili gereken ücretler ile su
bedellerinden vadesi 31 Temmuz'dan önce
olduğu halde Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla ödenmemiş olan;
Borcun ödenmemiş kısmının tamamı ile Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık
değişimleri esas alınarak hesaplanacak tutarın,
Ödenmemiş borcun fer'i nitelikte olması halinde
TEFE/ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak
hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve
şekilde ödenmesi halinde; cezai faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme
alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.
Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon
idarelerinin vadesi 31 Temmuz'dan önce olduğu
halde Kanunun yayımlandığı tarihte ödenmemiş
olan su ve atık su bedeli alacak asıllarının
tamamı ile TEFE/ÜFE aylık değişimleri esas
alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde;
Bunlara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer'ilerin (sözleşmelerdeki her türlü
ceza ve zamlar dahil) tahsilinden vazgeçiliyor.
***
Hükümetin geçtiğimiz günlerde TBMM'ye
gönderdiği ve içinde yeniden yapılandırmayı
barındıran 'Torba Tasarı' kesinleşmemiş kamu
alacakları hakkında da düzenlemeler içeriyor.
Alacakların niteliğine göre mükelleflerin cezaları
silinebilirken, alacakların aslında da indirime
gidilebiliyor
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Kanunun yayınlandığı tarihte 'dava açma süresi
geçmemiş' olan,İlk derece mahkemesinde 'dava
açılmış' olup davası henüz sonuçlanmayan;
İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış vergi
tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin
tahakkuklar için, vergi asıllarının yarısına
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutar eklenecek. Bu şekilde
hesaplanan tutarın belirtilen süre ve şekilde
ödenmesi halinde, vergi aslının diğer yarısı, buna
bağlı olarak hesaplanan faiz, gecikme faizi ve
gecikme zammı ile vergi aslına bağlı olarak
kesilen para cezaları silinecek.

Örnek 1- Mükellefe 2008 yılına ilişkin
olarak yapılan inceleme sonucuna göre 15.000
TL ikmalen gelir vergisi tarhiyatı yapılmış ve
15.000 TL de vergi ziyaı cezası kesilmiş ve buna
ilişkin ihbarname tebliğ edilmiştir. Başvuru
tarihinde dava açma süresi geçmemiş olduğunu
veya açılmış olan davanın ilk derece
mahkemesinde karara bağlanmamış olduğunu
varsayalım. Bu durumda, mükellefe kesilen
15.000 TL tutarındaki vergi ziyaı cezasının
tamamı silinecek. İkmalen tarh edilen 15.000 TL
tutarındaki gelir vergisinin ise yarısı silinecek,
diğer yarısı olan 7.500 TL ve bunun üzerinden
vadesine göre ÜFE'ye göre hesaplanacak tutar
ödenecek.Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
'uzlaşma' hükümlerinden yararlanılmak üzere
başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş
veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma
sağlanamamış ancak, dava açma süresi
geçmemiş alacaklar da bu kapsamda yer alıyor.
VERGİ MAHKEMESİNDE KARARA
BAĞLANANLAR
Kesinleşmemiş olmakla birlikte yargılaması
devam eden alacaklarda yapılandırma, yargı
organlarınca verilen son kararın niteliğine göre
değişkenlik taşıyor. Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla bölge idare mahkemeleri veya Danıştay
nezdinde ilgisine göre itiraz veya temyiz süreleri
geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna
başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi
geçmemiş veya karar düzeltme yoluna
başvurulmuş olan ikmalen, re'sen veya idarece
yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine
ilişkin tahakkuklarda, bu maddeye göre ödenecek
alacak asıllarının tespitinde, bu Kanunun

yayımlandığı tarih itibarıyla tarhiyatın/tahakkukun
bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınacak.
İdare Lehine Karar Verilmesi Halinde
Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en
son kararın idare lehine olması halinde, verginin
(gümrük vergileri de kapsamda) tamamı ve
bunun üzerinden TEFE/ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın
ödenmesi halinde;
Vergi aslı üzerinden hesaplanmış olan faiz,
gecikme faizi ve gecikme zammının ve vergi
aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı
silinecek.

Örnek 2- Örnek 1'de yer alan işlemin
dava konusu edildiğini ve vergi mahkemesi
kararının mükellefin aleyhine olduğunu ve
mükellefin kararı temyiz ettiğini varsayalım. Bu
durumda, yapılandırmadan yararlanmak isteyen
mükellef; 15.000 TL vergi aslı ve bu miktar
üzerinden ÜFE'ye göre hesaplanacak olan tutarı
ödeyecektir. Vergi aslı üzerinden hesaplanan
gecikme faizi ve 15.000 TL tutarındaki vergi ziyaı
cezası ise silinecektir.
Mükellef Lehine Karar Verilmesi Halinde
Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en
son kararın mükellef lehine olması halinde,
verginin (gümrük vergileri de kapsamda) yüzde
20'si ve bu miktar üzerinden TEFE/ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın ödenmesi halinde;
l VERGİ aslının yüzde 80'i silinecek l VERGİ aslı
üzerinden hesaplanmış olan faiz, gecikme faizi
ve gecikme zammının tamamı silinecek. l VERGİ
aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı
silinecek.
Örnek 2- Örnek 1'de yer alan işlemin dava
konusu edildiğini ve vergi mahkemesinde
mükellef lehine karar verildiğini, idarenin kararı
temyiz ettiğini varsayalım.
Bu durumda, yapılandırmadan yararlanmak
isteyen mükellef; 3.000 TL vergi aslı ve bu miktar
üzerinden ÜFE'ye göre hesaplanacak olan tutarı
ödeyecek. Vergi aslının 12.000 TL'si, vergi aslı
üzerinden hesaplanan gecikme faizi ve 15.000
TL tutarındaki vergi ziyaı cezası ise silinecek.

ÜST DERECE KARARLARINDAKİ DURUM
Yukarıda; dava açma süresi geçmemiş olanlar,
vergi mahkemesinin karara bağladığı ya da
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bağlamadığıı durumlara ilişkin düzenlemeler
hakkında bilgi verildi.
Tasarıda üst derece mahkemelerinin karar
vermesi haline yönelik hükümler de bulunuyor.
Üst derece mahkemesinin vergi mahkemesinin
kararını onaması halinde, karar düzeltme
başvuru süresi geçmemişse, kararın niteliğine
göre, yukarıdaki açıklamalar geçerli. Üst derece
mahkemesinin verdiği karar, vergi mahkemesinin
kararını 'bozma' yönünde olabileceği gibi, kısmen
onama 'kısmen bozma' yönünde de olabilir.
Bozma Kararı Verilmesi
Tasarının 3. maddesine göre; verilen en son
kararın bozma kararı olması durumunda; dava
açma süresi geçmemiş veya dava açılmış
olmakla birlikte vergi mahkemesince karar
verilmemiş uyuşmazlıklara ilişkin esaslar
uygulanacak (Örnek 1'de anlatılan durum). Yani, bu
durumda yapılandırmadan yararlanmak isteyen
mükellef; Vergi asıllarının yarısını ve Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE değişimi
esas alınarak hesaplanacak tutarı ödeyecek.
Vergi aslının diğer yarısı,
Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı ve vergi
aslına bağlı olarak kesilen para cezaları silinecek.
Kısmen Bozma Kararı Verilmesi
Verilen en son kararın kısmen bozma kararı
olması durumunda iki farklı sisteme göre
uygulama yapılacak.
Onanan kısım için
Verginin tamamı ve bunun üzerinden TEFE/ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde; Vergi
aslı üzerinden hesaplanmış olan faiz, gecikme
faizi ve gecikme zammının tamamı silinecek,
Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların
tamamı silinecek.
Bozulan kısım için
Vergi asıllarının yarısını ve Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarı ödeyecek. Vergi aslının diğer yarısı,
Buna bağlı olarak hesaplanan faiz, gecikme faizi
ve gecikme zammı ve Vergi aslına bağlı olarak
kesilen para cezaları silinecek.
SADECE CEZALARIN DAVA KONUSU
EDİLMİŞ OLMASI HALİ
Asla Bağlı Olan Cezalar
Tasarı ile vergi asıllarını dava konusu etmeyip
sadece vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaları

dava konusu eden mükellefler için bu cezalardan
tamamen kurtulma imkanı sağlanıyor.
Eğer mükellef vergi aslını dava konusu etmeyip
sadece vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaları
dava konusu etmişse, vergi aslını Kanunun
yayınlanma tarihinden önce ödemişse veya
Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödemek için
başvurursa dava konusu edilen asla bağlı
cezaların tamamının ve cezaya bağlı gecikme
zammının tahsilinden vazgeçilecek. Bu olanak
gümrük vergileri için de söz konusu.
“Pişmanlıkla” verilen beyannamelerde “ödeme
yönünden” şartların ihlal edildiği
beyannamelerden, Kanunun yayınlandığı tarih
itibarıyla dava açma süresi geçmemiş olanlar da
bu kapsamda yer alıyor.
Asla Bağlı Olmayan Cezalar
Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi ve gümrük
cezalarında ise yapılandırma, bulunduğu
aşamaya göre farklı olarak uygulanacak. Buna
göre;
Dava açma süresi geçmemiş olanlarla dava
açılmış olmakla birlikte ilk derece mahkemesince
karara bağlanmamış olanlarda cezanın yüzde
25'inin ödenmesi şartıyla, kalan yüzde 75'i
silinecek,
Dava aşamasında olup ilk derece mahkemesi
kararının mükellef lehine olduğu durumlarda
cezanın yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla, kalan
yüzde 90'ı silinecek,
Dava aşamasında olup ilk derece mahkemesi
kararının idare lehine olduğu durumlarda cezanın
yüzde 25'inin ödenmesi şartıyla, kalan yüzde 75'i
silinecek.
Burada açıklanan esaslar, iştirak, teşvik ve
yardım nedeniyle kesilen vergi cezaları için de
geçerli.
DİĞER CEZALARDA DURUM
Tasarıda, kapsamda yer alan, Askerlik Kanunu,
Karayolları Trafik Kanunu, Nüfus Hizmetleri
Kanunu gibi kanunlara dayalı olarak kesilen
cezaların dava konusu edilmiş olması hali de
ayrıca düzenlenmiş durumda. Bu cezalar;
yoklama kaçaklarına verilen para cezaları,
seçimlerde ve referandumda oy kullanmayanlara
verilen cezalar, trafik cezaları, yerleşim yeri
değişikliğini bildirmeyenlere verilecek cezalar ve
diğer cezalardan oluşuyor.
Dava açma süresi geçmemiş olanlarla dava
açılmış olmakla birlikte ilk derece mahkemesince
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karara bağlanmamış olanlarda cezanın yüzde
50'sinin ve bunun üzerinden TEFE/ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın ödenmesi şartıyla, kalan yüzde 50'si ve
ceza üzerinden hesaplanan faizler silinecek,
Dava aşamasında olup ilk derece mahkemesi
kararının kişi lehine olduğu durumlarda cezanın
yüzde 20'sinin ve bunun üzerinden TEFE/ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla, kalan
yüzde 80'i ve ceza üzerinden hesaplanan faizler
silinecek,
Dava aşamasında olup ilk derece mahkemesi
kararının idare lehine olduğu durumlarda cezanın
yüzde 50'sinin ve bunun üzerinden TEFE/ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın ödenmesi şartıyla, kalan
yüzde 50'si ve ceza üzerinden hesaplanan faizler
silinecek.
ÖDEMELERİNİN AKSAMAMASI GEREKİYOR
Hem kesinleşmiş alacaklar hem de
kesinleşmemiş (ihtilaflı) alacaklar için tasarıda,
ödemelerin aksamamasını sağlamak üzere
hükümler yer alıyor. Buna göre;
Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj)
vergisi, kurum (stopaj) vergisi, katma değer
vergisi ve özel tüketim vergisi için yapılandırma
başvurusunda bulunan mükelleflerin, taksit
ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen
beyannameler üzerine tahakkuk eden vergileri
çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü
itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde
ödememeleri halinde, yapılandırılan borçlarına
ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını
kaybedecekler.
Ayrıca, yapılandırmadan yararlanmak için
başvuruda bulunan ve taksitli ödemeyi
seçenlerin; yapılandırılan borçlarını da
aksatmamaları gerekiyor. Belirtilen ödeme şartını
yerine getirmeyenler için yapılandırma iptal
edilecek ve ilk tarhiyata/tahakkuka göre
belirlenen alacaklar başka bir işleme gerek
olmaksızın takip edilecek.
Kesinleşmemiş olan alacaklar için de
yapılandırmadan yararlanmanın temel şartı; dava
açılmamış olması, açılmış olan davalardan
vazgeçilmiş olması ve diğer kanun yollarına
başvurulmamış olması.
***

Hükümet tarafından TBMM'ye gönderilen tasarı,
inceleme aşamasındaki vergilerin de yeniden
yapılandırılmasını kapsıyor. Söz konusu
yapılandırma, incelemenin niteliğine göre
değişiklik gösterebiliyor. Tasarıdaki bir başka
konu da 'pişmanlık'. Buna göre pişmanlık
dilekçesini verenler cezadan kurtulmuş olacak.
Bu kişiler eksik vergilerini de 18 taksitte
ödeyebilecek
Kesinleşmiş veya yargı aşamasında olup henüz
kesinleşmemiş olan vergi ve cezaların yanı sıra,
31 Temmuz 2010 tarihinden önceki dönemlere
ilişkin olarak devam etmekte olan incelemeler de
kanun kapsamında yer alıyor.
İNCELEMELERE DEVAM EDİLECEK
Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı
halde, yayınlanma tarihine kadar
tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile
takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam
edilecek.
Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh
edilen vergilerin yüzde 50'siyle bu tutar üzerinden
kanunun yayınlanma tarihine kadar TEFE/ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutar ile, bu tarihten dava açma
süresinin bitimine kadar olan süre için
hesaplanacak gecikme faizinin tamamı
ödenecek.
Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde
ödemeler; ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen
aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler
halinde altı eşit taksitte gerçekleştirilecek.
Bu durumda, vergi aslının yüzde 50'si,
Vergi aslı üzerinden, kanunun yayınlanma
tarihine kadar hesaplanan gecikme faizi ve vergi
aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı
silinecek.
Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ise cezanın
yüzde 25'inin ihbarnamenin tebliğ tarihinden
itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda
bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini
izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık
dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi
şartıyla, kalan yüzde 75'i silinecek.
İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarının
yüzde 25'inin ikişer aylık dönemler halinde altı
eşit taksitte ödenmesi halinde, kalan cezanın
yüzde 75'i silinecek.
GÜMRÜKLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ
YERİNE GETİRMEYENLER
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TASARI gümrük idareleri tarafından alınan
vergiler için de pişmanlık yolunu açmış durumda.
Buna göre 31 Temmuz 2010 tarihinden (bu tarih
dahil) önce doğan gümrük yükümlülüklerine
ilişkin olarak Gümrük Kanunu'na ve ilgili diğer
kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği
halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen
aykırılıkların, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen
ikinci ayın sonuna kadar ilgili gümrük idaresine
bildirilmesi halinde, vergilerin tamamının ve
kanunun yayınlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın ikişer aylık dönemler
halinde en fazla 18 eşit taksitte ödenmesi
şartıyla, gecikme faizi alınmayacak ve idari para
cezası kesilmeyecek.
VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLAMA NE
ANLAMA GELİYOR?
TASARIDAN, olası kavram karışıklığına yer
vermemek amacıyla 'vergi incelemesine başlama'
ifadesinin açıklaması da yapılmış. Buna göre
incelemeye başlama, kanunun yayımlandığı
tarihten önce mükellefler nezdinde;

l VERGİ incelemesine başlanıldığı
hususunun bir tutanağa bağlanması,

l VERGİ incelemesi yapılmak üzere
mükellefin yazı ile davet edilmesi,

l KANUNİ defter ve belgeleri isteme
yazısının tebliğ edilmiş olması,

l MATRAH tesisine yönelik tutanak
düzenlenmesi, l KANUNİ defter ve belgelerin
incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili
olanlara ibraz edilmiş olması hallerini kapsıyor.
PİŞMAN OLANLARA CEZA YOK
TASARIDA, Vergi Usul Kanunu'nun 371.
maddesinde düzenlen 'pişmanlık' konusunda
düzenlemeler var. Pişmanlık hükümlerinden
yararlanmak isteyen mükellefin, pişmanlık
dikçesini vermesinin ardından 15 gün içinde eksik
ödedikleri vergileri gecikme faiziyle birlikte
ödemeleri gerekiyor. Aksi halde, kendilerini ihbar
etmiş duruma düşebiliyorlar.
Tasarıda pişmanlık konusunda sağlanan imkan,
hem gecikme faizleri hem de ödeme süresi
yönünden geçerli. Buna göre; 31 Temmuz'dan
önceki dönemlere ilişkin, bu tarihe kadar
verilmesi gereken beyannamelerin kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna
kadar pişmanlıkla verilmesi halinde, beyan edilen
matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen

vergilerin tamamıyla hesaplanacak pişmanlık
zammı yerine, kanunun yayımlandığı tarihe kadar
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın kanunda belirtilen süre ve
şekilde (ikişer aylık dönemler halinde en fazla 18
eşit taksitte) tamamen ödenmesi şartıyla
pişmanlık zammı ve vergi cezalarının tamamı
silinecek.
Yine aynı dönemlere ilişkin kanunun yayın tarihini
izleyen ikinci ayın sonuna kadar, kendiliğinden
verilen beyannameler için de aynı olanak söz
konusu. Bu durumda, beyannameler üzerinden
tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile
hesaplanacak gecikme faizi yerine kanunun
yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve vergi
cezalarının tamamı silinecek.
EMLAK VERGİSİ BİLDİRİMİNDE
BULUNMAYANLAR
EMLAK Vergisi Kanunu'na göre, vergi değerini
değiştiren sebeplerin (yeni bina inşa edilmesi;
binanın kullanılış tarzının tamamen değiştirilmesi;
bina, arsa ve arazinin mükellefinin değişmesi yani
satın alınması gibi) bulunması halinde, vergi
değerini değiştiren sebebin ortaya çıktığı yılın
sonuna kadar, değişikliğin yılın son üç ayı içinde
meydana gelmesi halinde ise olayın gerçekleştiği
tarihten itibaren üç ay içinde, ilgili belediyeye
emlak vergisi bildirimi verilmesi gerekiyor.
Tasarı ile emlak vergisi bildiriminde
bulunulmayanlar ile eksik bildirimde bulunanlar
için de kolaylık sağlanıyor. Buna göre, 2010 yılı
ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin
olarak emlak vergisi bildiriminde bulunmayan
veya bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik
tahakkuk eden mükelleflerin, kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna
kadar bildirimde bulunarak;
l TAHAKKUK eden vergi ve taşınmaz kültür
varlıklarının korunmasına katkı payının tamamını
ve
l BUNLAR üzerinden kanunun yayımlandığı
tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarı ikişer aylık
dönemler halinde en fazla 18 taksitte ödemeleri
halinde, ceza verilmeyecek ve gecikme faizi ve
gecikme zamları silinecek.
KANUNUN YAYIN TARİHİNDEN ÖNCE
TAMAMLANAN İNCELEMELER
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KANUNUN yayınlandığı tarihten önce
tamamlanmasına karşın, kanunun yayın tarihinde
veya daha sonraki bir tarihte vergi dairesi
kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları
ve vergi inceleme raporları da söz konusu olabilir.
Tasarıda bu konu da düzenlenmiş bulunuyor.
Tasarıya göre, bu durumda gerekli tarh ve tebliğ
işlemleri yapılacak. Yapılan tarhiyat üzerine,
mükellefler inceleme aşamasında olan vergiler
için sağlanan olanaklardan yararlanabilecekler.
Yani, tarh edilen verginin yüzde 50'si ile bu tutar
üzerinden kanunun yayınlandığı tarihe kadar
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarla bu tarihten dava açma
süresinin bitimine kadar olan süre için
hesaplanacak gecikme faizinin tamamının ikişer
aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi
halinde, vergi aslının yüzde 50'si ile kanunun
yayınlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizi
ve vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinecek.
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar ile iştirak
nedeniyle kesilmiş olan vergi ziyaı cezalarının ise
yüzde 25'inin ödenmesi halinde, kalan yüzde 75'i
silinecek.
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, 'tarhiyat
öncesi uzlaşma' hükümlerine göre uzlaşma
talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü
gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla
birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe
tebliğ edilmemiş vergi ve cezalar için de
mükelleflerin aynı olanaktan yararlanmaları söz
konusu olacak.
***
Yeniden yapılandırmayı da içine alan torba
tasarıdaki düzenlemelere göre, vergi ve matrah
artırımı yoluyla vergi incelemesinden kurtulmak
mümkün. Tabi bunun da belirli koşulları var.
Örnek olarak sahte belge düzenleyenler
artırımdan yararlanamaycak. bir vergi
incelemesinin başlamış olması ise artırım
yapabilmek için bir engel oluşturmuyor
Tasarıda, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için
matrah ve vergi artırımı yoluyla vergi
incelemesinden kurtulma imkanı sağlayan bir
düzenleme de yer alıyor. Matrah ve vergi
artırımında bulunan mükellefler hakkında,
artırımda bulundukları dönem ve vergiler için
daha sonra vergi incelemesi ve başka bir tarhiyat
yapılmayacak. Artırımın dört yıl için yapılması

zorunlu olmayıp, mükellefler diledikleri yıllar için
artırımda bulunabilecekler.
Bir bakıma 'sigorta' olarak da
değerlendirilebilecek bu olanak, vergi türleri
itibariyle farklı şartlar taşıyor. Vergi incelemesine
ilişkin olarak yapılan değişikliklerin de etkisiyle bu
yönde bir düzenleme kamuoyu tarafından
bekleniyordu. Yeni dönemde denetimlerin
sıklaşacağına ilişkin beyanlar da dikkate
alındığında, çok sayıda mükellefin bu yola
başvuracağını tahmin ediyoruz. Tasarıya göre
matrah ve vergi artırımının nasıl
gerçekleştirileceği konusu vergi türlerine göre
şöyle olacak.
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH
ARTIRIMI
Gelir ve kurumlar vergisi yönünden konu, matrah
artırımı şeklinde düzenlenmiş. Matrah artırımı
oranları, verginin ait olduğu yıllara göre farklı
olarak belirlenmiş. Tasarıya göre, verilmiş olan
yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde
bildirilen vergi matrahı (üzerinden vergi
hesaplanan) tutar;
- 2006 yılı için yüzde 30,
- 2007 yılı için yüzde 25,
- 2008 yılı için yüzde 20,
- 2009 yılı için yüzde 15
oranında artırılacak.
Artırılan tutar üzerinden hesaplanacak yüzde 20
oranındaki vergi, ikişer aylık dönemler halinde en
fazla 18 taksitte ödenecek.
Gelir ve kurumlar vergisinde artırılan matraha
uygulanacak yüzde 20'lik oran; matrah
artırımında bulunulan yıllara ilişkin gelir ve
kurumlar vergisi beyannamelerini zamanında
veren ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk
eden vergileri süresinde ödemiş olan mükellefler
için (kesinleşmiş vergi alacakları veya ihtilaflı
alacaklar nedeniyle sağlanan kolaylıktan
yararlanmamış olmaları koşuluyla) yüzde 15
olarak uygulanacak.
ASGARİ MATRAH ARTIRIMI
Matrah artırımı yapılan ilgili yıllarda zarar beyan
edilmiş, indirim ve istisnalardan yararlanılmış
olması nedeniyle matrah olmaması veya düşük
matrah çıkması durumları için tasarıda asgari
artırım tutarı öngörülüyor. Yıllara göre artırılacak
matrahların asgari miktarları vergi türü itibariyle
tabloda yer alıyor.
ÖRNEK : 2007 yılında zarar beyan eden bir limited
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şirket, bu yıl için matrah artırımı yapmak
istediğinde ortada vergi matrahı olmadığından bu
yıl için öngörülen asgari matrah olan 36.000 TL
matrah artırımı yapacak.
Aynı limited şirketin 2008 yılında 50.000 TL
kurumlar vergisi matrahı olduğunu varsayarsak
matrah artırımı; ilgili yıl için belirlenen artırım
oranı olan yüzde 20 ile bu matrahın çarpımıyla
bulunacak. Hesaplama yapıldığında sonuç
(50.000 x %20) 10.000 TL çıkıyor. Bu miktar
2009 yılında kurumlar vergisi mükellefleri için
öngörülen asgari tutarın altında olduğundan,
matrah 10. 000 TL yerine 45.000 TL artırılacak.
Kıst dönemde artırım
VERGİ mükellefleri çeşitli nedenlerle takvim yılı
içinde işi bırakabilirler ya da işe başlayabilirler.
Bu durumda, bir yıldan az süren vergileme
dönemi söz konusu oluyor. Bir yıldan az süren
vergileme dönemlerine 'kıst dönem' deniliyor.
Tasarıda kıst dönem için matrah artırımı
konusunda özel düzenleme var. Buna göre; işe
başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst
dönemde faaliyette bulunmuş gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri hakkında ilgili yıllar için
belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan
ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate
alınarak hesaplanacak.
Kira gelirini beyan etmeyenler
2006, 2007, 2008 ve 2009 yılı kira gelirlerini
beyan etmeyen veya eksik beyan edenler de
matrah artırımında bulunarak cezalı vergi
ödemekten kurtulabilecekler. Matrah artırımı, kira
geliri elde edenler için farklı uygulanacak.
Tasarıya göre vergiye tabi geliri sadece
gayrimenkul sermaye iradından (kira
gelirlerinden) oluşan mükellefler için artırılacak
matrah, ilgili yıllar için belirlenen miktarın 1/5'i
olarak uygulanacak. Buna göre kira geliri elde
edenlerin asgari matrah artırımı; 2006 yılı için
2.000 TL, 2007 yılı için 2.400 TL, 2008 yılı için
3.000 TL ve 2009 yılı için 4.000 TL olacak. Bu
şekilde artırılan matrahlar üzerinden vergi
hesaplanırken 'konut istisnası' uygulanmayacak.
Mahsup kısıtlamaları
MATRAH artırımında bulunan gelir ve kurumlar
vergisi mükellefleri için tasarıda bazı kısıtlamalar
öngörülüyor. Bunlardan ilki, stopaj yoluyla
ödenen vergilerin mahsubuyla ilgili. Tasarıya
göre, matrah artırımında bulunanlar, daha önce
stopaj (tevkifat) yoluyla ödemiş oldukları vergileri

artırdıkları matrahlar üzerinden hesaplanan
vergilerden mahsup edemeyecekler.
İkinci kısıtlama, gelecek yıllara devredilen istisna,
indirimler ile geçmiş yıl zararlarının artırılan
matrahlardan indirilememesini öngörüyor.
Üçüncü kısıtlama, zarar mahsubuyla ilgili. Matrah
artırımında bulunan mükellefler, artırımda
bulunduğu yıllara ait zararların yarısını 2010 ve
izleyen yılla karlarından mahsup edemeyecekler.
KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ
ARTIRIMI
KDV mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine
ilişkin olarak verdikleri beyannamelere dayalı
olarak 'hesaplanan katma değer vergisinin', yıllık
toplamı üzerinden yıllara göre farklı oranlarda
'vergi artırımı' yaparlarsa, artırım yaptıkları yıllar
için KDV yönünden denetimden kurtuluyorlar.
Tecil-terkin uygulamasından yararlanan
mükelleflerde, vergi artırımında baz alınacak tutar
belirlenirken, tecil edilen vergiler hesaplanan
vergiden düşülecek.Hesaplanan yıllık KDV tutarı
üzerinden hesaplanarak ödenecek KDV oranları,
yıllara göre tasarıda şu şekilde belirlenmiş:
- 2006 yılı için yüzde 3,
- 2007 yılı için yüzde 2,5
- 2008 yılı için yüzde 2,
- 2009 yılı için yüzde 1,5.
Artırım yapılacak yıllardaki işlemlerin tamamının;
- İstisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden
oluşması,
- Diğer nedenlerle hesaplanan KDV
bulunmaması,
- Tecil-terkin uygulaması kapsamındaki
teslimlerden oluşması halinde veya KDV
beyannamelerinin hiç verilmemiş ya da bir veya
iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması
halinde, KDV artırımından yararlanmak için,
ilgisine göre gelir ve kurumlar vergisinde matrah
artırımında bulunulması şart koşuluyor. Bu
durumdaki mükelleflerin, KDV yönünden
ödemeleri gereken vergi; gelir veya kurumlar
vergisinde artırılan matraha yüzde 18 oranının
uygulanmasıyla bulunacak.
İkiden fazla (üç ve daha fazla) dönem KDV
beyannamelerinin verilmiş olması halinde ise,
beyanname verilen dönemlerin hesaplanan KDV
ortalaması bir yıla tamamlanarak, vergi
artırımında esas alınacak miktara ulaşılacak.
Vergi artırımı yoluyla ödenen katma değer
vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının
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tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak
dikkate alınmayacak. Ayrıca, ödenmesi gereken
katma değer vergilerinden indirilemeyecek ve
herhangi bir şekilde iade konusu yapılmayacak.
DÜŞÜK GÖSTERİLEN ÜCRETLERE İLİŞKİN
VERGİ ARTIRIMI
Tasarıda, işverenlerin düşük gösterdikleri ücretler
üzerinden eksik ödedikleri gelir (stopaj) vergileri
için de vergi artırımından yararlanarak, ücret
gelirleri açısından vergi incelemesinden
kurtulmaları öngörülüyor.
Buna göre, işverenler her bir vergilendirme
dönemine ilişkin olarak verdikleri muhtasar
beyannamelerde yer alan ücret ödemelerine
ilişkin gayrisafi tutarın yıllık toplamı üzerinden;
- 2006 yılı için yüzde 5,
- 2007 yılı için yüzde 4,
- 2008 yılı için yüzde 3,
- 2009 yılı için yüzde 2
oranında hesaplanacak gelir vergisini, kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna
kadar idareye başvurarak artırımda bulunmayı
kabul ettikleri takdirde, vergiyi ödemelerine bağlı
olarak, artırım yapılan yıllar için ücret yönünden
gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat
yapılamayacak.
SGK alacaklarının yeniden yapılandırılması
***
SGK alacaklarında yeniden yapılandırmadan
yararlanmak için ilk koşul borcun Haziran 2010
öncesine ait olması. Borçlar için dava açıldığı takdirde
de yeniden yapılandırmadan faydalanmak mümkün
olmuyor. Tasarıya göre yeşil kartta da askı sistemine
geçiliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacaklarında,
Haziran 2010'a kadar olan alacaklar yeniden
yapılandırma kapsamında.
Bu bağlamda işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla
ilgili prim borçları, zorunlu Bağ-Kur sigortalıları ile
isteğe bağlı sigortalıların prim borçları ve idari para
cezaları ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi
ve eğitime katkı payı da yeniden yapılandırılabilecek
borçlar kapsamında yer alıyor.
KESİNLEŞMİŞ SGK ALACAKLARI
2010/Haziran ve önceki aylara ilişkin olup
yapılandırma kanununun Resmi Gazete'de
yayımlanacağı tarihten önce tahakkuk ettiği halde
kanunun yayımlanacağı tarih itibarıyla ödenmemiş
olan;

l 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli
Sandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerinden
kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve

kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik
destek primi,

l Yapılandırma kanununa göre yapılacak
başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre
ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı
sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

l SGK tarafından takip edilen damga vergisi,
özel iletişim vergisi ve eğitime katkı payı, yeniden
yapılandırma kapsamında.
Söz konusu borç asılları ile bu alacaklara ödeme
sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun
yayımlanacağı tarihe kadar geçen süre için
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, ikişer aylık dönemler halinde 18
eşit taksitte ödenmesi halinde, uygulanan gecikme
cezası ve gecikme zammının tamamı silinecek.

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMLERİ
Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) asılları ile bu
alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden
Kanunun yayımlanacağı tarihe kadar geçen süre için
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın, ikişer aylık dönemler halinde 18
eşit taksitte ödenmesi halinde, gecikme cezası ve
gecikme zammının tamamı silinecek.
Ancak SGDP açısından yeniden yapılandırma,
kanunun yayımlanacağı tarihi izleyen ikinci ayın
sonuna kadar tescili yapılmış olanların 2010/Haziran
ve önceki aylara ait SGDP borçları için söz konusu.

Bu nedenle, yaşlılık, emekli aylığı veya malullük
aylığı bağlandıktan sonra 4/b (Bağ-Kur) kapsamında
çalışmaya başlaması nedeniyle SGDP ödemesi
gerekenlerden tescilini yaptırmamış olanların, yeniden
yapılandırma hükümlerinden yararlanabilmeleri için
Kanunun yayımlanacağı tarihi izleyen ikinci ayın
sonuna kadar tescillerini yaptırmaları gerekiyor.
İDARİ PARA CEZALARI
31 Temmuz 2010 tarihine kadar (bu tarih dahil)
işlenen fiillere ilişkin olup;
l Kanunun yayımlanacağı tarihten önce dava açma
süresi sona erdiği halde ödenmemiş olan idari para
cezası asıllarının yüzde 50'si,
l Kanunun yayımlanacağı tarihi izleyen ikinci ayın
sonuna kadar tahakkuk ettiği halde dava açılmış veya
dava açma süresi sona ermemiş olan idari para
cezası asıllarının ise yüzde 25'i, ile bu tutara ödeme
sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımlanacağı
tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ikişer
aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödenmesi
halinde, idari para cezası asıllarının kalan yüzde 50
ve 75'i ile uygulanan gecikme cezası ve gecikme
zammının tamamı silinecek.
ASIL ÖDENMİŞ ALACAKLAR
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SGK prim ve idari para cezası alacak asıllarının
kanunun yayımlanacağı tarihten önce ödenmiş
olmasına rağmen, gecikme cezası ve gecikme zammı
gibi fer'ilerinin kanunun yayımlanacağı tarih itibarıyla
ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer'i
alacağın yüzde 40'ının ikişer aylık dönemler halinde
18 eşit taksitte ödenmesi halinde, söz konusu fer'i
alacakların kalan yüzde 60'ı silinecek.
YARARLANMANIN ŞARTLARI
SGK borçlarını yeniden yapılandırarak ödemek
isteyen borçluların;

l Yeniden yapılandırılması istenen borçlar
için dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları, l
Taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta
primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında
ikiden fazla aksatmamaları,

l Borç yapılandırmasına göre ödenmesi
gereken taksitleri bir takvim yılında ikiden fazla
aksatmamaları gerekiyor.
İnşaat işlerine ilişkin eksik işçilik bildirimleri
30 Haziran 2010 tarihine kadar (bu tarih dahil)
bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu
işlere ilişkin eksik işçilik bildiriminden kaynaklanan
primler de yeniden yapılandırma kapsamında. Buna
göre;

l Kanunun yayımlanacağı tarihten önce
kurumca re'sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ
edildiği halde kanunun yayımlanacağı tarih itibarıyla
ödenmemiş olan,

l Kanunun yayımlanacağı tarihi izleyen ikinci
ayın sonuna kadar kurumca re'sen tahakkuk ettirilerek
işverene tebliğ edilen, eksik işçilik tutarı üzerinden
hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara
gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan
sürenin başlangıç tarihinden kanunun yayımlanacağı
tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim
oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın, ikişer
aylık dönemler halinde 18 eşit taksitte ödenmesi
halinde, uygulanan gecikme cezası ve gecikme
zammının tamamı silinecek.
SONRADAN TEBLİĞ EDİLEN ASGARİ İŞÇİLİK
PRİMLERİ
30 HAZİRAN 2010 tarihine kadar (bu tarih dahil)
bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu
işlere ilişkin olarak Kanunun yayımlanacağı tarihten
önce asgari işçilik tutarının tespitine ilişkin olarak
Kuruma başvuruda bulunulmasına rağmen, Kanunun
yayımlanacağı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar
Kurumca re'sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ
edilememiş olan eksik işçilik tutarına ilişkin sigorta
priminin yapılandırılmasında durum biraz farklı.
Bu durumda, eksik işçilik tutarı üzerinden
hesaplanacak prim asılları ile bu alacaklara gecikme
cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin

başlangıç tarihinden Kanunun yayımlanacağı tarihe
kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim
oranlan esas alınarak hesaplanacak tutar ve
hesaplanan bu tutarlara Kanunun yayımlandığı
tarihten asgari işçilik tutarının işverene tebliğ tarihine
kadar geçen süre için 5510 sayılı Kanunun 89.
maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanacak
gecikme zammının tamamının;

İşverene tebliğ tarihinden başlanarak bir ay içerisinde
Kuruma başvurularak, ilk taksit tebligatın yapıldığı ayı
izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler
halinde
12 eşit taksitte ödenmesi şartıyla, bu alacaklara
uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının
tamamı silinecek.
Sigortalılık süresi durdurulan Bağ-Kur
Sigortalıları
BeŞ yıldan fazla süreye ilişkin prim borcu bulunduğu
için sigortalılık süresi durdurulan Bağ-Kur
sigortalılarının, bu sürelerin sigortalılık süresi olarak
değerlendirilmesini istemeleri halinde, müracaat
tarihindeki prime esas kazanç tutarı üzerinden
hesaplanacak borç tutarının tamamını üç ay içinde
ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarak
değerlendiriliyor.
Durdurulan sigortalılık sürelerini ihya etmek isteyen
sigortalı veya hak sahipleri, durdurulan sigortalılık
süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık
süreleri durdurulmamış gibi hesaplanmasını
isteyebilecekler.
Bu durumda prim asılları, başvuru tarihindeki prime
esas kazanç tutarları yerine, borcun ilgili olduğu
dönemlerde geçerli olan prime esas kazanç tutarları
esas alınarak hesaplanacak.
Prim asıllarına normal ödeme sürelerinin bittiği
tarihlerden yeniden yapılandırma Kanunun
yayımlanacağı tarihe kadar geçen süre için
TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak faiz
hesaplanacak.
Hesaplanan prim ve faiz tutarı, ikişer aylık dönemler
halinde 18 eşit taksitte ödenebilecek.
Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lu sağlık yardımı
alabilecek
AltmIŞ günden fazla prim ve prime ilişkin borcu
olduğu için sağlık sigortasından yararlanamayan 4/b
(Bağ-Kur) sigortalıları;
l Torba Kanun kapsamındaki borçlarını
yapılandırmaları,
l Yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla
prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya,
l Altmış günden fazla borcu bulunmakla birlikte bu
borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya
yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine
getiriyor olmaları ve
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l Torba Kanuna göre yapılandırılan borçlarının ilk
taksitini ödemeleri kaydıyla, hak sahipleri de dahil,
genel sağlık sigortasından yararlanmaya
başlayacaklar.
İş bulanın yeşil kartı askıya alınacak
Mevcut uygulamaya göre yeşil kartlı geçi bir iş bulup
çalışmaya başladığında yeşil kartı iptal ediliyor.
Tekrar işsiz kaldığında yeşil kart kalmak için yeniden
uğraş vermesi gerektiğinden, kayıt dışı olarak
çalışmayı tercih ediyordu.
Torba yasada öngörülen düzenlemeye göre, iş bulup
çalışmaya başlayan yeşil kartlının yeşil kartı iptal
edilmeyip, askıya alınacak. Yeniden işsiz kalması
halinde yeşil kart aktif hale gelecek.
Eski borç yapılandırması bozulanlar
SGK'ya olan borçları daha önce 5510 sayılı Kanunun
geçici 24.veya geçici 25. maddeleri uyarınca yeniden
yapılandırıldığı halde, taksit ödeme yükümlülüklerini
yerine getiremedikleri için bu haklarını kaybedenlere,
belirli şartlar dahilinde yeniden bir hak veriliyor.
Yapılandırmaları;
l-12 taksite kadar yapılmış olanlardan, ödenmemiş
taksit sayısı dörtten fazla olmayanların,
l-24 taksite kadar yapılmış olanlardan ise, ödenmemiş
taksit sayısı sekizden fazla olmayanların,başvurmaları
halinde, bozulmuş olan yeniden yapılandırma
anlaşmaları ihya edilecek.
Anlaşmaları ihya edilenlerin, yeniden yapılandırma
anlaşmalarının bozulduğu tarihten sonra yapmış
oldukları ödemeler, ilgili yapılandırma kanunu
hükümlerine göre mahsup edilecek.
İhya veya mahsup işlemleri sonucunda süresi içinde
ödenmediği veya eksik ödendiği anlaşılan taksit
tutarlarının tamamının, gecikme faizi ile birlikte
başvuru tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar
ödenmesi gerekecek.


