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SİRKÜLER (2021’98) 

 

 

Konu: 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanunun; 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8’nci Maddeleri ile 10’uncu Maddesine (10’uncu 

maddesinin 6 ve 7’inci fıkraları hariç)  Göre Yararlanmak İçin,  Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri;  
30 Eylül 2021 Tarihine Kadar, Bu Beyanlara İlişkin İlk Taksit Ödeme Süreleri 01 Kasım 2021 Tarihine 

Kadar Uzatılmaları Hakkında; 

 

 
Bazı kamu alacaklarında ödeme kolaylığı, kesinleşmiş ve kesinleşecek ihtilaflı vergi ve cezaların 

ödenmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan sigorta borçlarının (prim/idari para cezaları) 

taksitlendirilerek ödenmesi ile Belediyelere olan borçların yapılandırılarak ödenmesi ile matrah artırımı 
ve işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 31.08.2021 tarihine kadar olan başvuru, bildirim ve beyan 

süresi 30.09.2021 tarihine kadar, bu işlemlere ilişkin 30.09.2021 tarihine kadar olan ilk taksit ödeme 

süreleri 01.11.2021 tarihinde kadar, “Cumhurbaşkanının 4420. Sayılı Kararı Gereğince”  uzatılmıştır. 
 

Uzatmaya konu alacaklar özet olarak aşağıda belirtilmiştir. 

 

- “Kesinleşmiş Alacaklar Madde 2” başlıklı olup;  Maliye Bakanlığına, İl Özel İdarelerine ve 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen 

alacaklar;  

 
- “Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar Madde 3” başlıklı olup, Bu 

kanunun yayımı tarihi itibariyle kesinleşmemiş, dava safhasında olan veya dava açma süresi 

geçmemiş olan;  ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine 

ilişkin tahakkuklar için takip edilen alacaklar, 
 

- “İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Madde 4”’te yer alan bu kanun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanan ve devam eden incelemeler ile takdir, tarh ve tahakkuk 
işlemlerine ilişkin alacaklar, 

 

- “Matrah ve Vergi Artımı Madde 5” te yer alan bu maddede belirtilen şartlar dahilinde, gelir 
ve kurumlar vergisi mükellefleri 2016 ila 2020 yılları için vermiş oldukları yıllık beyannameleri 

için matrah artırmaları mümkün olup, matrah artırımı yaptıkları yıllarla ilgili vergi tarhiyatı 

yapılmayacağı, (Bahse konu yıllarda Katma Değer Vergisi ile Gelir Vergisi-Stopaj matrah 

artırımı yapılabilir. Matrah artırımı yapılan vergiler içinde vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.) 

 

- “İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Madde 6” da, İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda 

yer alamayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması, kayıtlarında bulunduğu 
halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların düzeltilmesi, işletmede 

bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların düzeltilmesi, 
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- “Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları Madde 7” de yer alan alacaklar; 

 

- “Ön Değerlendirme, Araştırma veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları 

ile Kesinleşmemiş İdari Para Cezaları” Madde 8’de yer alan alacaklar. 

 

- “Diğer Hükümler Madde 10” da yer alan İşverenlerin ve üçüncü şahısların 5510 sayılı 

kanun kapsamında olan borçları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emeklilere ödenen 

yersiz aylıkların tahsil edilmesi ile Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları tarafından 

yapılan kiralamalar dolayısıyla ödenmeyen borçlar ile meslek odalarına olan borçlar için,   
(Araç muayenesi ile Gelir Vergisi Kanunun Mükerrer 121 inci maddesindeki hususlar hariç) 

 

 

7326 sayılı kanun kapsamında olan yukarıda tadat edilen işlemlerden yararlanmak isteyen 

mükelleflerin 31.08.2021 tarihine kadar ilgili kurumlara başvuru, bildirim ve beyan süreleri birer 

ay (30.09.2021), bu işlemler nedeniyle, 30.09.2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit 
ödeme süresi, bu tarihten itibaren birer ay (01 Kasım 2021) uzatılmışlardır. 

 

Bu karar yayımı tarihinde (27.08.2021) yürürlüğe girmektedir. 

 
(Resmi Gazete; 27.08.2021 tarihli 31581 sayılı) 

 

Söz konusu karara Resmi Gazete’nin aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/08/20210827-2.pdf  

  

Bilgilerinize Sunarız. 
 

Saygılarımızla, 

 
TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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