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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 29.05.2018 

         Sayı  : 2018/32 

  

Değerli Müşterimiz;                                                       

        

 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanmıştır. 

 

 Kanunla getirilen çeşitli düzenlemelere ilişkin başvuru ve ödeme tarihlerini içeren 

tablo aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

 

VERGİ AFFI TAKVİMİ 

 

Konu Bildirme/Beyan 

Tarihi 

Ödeme Tarihi 

Maliye Bakanlığı, Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri 

ve Belediyelere olan kapsama 

giren kesinleşmiş borçlar 

 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

-Peşin ödemede Eylül 2018 

ayı sonuna kadar  

-Taksitle ödemede ilk taksit 

Eylül 2018 ayından 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami 18 

eşit taksitte (1) (2) (3) (4) 

Aşağıdaki Kanunlar gereğince 

kesilen idari para cezaları, 

-1111 sayılı Askerlik Kanunu, 

-Mülga 5539 sayılı Karayolları 

Genel Müdürlüğü Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun, 

-2839 sayılı Milletvekili Seçimi 

Kanunu, 

-2918 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu, 

-2972 sayılı Mahalli İdareler ile 

Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 

Heyetleri Seçimi Hakkında 

Kanun, 

-3376 sayılı Anayasa 

Değişikliklerinin Halkoyuna 

Sunulması Hakkında Kanun, 

-3984 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkında Kanun, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Peşin ödemede Eylül 2018 

ayı sonuna kadar 

-Taksitle ödemede ilk taksit 

Eylül 2018 ayından 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami 18 

eşit taksitte (1) (2) (3) (4) 
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-4925 sayılı Karayolu Taşıma 

Kanunu, 

-5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 

Kanunu, 

-Mülga 3984 sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkında Kanun,  

-6001 sayılı Karayolları Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun  

-6112 Sayılı Radyo ve 

Televizyonların Kuruluş ve Yayın 

Hizmetleri Hakkında Kanun 

Yukarıdakiler dışında kalan ve 

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerince 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun kapsamında 

takip edilen ve 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun 

kapsamında olup tahsil 

dairesine takip için intikal etmiş 

olan amme alacakları dahil 

olmak üzere asli ve fer’i amme 

alacakları (Adli ve idari para 

cezaları ile mülga 6326 sayılı 

Petrol Kanununa istinaden 

alınan Devlet hissesi ve Devlet 

hakkı, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanununa istinaden alınan 

Devlet hissesi, mülga 6747 sayılı 

Şeker Kanununa istinaden 

alınan şeker fiyat farkı, mülga 79 

sayılı Milli Korunma Suçlarının 

Affına, Milli Korunma Teşkilât, 

Sermaye ve Fon hesaplarının 

Tasfiyesine ve Bazı Hükümler 

İhdasına Dair Kanuna istinaden 

alınan akaryakıt fiyat istikrar payı 

ve akaryakıt fiyat farkı, 3213 

sayılı Maden Kanununa 

istinaden alınan Devlet hakkı ve 

özel idare payı ile madencilik 

fonu, mülga 491 sayılı Denizcilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Peşin ödemede Eylül 2018 

ayı sonuna kadar 

-Taksitle ödemede ilk taksit 

Eylül 2018 ayından 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami 18 

eşit taksitte (1) (2) (3) (4) 
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Müsteşarlığının Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye ve 655 

sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye 

istinaden alınan kılavuzluk ve 

römorkörcülük hizmet payları 

hariç) 

2560 sayılı İstanbul Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel 

Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 

Hakkında Kanun kapsamındaki 

büyükşehir belediyeleri su ve 

kanalizasyon idarelerinin, vadesi 

31/3/2018 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce olduğu hâlde bu 

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 

ödenmemiş bulunan su ve atık 

su bedeli alacakları ile bu 

alacaklara bağlı faiz, gecikme 

faizi ve gecikme zammı gibi fer’i 

(sözleşmelerde düzenlenen her 

türlü ceza ve zamlar dâhil) 

alacakları  

 

 

 

 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

 

-Peşin ödemede Eylül 2018 

ayı sonuna kadar 

-Taksitle ödemede ilk taksit 

Eylül 2018 ayından 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami 18 

eşit taksitte (1) (2) (3) (4) 

2464 sayılı Kanunun 97 nci 

maddesine göre tahsili gereken 

ve vadesi 31/3/2018 tarihinden 

(bu tarih dâhil) önce olduğu 

hâlde bu Kanunun yayımı tarihi 

itibarıyla ödenmemiş bulunan 

ücret alacakları ile bunlara 

bağlı fer’i alacakları 

 

 

 

 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

 

 

-Peşin ödemede Eylül 2018 

ayı sonuna kadar 

-Taksitle ödemede ilk taksit 

Eylül 2018 ayından 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami 18 

eşit taksitte (1) (2) (3) (4) 

Belediyelerin 2464 sayılı 

Kanunun 97 nci maddesine 

göre tahsili gereken ve vadesi 

31/3/2018 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce olduğu hâlde bu 

kanunun yayımı tarihi itibarıyla 

ödenmemiş bulunan ücret 

alacakları ile bunlara bağlı fer’i 

alacakları 

 

 

 

 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

 

 

-Peşin ödemede Eylül 2018 

ayı sonuna kadar 

-Taksitle ödemede ilk taksit 

Eylül 2018 ayından 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami 18 

eşit taksitte (1) (2) (3) (4) 
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Belediyelerin 5393 sayılı Belediye 

Kanunu kapsamındaki 

belediyelerin su abonelerinden 

olan ve vadesi 31/3/2018 

tarihinden (bu tarih dâhil) önce 

olduğu hâlde bu Kanunun 

yayımı tarihi itibarıyla 

ödenmemiş bulunan su, atık su 

ve katı atık ücreti alacakları ile 

bunlara bağlı fer’i 

(sözleşmelerde düzenlenen her 

türlü ceza ve zamlar dâhil) 

alacakları  

 

 

 

 

 

 

 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

 

 

 

 

 

 

-Peşin ödemede Eylül 2018 

ayı sonuna kadar 

-Taksitle ödemede ilk taksit 

Eylül 2018 ayından 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami 18 

eşit taksitte (1) (2) (3) (4) 

Büyükşehir Belediyelerinin 2872 

sayılı Çevre Kanununun 11 inci 

maddesine göre vadesi 

31/3/2018 tarihinden (bu tarih 

dâhil) önce olduğu hâlde bu 

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 

ödenmemiş bulunan katı atık 

ücreti alacakları ile bunlara 

bağlı Fer’i (sözleşmelerde 

düzenlenen her türlü ceza ve 

zamlar dâhil) alacakları 

 

 

 

 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

 

-Peşin ödemede Eylül 2018 

ayı sonuna kadar 

-Taksitle ödemede ilk taksit 

Eylül 2018 ayından 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami 18 

eşit taksitte (1) (2) (3) (4) 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlıklarının vadesi 31/3/2018 

tarihinden (bu tarih dâhil) önce 

olduğu hâlde bu Kanunun 

yayımı tarihi itibarıyla 

ödenmemiş bulunan taşınmaz 

kültür varlıklarının korunmasına 

katkı payı ile buna bağlı fer’i 

alacakları 

 

 

 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

 

-Peşin ödemede Eylül 2018 

ayı sonuna kadar 

-Taksitle ödemede ilk taksit 

Eylül 2018 ayından 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami 18 

eşit taksitte (1) (2) (3) (4) 

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan 

ve kapsama giren kesinleşmiş 

borçlar 

 

 

 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

-Peşin ödemede Ağustos 

2018 ayı sonuna kadar 

-Taksitle ödemede ilk taksit 

Ağustos 2018 ayından 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami 18 

eşit taksitte (1) (2) (3) (4) 

Belediyeler ve bunların bağlı 

kuruluşları ile sermayesinin 

%50’sinden fazlası bunlara ait 

şirketlerin mülkiyetlerinde 

bulunan taşınmazlar hakkında 
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yaptıkları irtifak hakkı ve 

kiralama işlemlerinden 

kaynaklanan (kaynak sularının 

kira bedeli dâhil) ve vadesi 

31/3/2018 tarihi itibarıyla geldiği 

halde bu Kanunun yayımı tarihi 

itibarıyla ödenmemiş olan 

kullanım bedelleri ve hasılat 

payları 

 

 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

 

-Peşin ödemede Ağustos 

2018 ayı sonuna kadar 

-Taksitle ödemede ilk taksit 

Ağustos 2018 ayından 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami 18 

eşit taksitte (1) (2) (3) (4) 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

ile Odalar ve Borsalara olan 

borçlar 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

Birinci taksiti Temmuz 2018 

ayı sonuna kadar, kalanı 

aylık dönemler hâlinde ve 

azami toplam 6 eşit taksitte 

SMMM, YMM Odaları ve 

TÜRMOB’a olan borçlar 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

Birinci taksiti Temmuz 2018 

ayı sonuna kadar, kalanı 

aylık dönemler hâlinde ve 

azami toplam 6 eşit taksitte 

Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına, 

Federasyonlarına ve 

Konfederasyonuna olan borçlar 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

Birinci taksiti Temmuz 2018 

ayı sonuna kadar, kalanı 

aylık dönemler hâlinde ve 

azami toplam 6 eşit taksitte 

Barolara olan borçlar Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

Birinci taksiti Temmuz 2018 

ayı sonuna kadar, kalanı 

aylık dönemler hâlinde ve 

azami toplam 6 eşit taksitte 

Kesinleşmemiş veya Dava 

Aşamasında Bulunan Alacaklar 

 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

-Peşin ödemede Ağustos 

2018 ayı sonuna kadar 

-Taksitle ödemede ilk taksit 

Ağustos 2018 ayından 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami 18 

eşit taksitte (1) (2) (3) (4) 

İnceleme ve Tarhiyat 

Safhasında Bulunan İşlemler  

İnceleme, takdir, 

tarh ve tahakkuk 

işlemlerinin 

tamamlanmasından 

sonra ihbarnamenin 

tebliğ tarihinden 

itibaren 30 gün 

içinde (6) 

İlk taksit ihbarnamenin 

tebliğini izleyen aydan 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde 6 eşit 

taksitte (6) 

Bu Kanun Kapsamında 

Pişmanlıkla veya Kendiliğinden 

Beyan 

Temmuz 2018 ayı 

sonuna kadar 

 

-Peşin ödemede Eylül 2018 

ayı sonuna kadar 
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-Taksitle ödemede ilk taksit 

Eylül 2018 ayından 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami 18 

eşit taksitte (1) (2) (3) (4) 

Matrah ve Vergi Artırımı Ağustos 2018 ayı 

sonuna kadar 

-Peşin ödemede Eylül 2018 

ayı sonuna kadar  

-Taksitle ödemede ilk taksit 

Eylül 2018 ayından 

başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde 6 eşit 

taksitte (1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

 

İşletmede Mevcut Olduğu 

Halde Kayıtlarda Yer Almayan 

Emtia, Makine, Teçhizat ve 

Demirbaşlara İlişkin Düzeltme 

Ağustos 2018 ayı 

sonuna kadar 

envanter listesi ile 

vergi dairesine 

bildirilir ve genel 

orana tabi makine, 

teçhizat, demirbaş 

ve emtiaların bedeli 

üzerinden %10, 

indirimli orana tabi 

olanların bedeli 

üzerinden tabi 

olduğu oranların 

yarısı esas alınarak 

hesaplanan KDV 

sorumlu sıfatıyla ayrı 

bir beyanname ile 

beyan edilir. ÖTV ye 

tabi mallarda aynı 

süre içinde ÖTV de 

beyan edilir. 

 

 

 

Hesaplanan KDV ve ÖTV 

Ağustos 2018 ayı sonuna 

kadar ödenir.  

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde 

İşletmede Bulunmayan Mallara 

İlişkin Düzeltme  

Ağustos 2018 ayı 

sonuna kadar cari 

yıl gayrisafi kar 

oranına göre fatura 

düzenlenir ve KDV 

hesaplanır. Diğer 

vergisel 

yükümlülükler yerine 

getirilir.  

Hesaplanan KDV ilk taksiti 

beyanname verme süresi 

içinde, izleyen taksitler  

takip eden ikinci ve 

dördüncü ayda olmak 

üzere 3 eşit taksitte ödenir. 

Eczanelerin Stoklarında Kaydi 

Olarak Yer Aldığı Halde Fiilen 

Bulunmayan İlaçları 

Ağustos 2018 ayı 

sonuna kadar 

maliyet bedeli 

Ağustos 2018 ayı sonuna 

kadar maliyet bedeli 

üzerinden %4 oranında 
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üzerinden fatura 

düzenlenir.  

hesaplanan KDV ayrı bir 

beyanname ile beyan edilir 

ve beyanname verme 

süresi içinde ödenir. 

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde 

İşletmede Bulunmayan Kasa 

Mevcudu ve Ortaklardan 

Alacaklar ile Bunlarla ilgili Diğer 

hesaplarda Yer alan işlemlere 

ilişkin düzeltme  

Ağustos 2018 ayı 

sonuna kadar vergi 

dairesine beyan 

edilir.  

Beyan edilen (düzeltilen) 

tutarlar üzerinden %3 

oranında hesaplanan vergi 

Ağustos 2018 ayı sonuna 

kadar ödenir. 

Yurt Dışında Bulunan Para, Altın, 

Döviz, Menkul Kıymet ve Diğer 

Sermaye Piyasası Araçları  

30.11.2018 tarihine 

kadar banka veya 

aracı kuruma 

bildirilebilir. Bildirilen 

varlıklar nedeniyle 

hiçbir suretle vergi 

incelemesi ve vergi 

tarhiyatı 

yapılmaması için 

bildirilen tutarlara 

ilişkin tarh edilen %2 

oranındaki verginin 

vadesinde 

ödenmesi ve 

bildirilen varlıkların, 

bildirimin yapıldığı 

tarihten itibaren 3 

ay içinde Türkiye’ye 

getirilmesi veya 

Türkiye’deki banka 

ya da aracı 

kurumlarda 

açılacak bir hesaba 

transfer edilmesi 

şarttır. 

Banka ve aracı kurumlar, 

kendilerine bildirilen 

varlıklara ilişkin olarak %2 

oranında hesapladıkları 

vergiyi, 31.12.2018 tarihine 

kadar vergi sorumlusu 

sıfatıyla bir beyanname ile 

bağlı bulunduğu vergi 

dairesine beyan eder ve 

aynı sürede öderler. 

Dolayısıyla bildirimde 

bulunan kişilerin banka ve 

aracı kurumlara bu vergiyi 

en geç 31.12.2018 tarihine 

kadar ödemeleri gerekir. 

31.7.2018 tarihine kadar 

Türkiye’ye getirilen varlıklar 

için %2 vergi ödenmez.   

Gelir veya Kurumlar Vergisi 

Mükelleflerinin Sahip olduğu, 

Türkiye’de Bulunan Ancak 

Kanuni Defter Kayıtlarında Yer 

almayan para, altın, döviz, 

Menkul Kıymet ve Diğer 

Sermaye Piyasası Araçlar İle 

Taşınmazların Kanuni Defterlere 

Kaydedilmesi 

30.11.2018 tarihine 

kadar vergi 

dairesine beyan 

edilir.  

Beyan edilen varlıkların 

değeri üzerinden %2 

oranında vergi tarh edilir ve 

bu vergi, 31.12.2018 tarihine 

kadar ödenir. Beyan edilen 

varlıklar nedeniyle hiçbir 

suretle vergi incelemesi ve 

vergi tarhiyatı yapılmaması 

için beyan edilen tutarlara 

ilişkin tarh edilen verginin 
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vadesinde ödenmesi şarttır. 

31.7.2018 tarihine kadar 

kayda alınan varlıklar için 

bu vergi ödenmez. 

Tam mükellefiyete tabi gerçek 

kişiler ile kurumların; 

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 

bulunmayan kurumlara ilişkin 

iştirak hisselerinin satışından 

doğan kazançları, 

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 

bulunmayan kurumlardan elde 

ettikleri iştirak kazançları, 

- Yurt dışında bulunan iş yeri ve 

daimi temsilcileri aracılığıyla 

elde ettikleri ticari kazançları 

(31.10.2018 tarihine kadar elde 

edilenler dahil) 

 

Bu maddenin 

yürürlüğe girdiği 

18.05.2018 

tarihinden 

31.12.2018 tarihine 

kadar Türkiye’ye 

transfer edilmesi 

kaydıyla gelir veya 

kurumlar 

vergisinden 

müstesnadır. 

 

 

 

 

 

 

- 

Tam mükellefiyete tabi gerçek 

kişiler ile kurumların kanuni ve iş 

merkezi Türkiye’de bulunmayan 

kurumların tasfiyesinden doğan 

kazançları  

31.12.2018 tarihine 

kadar Türkiye’ye 

transfer edilmiş 

olması kaydıyla gelir 

ve kurumlar 

vergisinden 

müstesnadır.  

 

 

 

- 

 

 

 

1) Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen 

peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmaz ve  

 -Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarların (Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 

oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) 

%90’ının tahsilinden vazgeçilir.  

 -Kanun(md:1/1-b) kapsamında olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan 

idari para cezalarından %25 indirim yapılır.  

 -Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i 

alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan (bu 

Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki alacaklar hariç) %50 indirim 

yapılır.  

 Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi 

hâlinde katsayı uygulanmaz ve  

 -Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 

tutarlar (Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 
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oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) 

üzerinden %50 indirim yapılır.  

 - Kanun(md:1/1-b) kapsamında olan ve bu Kanun kapsamında yapılandırılan 

idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır.  

 -Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i 

alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan 

(Kanunun 7/4 maddesi kapsamındaki alacaklar hariç) %25 indirim yapılır. 

 

2) Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;  

  -Altı eşit taksit için (1,045),  

  -Dokuz eşit taksit için (1,083),  

 -On iki eşit taksit için (1,105),  

 -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 Kanun 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.  

 3) Yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, 

katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu madde ile 2 nci madde hükmünden 

yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler,  

 Taksit ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine 

tahakkuk eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir 

takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde 

belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini 

ödeme haklarını kaybederler.  

 4) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam 

ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden;  

 Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik 

ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin 

ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, 

gecikilen her ay ve kesri için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme 

zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.  

 İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik 

ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden 

fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi 

artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma 

hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen 

alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.  
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 5) Matrah artırımına ilişkin taksitlerin Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi 

halinde matrah artırımından yararlanma hakkı kaybedilir. Ancak zamanında 

ödenmeyen taksitlerin, 6183 sayılı Kanun kapsamında gecikme zammıyla birlikte takip 

ve tahsiline devam olunur.  

 6) 31.07.2018 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnameler için bu madde 

hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31.07.2018 tarihine kadar başvurmaları, 

bu tarihe kadarki başvuru süresi otuz günden kısa ise otuz gün içinde başvuruda 

bulunmaları ve ödemelerin ilk taksitini de Eylül 2018 tarihi olmak üzere ikişer aylık 

dönmeler halinde altı eşit taksitte ödemeleri gerekir.   

         

         

                                          Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


