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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 31.07.2018 

         Sayı  : 2018/61 
  

 

Değerli Müşterimiz;                                                                   

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

         -SGK, E-Bildirgede Son Üç Gün Kontrolü Hakkında Genel Yazı Yayımlamıştır. 

 

         -Mahsup Talepli Borçlarda Yapılandırmadan Yararlanılabilir. 

 

         -7143 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borçlarının Yapılandırılması, 

          Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. SGK E-Bildirgede Son Üç Gün Kontrolü Hakkında Genel Yazı Yayımlamıştır. 

 

          Bilindiği üzere sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yersiz yararlanma 

durumu bulunan işverenler için e-bildirge sistemi üzerinden cari ayda son üç gün 

içerisinde kanun numaralı aylık prim hizmet belgesi düzenlenebilme imkanı mevcuttu.  

          Söz konusu uygulama 2018 Mayıs ayı da dahil olmak üzere devam etmiştir. Fakat 

2018 Haziran ayına ait aylık prim hizmet belgelerinden başlamak üzere uygulamanın 

kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda işverenlerimizin söz konusu uygulamanın 

kaldırıldığını dikkate alarak işlem yapmaları önerilmektedir. Söz konusu genel yazı ekte 

sunulmuştur. 

2. Mahsup Talepli Borçlarda Yapılandırmadan Yararlanılabilir. 

           Bilindiği gibi, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

7143 sayılı Kanun’la, kesinleşmiş bazı kamu borçlarının yapılandırılması düzenlemelerine 

yer verilmiştir. 

 

          Yapılandırmaya ilişkin detaylı açıklamalar, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) ile 

yapılmıştır.  

 

 2.1.Yapılandırma kapsamına giren borçlar 

 

          -Vergi dairelerince takip edilen;   

 

           31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi, resim ve 

harçlar.  
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           31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen,  

 

         -Askerlik para cezası,  

 

         -Seçim para cezası,  

 

         -Nüfus para cezası,  

 

         -Trafik idari para cezası,  

 

         -Karayolları taşıma idari para cezası,  

 

         -Otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş para cezası,  

         -RTÜK tarafından verilen para cezası.  

           Vadesi 18 Mayıs 2018 tarihinden önce olan,  

          -Ecrimisil,  

          -Kaynak kullanım destekleme fonu,  

          -Öğrenim kredisi, katkı kredisi alacakları,  

          -Haksız yere yararlanılan destek ödemeleri gibi diğer kamu alacakları.  

 2.2.Kesinleşmiş borçlar nasıl yapılandırılacaktır. 

            Vergi, idari para cezası ve Kanun kapsamına giren diğer borç asıllarının tamamı 

ile Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde;  

           -Gecikme faizi ve zammı ile vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezalarının 

TAMAMININ tahsilinden vazgeçilmektedir.  

           -Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin 

ödenmesi durumunda, kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.  

           -Vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçlar başvuru 

aranmaksızın silinecektir.  

 2.3.Başvuru ve Ödeme 

 Başvuruların,  

           -Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,  

           -e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden,  

           -Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla,  

31 Temmuz 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılması gerekmektedir.  

            Birden fazla vergi dairesine borçlu olunması durumunda, her bir vergi dairesine 

olan borç için, ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir.  
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            Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (30 Eylül 2018 

tarihi Pazar gününe rastladığından 1 Ekim 2018’e kadar) ödenmesi halinde,  

           -Katsayı uygulanmayacak,  

           -Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan %90 oranında indirim yapılacak,  

           -İdari para cezalarının aslından %25 oranında indirim yapılacaktır. 

 

 2.4.Mahsup Talepli Borçlarda da Yararlanmak Mümkündür. 

 

            7143 sayılı Kanun’un yayımı tarihinden önce, vergi mevzuatında yer alan 

düzenlemeler nedeniyle mahsuben iade talebi bulunan mükellefler isterlerse mahsup 

talebinden vazgeçmek suretiyle mahsup talep ettikleri borçlar için yapılandırma 

imkânından yararlanabilirler.  

           Bu takdirde, mahsuben iade talebinden vazgeçtiklerini bağlı bulundukları vergi 

dairesine, birden fazla vergi dairesine mahsup talepli borçları olması hâlinde, her birine 

ayrı ayrı Kanun’dan yararlanmak için belirlenen başvuru süresi içinde ekte bir örneği 

yer alan (Ek:2/F) dilekçeyle bildirmeleri gerekmektedir.  

          Mahsuben ödeme talebinden vazgeçilen borçlar için genel hükümlere göre 

yapılandırma başvurusunun yapılması gerekmektedir. Bu borçlar için Kanun’un 

yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarına göre hesaplanacak tutarın 

ödenmesi gerekeceği tabiidir.  

           Mükellefin kendi borcu dışında, ilgili mevzuat uyarınca üçüncü şahısların 

borçlarına mahsup talebi olması hâlinde ise mahsup talebinden vazgeçebilmesi için 

borcuna mahsup istenen üçüncü şahsın da bu konuya yönelik irade beyanı 

aranılacaktır. Bu takdirde, mükellefin üçüncü şahıs lehine yaptığı mahsup talebi 

hükümsüz kalacaktır.  

          Lehine mahsup talep edilen üçüncü şahsın ise mükellefin irade beyanı olmadan 

Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunabileceği tabiidir.  

          Bununla birlikte, mahsup talebinden vazgeçen mükelleflerin, mahsup talebine 

konu iade alacaklarını 7143 sayılı Kanun kapsamındaki taksitlerine Kanun’un 9/5 

maddesine göre veya Kanun kapsamında yapılandırılmayan vergi borçlarına ilgili 

mevzuat uyarınca mahsubunu talep etmeleri mümkündür. Bu durumda, mahsuba 

esas alınacak tarih, Kanun’un yayımı tarihinden sonra yaptıkları başvuru esas alınarak 

belirlenir.  

          Diğer taraftan, ilgili vergi mevzuatından doğan iade alacağının vergi borcuna 

mahsubunu talep eden ve vergi borcunu 7143 sayılı Kanun’a göre ödemek üzere bu 

mahsup talebinden vazgeçen mükelleflere iade alacaklarının, mahsubundan 

vazgeçilen borcun söz konusu Kanun kapsamında yapılandırılmasından sonra 

hesaplanan taksit tutarları toplamını aşan kısmı, ilgili mevzuat hükümleri ve 6183 sayılı 

Kanunun 23 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu’nun 88 inci maddesinin onaltıncı fıkrası göz önünde bulundurularak nakden 

iade edilebilecektir.  

          Özellikle KDV iadesi hakkı için mahsup talebinde bulunan ve bu talebi henüz 

yerine getirilmemiş olan mükelleflerden, iade miktarının vergi dairesince azaltılma (yani 
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mahsup talebinin kısmen veya tamamen reddedilme) ihtimali bulunanların 31 Temmuz 

2018 tarihine kadar kullanılabilecek bu imkânı değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz.  

3. 7143 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borçlarının Yapılandırılması 

 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile SGK tarafından 6183 sayılı Kanun 

hükümlerine göre takip edilen,  

           2018/Mart ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 18.05.2018 tarihi 

veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde 

ödenmemiş olan SGK alacakları ile takip ve tahsili SGK’ya verilen alacaklar, yeniden 

yapılandırılmaktadır. Yapılandırma son başvuru tarihi 31.07.2018 olup, online başvuru 

yapılması mümkündür.  

          Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ile kesinleşmemiş idari para 

cezaları yapılandırma kapsamındadır.  

          Şirketlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta primi, işsizlik sigorta primi, damga 

vergisi, İdari Para Cezası veya kesinleşmiş borcu bulunmasa dahi kapsam dahilinde 

olan dönemlere ilişkin ileride tahakkuk edebilecek İdari Para Cezalarını %50 indirimli 

olarak ve gecikme zamlarının ödenmemesi amacıyla yapılandırma başvurularının 

olması gerekmektedir.  

          Bu kapsamda, 31.07.2018 tarihine kadar başvuru yapılmasını öneririz. 

 

         Ayrıca yapılandırma ile ilgili detayların yer aldığı 2018/19 sayılı Genelge'de; 5510 

sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya 

farklı illerde birden fazla işyeri bulunan işyerlerinin her bir işyerleri için ayrı ayrı başvuru 

yapılması gerektiği belirtilmekle birlikte,  

         Başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu 

halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi 

içinde yapılan başvurusunu,  

         İlk taksit ödeme süresinin son günü olan 31.08.2018 tarihine kadar ispat ederek ve 

yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda 

bulunulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacağı hüküm altına alınmıştır.  

         Her şubeden başvuru yapmak istemeyen işverenlerin Merkez sicil dosyalarından 

ve farklı illerdeki sicil dosyalarının birkaçından yapılandırma başvuru yapmasının faydalı 

olacağını bildiririz.  

         Yapılandırma online başvuru için izlenecek yol aşağıda yer almaktadır.  

https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden “YAPILANDIRMA” sekmesi altında yer 

alan “7143 SAYILI YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ” seçilmelidir. Bu sekmenin altında yer alan 

“BAŞVURU İŞLEMLERİ” seçildikten sonra açılan ekranda gerekli bilgiler kayıt edilmeli ve 

“BAŞVURU YAP” sekmesi kullanılarak başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.  

                 Saygılarımızla 

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


