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         Ö z e t   B ü l t e n 

         Tarih : 15.12.2020 

         Sayı : 2020/133 

                                                                  

  

Değerli Müşterimiz;                                                            

                                                      

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle aşağıda 

açıklanmıştır. 

A- Konu Başlığı: 

 

 1-Gelir İdaresi Başkanlığınca Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı, 

 2-Cumhurbaşkanınca Salgın Kapsamında Uzatılacağı Açıklanan Vergisel 

Düzenlemeler, 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B- Konu Özeti: 
 

1- Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı 

27 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır. Söz konusu 

düzenleme ile kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile trafik para cezası ve diğer idari para 

cezaları, ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlarına yapılandırma 

imkanı getirilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, düzenleme kapsamındaki borçlarını ne 

şekilde yapılandırıp ödemeleri gerektiği konusunda Broşür hazırlanarak kullanıma 

sunulmuştur.  

Söz konusu Broşürde;  

• Yapılandırma kapsamına giren borçların neler olduğu,  

• Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,  

• Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,  

• Peşin ödeme avantajları,  

• Taksit ile ödeme imkanı,  

• Başvuru yapıldıktan sonra hangi durumlarda yapılandırma imkanından yararlanma 

hakkının kaybedileceği, gibi genel bilgiler yer almaktadır.  

Borçlarının Yapılandırılması Broşürüne 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7256_Borc

Yapilandirma_Brosur.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7256_BorcYapilandirma_Brosur.pdf
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7256_BorcYapilandirma_Brosur.pdf
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2- Cumhurbaşkanınca Salgın Kapsamında Uzatılacağı Açıklanan Vergisel 

Düzenlemeler, 

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan basın açıklamasında aşağıda yer alan ve 31.12.2020 

tarihine kadar uygulanacak olan düzenlemelerin 01.06.2020 tarihine kadar uzatılacağı ifade 

edilmiştir.  

*Yıl sonuna kadar yüzde 20'den yüzde 10'a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj 

oranının uygulanma süresini 1 Haziran'a kadar uzatılacaktır.  

* Yıl sonuna kadar yüzde 18'den yüzde 8'e indirilen iş yeri kiralama hizmetlerindeki 

KDV oranını da 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edecektir. 

* Salgının etkisinin en aza indirilmesi için yıl ortasında başlatılan konaklamadan yeme 

içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma kadar birçok sektörü kapsayan KDV 

indirimlerinin süreleri yine 1 Haziran'a kadar uzatılacaktır.  

 

                         

                        

                                                                                       Saygılarımızla, 

 

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


