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Mevzuat: 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

17 Kasım 2020 Tarihli ve 31307 Sayılı Resmi Gazete  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117.pdf  

Özet:   

Bu Kanuna göre; 

1.   Hazine ve Maliye Bakanlığınca tahsil edilen:  

a. Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 31.08.2020 tarihi dahil olmak üzere önceki 

döneme ve 2020 yılına ait beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi 

gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme 

faizleri, gecikme zamları, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, 

b. 31.08.2020 tarihi ve bu tarih dahil verilen idari para cezaları, 

c. Adli para cezaları hariç  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme alacakları  
 

 Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 

vergilerin ödenmemiş fer’i alacakları, kesilmiş vergi cezalarının %50’si, idari para 

cezalarının tamamı, bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı, 5736 

sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 

tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme 

alacakları ile aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere 

asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının 

tahsilinden vazgeçilir. 
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2. 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar 

kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri 

tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para 

cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, 

 Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük 

vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı, idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilir.  

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından tahakkuk ettiği halde 

ödenmemiş olan:  

a. 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve 

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

bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 

b. 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve 

topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı 

alacakları, 

c. 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar 

ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit 

sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile 

bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 

d. 31/8/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili 

kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası 

ve gecikme zammı alacakları, 

e. İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara 

ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı 

gecikme zammı alacaklarının tahsilinden vazgeçilir. 

4. İl özel idarelerinin 31.08.2020 tarihine kadar asli ve fer’i amme alacakları, 

5. Belediyelerin; 

a. 31.08.2020 tarihine kadar vergi beyan, gecikme fazileri, 

b. Belediye Gelirleri Kanununa göre alacakları, 

c. Su abonelerinden alacakları ve fer’i alacakları, 

d. Katı atık ücret alacakları ve fer’i alacakaları, 

6. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin asli ve fer’i 

alacakları 

7. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının alacakları yapılandırılmaktadır.   

 

       31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunulması gerek.  



TOBB 
TÜRKİYE 

               ODALAR VE BORSALAR  

    BİRLİĞİ 

 
RESMİ GAZETE MEVZUAT BÜLTENİ 

 

../… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Azami 18 taksit halinde ödenecektir.  

 

 31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı 

tarihine kadar ödenmemiş olan; 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve 

borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda 

ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile 3/6/2007 

tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı maddesinin yirmi üçüncü fıkrası ile 

27 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 

ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının 

tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna 

kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, 

bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak 

asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması 

hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i 

alacakların tahsilinden vazgeçilir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm  
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Mevzuat: 

Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

17 Kasım 2020 Tarihli ve 31307 Sayılı Resmi Gazete  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117.pdf  

Özet:   

Bu tebliğ ile görevli tedarik şirketlerinin perakende satış faaliyetinin yürütülmesi kapsamındaki 

maliyet ve hizmetlerini karşılayacak şekilde perakende satış tespitine ilişkin usul ve esaslar 

düzenlenmektedir.  

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-5.pdf  
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