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VERGİ AFFI KANUNU ÖZETİ 
 
MADDE 1- Maddeyle Kanunun kapsamı düzenlenmektedir. 
MADDE 2- Maddede Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş 
olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan; vergiler ve vergi cezaları, taşınmaz kültür 
varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri ve idari para cezaları ile bu alacaklara 
ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, gecikme cezası gibi fer'i alacakların 
yapılandırılmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. 
MADDE 3- Maddeyle kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan amme alacaklarının ne 
şekilde yapılandırılacağına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. 
MADDE 4- Maddeyle, Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı 
tarihten önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine 
devam edileceği belirtilerek bu safhada bulunan alacaklar da Kanun kapsamına alınmıştır. 
MADDE 5- Maddenin birinci fıkrasıyla mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş 
ya da beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dâhilinde beyan edilmesi 
sağlanmaktadır.  
Maddenin ikinci fıkrasıyla, gelir (stopaj) vergisi ve kurumlar (stopaj) vergisine ilişkin vergi ve 
matrah artırımı hükümleri düzenlenmekte olup bu fıkra hükmünden faydalanan mükellefler 
nezdinde, artırımda bulunulan vergiyi ödemeyi kabul ettikleri vergilendirme dönemleri ile ilgili 
olarak artırıma konu ödemeler dolayısıyla gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat 
yapılmayacağı öngörülmektedir. 
Maddenin üçüncü fıkrasıyla katma değer vergisi mükelleflerinin vergi artırımında bulunmaları 
halinde, artırımda bulundukları dönemler için haklarında KDV yönünden vergi incelemesi ve 
tarhiyatına muhatap tutulmamaları imkânı sağlanmaktadır. 
MADDE 6- Maddenin birinci fıkrasıyla, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi için, 
işletmelerde mevcut olmasına rağmen kayıtlara yansıtılmamış emtia, makine, teçhizat ve 
demirbaşların kayıtlara intikal ettirilebilmesini sağlayacak düzenleme yapılmaktadır. 
Maddenin üçüncü fıkrasıyla, bilanço esasına göre defler tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 
31/12/2015 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa 
mevcutları ile ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar 
arasındaki net alacak tutarlarını, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aynı sonuna 
kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarım düzeltebilmelerine imkân 
sağlanmaktadır. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi 
hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenmesi öngörülmektedir.  
MADDE 7- Madde ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası araçları ile her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının, Türkiye'ye getirilmek suretiyle 
milli ekonomiye kazandırılması ve bu varlıklarım Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin 
maddedeki hükümler çerçevesinde bu varlıklarına serbestçe tasarruf edebilmelerine imkan 
sağlanmaktadır. Söz konusu varlıkların başkasının nam veya hesabına Türkiye'ye getirilmesi 
imkan dahilindedir. Yurtdışından getirilen bu varlıklar, işletmelerin kanuni defterlerine 
kaydedilebilecektir. Kayıt işlemlerinde sınırlayıcı bir düzenleme öngörülmemekte olup 
varlıkları, işletmelerce sermayeye ilave etme, özel fon hesabında tutma veya işletme 
borçlarının ödenmesinde kullanma konusunda mükelleflere ihtiyarilik sağlanmaktadır. 
MADDE 8- Maddenin; 
Birinci fıkrasıyla, 2016 Haziran ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve 
kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi; 
İkinci fıkrasıyla, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme 
zammı alacaklarının, 
Üçüncü fıkrasıyla, 30/6/2016 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 alacaklarının, 
Dördüncü fıkrasıyla, 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili 
kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme 
zammı alacaklarının, 
ilişkin düzenleme yapılmıştır.  
MADDE 9- Maddenin; 
Birinci fıkrasıyla, 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile 
ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce asgari işçilik tutarının 
tespitine ilişkin Kuruma başvuruda bulunulmasına rağmen, bu Kanunun yayımlandığı tarihten 
önce Kurumca re'sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan özel nitelikteki 
inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin, yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit 
sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ve bunlara 
uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tahsil ve terkini usulü ile 
başvuru ve taksitlendirme süresi düzenlenmiştir. 
 


