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Bu Broşür, yayım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Mevzuat bilgilerine ve güncel haberlere, Başkanlığımız;

  •  İnternet sayfasından,

  • Doğrulanmış ve resmi sosyal medya hesaplarından,

  • e-Posta bilgilendirme sisteminden,

ulaşabilirsiniz.

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı
Temmuz/2021
Yayın No:403

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nden 

ulaşmanız mümkündür.

https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/7326/7326_Genel_Tebligi_Seri_No_1.pdf


3

BEYAN EDİLMEMİŞ GELİR VE KAZANÇLARIN PİŞMANLIKLA BEYANI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun ile 
beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir, kazanç veya vergiye tabi 
diğer olayların pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname verilmesi suretiyle 
Kanun kapsamında beyan etme imkânı getirilmiştir. 

I. BEYAN EDİLMEMİŞ GELİR VE KAZANÇLARIN PİŞMANLIKLA BEYANI

3030 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dâhil)  önceki dönemlerde elde edilmiş 
gelir ve kazançlarla ya da vergiye tabi diğer olaylar için beyanname vermemiş      
olanların veya eksik beyanda bulunanların (ticari ve zirai kazanç, serbest 
meslek kazancı, kira geliri, değer artışı kazancı, tapu harcı vb.) bu Kanun 
kapsamında pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanda bulunmaları 
mümkündür.

Bu durumda tahakkuk eden;

  • Vergilerin tamamının,

 • Pişmanlık zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen         
  tutarının,

ödenmesi durumunda; vergi cezalarının ve pişmanlık zammının         
tahsilinden vazgeçilecektir.

II. BEYAN   EDİLMEMİŞ   GELİR   VE   KAZANÇLARIN   KENDİLİĞİNDEN  
 BEYANI

3030 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dâhil)  önceki dönemlerde elde edilmiş 
gelir ve kazançlarla ya da vergiye tabi diğer olaylar için beyanname vermemiş    
olanların veya eksik beyanda bulunanların (ticari ve zirai kazanç, serbest 
meslek kazancı, kira geliri, değer artışı kazancı, tapu harcı vb.) bu Kanun 
kapsamında kendiliğinden beyanname verme hükümlerinden yararlanarak 
beyanda bulunmaları mümkündür.
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Bu durumda tahakkuk eden;

 • Vergilerin tamamının,

 • Gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen              
  tutarının,

ödenmesi durumunda; vergi cezalarının ve gecikme faizinin tahsilinden 
vazgeçilecektir.

III. DİĞER ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLERİN BEIII. DİĞER ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLERİN BEYANI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü maddesi kapsamında diğer ücret geliri elde 
eden; 

 • Basit usule tabi ticaret erbabının yanında çalışanlar,

 • Özel hizmetlerdeki şoförler,

 • Özel inşaat işlerinde çalışan inşaat işçileri,

 • Kira geliri elde eden gerçek kişilerin yanında çalışanlar,

20212021 yılı gelir vergilerini süresinde tarh ettirmemiş ise 31 Ağustos 2021         
tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairelerine başvurarak vergilerini tarh        
ettirebileceklerdir. 

Bu durumda, geçmişe yönelik gelir vergisi ve vergi cezası aranılmayacaktır.

İşverenlerin diğer ücretlilere ait kimlik bilgileri ve vergi karnesi ile yapacakları 
başvurular da bu kapsamda değerlendirilecektir.
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IV. BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

KanunKanun kapsamında pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyan hükümlerinden 
yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar Tebliğ 
ekinde yer alan durumlarına uygun dilekçe (Ek: 4/A, 4/B)  ile birlikte vergi       
beyannamelerini bağlı oldukları vergi dairesine, beyannamelerini elektronik    
ortamda vermesi gerekenlerin ise aynı tarihe kadar elektronik ortamda          
vermeleri gerekmektedir.

V. ÖDEMELERİN SÜRESİ VE YERİ

PişmanlıklaPişmanlıkla ya da kendiliğinden beyanda bulunularak yapılandırılan borçlar, 
borçlunun tercihine göre taksitler halinde veya sağlanan önemli avantajlardan 
yararlanmak suretiyle peşin olarak ödenebilecektir.

Peşin Ödeme Avantajı

Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının 30 Eylül 2021 tarihine 
kadar ödenmesi halinde;

 • Yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacaktır.

  • Yİ-ÜFE  oranları   esas   alınarak   hesaplanan   tutardan   %90 indirim        
   yapılacaktır.

Peşin ödemeler, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı                           
uygulanmadığından taksitli ödemeye göre daha avantajlıdır.
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İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan Ödemelerde İndirim

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin 
süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin                 
tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2021 tarihi                  
sonuna kadar) ödenmesi halinde;

 • Yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacaktır.

  • Yİ-ÜFE  oranları   esas   alınarak   hesaplanan   tutardan   %50  indirim          
  yapılacaktır.

Taksitle Ödeme

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 
6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk 
taksit 30 Eylül 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de takip eden 
ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

TTaksitle ödeme durumunda, yapılandırılmış borçlara, ayrıca aşağıda yer alan 
katsayılar uygulanarak tahsil edilecektir.
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Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;

 • İlk iki taksitin (30 Eylül 2021 ve 30 Kasım 2021) süresinde ödenmemesi  
  veya eksik ödenmesi,

 • İlk  ikisinin süresinde ödenmesine rağmen bir takvim yılında ikiden fazla  
  taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

  • Süresinde ödenmeyen veya eksik  ödenen  taksit tutarlarının en geç son  
  taksiti  (peşin   ödeme  seçeneğinin  tercih  edilmesi  halinde  ilk  taksiti)          
  izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı  
  oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi,

  hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Örnek:Örnek: Mükellef, 2018 takvim yılında istisna tutarının üzerinde konut kira geliri 
elde etmiş ancak, bu kira gelirinden dolayı vermesi gereken yıllık gelir vergisi 
beyannamesini zamanında vermemiştir. 

Mükellef, 7326 sayılı Kanun’dan yararlanmak istemesi halinde gelir vergisi 
beyannamesini pişmanlıkla verebilir ve Kanun’un getirdiği avantajlardan 
cezasız ve zamsız olarak, sadece vergi ve Yİ-ÜFE oranı esas alınarak            
hesaplanan tutarı ödeyerek yararlanabilir.
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Gelir İdaresi Başkanlığının anlaşmalı bankalar listesine,
https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali
bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar adresinden ulaşabilirsiniz.

Ödeme Kanalları

Yapılandırılan  borçlar, borçlunun tercihine  göre  peşin veya taksitler halinde;

 • Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden;

   • Anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla,

   • Banka hesabından havale yöntemi ile,

   • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,

  • Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,

 • Vergi dairesi vezneleri, 

 • PTT şubelerine,

ödenebilecektir.

Pandemi nedeniyle başvurularınızın ve ödemelerinizin Gelir İdaresi
Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılamasını

tavsiye ederiz.

https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar
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