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Sirküler No:2021/39 

HATIRLATMA 

7326 SAYILI KANUNDA İLK TAKSİTİN SON ÖDEME GÜNÜ; BUGÜN 

7326 Sayılı Vergi Af Kanunu uyarınca; 

- Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması nedeniyle hesaplanan vergilerin, 

- İhtilaflı alacaklarda uzlaşma veya davadan vazgeçmek suretiyle söz konusu alacakların 

yeniden yapılandırılması nedeniyle hesaplanan vergilerin, 

- Matrah ve vergi artırımı sonucu tahakkuk ettirilen vergilerin, 

İlk taksitlerinin son ödeme günü 1 Kasım 2021 tarihidir. Kanun hükmüne göre ilk iki taksitin 

süresinde ödenmemesi halinde, mükellefler kanunun tanıdığı avantajlardan yararlanamayacaktır. Bu 

nedenle özellikle yukarıda belirtilen konularda yeniden yapılandırılan borçlar ile matrah ve vergi 

artırımı nedeniyle tahakkuk ettirilen vergilerin ilk taksitinin bugün ödenmesi gerekmektedir.  

İlk iki taksitin ödenmiş olması halinde kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki taksitin 

süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak ve 

ödenmeyen veya eksik ödenen tutarların son taksitin ödeme süresini izleyen bir ay içinde gecikme 

zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.  

Stok beyanına ilişkin tahakkuk ettirilen vergilerin ödenmemiş olması söz konusu haktan 

yararlanılmasına engel olmamakla birlikte, ödenmeyen KDV’nin indirimi mümkün olmayacağından 

stok ve demirbaş bildirimlerine ilişkin vergilerin de vadesinde ödenmesi gerekmektedir. Geç ödeme 

halinde ayrıca gecikme zammı hesaplanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, kasa ve 

ortaklardan olan alacaklara ilişkin beyan edilen tutarlar üzerinden hesaplanan vergilerin ödenmemesi 

işletme kayıtlarını düzeltme hakkını ortadan kaldırmamakla birlikte, tahakkuk eden vergilerin gecikme 

zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.  

Matrah ve vergi artırımı nedeniyle tahakkuk eden vergilerin peşin ödenmesi halinde ayrıca %10 

peşin ödeme indirimi yapılmaktadır. Kesinleşmiş borçlarını yeniden yapılandıranların gecikme zammı, 

gecikme faizi gibi feri alacaklarında peşin ödeme halinde %90 indirim söz konusu olacaktır. İdari para 

cezalarındaki peşin ödeme indirimi ise %25 olarak uygulanmaktadır.  

İlk taksit ödeme süresinin uzatılması için kanun değişikliği gerektiğinden süre uzatımı 

beklenmemelidir.  

7326 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan SGK prim borçlarının ilk taksitinin ödeme vadesi 

30 Kasım 2021’dir.   

Saygılarımızla. 
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