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Değerli Müşterilerimiz,
21.06.2021 Tarihli 31518 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7326 Sayılı Kanun Kapsamında
Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ ile 30/4/2021 tarihinden (bu
tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar
kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı
alacaklarının 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak
tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Tebliğ’de kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi alacakları,
kendiliğinden bildirimi yapılacak alacakların yapılandırılması ile inceleme ve tarhiyat
safhasındaki işlemlere ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmış, Tebliğ ekinde başvuru sırasında
düzenlenmesi gereken form ve dilekçe örneklerine yer verilmiştir. Buna göre ;
• KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

• Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı
• Alacak aslına bağlı olmayan cezaların %
50’si
• İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarının
% 50’si
• Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme
cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak
belirlenecek tutar

• Vergi aslına bağlı olarak kesilen
cezaların / idari para cezalarının
tamamı
• Vergi aslına bağlı olmayan
cezaların kalan % 50’si
• İştirak nedeniyle kesilen vergi
cezalarının kalan % 50’si
• Gecikme cezası, gecikme zammı,
gecikme faizi gibi fer’i alacakların
tamamı

• KESİNLEŞMEMİŞ (UZLAŞMA, İTİRAZ VE DAVA AŞAMASINDA BULUNAN) ALACAKLAR,
Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar

• Vergi/Gümrük vergisi aslının %
50’si
• Asla bağlı olmayan cezaların %
25’i

• Vergi/Gümrük vergisi aslının % 50’si
• Vergi/Gümrük vergisi aslına bağlı olarak
kesilen vergi cezalarının / idari para cezalarının
ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının
tamamı
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• Faiz, gecikme faizi ve gecikme
zammı yerine Yİ-ÜFE esas
alınarak hesaplanacak tutar

• Asla bağlı olmayan cezaların % 75’i
• Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının
tamamı

• İNCELEME SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR

((2) Birinci fıkranın (a) bendi hükümlerinden yararlanılabilmesi için incelemeye
başlama tarihi olarak görevlendirmeye ilişkin Bakanlık Makamı Onay tarihi, Gümrük ve
Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubelerince yapılan incelemeler ile diğer
incelemeler için görevlendirme tarihi esas alınır.)
Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden
Vazgeçilen Tutarlar

• Tarh edilen verginin % 50’si
• Gecikme faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe
kadar güncelleme oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak
hesaplanacak tutar
• Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra ihbarnamenin
tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim
tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı
• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i

• Tarh edilen verginin
kalan % 50’si
• Vergi aslına bağlı
cezaların tamamı
• Vergi aslına bağlı
olmayan cezaların %
75’i
• Gecikme faizinin
tamamı

• İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 25’i

• İştirak nedeniyle
kesilen cezalarda
cezanın % 75’i

• KENDİLİĞİNDEN BİLDİRİMİ YAPILAN ALACAKLAR
Ödenecek Tutarlar

Tahsilinden Vazgeçilen
Tutarlar

• Verginin / Gümrük vergisinin tamamı
• Faiz, pişmanlık zammı ve gecikme faizi yerine
Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar

• Vergi cezalarının tamamı
• Faiz, gecikme faizi ve
pişmanlık faizinin tamamı
• İdari para cezalarının
tamamı
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Yapılandırmadan yararlanmak için 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili
idareye başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tebliğ içeriğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
–– 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ
Saygılarımızla ,
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