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KAPSAM
• 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun.
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1. Giriş

• 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (‘‘7316 Sayılı Kanun’’)
ile bazı Kanunlarda değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
➢ Kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise
%23 oranında uygulanması,
➢ Sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilme
uygulamasına son verilmesi,
➢ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun menkul ve gayrimenkul mal
satışlarına yönelik hükümlerinde değişiklik yapılarak haczedilen malların elektronik ortamda da
satışının sağlanması,
➢ Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların Nisan ve Mayıs
aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonundan karşılanması,
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1. Giriş

➢ Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın
hesabında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki ayın dikkate alınmasına yönelik
düzenleme yapılması,
➢ 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular
vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya
konsinyi işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi,
➢ Çiftçilerin 31.12.2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış Tarım Kredi
Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması,
➢ Zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM’ye) devredilen alacak ve emanetlerin, hak
sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkının güvence altına alınması,
şeklinde düzenlemeler yapılmıştır.
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2. Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25, 2022 Yılı İçin %23 Olarak Belirlendi
• 7316 Sayılı Kanun’un 11. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na Geçici Madde 13
eklenmiştir. Buna göre; ‘‘Bu Kanunun 32. maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı,
kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme
dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin
edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.’’
düzenlemesi yapılmıştır.
• %20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise
%23 oranında uygulanacaktır.
Yürürlük Tarihi: 01.07.2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve
01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen
kurumlar için 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için
geçerli olmak üzere 22.04.2021.
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3. Sosyal Güvenlik Prim Teşviki, Destek ve İndirimlerinden 6 Ay Geriye Dönük Olarak Yararlanma
İmkanına Son Verildi
• 7316 Sayılı Kanun’un 10. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun ek 17. maddesinin birinci fıkrası; ‘‘Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim
teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye
yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki,
destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez’’ şeklinde
değiştirilmiştir.
• Yapılan düzenleme ile prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde
yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden
yararlanılamayacak ve yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki,
destek ve indirim ile değiştirilemeyecektir.
Yürürlük Tarihi: 01.05.2021.

6

4. Haczedilen Menkul ve Gayrimenkul Mallar Elektronik Ortam Üzerinden Satılabilmesi Düzenlendi
• 7316 Sayılı Kanun’un 3. maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun’un 90. maddesi; ‘‘Gayrimenkuller, satış komisyonlarınca fiziki veya elektronik ortamda açık
artırma ile satılır. Satış komisyonunun oluşumu alacaklı amme idarelerince belirlenir. Komisyonun
çalışma usul ve esaslarını belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.’’ şeklinde
değiştirilmiştir.
• Bunun yanı sıra; 7316 Sayılı Kanun’un 1. maddesi ile yapılan düzenleme kapsamında, menkul
malların da elektronik ortam üzerinden satışı mümkün hale getirilmiştir.
• 7316 Sayılı Kanun’un 5. maddesi ile düzenlenen usul ve esaslar çerçevesinde; menkul ve
gayrimenkul mallar elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek, ilanda belirtilen gün ve saat
aralığında ve teklif verme yoluyla yapılacak, elektronik ortamda satılamayan menkul mallar pazarlık
usulüyle fiziki veya elektronik ortamda satılabilecektir. Artırma tarihinden önce teklif almaya,
tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma
sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlarda elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer
usul ve esasları belirmeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacaktır.
Yürürlük Tarihi: 22.04.2021.
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5. Yiyecek ve İçecek Hizmeti Sektöründe Faaliyet Gösteren İşyerlerinde Çalışanlara Yeni Destekler
Düzenlendi
• 7316 Sayılı Kanun’un 6. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 24. maddesine;
‘‘Birinci fıkra ile geçici 27 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve geçici 28 inci maddenin ikinci
fıkrası kapsamında yer alan tutarlar 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 Türk lirası olarak
uygulanır ve bu kapsamda 30/4/2021 tarihinden sonra yapılan ödemelerden damga vergisi dâhil
herhangi bir kesinti yapılamaz. NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56
kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05,
93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet
gösteren işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857
sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara işe giriş
tarihine bakılmaksızın birinci fıkradaki diğer şartları taşımaları halinde 2021 yılı Nisan ve Mayıs
ayları için nakdi ücret desteği verilir.’’ fıkrası eklenmiştir.
Yürürlük Tarihi: 22.04.2021.
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5. Yiyecek ve İçecek Hizmeti Sektöründe Faaliyet Gösteren İşyerlerinde Çalışanlara Yeni Destekler
Düzenlendi
• Eklenen fıkra ve 7316 Sayılı Kanun’un 7. maddesi eklenen Geçici Madde 30 ile ücretsiz izin desteği
ve prim desteğinden yararlanacak sektörlerin kapsamı genişletilerek; yiyecek ve içecek sektöründe
faaliyet gösteren iş yerlerinin yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme
kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları,
lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri,
hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı Mart
ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu Kanun kapsamında bildirilen
sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi
uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi
primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden
mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanacaktır. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan söz konusu
tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate
alınamamaktadır.
Yürürlük Tarihi: 01.04.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde.
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6. Hastalık ve Analık Sigortasından Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Düzenleme Getirildi

• 7316 Sayılı Kanun’un 9. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 17. maddesi; ‘‘İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek
ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının olduğu,
meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki son üç ay içinde;
analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki oniki aydaki 80 inci maddeye
göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına
bölünmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde
180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas
tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının
iki katını geçemez.’’ şeklinde değiştirilmiştir.
• İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta
primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş
göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecektir.
Yürürlük Tarihi: 22.04.2021.
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7. Tütün Ürünleri, Alkollü İçecekler Gibi Ürünlerin İmalatçı Tarafından Komisyoncuya veya Konsinyi
İşletmeye Satışında Vergilendirilmesi Düzenlendi
• 7316 Sayılı Kanun’un 8. maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan ‘‘satışlarda malların alıcıya teslimi’’ ibaresi ‘‘satışlarda, (I),
(II) ve (IV) sayılı listedeki malların alıcıya, (III) sayılı listedeki malların komisyoncuya veya konsinyi
işletmeye teslimi’’ şeklinde değiştirilmiştir.
• Yapılan düzenleme ile (III) sayılı cetvelde yer alan; tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli
gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle satışında
imalatçı tarafından komisyoncuya veya konsinyi işletmeye verildiğinde vergilendirilecektir.
Yürürlük Tarihi: 22.04.2021.
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8. Çiftçilerin 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesaplarına Aktarılmış Tarım
Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarına Yapılandırma İmkanı Getirildi
• 7316 Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a eklenen Geçici
Madde 3 ile; ‘‘Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından
31/12/2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan borçlular, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuruda bulunulması
kaydıyla 1 inci maddeden, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen hükümler de dikkate alınmak
suretiyle yararlandırılır…’’ hükümleri düzenlenmiştir.
• Yapılan düzenleme ile 31.12.2020 tarihi itibariyle tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış
olan tarımsal kredi borçları yapılandırılabilecektir.
Yürürlük Tarihi: 22.04.2021.
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9. Zamanaşımı Nedeniyle YTM’ye Devredilen Alacak ve Emanetlerin İade Edilmesine İlişkin Mülkiyet
Hakkı Güvence Altına Alındı
• 7316 Sayılı Kanun’un 12. maddesi ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. maddesinin
dördüncü fıkrası; ‘‘Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak,
hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat
tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye emaneten devredilir.
YTM’ye devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma
hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donar.
Bu emanet ve alacakların devri, izlenmesi, bu emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların
kullanımı ile başvuran hak sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. Şu kadar ki,
bu fıkrada değişiklik yapan Kanunun yayımlandığı tarihten önce YTM’ye gelir kaydedilen tutarlar
iade edilmez.’’ şeklinde değiştirilmiştir.
• Yapılan düzenleme ile yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve
alacaklar, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat
tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde YTM’ye emaneten
devredilecektir. YTM’ye devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar
payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak sahiplerine iadesine
kadar donacaktır.
Yürürlük Tarihi: 22.04.2021.
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SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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