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VERGİ SİRKÜLERİ  

2021/44 

 

KONU: AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE 

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

YAYIMLANDI. 
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Vergi Sirküleri 

 

No: 2021/44   Tarih: 24/04/2021 

Konu: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Yayımlanması Hk. 

   

 

 

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup anılan 

Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir: 

 

1) %20 olan kurumlar vergisi oranının; 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı 

kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanması 

Kurumlar vergisi oranı olan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum 

kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak 

uygulanacaktır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan 

hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanacaktır. 

Aynı kanunun 14 üncü maddesi uyarınca, kurumlar vergisi oranı değişikliği 1/7/2021 tarihinden 

itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan 

vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1/1/2021 tarihinden itibaren 

başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 22/4/2021 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

Buna göre, 17/05/2021 tarihine kadar beyan edilip ödenmesi gereken 2021/I. Geçici Vergi 

Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait kurum geçici vergi beyanında kurumlar vergisi oranı %20, daha 

sonraki geçici vergilerde ise %25 oranında uygulanacaktır. 

 

2) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da Yapılan 

Değişiklikler 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında haczedilen menkul malların 

ve gayrimenkullerin satışına ilişkin değişiklikler yapılmış olup bu kapsamda;  
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 Muhafazası tehlikeli veya masraflı olan menkul malların da pazarlık usulü ile satılmasına 

imkân sağlanmıştır. 

 Artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri 

gereken yıllık %5 oranındaki faiz yerine tecil faizi oranında faiz alınmasına yönelik düzenleme 

yapılmıştır.  

 6183 sayılı Kanunun 90'ıncı maddesinde yapılan ile gayrimenkullerin elektronik ortamda 

satışına imkân sağlanmıştır. 

 6183 sayılı Kanunun 97'nci maddesinde yapılan değişiklik ile gayrimenkul kendisine 

ihale olunan kimsenin bedeli ödememesi nedeniyle ihalenin feshedilmesi durumunda bu kişinin 

sorumlu olacağı tutarlar netleştirilmiştir. İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin 

feshine sebep olan kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer 

zararlardan ve fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. 

 6183 sayılı Kanuna eklenen 97/A maddesi ile menkul ve gayrimenkul malların elektronik 

ortamda satışına imkân sağlanmıştır. 

 

3) Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler 

ÖTV Kanunu’nun Vergiyi doğuran olay başlıklı 3’üncü maddesinde değişiklik yapılarak 

Kanuna ekli  (III)  sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon 

suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği 

anda ÖTV açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği kabul edilmiştir. Daha önce vergiyi doğuran 

olay komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya 

tesliminde gerçekleşmekteydi. 

 

4) Belirlenen bazı sektör çalışanlarına destek verilmesi 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 24 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, bazı 

sektör çalışanlarına Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1.500 TL ödeme yapılması 

düzenlenmiştir. 

Yiyecek ve içecek sektörü, internet kafelerin faaliyetleri, spor ve eğlence eğitim kursları spor 

tesislerinin işletilmesi, yüzme kulüplerinin faaliyetleri, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının 

faaliyetleri, bilardo salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri, düğün, balo 

ve kokteyl salonlarının işletilmesi, bozuk para veya jetonla çalışan oyun makinelerinin işletilmesi, 
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güzellik salonlarının faaliyetleri, hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri, kaplıca, ılıca, içmeler, spa 

merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum, vb. yerlerin işletilmesi 

faaliyetlerinde bulunan işyerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne 

ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 

2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 TL 

ödeme yapılacaktır. Ayrıca, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların Nisan ve Mayıs 

aylarına ilişkin sosyal güvenlik primleri İşsizlik Fonundan karşılanacaktır. Öte yandan, hâlihazırda 

nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 TL olarak belirlenmiştir.  

Bu madde kapsamında prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten 

yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi teşvik, destek 

ve indirimlerinden yararlanamaz. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar 

vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 

 

5) Geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık 

dönemin 12 aya çıkarılması 

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. 

 

6) Prim teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlanabilme imkânı 

kaldırılmıştır. 

Bilindiği üzere, 5510 Sayılı Kanunu’nun Ek 17 nci  maddesi uyarınca, 5510 Sayılı Kanun veya 

diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde 

yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan 

ayı/dönemi takip eden 6 ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden 

geriye yönelik en fazla 6 aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve 
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indirimlerinden yararlanılmakta veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir 

prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilmekteydi.  

Ancak, yapılan düzenleme ile 5510 sayılı 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. 

 

7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’a buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 

 

 

Saygılarımızla, 

Rotax Denetim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not:  

-Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için iletişime geçebilirsiniz. 

-Sirkülerler numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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