
        6736 Sayılı Mal� Af Kanunu �le 30.06.2016 tar�h� �t�bar�yle gec�km�ş verg� 
borçlarında Yurt İç� ÜFE oranında güncelleme, Motorlu Taşıtlar Verg�s� ve 
Trafik Para Cezalarında öneml� �nd�r�m, peş�n ödemelerde Yurt İç� ÜFE 
oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 �nd�r�m, verg� aslına bağlı 
olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50's�n�n s�l�nmes�, 
Varlık Barışı, verg� �ht�laflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80'e 
varan �nd�r�m, �şletme kayıtlarının cezasız ve fa�zs�z olarak gerçek duruma 
uygun hale get�r�lmes�, eczanelerde cezasız fa�zs�z stok düzeltme, matrah 
ve verg� artırımında verg� �ncelemes�nden muafiyet, �nceleme ve tarh�yat 
safhasındak� borçlar �ç�n yapılandırma, beyan ed�lmem�ş gel�rler ve 
kazançlar �ç�n p�şmanlıkla cezasız ve fa�zs�z beyan, yapılandırılan borçları 
anlaşmalı bankaların banka kartı ve kred� kartı �le ödeme, 6552 sayılı Kanun 
kapsamında devam eden borçların yen�den yapılandırılması, vades� 
31.12.2011 tar�h�nden önce olan 50 TL ve altındak� borçların s�l�nmes� g�b� 
kolaylıklar sağlanmıştır. 
       Mal� Af Kanuna 18.01.2017 tar�h ve 6770 sayılı yasayla eklenen geç�c� 2. 
Maddeyle �se borçları yapılandırılan ancak, madden�n yürürlüğe g�rd�ğ� 
tar�h �t�barıyla yapılandırması �hlal olan ve �hlale neden olan tutarları geç 
ödeme zammı �le b�rl�kte 31 Mayıs 2017 tar�h�ne kadar ödemeler� 
durumunda  Kanundan yen�den yararlanma , 2017 yılının Ocak ayından 
�t�baren ödenmes� gereken taks�tler�n ödeme süreler�n�n dörder ay 
uzatılması , mücb�r sebep hal�n� sonlandıran ancak beyannameler�n� 
veremeyen mükelleflere beyannameler�n� vermeler� �ç�n 2017 N�san ayı 
sonuna kadar vermeler� ve ödemeler�n� de 2017 Mayıs ayı sonuna 
yapab�lmeler� , peş�n veya taks�tl� ödeme seçenekler�n� terc�h ederek 
ödemeler�n� yapmamış olanlara yapılandırılan alacakların tamamını  Mayıs 
2017 ayı sonuna kadar ödemeler� hal�nde peş�n ödeme �nd�r�m� , peş�n 
ödeme seçeneğ�n� terc�h eden ancak yapılandırılan tutarları süres�nde 
ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere  N�san ayı 
sonuna kadar başvurulması hal�nde taks�tl� ödemeye geçme , peş�n ödeme 
seçeneğ�n� terc�h eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını geç ödeme 
zammıyla b�rl�kte Aralık 2016 ayında ödeyen mükelleflere de peş�n ödeme 
�nd�r�m� �mkanı get�r�lm�şt�r.

6736 SAYILI MALİ AF KANUNUNA EKLENEN GEÇİCİ 2. MADDE VE 

SERİ 5 NO’LU GENEL TEBLİĞ HAKKINDA KISA BİLGİLER


	Page 1

