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Vergi affı kapsamında;

• Kesinleşmiş alacakların,

• Kesinleşmemiş alacakların (Uzlaşma aşaması, itiraz aşaması veya dava aşamasında 

bulunanlar)

• Devam eden incelemelerin (Kanun’un yayım tarihinde başlamış ve devam eden 

incelemeler sonucunda çıkarılan ek tahakkuk ve cezalar)

• Kendiliğinden beyan edilecek alacakların

yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Vergi Affına İlişkin Kanun Kapsamında Hangi Düzenlemeler 
Yapılıyor?
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Yapılandırmaya konu alacaklar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

• Gümrük vergileri ve idari para cezaları,

• Bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı alacakları

Hangi Vergi Alacakları Gümrükte Yapılandırmaya Konu 
Edilebilecek?

Gümrük vergileri: 

İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya

ihracında uygulanan ve Ticaret Bakanlığına bağlı

tahsil daireleri tarafından takip ve tahsil edilen

gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili vergiler ve

mali yüklerin tümü

Gümrük Vergisi

İlave Gümrük Vergisi

Tek ve Maktu Vergi

Dampinge Karşı Vergi

Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi

Katma Değer Vergisi

Özel Tüketim Vergisi

Ek Mali Yükümlülük

Toplu Konut Fonu

Tütün Fonu

Ek Fon

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Çevre Katkı Payı

Telafi Edici Vergi (İhracat)

TRT Bandrol Ücreti(Ticari olmayan eşya için)



6

Gümrük Kanunu kapsamına giren;

30.04.2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer

kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil

dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para

cezaları, faizler, zamlar ve gecikme zammı alacaklarını kapsamaktadır.

Kapsama Giren Alacakların Dönemi Nedir?

2018

2019

2020

2021

Nisan

Yapılandırmaya konu edilebilecek olan

gümrük vergileri ve cezalarının ilgili olduğu

ithalat beyannamelerinin tescil tarihinin 30

Nisan 2021 tarihi veya bu tarihten önce

bir tarih olması gerekmektedir.
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1- Vergi Aslına Bağlı Olarak Kesilen Cezalar

Kesinleşmiş Kesinleşmemiş

Ödenecek Tutar Ödenecek Tutar

• Verginin tamamı

• Gecikme faizi yerine güncelleme 
oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak 
hesaplanacak tutar*

*Peşin ödemede Yi-ÜFE tutarı %90 oranında 
indirilecektir. 

•Uzlaşma, itiraz veya dava aşamasında ise 
vergi aslının % 50’si + Yİ-ÜFE tutarı*, 

•Terkin kararı varsa, alacak asıllarının %10’u 
+ Yİ-ÜFE tutarı*,

•Tasdik kararı varsa alacak asıllarının 
%100’ü + Yİ-ÜFE tutarı,

•En son karar bozma kararı ise verginin 
%50’si + Yİ-ÜFE tutarı*,

•En son karar kısmen onama kısmen 
bozma kararı ise onanan kısım için verginin 
%10’u, bozulan kısım için %50’si + Yİ-ÜFE 
tutarı*,

•Sadece idari para cezasına dava 
açılması halinde: vergilerin ödenmesi 
şartıyla cezanın %0’ı
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2- Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar

Kesinleşmiş
Kesinleşmemiş(sadece idari para cezasına 

dava açılması halinde)

Ödenecek Tutar Ödenecek Tutar

• Cezanın %50’si

• Uzlaşma, itiraz veya dava aşamasında ise 
hakkında henüz herhangi bir karar 
verilmemişse cezanın %25’i,

• Terkin kararı varsa cezanın %10’u,

• Tasdik kararı varsa cezanın %50’si,

• En son karar bozma kararı ise %25’i,

• En son karar kısmen onama kısmen bozma 
kararı ise onanan kısım için terkin kararı 
verilmesi halinde %10’u, tasdik kararı 
verilmesi halinde %50’si, bozulan kısım için 
%25’i
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3- Gümrüklenmiş Değere Bağlı Olarak Kesilen Cezalar

Kesinleşmiş
Kesinleşmemiş(sadece idari para cezasına 

dava açılması halinde)

Ödenecek Tutar Ödenecek Tutar

• Varsa verginin tamamı

• Cezanın %30’u

• Gecikme faizi yerine güncelleme 
oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak 
hesaplanacak tutar*

*Peşin ödemede Yi-ÜFE tutarı %90 oranında 
indirilecektir. 

• Dava devam ediyorsa cezanın %15’i

• Olumlu karar varsa %5’i

• Olumsuz karar varsa %30’u

• En son karar bozma kararı ise %15’i,

• En son karar kısmen onama kısmen bozma 
kararı ise onanan kısım için olumlu karar 
verilmesi halinde %5’i, olumsuz karar 
verilmesi halinde %30’u, bozulan kısım için 
%15’i
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4- Devam Eden Gümrük İncelemeleri

Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan gümrük 

incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine devam edilir.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tahakkuk eden;

• Vergi aslına bağlı cezalarda tahakkuk eden vergilerin %50’si + Yi-ÜFE oranında 

tutar+ dava açma süresinin bitimine kadarki gecikme faizi

• Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’i

• Gümrüklenmiş değere bağlı cezalarda cezanın 

%15’i ve varsa verginin %50’si + 

Yi-ÜFE oranında tutar +

dava açma süresinin bitimine kadarki gecikme faizi
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5- Kendiliğinden Beyan

➢ Kanun’un kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, Gümrük idaresinin tespitinden önce
beyan edilen aykırılıklar

Ödenecek Tutar

• Verginin tamamı

• Gecikme faizi yerine güncelleme oranı 
(Yİ/ÜFE) esas alınarak hesaplanacak 
tutar

Vazgeçilen Tutar

• Gecikme faizi ve idari para cezalarının 
tamamı
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➢ Gümrüğe kendiliğinden beyan ile başvurulmuş ancak kanunun 
yayım tarihinde henüz ek tahakkuku çıkmayanlar ne olacak?

➢ 30 Nisan 2021 sonrası tescil edilen beyannamelere ilişkin olarak 
yapılandırma yapılabilir mi?



Yapılması Gerekenlere İlişkin 
Önerilerimiz3



PwC

Vergi affından yararlanmak için önerilerimiz

PwC Türkiye tarafından geliştirilmiş Risk Digger Programı sayesinde geleneksel denetim yöntemlerinin bir adım ötesine 

geçilerek, belirli bir dönemde tescil edilen tüm beyannameler program aracılığıyla incelenmektedir. 

Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatına Uyum Çalışması Hizmeti sonucunda tespit edilecek olası riskler için Af Kanunu’nun 

kendiliğinden beyan hükümleri çerçevesinde gümrük idaresine başvurulması mümkündür.

Gümrük mevzuatı uyarınca 

uzlaşma, itiraz, dava 

aşamasında olan ihtilaflı 

konularınız var ise bu 

konuları da bizlere iletmeniz 

akabinde yapılandırma 

kanunu çerçevesinde 

uzmanlarımızla birlikte 

değerlendirebiliriz.

Geriye dönük 3 senelik 

kontrollerimizi gerçekleştirerek 

gümrük riskini öngörmenize, 

tanımlamanıza,

analiz etmenize, en aza 

indirmenize yönelik olarak af 

kapsamına girecek olan 

hususları birlikte 

değerlendirebiliriz. Olası 

risklerin önceden tespit ederek 

31.08.2021 tarihine kadar 

gümrük idaresine 

başvurulmasının önemli bir 

avantaj sağlayacağı 

düşünülmektedir.

GET-APP uygulaması üzerinden 

firmanıza düzenlenen bütün ek 

tahakkuk ve ceza kararlarını 

görüntüleyebilirsiniz.

Gümrük müşaviriniz aracılığı ile 

firmanıza düzenlenen ceza 

kararlarını temin edebilirsiniz. 

Firmanıza düzenlenen ceza 

kararı var ise yapılandırma 

kanunu çerçevesinde 

değerlendirip maliyetlerin 

düşürülmesi açısından 

faydalanabilecek kararları 

çıkarabiliriz.
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PwC

Hızlı Kontrol Konuları
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Royalti ve Lisans Ödemeleri

Demuraj Faturları

2 Nolu KDV beyannameleri

Debit Note (Eşya ve TP)

Hızlı Kargo Teslimleri

Birim Fiyat Farklılıkları

Kıymet Bildirim Formu

Yurtiçi Gider Beyanları

Dahilde İşleme Rejimi İşlemleri

Eşyanın Tarifesi

Menşe Beyanı



Sorularınız?


