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İTİRAZLI VEYA KESİNLEŞTİRİLMİŞ VERGİLERDE UZLAŞMA İLE ÖDEME SÜRESİ 
GELDİĞİ HALDE KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMEMİŞ KAMU 

ALACAKLARININ TAHSİLATINA İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Anayasanın 112 'nci maddesinin verdiği 
yetkiye dayanarak aşağıdaki Yasa Gücünde Kararnameyi yapar. 

Kısa İsim 1. 

Amaç 2. 
15/2020 

İtirazlı veya 3. 
Kesinleştirilmiş 

Vergilerde 
Uzlaşma 

15/2020 

Tahakkuk 4. 
Etmiş ve 
Ödeme Süresi 
Geçmiş Vergi, 
Ceza, Gecikme 
Zammı ve 
Karşılıksız 

Çekler ile Diğer 
Kamu 
Alacaklarında 

Uzlaşma 
15/2020 

Bu Yasa Gücünde Kararname, İtirazlı veya Kesinleştirilmiş Vergilerde 
Uzlaşma ile Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen veya Tamamen 
Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilatına İlişkin Yasa Gücünde 
Kararname olarak isimlendirilir. 

Bu Yasa Gücünde Kararnamenin amacı, Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi 
ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli Mali 
Düzenleme Yasası kurallarının 2018 yılı ve önceki vergilendirme 
dönemlerine ilişkin itirazlı veya kesinleştirilmiş vergiler, 2018 yılı ve 
önceki vergilendirme dönemlerine ait tahakkuk etmiş ve ödeme süresi 
geçmiş vergi ile 31 Aralık 2018 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde 
kısmen veya tamamen ödenmemiş vergi cezası, özel usulsüzlük cezası, 
ceza, gecikme zammı ve karşılıksız çekler ile diğer kamu alacakları 

hakkında da uygulanmasını kurala bağlayarak pandemik Koronavirüs 
( covid-19) ile mücadelede tahsilatı hızlandırıp Devlet bütçesine katkıda 
bulunmak ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürecin etkilerinin 
azaltılması adına yükümlülere açılım sağlamaktır. 

Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının 

Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasası'nın 6 ' ncı maddesinde 
düzenlenen kurallar 2018 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin 
olarak, beyan türü dışında herhangi bir tarhiyat türüne bağlı olarak yapılan 
ve itiraz zaman aşımı süresi içinde itiraz altında bulunan veya Daire 
tarafından tek taraflı olarak karara bağlanmış ve ödenmemiş gelir vergisi, 
kurumlar vergisi, katma değer vergisi, banka ve sigorta işlemleri vergisi 
tarhiyatları hakkında da uygulanır. 

Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının 

Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasası'nın 7'nci maddesinde 
düzenlenen kurallar 2018 yılı ve önceki vergilendirme dönemlerine ait, 
ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş gelir vergisi, 
kurumlar vergisi, banka ve sigorta işlemleri vergisi, katma değer vergisi, 
taşınmaz mal vergisi, veraset vergisi, vefat edenlerin beyan edilmeyen 
gelirleri ile vefat ile devreden mal vergisi, vergi cezaları ve bunlara ilişkin 
gecikme zamları ile 31 Aralık 2018 tarihinden önce ödeme süresi geldiği 
halde kısmen veya tamamen ödenmemiş karşılıksız çekler. kamu alacağı 
kapsamında olan telefon ücretleri (GSM telefon ücretleri hariç), diğer 
resim, harç ve herhangi bir nedenden doğan diğer kamu alacaklan, ceza 
dava masrafı, para cezası gibi alacaklar ve devletin kira alacakları ve 
bunlara ilişkin gecikme zamları hakkında da uygulanır. 
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Başvuru Süresi 5. 

Ödeme Süresi 6. 
ve Zamanında 
Ödenmeyen 
Vergiler 
15/2020 

Kararnamede 7. 
Düzenlenmemiş 

Kurallar 
15/2020 

Yürütme 8. 
Yetkisi 

Yürürlüğe Giriş 9. 

Bu Kararnameden yararlanmak isteyen yükümlüler, bu Kararnamenin 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 6 (altı)'ncı ayın son gününe kadar Daire 
tarafından düzenlenecek beyannameler ve formlar ile birlikte Daireye 
başvurmakla yükümlüdürler. 

Ancak Belediyeler ile Vakıflar İdaresinin alacaklarına ilişkin 
yapılacak başvurular alacağın bağlı olduğu Belediye veya Vakıflar 

idaresinin yetkili kılacağı birimlerine yapılır. 

Bu Kararnameden yararlanacak olanlar hakkında Sabit Kıymetlerin 

Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli 
Mali Düzenleme Yasasında ödeme süresi ve zamanında ödenmeyen 
vergilere ilişkin düzenlenmiş kurallar uygulanır. 

Kararname yürülükten kalktıktan sonra da başvuranlar hakkında 

belirlenmiş yükümlülükler ile ödeme süreleri, Sabit Kıymetlerin 

Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin İndirimli 
Mali Düzenleme Yasası kuralları uyarınca geçerliliğini korur. 

Bu Kararnamenin düzenlediği kurallar dışında kalan konular hakkında, 
Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının 

Tahsiline İlişkin İndirimli Mali Düzenleme Yasası kuralları uygulanır. 

Bu Yasa Gücünde Kararnameyi, maliye işleriyle görevli Bakanlık yürütür. 

Bu Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten 
başlayarak yürürlüğe girer. 


