BİLGİ NOTU
7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Söz konusu Kanun; genel anlamda vergi ve SGK borçları ile kamu kurumları ve
odalara olan 31.08.2020 tarihine kadar tahakkuk etmiş borçların yeniden
yapılandırılması ile diğer bazı Kanunlarda yapılan düzenlemeleri içermekte olup,
17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
Kanun kapsamında:
 Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince (Vergi Daireleri ve
Malmüdürlükleri) tahsil edilen;
1) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihi
dahil olmak üzere bu tarihten önceki dönemlere ait (beyana dayanan
vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin)
vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme
zamları ile 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan
tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ve 2020
yılına ilişkin olarak 31/8/2020 tarihinden (bu tarih dahil) önce
tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri
ve gecikme zamları,
 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna göre verilen idari
para cezaları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa
ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca
verilen idari para cezaları hariç olmak üzere; 31/8/2020 tarihi dahil
olmak üzere bu tarihten önce verilen İdari Para Cezaları,

 Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen adli para cezaları dışında
kalan asli ve fer’i amme alacakları,


31/8/2020 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önceki 4458 sayılı
Gümrük Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü
doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı
Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para
cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

 Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı
Kanun kapsamında takip edilen ve 17/11/2020 tarihinden veya 7256
sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar
tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki
sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki
aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme
zammı alacakları,
2) 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta
primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve
gecikme zammı alacakları,
3) 31/8/2020 tarihi dahil bu tarihe kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki
inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme,
araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden
hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme
zammı alacakları,
4) 31/8/2020 tarihi dahil bu tarihe kadar yapılan tespitlere ilişkin olup
ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı
gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

5) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki
aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile
bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
 İl özel idarelerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi
31/8/2020 tarihi dahil önceki tarihlerde olduğu halde 17/11/2020 tarihi
itibariyle ödenmemiş bulunan asli ve fer’i alacakları ile Belediyelerin;
1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/8/2020 tarihi dahil bu tarihten
önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar
verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi
cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020 yılına ilişkin olarak
31/8/2020 tarihi dahil bu tarihten önce tahakkuk eden vergi (2020
yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde
kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksitleri hariç) ve
bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların
dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi
31/8/2020 tarihi dahil bu tarihten önce olduğu halde 17/11/2020
tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,
2) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine göre tahsili
gereken ve vadesi 31/8/2020 tarihi dahil bu tarihten önce olduğu
halde 17/11/2020 tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan ücret alacakları
ile bunlara bağlı fer’i alacakları,
3) 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su
abonelerinden olan ve vadesi 31/8/2020 tarihi dahil bu tarihten
öncesine ait olduğu halde 17/11/2020 tarihi itibariyle ödenmemiş
bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı
sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil bunlara bağlı
fer’i alacakları,
4) Büyükşehir belediyelerinin 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci
maddesine göre vadesi 31/8/2020 tarihi dahil bu tarihten öncesine
rastlayan ve 17/11/2020 tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan su atık

su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve
gecikme zammı gibi sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve
zamlar dahil fer’i alacakları,
 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve
kanalizasyon idarelerinin vadesi 31/8/2020 tarihi dahil olmak üzere bu
tarihten önce olduğu halde 17/11/2020 tarihi itibariyle ödenmemiş
bulunan su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme
faizi ve sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil olmak
üzere fer’i alacakları,
 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi
31/8/2020 tarihi dahil bu tarihten öncesine rastlayan ve 17/11/22020
tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında
takip edilen asli ve fer’i alacakları,
Hakkında uygulanacaktır.
KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI:
I-) Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı
tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklar:
17/11/2020 tarihi dahil;
a)Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da süresi geçmemiş bulunan
vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve
gecikme zammı gibi fer’i alacakları yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş
alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 7256 sayılı
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere
bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı
17/11/2020 tarihinden önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı
kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

b)Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süreleri henüz geçmemiş
bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak
nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının % 50’si ve bu tutara gecikme zammı
yerine, 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme
zammından ibaret olması halinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 7256 sayılı Kanunda
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %
50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,
c)Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş
bulunan ve 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt
bendi kapsamında olan idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, 17/11/2020
tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın, 7256 sayılı Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi
şartıyla cezaya bağlı fer’ilerin tamamının,
ç)Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş
bulunan ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının
ödenmemiş kısmının tamamı ile bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 17/11/2020 tarihine
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın;
ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak
yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
7256 Sayılı Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla
uygulanan faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme
alacaklarının tamamının,

d) 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında
Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği halde
ödenmemiş olan tutarların bu madde kapsamında ödenmesi halinde 5736
sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının
tamamının,
tahsilinden vazgeçilmektedir.
II-) Ticaret Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen
Alacaklar:
17/11/2020 tarihi dahil;
a) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş
bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara
bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine
17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaklardan
ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarın, 7256 sayılı Kanunda belirtilen süre ve
şekilde ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı 17/11/2020 tarihinden
önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari
para cezalarının tamamının,
b) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz gwçmwmiş
bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük
yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın
kesilmiş idari para cezaları ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak
hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının % 50’sinin, 7256 sayılı
Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların
kalan % 50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para
cezalarının % 30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara
bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine
17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın 7256 sayılı Kanunda belirtilen süre ve şekilde
ödenmesi şartıyla cezaların kalan % 70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının,
Tahsilinden vazgeçilmektedir.
III-) Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Belediyelerin Alacakları:
 7256 sayılı Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtla vergisi ve
bu vergiye bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, 17/11/2020
tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarın ait olduğu taşıt için, 7256 sayılı Kanun hükümlerinin ihlal
edilmemiş olması koşuluyla, Kanunda belirtilen ödeme süresi sonuna
kadart 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin
(d) fıkrası hükmünün uygulanmayacağı,
 Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilerin
üreticileri ve ithalatçılarının, 213 sayılı Kanunun mükerrer 257 nci
maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin Hazine ve Maliye
Bakanlığına verdiği yetki kapsamında kullanılma zorunluluğu getirilen
özel etiket ve işaretleri kullanmalarına izin verilebilmesi için 7256 sayılı
Kanun kapsamında yapılandırılan ve vadesi 1/3/2016 tarihinden sonra
gelen 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A)
ve (B) cetvellerinde yer alan ürünlere ilişkin özel tüketim vergisi ve bu
vergiye ait beyannameden doğan damga vergisi ile bu vergilere bağlı
gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 17/11/2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın tamamının
ödenmesinin şart olduğu,

 7256 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup 17/11/2020 tarihi
itibariyle yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik
tebligatın yapıldığı alacaklar için, mükelleflerce 7256 sayılı Kanunda
öngörülen süre ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla, bu
alacakların da bu madde kapsamında yapılandırılacağı, bu hüküm
kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacağı ve alacakların
vade tarihi olarak da 17/11/2020 tarihinin esas alınacağı, bu kapsamda
yapılandırılan tutarların 7256 sayılı Kanunda öngörülen süre ve şekilde
ödenmemesi halinde de vade tarihinde değişiklik yapılmayacağı,
 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ücretler ile su,
atık su ve katı atık ücreti alacaklarından vadesi 31/8/2020 tarihi dahil bu
tarihten öncesine rastlayanlarda; 17/11/2020 tarihi itibariyle ödenmemiş
olanlar ile bunlara bağlı sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dahil
olmak üzere fer’ileri hakkında birinci fıkranın (ç) bendi hükümlerine göre
yapılacak hesaplamalar sonucu belirlenen tutarların aynı fıkra hükümleri
çerçevesinde ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı cezaların ve
sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil fer’ilerinin
tahsilinden vazgeçileceği,
 Büyükşehir Belediyelerinin 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre
31/8/2020 tarihi dahil bu tarihe kadar ödenmemiş olan katı atık ücret
alacakları ile 2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve
kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı ile
bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi sözleşmelerde
düzenlenen her türlü zam ve cezalar dahil fer’ilerin tahsilinden
vazgeçileceği
şeklinde düzenleme yapılmıştır.

IV-) Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip
Edilen Alacaklar:
2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup 17/11/2020 tarihinden
önce tahakkuk ettiği halde 17/11/2020 tarihi itibariyle ödenmemiş olan;
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta
primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal
güvenlik destek primi ile 7256 sayılı Kanuna göre yapılan başvuru tarihi
itibariyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış
isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ve yine; Sosyal
Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga
vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı asılları ile bu alacaklara
ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 17/11/2020 tarihine kadar geçen
süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,
7256 sayılı Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu
alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği,
 31/8/2020 tarihi dahil bu tarihe kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar
ile ihale konusu işlere ilişkin olup 17/11/2020 tarihinden önce Kurumca
resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde 17/11/2020 tarihi
itibariyle ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere
ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda
bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile
bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin
başlangıç tarihinden 17/11/2020 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, 7256 sayılı
Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara
uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların
tamamının tahsilinden vazgeçileceği,

 Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve
7256 sayılı Kanun kapsamına giren alacakların; asıllarının 17/11/2020
tarihinden ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin 17/11/2020 tarihi
itibariyle ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %
40’ının 7256 sayılı Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde,
kalan % 60’ının tahsilinden vazgeçileceği,
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamındaki sigortalılar ile ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında
sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları
halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime
ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime
ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre
taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini yerine
getiremiyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçların ilk
taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya
başlatılacakları,
 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç
başvurmayanlardan 17/11/2020 tarihinden 31/3/2021 tarihine kadar
gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primlerinin gelir testi
sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk
ettirileceği,
 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin olup 17/11/2020 tarihinden
önce 5510 sayılı Kanunun 60’ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamında tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan sigorta prim
borçlarının 30/4/2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve
gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği,
17/11/2020 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden

kaynaklanan prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67 nci maddesinde
belirtilen şartları taşımaları halinde, 17/11/2020 tarihinden önceki
döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 17/11/2020 tarihinden
itibaren 30/4/2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer
haklardan yararlandırılacağı, 17/11/2020 tarihine kadar ödenmiş olan
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme
zammı tutaelarının iade ve mahsup edilemeyeceği,
Belirtilmiştir.
BAŞVURU SÜRELERİ:
7256 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 31/12/2020
tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili idarelere başvuru yapmaları
zorunludur.
Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, İl Özel
İdarelerine, Belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek
tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Sosyal
Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk
taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer taksitlerini ise bu
tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit
taksitte ödenmesi zorunludur.
PEŞİN ÖDEMELERDE İNDİRİM:
7256 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin olarak
ödenmesi halinde katsayı uygulanmaz ve ayrıca;
 Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak
tutarların
%
90’ının
tahsilinden
tahsilinden
vazgeçilmektedir.

 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi
kapsamında olan ve 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan idari
para cezalarından % 25 indirim yapılacaktır.
 Yapılandırma sonucu ödencek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret
olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutardan % 50 indirim yapılacaktır.
 Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksiti ödeme süresi içinde
ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak olup; Fer’i alacaklar yerine YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden
% 50 indirim, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı
alt bendi kapsamında olan ve 7256 sayılı Kanun kapsamında
yapılandırılan idari para cezalarından % 12,5 indirim yapılacağı,
 Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret
olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak
hesaplanacak tutardan % 25 indirim yapılacağı,
 Hesaplanan tutarların taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili
maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru
sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme
seçeneklerinden birini tercih etmelerinin şart olduğu ve taksit sürelerine
göre Kanundaki katsayılar dahinde ilave ödeme yapılacağı,
Şeklinde düzenleme yapılmıştır.
NOT: Diğer düzenlemeler hakkında diğer açıklamalar ayrıca duyurulacak
olup, sorularınız için Odamız Vergi Danışmanlığından ücretsiz destek
alabilirsiniz:
Mustafa Çotak – Vergi Danışmanı
0 (222) 222 26 26 – 201
mustafacotak@etonet.org.tr

