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KONU: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 2 SERİ
NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI.
03 Kasım 2016 tarih ve 29877 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 2 Seri No.lu Tebliğ ile aşağıdaki açıklamalara yer
verilmiştir.
25/10/2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin birinci
fıkrası ile 6736 sayılı Kanunun; 2 (kesinleşmiş alacaklar) , 3 (kesinleşmemiş veya dava
safhasında bulunan alacaklar), 5 inci (matrah ve vergi artırımı) maddeleri ve 4 üncü
maddesinin dokuzuncu (pişmanlıkla beyan edilecek vergiler ve 4458 sayılı Kanuna
göre beyan edilmeyen aykırılıklar) ve onuncu (diğer ücret gelirleri) fıkraları ile 10
uncu maddesinin ondokuzuncu (mücbir sebep nedeniyle verilmeyen beyannameler)
fıkrasına göre yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak, Kanunda yer alan başvuru süreleri 25
Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.
Ancak, bu hükümler kapsamında yapılacak ilk taksit ödemelerinde herhangi bir
süre uzatımı söz konusu olmadığından, ilk taksit ödemelerinin Kanunda belirlenen
süre (30 Kasım 2016 tarihine kadar bu tarih dahil) içerisinde yapılması
gerekmektedir.
Diğer taraftan, BKK’nın 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, Kanunun 6 ncı maddesi hükmü
saklı tutularak başvuru süreleri uzatıldığından, 6 ncı madde (İşletme kayıtlarının
düzeltilmesi) kapsamında yapılacak başvuruların Kanunda belirlenmiş süreler içerisinde (30
Kasım 2016 tarihine kadar) yapılması gerekmektedir.
(2) BKK’nın 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila
sekizinci fıkralarına göre yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak birinci fıkrada yer alan başvuru
ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç)
31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda
belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.
Buna göre, 6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç)
31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan vergi/ceza ihbarnamesine ait tebligatlara
münhasır olmak üzere, Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilere ilişkin 4
üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarına göre yapılandırılacak borçlara ilişkin olarak
birinci fıkrada yer alan;
- “ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün” olarak belirlenmiş olan başvuru süresi, 30
günün bitim tarihinden itibaren bir ay,
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- ilk taksit için belirlenmiş olan “ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere”
şeklindeki ödeme süresi ilk taksit için ihbarnamenin tebliğini izleyen ikinci ayın sonuna kadar
(peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil)
uzatılmıştır.
Örnek- Mükellefe, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları
kapsamına giren vergi ve cezaya ilişkin ihbarname 7 Eylül 2016 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Mükellefin, Kanundan yararlanmak için 7 Ekim 2016 tarihine kadar yapması gereken
başvurunun süresi BKK gereği 7 Kasım 2016 tarihine; ilk taksit ödeme süresi de 31 Ekim 2016
tarihinden 30 Kasım 2016 tarihine kadar uzamıştır.
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkralarından yararlanılması için 30 gün
içerisinde yapılması gereken başvuruyu süresinden sonra yapmaları nedeniyle başvuruları
reddedilen mükelleflerin müracaatları da örnekte açıklandığı şekilde değerlendirilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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