SİRKÜ : 2017/06
Konu : 6736 Sayılı Kanun Kapsamında yapılandırılan
alacaklara için ilave ödeme imkânı

KAYSERİ
31.01.2017

27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6770 Sayılı Kanun ile 6736
Sayılı Kanuna Geçici 2. Madde eklenerek, 6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan
alacaklar için ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal
edenlere yeniden ödeme imkânı getirilmiş ve Ocak 2017 döneminden itibaren ödenmesi
gereken tüm taksitlerin ödeme süreleri 4’er ay uzatılmıştır. Söz konusu geçici 2. madde ile
uzatılan ödeme sürelerine ve yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.
1- Ödeme şartını yerine getirmeyerek 6376 Sayılı Kanun hükümlerini ihlal edenlere
verilen yeni vadeler ve ödeme imkânları
Yapılandırma Hükümleri

Yeni Ödeme
Sureleri

Ödenmesi Gereken Tutar

Kasım ve Aralık aylarında
ödenmesi gereken taksitleri
ödemeyenler

Ödenmesi gereken tutarların, ödenmesi
gerektiği tarihten 27.01.2017 tarihine kadar
her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51
inci maddesine göre belirlenen gecikme
zammı oranında hesaplanacak geç ödeme
zammı ile ödenmesi gerekmektedir.

Ocak 2017 (31.01.2017
tarihine kadar) döneminden
itibaren ödenmesi gereken
tüm taksitler (**)

6736 Sy Kanun kapsamında
ödenmesi gereken taksit tutarı

Peşin ödeme seçeneğini
tercih edilip, ancak süresinde
ödenmeyen tutarlar

normal

31.05.2017

Taksit ödeme sürelerinin bitim
tarihinden itibaren dörder ay
uzatılmıştır.

30 Kasım 2016 tarihinden (bu tarih hariç)
27.01.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
geçen süre (her ay ve kesri) için
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte
ödenmesi gerekmektedir.

31 Mayıs 2017

6736 Sy. Kanunun 4.
maddesinin dokuzuncu
fıkrası kapsamında
İhlale neden olan tutarların ödenmesi
İlk taksit 31.05.2017 tarihine
pişmanlıkla veya
gerektiği tarihten 27.01.2017 tarihine kadar
kadar,
kendiliğinden beyanname
her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51
veren, emlak vergisi
inci maddesine göre belirlenen gecikme
Diğer taksitler ise 4 ay uzatılan
bildiriminde bulunan ve 4458
zammı oranında hesaplanacak geç ödeme
vadelerin sonunda
Sayılı Gümrük Kanununa
zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.
aykırılıkları bildirenlerden
6736 sayılı Kanun
hükümlerini ihlal edenler
(**) 6736 Sayılı Kanunun 11 inci maddenin onuncu ve onbirinci fıkralarına göre ödenecek taksitler hariç

2- Matrah artırımı ve stok, kasa ve ortak C/H beyanına ilişkin ödemeler
6736 sayılı Kanunun, matrah artırımı ile stok, kasa ve ortak C/H beyanına ilişkin
düzenlemelerinden yararlananların ödemeleri gereken tutarları süresinde ödememeleri
halinde Kanun hükümleri ihlal edilmiş olmadığından, taksitlendirilen tutarlar hariç olmak
üzere tek seferde ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen tutarlara ilave ödeme süresi
verilmemiştir. Dolayısıyla matrah artırımı ve stok, kasa ve ortak C/H beyanında defaten
ödemesi gereken vergilerin 6736 sayılı Kanundaki hükümlere göre takip ve tahsiline devam
edilecektir. Ancak matrah artırımı ve işletmede bulunmayan stok beyanına ilişkin
taksitlendirilmiş vergilerin Ocak 2017 taksiden itibaren başlamak üzere vadeleri 4’er ay
uzatılmış bunmaktadır.
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3- Yapılandırmadan yararlanan ancak, cari dönem mükellefiyetlerini yerine getirmeme
sebebiyle yapılandırma haklarını kaybedenlere verilen yeni vadeler ve ödeme imkânları
Yapılandırma Hükümleri

Mücbir sebep hâlini sonlandıran ancak, mücbir sebep
ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimleri
fıkrada öngörülen sürede vermeyen mükellefler,

6736 Sayılı Kanun 2. ve 3. Maddesi kapsamında
yapılandırma başvurusunda bulunan mükelleflerden
yıllık gelir veya kurumlar vergileri, gelir (stopaj) vergisi,
kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel
tüketim vergisi için 27.01.2017 tarihine kadar
ödenmesi gereken tutarların ikiden fazla vadesinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi sebebiyle
yapılandırma hakkını kaybedenler (*)
6736 Sayılı Kanun 8. ve 9. Maddesi kapsamında
yapılandırma başvurusunda bulunanlardan 27.01.2017
tarihine kadar ödenmesi gereken sigorta primlerini
veya eksik işçilik prim tutarlarını ikiden fazla vadesinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi sebebiyle
yapılandırma hakkını kaybedenler (*)

Ödenmesi Gereken Tutar

Yeni Ödeme Sureleri

Beyanname ve bildirimlere ilişkin
olarak ödenmesi gereken
tutarların, ödenmesi gerektiği
tarihten 27.01.2017 tarihine kadar
her ay ve kesri için 6183 sayılı
Kanunun 51 inci maddesine göre
belirlenen gecikme zammı
oranında hesaplanacak geç
ödeme zammı ile ödenmesi
gerekmektedir.

Söz konusu beyanname ve
bildirimlerin 30.04.2017 tarihi
ne kadar (bu tarih dâhil)
verilmek ve tahakkuk eden
vergilerin
ilk
taksitinin
31.05.2017 tarihine kadar,
diğer taksitlerin ise 4 ay
uzatılan vadelerin sonunda

Vadesinde ödenmeyen veya eksik
ödenen gelir, kurumlar, stopaj,
KDV ve ÖTV tutarları

31.05.2017

Vadesinde ödenmeyen veya eksik
ödenen sigorta primleri ile eksik
işçilik prim tutarları

31.05.2017

(*) 27.01.2017 tarihine kadar gelir, kurumlar, stopaj, KDV ve ÖTV tutarları ile sigorta primleri ve eksik işçilik prim
tutarlarını vadesinde ödemeyen veya eksik ödeyenlerin 31.05.2017 tarihine kadar yapılacak müracaatlara veya
27.01.2017 tarihinden önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok
zor durumda olduklarının tespit edilen borçluların da Kanun hükümlerinden yararlandırılması öngörülmektedir.

4- Peşin veya taksitler halinde ödenmesi gereken tutarların 31.05.2017 tarihine kadar
Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödenmesi, peşin ödeme indiriminden
yararlanılmaması, yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen fazla tahsilât
yapılması hallerinde, indirim tutarının ve fazla ödemelerin red ve iade edilmesi
⇒

6736 Sayılı Kanun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih
edilerek yapılandırılan alacaklardan Kasım ve Aralık aylarına ilişkin ödenmesi
gereken tutarların, ödenmesi gerektiği tarihten 27.01.2017 tarihine kadar her ay ve
kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı
oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte, diğer taksitlerin ise geç
ödeme zammı uygulanmaksızın 31.05.2017 tarihine kadar ödenmesi halinde,
katsayı uygulanmaması ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılması öngörülmektedir.

⇒

27.01.2017 tarihinden önce yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya
da rızaen tahsil edilen tutarların, ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli
olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak uzatılan
vadelere göre ödenmesi gereken tutarlardan mahsup edilmesi, mahsup sonrasında
kalan tutarın ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilmesi öngörülmektedir.

⇒

Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını (Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden %50 indirim
yapılmaksızın) ödeyenlere, 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yazılı olarak
talep etmeleri durumunda, anılan bent hükmünden yararlanır ve fazla ödenen
tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilecektir.
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5- Peşin ödeme seçeneğini tercih edenlere taksitli ödeme imkânı getirilmesi
6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan tutarlar için peşin ödeme seçeneği tercih eden
ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını
kaybedenlere, 30.04.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye yazılı olarak başvuruda
bulunularak taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilgili katsayı uygulanmak suretiyle
yapılandırılan tutarın, Kasım veya Aralık 2016 tarihlerinde ödenmesi gereken taksitlerinin
27.01.2017 tarihine kadar her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre
belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile 31.05.2017 tarihine
kadar, diğer taksitlerin ise 4’er ay uzatılan yeni vadelerde ödenmesi şartıyla Kanun
hükümlerinden yararlanma imkânı getirilmiştir.
6- Yapılandırma haklarının kaybedilmemesi için yeni ödeme vadelerine riayet edilmesi,
6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanuna eklenen geçici 2. Madde kapsamında yeni vadelere
göre yapılandırma hükümlerinden yararlanılabilmesi için,
-

Kasım ve Aralık 2016 ile Ocak 2017 tarihlerinde ödenmesi gereken taksitlerin (Kasım
ve Aralık taksileri için öngörülen geç ödeme zammı ile birlikte) 31.05.2017 tarihine
kadar ödenmesi,

-

Daha sonraki taksitlerden ise (bir takvim yılında) en fazla iki taksitin süresinde
ödenmesi veya eksik ödenmesi,

-

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son
taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmesi,

-

6736 Sayılı Kanunun 2 ve 3. maddeleri kapsamında yapılandırma başvurusunda
bulunanlar için taksit ödeme süresince gelir, kurumlar, muhtasar, KDV ve ÖTV
beyanları üzerine tahakkuk eden vergilerin (çok zor durum olmaksızın) her bir vergi
türü itibarıyla bir takvim yılında en fazla iki kez vadesinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi
gerekmekte olup, yukarıda belirtilen hükümlerden her hangi birine riayet edilmemesi
halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
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