7256 SAYILI KANUN VE BU KANUNLA İLGİLİ YAYIMLANAN 1 SERİ NO’lu TEBLİĞ İLE
“BORÇ YAPILANDIRMASI “ UYGULAMA ALANI VE SORULAR
72561 sayılı Kanun sadece borç yapılandırmasını kapsayacak şekilde 17.11.2020 günlü Resmi
Gazete’de yayımlandı. Bunu izleyen günlerde de çeşitli kurumlar uygulama esaslarını açıkladılar.
27.11.2020 tarihli Resmi Gazete’de uygulama alanı ve düzenlemelerini içeren 1 Seri No’lu Tebliğ 2
yayımlandı.
Tebliğ sonrası da odamız ve TÜRMOB başta olmak üzere çeşitli kuruluşlar yaptıkları toplantılarla
düzenlemenin uygulama alanı ve olası sorulara yanıt bulmaya çalıştılar.
Çalışmada / toplantıda amacımız uygulama esaslarına farklı bir bakış açısı oluşturmaktır.
Diğer bir anlamda uygulanamama konularını tartışmaya açmaktır.
DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ANA HATLARIYLA
• 31.8.2020 tarihinden önceki dönemlere ait veya bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelerden
doğan yahut bu tarihten önce tahakkuk etmiş vergi borçları, ceza ve faizleri,
• 31.8.2020 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve asla bağlı olmayan vergi cezaları
(özel usulsüzlük - usulsüzlük cezaları),
• 6183 sayılı Kanun’a göre 31.8.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken haksız çıkma zamları,
• İl Özel idarelerine 31.8.2020 tarihine kadar ödenmesi gereken kamu alacakları ile fer’ileri,
• Ecrimisil ihbarnamelerinden doğan borçlar,
• Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) ve Destekleme İstikrar Fonu Alacakları (DFİF)
• Bağımsız İdari Kurumlar tarafından kesilmiş olanlar ile tütün mamülleri kullanımı (sigara yasakları)
ve COVID tedbirleri dolayısıyla kesilenler hariç her türlü para cezası,
• Maden Kanunu’na göre ödenmesi gereken Devlet Hakkı Bedelleri,
• Daha önce dava konusu edilmiş, ancak 16.11.2020 tarihine kadar feragat edilmiş vergi, ceza ve faiz
borçları,
• Öğrenim ve katkı kredisi borçları,
• İhtirazi kayıtla beyan olunup ödenmemiş vergi borçları
16.11.2020 tarihinden önce kesinleşmiş olması koşulu ile ve 31.12.2020 tarihine kadar alacaklı
idareye başvurmak suretiyle 18 taksit halinde 36 ayda borçlar ödenebilecektir.
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17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
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27.11.2020 tarih ve 31317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeler ışığında 17.11.2020 tarihi itibariyle kesinleşmiş borçlar kapsama dahil edilmiştir.
(kamu idaresi için kesinleşmiş alacak ).Ayrıca tebliğ ile 17.11.2020 tarihi itibariyle
FERAGAT MÜESSESİ gündeme getirilerek farklı bir yorumla feragatın kanunun yayım tarihi
itibariyle yapılmış olması ifade edilmiştir.
SORULAR / SORUNLAR
1. Kesinleşmiş Alacak Nedir ?
2. Feragat Nedir ?
3. Feragatın 17.11.2020 tarihi itibariyle yapılmış olması ne demektir ? Uygulama alanı
oluşabilir mi?
4. İlk derece veya istinaf veya üst yargıda devam eden davalar ne olacak? Feragat edilebilir
mi?
5. Uzlaşmaya müracaat edip uzlaşma günü alamayan yada uzlaşma günü 17.Kasım.2020
sonrası olan vergi mükellefleri kanundan yararlanabilir mi?
6. İncelemeleri devam eden vergi mükellefleri vazgeçme yada başka usullerde kanundan
yararlanabilir mi?

Toplantının faydalı olması ve beklentileri karşılamış olması dileğimdir.04.Aralık.2020

İsmail Hakkı GÜNEŞ

