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11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı
Kanun’un 73. maddesinde kesinleşmiş vergi, vergi cezası, gecikme
zammı, gecikme faizi ile diğer bazı kanunlar kapsamında kesilmiş olan
idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yer
almaktadır.

27 Kasım 2014 tarihinde yayınlanan İç Genelge’de 73. maddenin
uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu açıklamalar 28
Kasım 2014 tarihli ve 089 numaralı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Bu kez 12 Şubat 2015 tarihli ve 2015/1 seri numaralı İç Genelge ile 6552
sayılı Kanun’un sözü geçen 73. maddesinin uygulanmasına ilişkin
aşağıdaki ek açıklamalar yapılmıştır:

Konu: 2015/1 numaralı İç Genelge ile kesinleşmiş vergi borçlarının
yeniden yapılandırılmasına ilişkin ek açıklamalar yapıldı.
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Bu dokümanda yer alan

açıklamalarımız, konuya

ilişkin genel bilgiler

içermektedir. EY ve/veya

Kuzey YMM ve Bağımsız

Denetim A.Ş.’ye, işbu

dokümanın içeriğinden

kaynaklanan veya

içeriğine ilişkin olarak

ortaya çıkan sonuçlardan

dolayı herhangi bir

sorumluluk iddiasında

bulunulamaz.

Özet: 6552 sayılı Kanun’un 73. maddesinde; vergi, vergi cezası, gecikme zammı,
gecikme faizi gibi kesinleşmiş kamu alacakları ile diğer bazı kanunlar kapsamında
kesilmiş olan idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümler yer
almaktadır. 12 Şubat 2015 tarihli ve 2015/1 seri numaralı İç Genelge ile söz
konusu maddenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki ek açıklamalar yapılmıştır:

- Birden fazla vergi dairesine borcu olmakla birlikte, yasal süresinde sadece bağlı
olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden mükelleflerin (süreksiz
yükümlülükten kaynaklanan borçları için herhangi bir vergi dairesine yazılı olarak
müracaat eden mükellefler dahil) 30 Nisan 2015 tarihine kadar (bu tarih dahil)
borçlu oldukları diğer vergi dairelerine yazılı olarak başvurmaları durumunda
yapılandırma hakkından yararlanabileceklerdir.

- Sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle borçlarını yapılandırmak için internet
ortamında başvuruda bulunmuş olan mükelleflerin (mirasçılar, kefiller, şirket
ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest muhasebeci
mali müşavirler) 30 Nisan 2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili vergi
dairelerine yazılı olarak müracaat etmeleri halinde borçları
yapılandırılabilecektir.

- İlk taksitin 2 Şubat 2015 tarihi sonuna kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi
durumunda bu taksit ihlali 2014 takvim yılına ilişkin ihlal olarak kabul edilecektir.

- Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması nedeniyle
ödeme süresinin bir sonraki aya sirayet etmesi, bu taksitleri sirayet ettiği ayın
taksiti haline getirmemektedir.

- Yapılandırılan tutarları peşin ödeme seçeneğini tercih ederek ödemek isteyen
borçlular, 2 Şubat 2015 tarihine kadar ödemeleri gereken tutarları 2 Mart 2015
tarihine (bu tarih dahil) kadar bir aylık geç ödeme zammı ile birlikte öderlerse
Kanun hükmünden yararlanabileceklerdir.
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I. Birden fazla vergi dairesine borcu olanların başvuruları

2015/1 sayılı İç Genelge’de, birden fazla vergi dairesine borcu olan bazı mükelleflerin vergi borçlarını
yapılandırmak için sadece bir vergi dairesine müracaatta bulundukları veya başvurularını borçlu
oldukları vergi daireleri dışındaki vergi dairelerine yapmış olduklarının belirlendiği ifade edilmiştir. Bu
yüzden söz konusu mükellefler Kanun’un 73. maddesinin getirdiği imkanlardan yararlanamamışlardır.

Kanun’dan faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden
mükelleflerin (süreksiz yükümlülükten kaynaklanan borçları için herhangi bir vergi dairesine yazılı
olarak müracaat eden mükellefler dahil) 30 Nisan 2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) borçlu
oldukları diğer vergi dairelerine (muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle
borçlu oldukları vergi daireleri dahil) yazılı başvurmaları halinde bu başvuruları kabul edilecek ve
borçları yapılandırılarak vergi dairelerince hazırlanacak ödeme planları mükelleflere tebliğ edilecektir.

2. Sorumluluk kapsamında yapılan başvurular

27 Kasım 2014 tarihli İç Genelge’de muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri
nedeniyle mirasçılar, kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler, yeminli mali müşavirler ve serbest
muhasebeci mali müşavirler gibi amme borçlusu sayılan kişilerin madde hükümlerinden yararlanmak
için elektronik ortamda başvuruda bulunmalarının mümkün olmadığı belirtilmekteydi.

2015/1 sayılı İç Genelge’de yukarıda yer verilen mükelleflerin ikincil sorumluluklarından kaynaklanan
borçlarının yapılandırılması amacıyla 30 Nisan 2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili vergi
dairelerine müracaat etmeleri halinde daha önce GİB internet adresi üzerinden T.C. kimlik
numarası ile başvuruda bulunup bulunmadıklarına ilişkin gerekli sorgulama yapılarak süresinde
başvuruda bulunduklarının tespiti halinde, bu başvuruları kabul edilerek borçları yapılandırılacak ve
vergi dairelerince hazırlanacak ödeme planları mükelleflere tebliğ edilecektir.

3. İlk taksit ödemesinin, taksit ihlali açısından hangi yıla ilişkin olarak kabul edileceği

Kanun’un 73. maddesi kapsamında yapılandırılan tutarlara ilişkin ilk taksitin, Kanun’un yayımladığı
tarihi takip eden üçüncü ay olan Aralık 2014 ayında ödenmesi gerekiyordu. Ancak 2014/7016 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır. Buna göre ilk
taksit 2 Şubat 2015 tarihine kadar ödenebilmiştir.

73. maddede ayrıca yapılandırılarak ödenmesi gereken taksitlerden, bir takvim yılında ikiden fazla
taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma
hakkının kaybedileceği hükme bağlanmıştır.

2015/1 sayılı İç Genelge’de ilk taksit süresinin uzatılmış olmasının, bu taksitin 2014 takvim yılına
ilişkin bir taksit olma vasfını değiştirmediği dolayısıyla, birinci taksitin 2 Şubat 2015 tarihi sonuna
kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda bu taksit ihlalinin 2014 takvim yılına ilişkin ihlal
olarak kabul edileceği ifade edilmiştir.

4. Son günü resmi tatile gelen taksit ödemelerinde uygulama

Maddede taksitlerin ödeme sürelerinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde sürenin tatili
izleyen ilk iş günü mesai saati sonuna kadar uzayacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır. Bu
kapsamda, taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması nedeniyle ödeme
süresinin bir sonraki aya sirayet etmesi, bu taksitleri sirayet ettiği ayın taksiti haline getirmemektedir.
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Örneğin, 6552 sayılı Kanun’un 73. maddesi hükmüne göre yapılandırılan ve Şubat 2015 ayında
ödenmesi gereken ikinci taksitin son ödeme süresi olan 28 Şubat 2015 tarihinin resmî tatile
rastlaması nedeniyle ödeme süresi 2 Mart 2015 tarihine uzamakla birlikte, bu taksit Şubat 2015 ayına
ilişkin taksit olarak değerlendirilecektir.

5. Peşin ödemede vade

Kanun’un 73. maddesi hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve yapılandırılan tutarları
peşin ödeme seçeneğini tercih ederek ödemek isteyen borçlular, 2 Şubat 2015 tarihine kadar
ödemeleri gereken tutarları 2 Mart 2015 tarihine (bu tarih dahil) kadar bir aylık geç ödeme zammı ile
birlikte öderlerse Kanun hükmünden yararlanabileceklerdir.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan M. Fatih Köprü
(fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı
herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.


