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6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARA
ĠLĠġKĠN AF VE TAKSĠTLERĠN ERTELENMESĠ SAĞLANMIġTIR
6736 sayılı kanun kapsamında Kamuya olan borçları için yapılandırma başvurusunda
bulunduğu halde, ödemelerini zamanında yapamayan borçlulara ilişkin yeni düzenleme
getirilmiştir. Ayrıca 2017 yılının ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin (orman
köylüleri ile tarım kredi kooperatifleri üyeleri tarafından yapılandırılan borçlar hariç) ödeme
süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır. Hazırlanan
bu sirkülerimiz kısa bir özet olup, İlgili Kurumlar tarafından yayımlanacak tebliğ ve
genelgeler ayrıca duyurulacaktır. (27.01.2017 tarih 29961 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 26.
Maddesi)
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ĠliĢkin Kanun kapsamında;
-

Başvurusu yapılmış, ancak 2016 yılındaki ilk taksit veya peşin ödeme tercihinde
bulunulmuş ödenmemiş borçların 27.01.2017 tarihi itibari ile %2,8 oranında
hesaplanın gecikme zammı ile beraber 31.05.2017 tarihine kadar ödenir ise kanun
hükümlerinden yararlanmaya edebilecektir.

-

2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri,
taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır. Yani 2017
yılında ödenecek ilk takside ilişkin vade dört uzatılmış olup, takip eden taksit
ödemeleri yine iki şer ay ara ile ödenecektir.

Diğer Hususlar;
-

-

-

Bu haktan yalnızca vergi yapılandırmasında bulunan kişiler yararlanabilir. Yani ek
bir af veya başvuru süresi yoktur.
Vergi affı kapsamında peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan borcu
süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenler 30.04.2017
tarihine kadar İlgili İdarelere dilekçe ile taksitli ödeme seçeneği başvurmak suretiyle
Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Diğer işlemler için başvuruya gerek yoktur.
Vergi affına konu hakların ihlal olan kişiler tarafından cezalı ödenen borçlar için iade
imkanı getirilmiştir. 31.12.2017 tarihine kadar yapılan başvurularda iade veya
mahsup işlemi yapılabilecektir.
6736 sayılı kanun ve bu kapsamda yayımlanan mevzuattaki diğer hükümler aynen
devam etmektedir.
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