6736 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇ YAPILANDIRILMASI VE
MATRAH ARTIRIMI BAŞVURU SÜRESİNDE YENİ BİR SÜRE
UZATIMI YOKTUR. SON BAŞVURU TARİHİ 25/11/2016

Değerli üyemiz,

17/11/2016

16/11/2016 günü TBMM de kabul edilen “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” ile ; 6736 sayılı Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4'üncü maddesinin birinci ila
sekizinci fıkralarında, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla inceleme ve tarhiyat
safhasında bulunan işlemlere devam edileceği ve bu işlemlerin tamamlanmasından
sonra tebliğ edilecek ihbarname üzerine 30 gün içerisinde başvuruda bulunmak ve ilk
taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda ödenmek koşuluyla madde hükmünden
yararlanılacağı düzenlenmiştir.
Yapılan düzenleme teknik bir düzenleme olup ; Borç yapılandırılması ve Matrah
artırımı başvuru sürelerinin uzatılması söz konusu değildir daha önce uzatılan süreye
göre Başvuru süresinin son günü 25/11/2016 gün sonudur.
Konu ile ilgili bu gün bazı yazılı ve görsel basında çıkan haberler yanlıştır.
Kanun henüz resmi gazetede yayımlanmamıştır. Kanunlar, Cumhurbaşkanının onayı ve
resmi gazetede yayımlanmasından sonra yürürlüğe girer.
TBMM de kabul edilen madde ve gerekesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
MADDE 12 - 3/8/2016 tarihli 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Kanuna ağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları
kapsamında olan ve Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden gün ile 31/10/2016 tarihi (bu
tarih dâhil) arasında tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için süresinde başvuruda
bulunamayan mükellefler, anılan fıkralardan yararlanmak üzere bu maddenin yürürlüğe
girdiği ayın sonuna kadar başvuruda bulunulabilir ve bu başvurular üzerine yapılandırılan
alacakların ilk taksiti aynı sürede ödenir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sürede tebliğ edilen ihbarnameler üzerine Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasına göre süresinde başvuruda bulunduğu halde ödenmesi gereken
tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırmayı ihlal edenler, ihlale konu olan tutarları birinci
fıkrada belirtilen sürede ödemeleri koşuluyla, Kanun hükümlerinden yararlandırılır. Bu fıkra
kapsamında yapılacak ödemelere Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan geç
ödeme zammı uygulanmaz. Şu kadar ki, bu fıkra hükmünden yararlanılması durumunda
Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükmünden yararlanılamaz."
Gerekçe:
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4'üncü maddesinin
birinci ilâ sekizinci fıkralarında, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla inceleme ve tarhiyat
safhasında bulunan işlemlere devam edileceği ve bu işlemlerin tamamlanmasından sonra

tebliğ edilecek ihbarname üzerine 30 gün içerisinde başvuruda bulunmak ve ilk taksit
ihbarnamenin tebliğini izleyen ayda ödenmek koşuluyla madde hükmünden yararlanılacağı
düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, Kanunun yapılandırmaya ilişkin diğer hükümleri ile matrah ve vergi artırımına
ilişkin hükümlerinden yararlanmak üzere belirlenen başvuru süresi Kanunun yayımlandığı
tarihi izleyen ikinci ayın sonu (31 Ekim 2016), ilk taksit ödeme süresi ise Maliye Bakanlığına
bağlı vergi daireleri tarafından takip edilen alacaklar açısından Kasım 2016 ayı olarak
belirlenmiştir.
Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında başvuru yapabilecek mükelleflerce 30 günlük başvuru
süresi gözden kaçırılarak 31 Ekim 2016 tarihinin başvuru süresinin son günü olarak
algılanması nedeniyle süresinde başvuruların yapılamadığı ve bu nedenle Kanundan
yararlanılamadığı anlaşıldığından gerek süresinde başvuruda bulunamayan gerekse başvuruyu
süresinde yapmasına rağmen ödeme sürelerini karıştıran mükelleflere yeni bir hak
verilmesinin uygun olacağı kanaatiyle madde düzenlemesi önerilmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.
Saygılarımla,
Yücel Akdemir
Başkan

