İstanbul, 19.08.2016
DUYURU 365
Konu: 6736 Sayılı Kanundaki ödeme kolaylığı hükümleri hakkında.
19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda vergi, SGK borçları ile kimi borçların ödenmesine yönelik
önemli kolaylıklar hüküm altına alınmıştır.
Aşağıda, yasal düzenlemede önemli görülen hususların özellikle vergi ve SGK borçlarına ilişkin
hükümlerin üzerinde durulmuş olup, uygulayıcıların kapsama giren tüm borçlar ile ilgili Yasa metni ve
uygulamaya yönelik yayımlanacak tebliğleri incelemeleri önem arz etmektedir.
1. Yapılandırmanın Kapsamı ( Madde : 1, 11)
o Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;
 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe
kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme
faizleri, gecikme zamları (2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci
taksiti hariç)
 2016 yılına ilişkin olarak 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve
bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2016 yılı için tahakkuk eden
motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç)
 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı
olmayan vergi cezaları
o Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında
takip edilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen
sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan;
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2016 yılı
Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve
gecikme zammı alacakları
 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası
primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları
 Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında
sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi
gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara
bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları
 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale
konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik
işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme
zammı alacakları
 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca
uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları
 İlgili kanunları gereğince takip edilen 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin damga
vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları



5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık
sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası prim alacakları

o 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş
ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa
Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus
Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, Karayolları Genel Müdürlüğünün
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları
o Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
kapsamında takip edilen Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme alacakları dâhil olmak üzere asli
ve fer’i amme alacakları
o 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında
gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri,
idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları
o İl özel idarelerinin, idari para cezaları ve 3213 sayılı Kanuna istinaden alınan özel idare payı hariç,
6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme
alacakları
o Belediyelerin;
 İdari para cezaları ile Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97 nci maddesinin (b) fıkrası
gereğince belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç, 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve
30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe
kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme
faizleri, gecikme zamları, 2016 yılına ilişkin olarak 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,
bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30/6/2016
tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,İlgili kanunları gereğince takip edilen 2016
yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı
ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları
 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 30/6/2016 tarihinden (bu
tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan
ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları
 Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 30/6/2016
tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları
 Büyükşehir belediyelerinin, Çevre Kanununun 11 inci maddesine göre vadesi 30/6/2016
tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde
düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları
o İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 30/6/2016 tarihinden
(bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan su
ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları
o 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine
göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçları
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o 30/6/2016 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarihe
kadar ödenmemiş olan; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve
borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları
Ve Yasanın 11. maddesinde belirtilen kimi diğer borçlar.

2- Vergi ve SGK Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Hükümler (Madde:2,3,4)
a- Kesinleşmiş Alacaklar
Nevi

Vazgeçilen Alacak

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya
da ödeme süresi henüz geçmemiş
bulunan vergiler/gümrük vergileri

Vergilere/gümrük vergilerine bağlı faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
amme alacakları ve aslı bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar
dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen
vergi cezaları/idari para cezaları ile bu
cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı
Cezaların % 50’si ve bu cezalara bağlı
gecikme zamlarının tamamı, eşyanın
gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş
idari para cezalarının %70’i

Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya
da ödeme süresi henüz geçmemiş
bulunan vergi aslına bağlı olmaksızın
kesilmiş olan vergi cezaları ile gümrük
vergileri asıllarına bağlı olmaksızın
kesilmiş olan idari para cezalar
SGK İşveren Prim Borçları

30.06.2016 tarihine kadar (bu tarih
dahil) işlenen fiillere ilişkin olup bu
Kanunun yayımlandığı tarihten önce
kesinleştiği halde bu Kanunun
yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş
olan SGK idari para cezası

Bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve
gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamı

İdari para cezası asıllarının % 50’si ile idari
para cezasına uygulanan gecikme cezası ve
gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının
tamamı

Tahsilinden
Vazgeçilmeyen
Vergi aslı + Yİ-ÜFE
aylık değişim
oranları esas
alınarak
hesaplanacak tutar
Cezaların %50’si /
%30’u + Yİ-ÜFE
aylık değişim
oranları esas
alınarak
hesaplanacak tutar
Prim Aslı + Yİ-ÜFE
aylık değişim
oranları esas
alınarak
hesaplanacak tutar
İdari para cezası
asıllarının % 50’si +
Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları
esas alınarak
hesaplanacak tutar

Başvuru Tarihi

Bu Kanunun
yayımlandığı
tarihi izleyen
ikinci ayın
sonuna
(31.10.2016)
kadar ilgili
idareye
başvuruda
bulunulması
gerekmektedir.

b- Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları
Nevi

Vazgeçilen Alacak

İlk derece yargı mercileri nezdinde
dava açılmış ya da dava açma
süresi henüz geçmemiş olan
ikmalen, resen veya idarece
yapılmış vergi tarhiyatları ile
gümrük vergilerine ilişkin tahak. 1
Temyiz sürecinde olan ancak Yasa
yayımlanmadan önce verilen son
karar mükellef lehine ise

Vergilerin/gümrük vergilerinin % 50’si, faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak
kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu
cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı 2
(Asla bağlı olmayan cezanın %75’i)
Verginin/gümrük vergilerinin % 80’i, faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak
kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu
cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı,
(Asla bağlı olmayan cezanın %90’ı)

Tahsilinden
Vazgeçilmeyen
Vergilerin/gümrük
vergilerinin %
50’si + Yİ-ÜFE
aylık değişim
oranları esas
alınarak hes. tutar
Vergilerin/gümrük
vergilerinin %
20’si + Yİ-ÜFE
aylık değişim
oranları esas
alınarak hes. tutar

Başvuru Tarihi
Bu Kanunun
yayımlandığı
tarihi izleyen
ikinci ayın
sonuna
(31.10.2016)
kadar ilgili
idareye
başvuruda
bulunulması
gerekmektedir..

Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla; uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü
verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da bu madde
hükmünden yararlanır.
2
Dava konusu asla bağlı cezaların, verginin/gümrük vergilerinin bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması halinde
de, tamamının ve bunlara bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilir.
1

3

Temyiz sürecinde olan ancak Yasa
yayımlanmadan önce verilen son
karar İdare lehine ise

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak
aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para
cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının
tamamı
(Asla bağlı olmayan cezanın %50’si)

En son karar verilmiş ise

Vergiler/gümrük vergileri ile ilgili en son kararın
mükellef lehine onama olması halinde % 80’i,
mükellef lehine/aleyhine bozma olması halinde %
50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla
bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para
cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının
tamamı (Asla bağlı olmayan cezalara ilişkin en son
kararın mükellef lehine onama olması halinde %
90’ı, lehine/aleyhine bozma olması halinde % 75’i,
mükellef aleyhine onama olması halinde %50’si )

Vergilerin/gümrük
vergilerinin
tamamı + Yİ-ÜFE
aylık değ. oranları
esas alınarak hes.
tutar
Vergilerin/gümrük
vergilerinin %
20’si/%50’si
(mükellef aleyhine
olan onamada
verginin tamamı) +
Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları
esas alınarak hes.
Tutar

c- İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunanlar
Nevi
Bu Kanunun kapsadığı
dönemlere ilişkin olarak,
bu Kanunun yayımlandığı
tarihten önce başlanıldığı
hâlde, tamamlanamamış
olan vergi incelemeleri ile
takdir, tarh ve tahakkuk
işlemleri

Vazgeçilen Alacak
Vergi aslının % 50’si, vergi aslına bağlı
olmayan cezalarda cezanın % 75’i,
vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe
kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi
aslına bağlı cezaların tamamı - ilk taksit
ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan
başlamak üzere ikişer aylık dönemler
hâlinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla

Tahsilinden Vazgeçilmeyen
Vergi aslının % 50’si + Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE
aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutar ile bu tarihten
sonra ihbarnamenin tebliği üzerine
belirlenen dava açma süresinin bitim
tarihine kadar hesaplanacak gecikme
faizinin tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda
cezanın % 25’i,

Başvuru Tarihi
İhbarnamenin
tebliğ tarihinden
itibaren otuz
gün içerisinde
yazılı başvuruda
bulunulmalı.

Tarhiyat öncesi uzlaşma talebi olanlar için önemli not: Bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla, 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş,
ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri
mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için de “İnceleme ve Tarhiyat Aşamasında Bulunanlar”a ilişkin
hüküm uygulanır.
İnceleme aşamasında bulunan mükellefler için önemli not: Matrah veya vergi artırımında
bulunulması, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir
işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi
incelemeleri ve takdir işlemlerinin bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay
içerisinde sonuçlandırılamaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmez. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan
vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz. İnceleme veya takdir sonucu
tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi hâlinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu
kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla
inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, matrah ve vergi artırımı hükümleri ile birlikte değerlendirilir.
İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir komisyonu
kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir.
Buna göre mükellef, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına
intikal ettiği tarihten önce matrah artırımında bulunmuş ise, inceleme ve takdir sonucu bulunan matrah
farkı ile mükelleflerin artırdıkları matrahlar birlikte değerlendirilip, bu değerlendirme sonucu mükellefin
ilgili yıllarda artırılan matrah tutarlarının, vergi incelemeleri veya takdir komisyonu kararlarına göre o yıl
için belirlenen matrah farkından fazla veya bu tutar kadar olması durumunda mükellef hakkında ayrıca
vergi incelemeleri ve takdir komisyonu kararlarına göre vergi tarhiyatı yapılmaz ve ceza uygulanmaz.
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Yukarıdaki kolaylıklardan yararlanılması için madde kapsamına giren alacaklara karşı dava
açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.
3- Başvuru Süresi (Madde: 10)
Başvuru süresi, ilgili maddelerdeki süreler saklı kalmak kaydı ile, genel olarak Yasanın
yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadardır. Yani 31.10.2016 tarihidir. Ancak “İnceleme ve
tarhiyat safhasında bulunan vergiler” bölümünde yer verilen özel başvuru süreleri gibi ilgili maddelerdeki
özel sürelere dikkat edilmesi gerekir.
4- Ödeme Süresi (Madde : 10)
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların (ilgili maddelerdeki süreler saklı kalmak
kaydı ile);
Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı
tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan,
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz
eşit taksitte ödemeleri,
şarttır.
Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun
yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine YİÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı (bu Kanunun 4 üncü maddesine göre
fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte
hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden ayrıca %50 indirim yapılır.
c) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla
borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini
tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
ç) Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) On iki eşit taksit için (1,105),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler
hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan
borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa
sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
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Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan
taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi
hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen
her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında
hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki
taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin
belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya
eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun
hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından
taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.

Durum bilgilerinize sunulur.
Saygı ile,
ERİŞ YMM LTD. ŞTİ.
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