7256 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU
Bilgilendirme Notu
Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor.
•

Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani
yaklaşık %75 oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor.

•

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor.

•

Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve
borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde;
✓ Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında,
✓ Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması
halinde ceza tutarından da ayrıca %25 oranında indirim yapılıyor.

•

Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler;
✓ İsterlerse ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen
imkânlardan yararlanabilirler.
✓ İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını
ikinci

taksit

ödeme

süresi

içinde

ödeyerek

indirim

imkânlarından

yararlanabilirler.
▪

Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı
gibi Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacak.

Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Müdürlüğü
Vergi İletişim Merkezi: 189

Bilgi için: Abdulkadir AYTEKİN
e- posta: abdulkadir.aytekin@gelirler.gov.tr

▪

Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından
olması durumunda ceza tutarından %12,5 oranında indirim yapılacak.

•

Yapılandırılan alacağın sadece faiz, gecikme zammı gibi fer’i alacaklardan oluşması
halinde de indirim uygulamasından yararlanılabilecek.
✓ Bu durumda fer’i alacak yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının tamamının ilk
taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında,
✓ Birinci taksit süresinde ödenmiş olması koşuluyla ikinci taksit ödeme süresi
içinde ödenmesi halinde %25 indirim yapılacak.

•

Yapılandırma Kanunu borçları 18 taksitte 36 aylık bir sürede ödeme imkânı veriyor.

Taksitlere bu gün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uygulanacak
Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine
başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr veya e-devlet
www.turkiye.gov.tr üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da yapılabilecek. Bu
noktada yaşanan salgın hastalık nedeniyle tüm vatandaşlarımıza elektronik başvuru yöntemlerini
kullanmalarını özellikle hatırlatmak isteriz.
Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan
tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak.
Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 1 Şubat 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması
gerekiyor.
Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de
taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesidir.
İlk 2 taksiti ödemeyenler, Kanunun getirdiği imkânlardan yararlanamayacak.
Kanunla ilgili her türlü sorunuza Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde yer
alan dokümanlardan veya 189 VİMER aracılığıyla cevap alabilirsiniz.
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