SİRKÜ : 2019/03
Konu :
1-7143 Sayılı Kanun kapsamında ödenecek Aralık 2018 ve
Ocak 2019 taksitlerinde süre uzatımı
2-7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma ve matrah artırımı
hükümlerinden yararlanmak üzere başvuru yapan mükelleflerden
ödeme yönünden şartları ihlal edenlere ödenmeyen tutarların
Şubat 2019 ayı sonuna kadar ödenmesi halinde
Kanun hükümlerinden yararlanma imkanı

KAYSERİ
07.01.2019

28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7159 Sayılı Kanun ile 7143 Sayılı
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen Geçici 2. Madde ile;

1- 7143 Sayılı Kanun kapsamında Aralık 2018 ve Ocak 2019 taksitleri 28.02.2019 tarihine

uzatılmıştır.

7143 Sayılı Kanun kapsamında (Varlık beyanına ilişkin taksitler hariç olmak üzere) Aralık
2018 ve Ocak 2019 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri 28.02.2019 (bu tarih
dâhil) tarihine uzatılmıştır.

2- 7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmakla birlikte
28.12.2018 tarihi itibariyle ödenmesi gereken taksitleri ödemeyerek yapılandırma
haklarını kaybedenlere, ihlale neden olan tutarları geç ödeme zammı ile birlikte
28.02.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden
yararlanma imkânı sağlanmıştır.


7143 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmakla birlikte
28.12.2018 tarihi itibariyle ödenmesi gereken taksitleri ödemeyerek yapılandırma
haklarını kaybedenlere, ihlale neden olan tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019
tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yararlanma imkânı
sağlanmıştır.



Vergi (Yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi,
katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi) ve sigorta primleri yönünden yapılandırma
müracaatında bulunan mükelleflerden, 28.12.2018 tarihi itibariyle bu vergi türleri ve
sigorta primleri için tahakkuk eden tutarları çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında
ikiden fazla kez vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri sebebiyle yapılandırma
haklarını kaybedenlere ihlale neden olan tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019
tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yararlanma imkânı
sağlanmıştır. Bu süre veya daha yapılan başvurulara istinaden 6183 sayılı Kanunun 48
inci maddesine göre çok zor durumda oldukları tespit edilen borçluların da bu Kanun
hükümlerinden yararlandırılması öngörülmektedir.



7143 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin onuncu fıkrası hükümlerinden yararlanarak
pişmanlıkla beyanname verenlerden 28.12.2018 tarihi itibariyle ödenmesi gereken
tutarları süresinde ödemeyerek taksitleri pişmanlık haklarını kaybedenlere ihlale neden

olan tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yararlanma imkânı sağlanmıştır.



Ödenmeyen yapılandırma tutarlarını yeni vade tarihi olan 28.02.2019 tarihine kadar
ödeyecek olanlar 7143 Sayılı Kanunu’nun 9. Maddesinin 3. Fıkrasının (a) ve (b)
bentlerinde (yapılandırılan tutarların peşin veya iki taksitte ödenmesi halinde Yİ-ÜFE
değişim oranlarına göre hesaplanacak tutar) öngörülen indirimden yararlanamayacaktır.
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Yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 28.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi
gereken tutarları süresinde ödemeyerek yapılandırma haklarını kaybetmiş olanlardan,
28.12.2018 tarihinden önce yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil
edilen tutarlar, ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve
tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak 28.02.2019 tarihine uzatılan taksit tutarlarından
mahsup edilecek olup, yapılan mahsup sonrasında ödenmesi gereken tutarlardan fazla
ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilecektir.

3- 7143 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi kapsamında ödenmesi gereken taksitleri
ödemeyerek matrah ve/veya vergi artırımı haklarını kaybedenlere, ihlale neden olan
tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil)
ödemeleri, kalan taksitleri de 7143 Sayılı Kanun’da öngörülen şekilde ödemeleri
halinde matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı
sağlanmıştır.
7143 Sayılı Kanun’un 5. Maddesi kapsamında ödenmesi gereken taksitleri ödemeyerek
matrah ve/veya vergi artırımı haklarını kaybedenlere, ihlale neden olan tutarları geç ödeme
zammı ile birlikte 28.02.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri, kalan taksitleri de 7143
Sayılı Kanun’da öngörülen şekilde ödemeleri halinde matrah ve/veya vergi artırımı
hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır.

Bu imkandan yararlanan mükellefler için 28.12.2018 tarihten önce matrah ve/veya vergi
artırımına konu yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak; başlanılmış olan vergi incelemeleri ile
tarhiyat öncesi uzlaşma, takdir ve tarh işlemlerinin, vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş olan
vergi ve cezalara ilişkin olarak; dava açma süresi geçmemişse, dava açma, uzlaşma ve
cezada indirim talebi sürelerinin, uzlaşmaya başvurulmuş ise uzlaşma işlemlerinin, dava
açılmışsa davaya ilişkin yargılama işlemleri ile mahkemelerce verilmiş kararların infazının,
açılmış davalarla ilgili kanun yollarına başvuru süreleri ile yargılama işlemleri ve
mahkemelerce verilmiş kararların infazının, matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinin ihlal
edilmiş olması sebebiyle ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlar üzerine tahakkuk
etmiş alacakların takip ve tahsil işlemlerinin, 7143 Sayılı Kanun hükümleri ihlal edilmediği
sürece durdurulması, ödeme yapılmadığı takdirde duran süreler ve işlemler, ihlale neden
olan taksitin ödeme süresinin son gününü takip eden günden itibaren devam etmesi
öngörülmüştür.
Matrah artımı üzerine tahakkuk eden vergilerin 7143 Sayılı Kanun hükümlerine göre
ödenmesi şartıyla; başlanılmış olan vergi incelemeleri, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma,
takdir, tarh işlemlerinden vazgeçilecek, davalar sonlandırılacak, mahkemelerce verilmiş
kararlar infaz edilmeyecek, yargılama giderleri taraflarca talep edilmeyecek, tahakkuk
etmemiş alacaklar ile tahakkuk etmiş vergiler ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı
ile vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir.
Matrah ve/veya vergi artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde
ödemeyerek maddeden yararlanma hakkını kaybetmiş olan mükelleflerden 28.12.2018
tarihinden önce ödenmesi gereken tutarların tamamının tahsil edilmiş olması hâlinde matrah
ve/veya vergi artırımı hükümlerinden yararlanabilecektir.
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