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Sirküler Numarası : 2019/11 

Mevzuat Adı : 
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 

İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) 

Konusu : 

7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 7143 sayılı Vergi ve 

Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen 

geçici 2’nci madde ile 7143 sayılı Kanun hükümlerinden 

yeniden yararlanma imkanı sağlanmış olup, 5 Seri No.lu 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 

İlişkin 7143 sayılı Kanun Genel Tebliği ile bu maddenin 

uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.. 

  

 

5 Ocak 2019 Tarihli ve 30646 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5 Seri No.lu 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 

Genel Tebliği ile; 

 

7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen 

geçici 2 nci madde ile 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda 

bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla 

ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden 

borçlulara, ihlale neden olan tutarları 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil), ödemeleri 

gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 9 uncu 

maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için 

hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun 

hükümlerinden yeniden yararlanma imkanı sağlanmış olup, bu maddenin uygulamasına 

ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir  

 

Yapılan düzenlemelere ilişkin özet bilgi aşağıdaki gibidir. 

 

7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde 

28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi  gereken  borçlarını süresinde  ödemeyerek  Kanun 

hükümlerini  ihlal  edenlere,  28/2/2019 tarihine kadar ödeme yapmaları halinde Kanun 

hükümlerinden yeniden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru 

aranılmayacaktır.2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin 

ödeme süresi28/2/2019 tarihine (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.  

 

Bunun için ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır. Uzayan ödeme süresi için 

herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda 

herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.2019 yılı Şubat ayından itibaren ödenmesi gereken 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com 

adresine gönderebilirsiniz. 

 

taksitlerin ödeme sürelerinde bir değişiklik söz konusu değildir. Matrah ve/veya vergi  

artırımı  hükümlerini  ihlal  eden  mükelleflerce artırıma  ilişkin  olarak  tahakkuk  eden  

vergilerin  Kanunun  geçici 2’ncimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde 

tamamen ödenmesi halinde,—Matrah/vergi  artırımına  ilişkin  başvuru  süresinin  sonuna   

 

kadar (31 Ağustos 2018) matrah artırımında bulunmuş olmaları kaydıyla 18/5/2018 

tarihinden  önce  başlanmış  ve  31/7/2018  tarihine  kadar sonuçlandırılmış olan vergi 

incelemeleri ile takdir işlemlerinde, matrah artımı hükümlerinin ihlal edilmesi nedeniyle 

yapılan ikmalen, re’sen ve idarece tarhiyatlar ile 

 

05.01.2019/22-2—Matrah/vergi  artırımı  şartlarının  ihlal  edilmesinden  sonra 

başlanılan  vergi  incelemesi  ve  takdir  işlemleri  sonucunda yapılan ikmalen, re’sen ve 

idarece tarhiyatlar üzerine tahakkuk  etmiş  alacakların  takip  ve  tahsil  işlemlerine  

devam edilmeyecek  ve  tahsil  edilmiş  tutarlar  matrah  artırımı  nedeniyle hesaplanan   

vergiye   mahsup edilecek  olup  kalan  tutar  bulunması halinde mükellefe red ve iade 

edilecektir. Geçici 2’ncimadde,  Kanundan yararlanmak üzere süresinde başvurmayanlara 

yeni bir başvuru hakkı vermediğinden, süresinde başvuruda bulunmayan borçluların 

Kanundan yararlanma imkânı bulunmamaktadır. 

 

İlgili Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız. 

 

 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 
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