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7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
7143 Sayılı Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara ödemede
gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç
ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanun
hükümlerinden yeniden, yararlanma imkânı sağlanmıştır.

28 Aralık 2018 Tarihli ve 30639 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7159 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu İle 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
kapsamında;
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 imkânı sağlanmıştır.
Yapılan düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki gibidir.
1. Yeniden Yapılandırma İçin Başvurduğu Halde Hakkını Kaybedenlerin
Durumu
Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde
ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı
Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil)
geçen süre için bu Kanunun 9’uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme
zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır. Ancak bu
fıkra kapsamında yapılacak ödemeler için bu Kanunun 9’uncu maddesinin üçüncü
fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz.
Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde 28.12.2018
tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal
edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği
tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 9’uncu maddesinin
altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla Kanun
hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
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2.

2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak Ayında Ödenmesi Gereken Taksitlerin
Ödeme Sürelerinin Uzaması

Bu Kanunun 10’uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere
bu Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken
taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
3. Kesinleşmiş Alacaklar İle Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan
Alacaklar
7143 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 8’inci maddesinin
altıncı fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre
ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun
hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, bu maddenin birinci
fıkrasında belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre içinde veya bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48’inci
maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi hâlinde bu borçlular da bu
Kanun hükümlerinden yararlandırılır.
Vadesinde ödenmesi öngörülen söz konusu alacakların anılan fıkra hükümlerine
göre ödenmemesi nedeniyle 28.12.2018 tarihi itibarıyla bu Kanun hükümlerini ihlal etmiş
olan borçluların ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar ödemeleri ya
da bu süre içinde veya 28.12.2018 tarihinden önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183
sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi
hâlinde bu borçlular da bu Kanun hükümlerinden yararlandırılacaktır.
4. İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler
7143 Sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin onuncu fıkrası, inceleme ve tarhiyat
safhasında bulunan işlemlerle ilgili hükümleri düzenlemektedir. Bu kanun maddesinden
yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla, (28.12.2018 Tarihi İtibariyle ) bu Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların
ihlale neden olan tutarları, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre ve şekilde (2019
yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih
dâhil) geçen süre için bu Kanunun 9’uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç
ödeme zammı ile birlikte), ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise, bu Kanunda öngörülen
şekilde tamamen ödemeleri hâlinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi
cezaları ve idari para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine
bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
5. Matrah ve Vergi Artırımı
7143 Sayılı Kanunun 5’inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi
artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden
yararlanma hakkını kaybetmiş olanlar, ihlale neden olan tutarları bu maddenin birinci
fıkrasında belirtilen süre ve şekilde (2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği
tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için bu Kanunun 9’uncu
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maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte), ödeme süresi
gelmemiş taksitleri ise bu Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri hâlinde 5’inci
madde hükümlerinden yararlandırılır.
Bu takdirde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce matrah ve/veya vergi
artırımına konu yıllar ve vergi türleri ile ilgili olarak;
a) Başlanılmış olan vergi incelemeleri ile tarhiyat öncesi uzlaşma, takdir ve tarh
işlemleri,
b) Vergi/ceza ihbarnamesi tebliğ edilmiş olan vergi ve cezalara ilişkin olarak;
1) Dava açma süresi geçmemişse, dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talebi
süreleri,
2) Uzlaşmaya başvurulmuş ise uzlaşma işlemleri, dava açılmışsa davaya ilişkin
yargılama işlemleri ile mahkemelerce verilmiş kararların infazı,
c) Açılmış davalarla ilgili kanun yollarına başvuru süreleri ile yargılama işlemleri
ve mahkemelerce verilmiş kararların infazı,
ç) Matrah ve/veya vergi artırımı hükümlerinin ihlal edilmiş olması sebebiyle
ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış tarhiyatlar üzerine tahakkuk etmiş alacakların takip
ve tahsil işlemleri, bu Kanun hükümleri ihlal edilmediği sürece durur.
Bu Kanun hükümlerine uygun ödeme yapılmadığı takdirde duran süreler ve
işlemler, ihlale neden olan taksitin ödeme süresinin son gününü takip eden günden itibaren
devam eder.
Bu Kanunun 5’inci maddesi hükümlerine göre tahakkuk eden vergilerin bu Kanun
hükümlerine göre ödenmesi şartıyla; bu fıkrada belirtilen başlanılmış olan vergi
incelemeleri, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, takdir, tarh işlemlerinden vazgeçilir,
davalar sonlandırılır, mahkemelerce verilmiş kararlar infaz edilmez, yargılama giderleri
taraflarca talep edilmez, tahakkuk etmemiş alacaklar ile tahakkuk etmiş vergiler ve bunlara
bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ile vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilir.
6. Diğer Düzenlemeler
7143 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu hâlde
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (28.12.2018 Tarihi İtibariyle ) ödenmesi
gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulardan, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce (28.12.2018 Tarihinden Önce) bu Kanun
kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu
Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve
tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir.
Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi
gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre
red ve iade edilir
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7143 Sayılı Kanunun 5’inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi
artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden
yararlanma hakkını kaybetmiş olan mükelleflerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
önce (28.12.2018 Tarihinden Önce) ödenmesi gereken tutarların tamamının tahsil edilmiş
olması hâlinde, bu mükellefler de anılan madde hükümlerinden yararlanır.”
7143 sayılı Kanunun 5’inci maddesi hükümlerine göre matrah ve/veya vergi
artırımında bulunduğu hâlde tahakkuk eden vergileri süresinde ödemeyerek maddeden
yararlanma hakkını kaybetmiş olanların ihlale neden olan tutarları 2019 yılı Şubat ayı
sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.
7143 sayılı Kanuna eklenen söz konusu geçici 2’nci madde yayımı tarihi
(28.12.2018) itibariyle yürürlüğe girmiştir.
7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Ulaşmak İçin Tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur
Saygılarımızla

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.
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