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27.05.20|7 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete'd€ yayımlanan 7020 sayıIı Bazı Alacakların
Yeniden Yapılaııdırılması ile Bazı Kalrunlarde ve Bir Kanun Hükmündo Kaıamamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 7'inci maddesi ile 5183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hak}ında Kanuna vergiye uyuınlu mtikelleflerin borçlaıının tecili amacıyla 48/A maddesi
eklenmiştir. Bu düzenleme ile vergisel yükümlülüklerini sürssinde yeıine getirmiş ancak
öngörülemeyen nedenlerle son bir yıl içinde borçlarmı ödeyem€miş vergi mllkellellerinin 6lE3
sayılı Kanunun 48'inçi maddesinde düzJrlenmiş olan tecil müessesine görc daha uygun şartlaıda
borçIarını taksitlendircrek ödeyebilmelerine imkan sağlanması amaçlaıınışhı.

Kanun hükmüne göre; Hazine ve Mılic Bakanlığına bağh tahsil dairelerince takip edilen ve 2l3
sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı
gecikmc faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmcsi veya haczin tatbiki veyüut haczolunmuş
malların paraya çevrilınesi amme borçlusunu çok zor duruma dtlşür€cekse, borçlu taıafından yazı
ilc istenmiş o|mak ve aıanan şart|arı taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Hızinc
ve Maliye Bakanınca 60 ayı geçmemek ilzerc faiz ve teminat aırnaİak tecil otunabilecektir.

Aynca, 7020 salılı Kanunun l6'ncı maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 88 inci maddesiniı onaltıncı fıkasına "Cumhurbaşkanı, Kurumun 6183
sayılı Kaııuna göre takip ediIen alacaklan için anılan Kanunun 48/A maddesini; en az üç yıl
siireyle prim yükümlüsü olup son üç yıl içerisinde verilrncsi gereken bildirgeleri kanuni
sürelerinde vermiş olanlaıdan başvuru tarihi itibanyla vadesi bir yılı geçmemiş borcunu borç
tldemedc hüsnlhıiyet sahibi olmasına rapen ödeyememiş olanlaı hakkında uygulatnaya ve
uyumlu prim borçlulannı belirlemeye yetkilidir." ciimlesi eklenmiştiı.

Söz konusu Kanun hükümlcrine dayanılaıak 24.02.2018 taıihli ve 30342 sayılı Resmi Gazele'de
vergiye uyumlu mijkelleflerin borçlaıının tccili hakkında 20lı8l1, 1,284 sayılı Bakanlaı Kurulu
Kanrı ve 23.03.20l8 tarihli ve 30369 sayılı Resrni Cazete'de Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra
No: l'de Değişiklik Yapılmasına Dah Tebliğ (S€ri: A Sıra No: l0) ile 3|l03lZ0l8 taıihli ve
30377 say.Jı Resmi Gazete'de uyumlu prim borçlulannırı 55l0 sayılı Kanuıun 88'inci maddesj
kapsamındaii pıim ve diğer borçlarının tecil ve aksitlendiıilrnesine ilişkin 2018/l1500 sayılı
Bakanlar Kurulu Karaıı ve 31.05.20l8 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik
Kurumu Alacaklannın 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tüsil Usulü Hakkınü Kanunun 48/A
Maddesine Göre Tecil ve Taksitlendiıilmesinc İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Bilahare Sosyal
Güvenlik Kurumu BaşkanlığI Sigorta Primleri Genel Müdiırlüğu'nttn 15.11.20ı8 tarihli ve
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20l8/39 sayılı Gene|gesinde 6l83 sayılı Kanunun 4&A maddesine ilişkin tecil ve ıaksillendinne
işlemlerinin yerine gelirilme usul ve esasları düzenlenmiştir.

Belinilen bu düzenlemeleıle yiikümlülükleıini süresinde yerine getirmiş ancak öngörıtıemeyen
nedenlerle son biı yı] içinde borçIannı ödeyememiş olan vergi velveya prim borçlularınm
borçlannı taksitlendirerek tldeyebilmelerine im*an tanınmıştıı.

Düzenlemelerden yararlanacak borçlunuo;

l. Başvuru tarihi itibaııyla cn az 3 yıl siheyle; ücari, zini vrya mesleki faaliyetleri nedeniyle yllIık
geIir veya kurumlat vergisi müellefi ve prim ödeme ytikiimliisü olması,

2. Başwru rarihinden geliye doğu 3 yıla ait vergi beyannameleri ile ayhk prim vc hizrıet
belgelerini v€ya mütasar ve prim hizmel belgelerini kanuni sürclerinde verm§ olması,

3. Düzenleme kapsamına gireı ve başwru tarüi itibaııyla vadesi l yılı geçmemiş borcunun boç
ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olmast şarttıı.

Yapılan düzenlemclcrle 1.1.20l8 anhinden itibaren vadesi gclen ve bhyılı aşmayan vergi, resiın,
harç ve vergi cezalan, sosyal sigoıtı primleri, işsizlik sigortası pıimleri ve idari para cezası ilc
bunIara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 1ecil ve taksiılendirilebilecektir. Borçlar 60 aya
kadu ayl* eşit taksitlcr halinde ödenebilecelq tecil ve taksitlendirme işlemleıinde boıçlara
uygulanmış olan gecikme cezası ve gccikme zanmı yeıine Yİ-ÜFE oranlan bısit usulde
uygulanacak, borçlann ıaksitler halindc ödenmesindc yıllık o/o 22 olan teci! faizi çok zor duıum
derecesine bağlı olamk %1,I ı|a %16,5 aıasında dcğişcn oranlaıde uyguIanabilecektiı. Borçlulann
500.000 TL'ye kadar olan boıçları için teminat aranmayaca.Iq 500.000 TL'yi aşan boıçlaı için ise
aşan kısmın % 25'i oranınü teminat alınacaktır.

?020 sayılı Bazı Alacak|arın Yeniden Yapılandınlması ile Baa Kanunlarda ve Bir Kanun
Hiıkmünde Kaİamamede Değişiklik YapıImasma Dair Kanun kapsamına gircn veıgi vdveya prim
boıçlusu mükellcflerin Hazine ve Maliye Bakanlığmın Tüsilat Gcnel Tebliği Scri: A Sıra No:
l'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tcbliğ (Scri: A Sıra No: l0) ve sGK sjgorta Primleri Genel
Müdürlüğtlnün l 5.1 1.20l8 tarüli ve 20|889 sayıIı Genelgesi hllkiiınlcri uyaınca iIgili kurumlara
mtlıacaatta bulunarak yararlanabilmesi hususlannm üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
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