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Konu: 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik yapılmasına İlişkin Kanunun 2,3,4,7 ve 9’nci Maddeleri ile 10’uncu 

Maddesinin 6, 7 ve 8’nci Fıkralarındaki Müracaat, Bildirim ve Beyan Sürelerin 27.08.2018 

Tarihine (bu tarih dahil) Uzatılması Hakkında; 

 

Bazı kamu alacaklarında ödeme kolaylığı, kesinleşmiş ve kesinleşecek ihtilaflı vergi ve cezaların 

ödenmesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan sigorta borçlarının (prim/idari para cezaları) 

taksitlendirilerek ödenmesi ile Belediyelere olan borçların yapılandırılarak ödenmesine ilişkin 

31.07.2018 tarihine kadar olan müracaat, “Cumhurbaşkanının 7. Sayılı Kararı Gereğince”  27.08.2018 

tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. 

 

Uzatmaya konu alacaklar özet olarak aşağıda belirtilmiştir. 

 

- “Kesinleşmiş Alacaklar Madde 2” başlıklı olup;  Maliye Bakanlığına, İl Özel İdarelerine ve 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen 

alacaklar;  

 

- “Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar Madde 3” başlıklı olup, Bu 

kanunun yayımı tarihi itibariyle kesinleşmemiş, dava safhasında olan veya dava açma süresi 

geçmemiş olan;  ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine 

ilişkin tahakkuklar için takip edilen alacaklar, 

 

 

- “İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Madde 4”’te yer alan bu kanun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanan ve devam eden incelemeler ile takdir, tarh ve 

tahakkuk işlemlerine ilişkin alacaklar, 

 

- “Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları Madde 7”’de yer alan alacaklar; 

 

- “Ön Değerlendirme, Araştırma veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim 

Tutarları ile Kesinleşmemiş İdari Para Cezaları” Madde 8’de yer alan alacaklar, 

 

tutarlarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı fer’i alacakların 200,00 TL’sı nı aşmayanların tahsilinden 

vazgeçilecektir. 

 

- “Diğer Hükümler Madde 10”’da yer alan İşverenlerin ve üçüncü şahısların 5510 sayılı 

kanun kapsamında olan borçları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emeklilere 

ödenen yersiz aylıkların tahsil edilmesi ile Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları 

tarafından yapılan kiralamalar dolayısıyla ödenmeyen borçların,  
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7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılarak ödenmesi için, 31.07.2018 tarihinde kadar yapılması 

gereken müracaat tarihi, bahse konu karar sayısı ile 27.08.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) 

uzatılmıştır. 

 

(Resmi Gazete; 31.07.2018 tarihli 304965 mükerrer 1 sayılı) 

  

Bilgilerinize Sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 


