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SİRKÜLER 2020-207                                                                      17.11.2020  
  
  
  
Değerli Müşterimiz, 
  
  
 
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 Tarihli 31307 Sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır. Söz konusu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa 
göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek ,Gelir Vergisi, Kurumlar 
Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim 
Vergisi (ÖTV), KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları 
yapılandırılabilecek, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük 
yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen 
gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı 
alacakları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen 
para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi 
tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacaktır. 
 
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu “ Kesinleşmiş alacaklarının 
yapılandırılması “  Madde2-2 fıkrası gereğince  ; (Gümrük Kanunu ve ilgili diğer 
kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan) 

 
 
Madde2 
 
(2)Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu 
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil); 

a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan 
gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-
ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın 
sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 
tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce 
ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının 
tamamının, 

b) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 
4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle 
gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 30/3/2005 
tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari  
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para cezalarının %50’sinin, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 
şartıyla cezaların kalan %50’sinin, 

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u 
ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu Kanunda belirtilen süre ve 
şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı 
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının, 

tahsilinden vazgeçilir. 
 
 
Bu Kanunun ; 

a) 12 nci ve 13 üncü maddeleri yayımı tarihini takip eden ayın başında, 

b) 15 inci, 16 ncı maddeleri ile 19 uncu maddesinin 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci 
maddesinin onüçüncü fıkrasının ikinci paragrafına ibare eklenmesine ilişkin hükmü 
1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

c) 32 nci maddesi 13/11/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

ç) 35 inci maddesi 1/1/2021 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 
2021 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen 
kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde, 

d) 38 inci ve 39 uncu maddeleri 1/1/2022 tarihinde, 

e) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 
 

Bu Kanun içeriğine aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 

7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 
 
      
Saygılarımızla, 
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