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7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANDI 
 

 
27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmî Gazetede 7020 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN 
YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN yayınlandı.  
 
Yapılandırmaya hangi borçların gireceği ne zaman ve ne şekilde müracaat edileceği ve ödemelerin nasıl 
yapılacağı ile ilgili özet bilgiler aşağıdaki gibidir;  
  

• 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe 
kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme 
faizleri ile gecikme zamları (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken 
geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç),  

 

• 2017 yılına ilişkin olarak 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve 
bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (2017 yılı için tahakkuk eden 
motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),  

 

• 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı 
olmayan vergi cezaları,  
 

• 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen idari para cezaları  
 

• 31 Mart 2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar 
kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri 
tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, 
faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları,  
 

• 2017 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik 
sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı 
alacakları, 
 

• 2017 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile 
bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,  
 

• 2017 yılı mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin 
yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden 
hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, 
 

• 2017 yılı mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme 
cezası ve gecikme zammı alacakları,  
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• İlgili kanunları gereğince takip edilen 2017 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel 
işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları, 
 

• Belediye Alacakları, 
 
NOTLAR: 
 

✓ Yasadan yararlanmak için son müracaat tarihi 30 Haziran 2017 tarihi olarak belirlenmiş olup, 
müracaat ilgili idarelere (Vergi Dairesi-SGK, Gümrük İdaresi, Belediye vb.) veya GİB üzerinden 
yapılabilecektir.   

 
✓ Yapılan müracaat sonrası yapılandırılan borç taksitle ödenmek istenirse ilk taksit ödemesi 31 

Temmuz 2017’den başlamak üzere 2 ayda bir (SGK borçları için 31.08.2017 ilk taksit ödeme 
tarihidir) yapılacaktır. Peşin ödeme yapılmak istenirse, yapılandırılan borcun tamamı 31 Temmuz 
2017 tarihinde defaten yapılacaktır.  

 
✓ Yasadan yararlanmak için son müracaat tarihi 30 Haziran 2017 tarihi olarak belirlenmiş olup, 

müracaat ilgili idarelere (Vergi Dairesi-SGK, Gümrük İdaresi, Belediye vb.) veya GİB üzerinden 
yapılabilecektir.   

 
✓ Yapılandırılan borç tutarı; 6, 9,12 ve 18 taksit olarak ödenebilecek olup, taksitle ödeme seçilmesi 

durumunda yapılandırılan borç tutarının üzerine, taksit sayılarına göre katsayılar ilave edilecektir. 
( 6 taksit için 1,045- 9 taksit için 1,083-12 taksit için 1,105 ve 18 taksit için 1,15)   

 
✓ Taksit ödemeleri ilgili idare ile anlaşması bulunan bankalar aracılığıyla ödenecek olup, bunun yanı 

sıra kredi kartı ile ödeme mümkün olacaktır.   
  
7020 sayılı Kanunda yer alan bazı özellikli durumlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin, 6736 ve 7020 
sayılı Kanunları birlikte incelemesinde fayda bulunmaktadır.  
  
Saygılarımızla. 
 
İZDENETİM 


