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Tarih : 16.02.2021 

Sayı : 2021/ 25 

Konu : 7256 Sayılı Kanun ile İlgili 2021/1 Sayılı İç Genelge 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021/1 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun İç Genelge ile yaşanan sorunlarla birlikte belirlenen 

şartlar altında yeniden başvurma imkanı sağlanarak taksit imkanından yararlanılması tekrar mümkün 

hale getirilmiştir. 

a) Kanundan faydalanmak için süresinde bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak müracaat eden 

mükelleflerin (süreksiz yükümlülükten kaynaklanan borçları için herhangi bir vergi dairesine yazılı 

olarak müracaat eden mükellefler dahil) 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) borçlu oldukları 

diğer vergi dairelerine (muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle borçlu 

oldukları vergi daireleri dahil) başvurmaları halinde, 

b) GİB internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunan ve borcu bulunmasına rağmen 

başvurularını sistemde öngörülen şekilde yapmamaları nedeniyle borçları yapılandırılamamış 

mükelleflerin Kanundan yararlanmak için 1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili vergi dairesine 

başvurmaları ve bu dairece önceki başvuruların teyit edilmesi halinde, 

c) GİB internet adresi ya da e-devlet üzerinden, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması amacıyla 

başvuruda bulunduğunu belirten kanuni temsilcilerin, tüzel kişiliğin borçlarının yapılandırılması için 

1/3/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) borçlu oldukları vergi dairelerine başvurmaları halinde sistem 

üzerinden gerekli sorgulamalar yapılmak suretiyle, 

d) 213 ve 6183 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlarda yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle 

mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler, YMM ve SMMM gibi amme borçlusu sayılan 

kişilerin bu sorumluluklarından kaynaklanan borçlarının yapılandırılması amacıyla 1/3/2021 tarihine 

kadar (bu tarih dâhil) ilgili vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde daha önce GİB internet adresi 

ya da e-devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile başvuruda bulunup bulunmadıklarına ilişkin gerekli 

sorgulama yapılarak süresinde başvuruda bulunduklarının tespiti halinde, 

bu borçların Kanun kapsamında yapılandırılması ve vergi dairelerince hazırlanacak ödeme 

planlarının ilgililere tebliğ edilmesi uygun görülmüştür. 

2021/1 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun İç 

Genelgesi 

Saygılarımızla… 

 

 

 

Not : Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz. 
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