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Konu:
7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 1 EKİM 2018 GÜNÜ ÖDENMESİ GEREKEN
İLK TAKSİTLERİN ÖDEME SÜRESİ 15 EKİM 2018 GÜNÜNE KADAR
UZATILMIŞTIR
02.10.2018 tarih ve 30553 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 140 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile 7143 sayılı kanun kapsamında 01.10.2018 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk
taksit ödeme süresi 15.10.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin birinci
fıkrasında;
“(1) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı
kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
a) Bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda
bulunmaları,
b) Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve
YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımı
tarihini izleyen dördüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine
ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak
üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri,
şarttır.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm çerçevesinde; Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve Yatırım
İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) bağlı tahsil dairelerine borçlu olanların
Kanunun 2. maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri hâlinde, 27 Ağustos 2018 tarihine
(bu tarih dâhil) kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine başvurmaları gerekmekteydi
(bilindiği üzere 7 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu başvuru tarihi 31.07.2018
tarihinden 27.08.2018 tarihine kadar uzatılmıştı).
Madde kapsamında yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da
ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün olup ilk taksit
ödeme süresi 1 Ekim 2018 (30.09.2018 tarihi Pazar gününe rastladığından) tarihi mesai
saati bitiminde sona ermekteydi.
Yukarıda bilgisine yer verdiğimiz karar ile 1 Ekim 2018 olan ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim
2018 gününe kadar uzatılmıştır.

Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:
140 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
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