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Değerli meslektaşım

Bugüne dek mesleğimizle ilgili tüm gelişmeleri, bütün boyutlarıyla, en ince ayrın-
tısına kadar dikkatle izleyip, her koşulda sizlerle paylaşmayı bir görev edindik.

Buna bağlı olarak; kamuoyunda “Vergi Barışı” adıyla anılan kanun, meslektaşla-
rımızın yanı sıra milyonlarca mükellefi ilgilendiren önemli değişiklikleri içeriyor.

Ayrıca; bu kanun Sosyal Güvenlik ve Vergi Borçlarının yeniden yapılandırılmasın-
da yararlanma ve uygulama koşulları açısından bir çok yenilik içeriyor.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) olarak bu iki haya-
ti konuda, yaşanabilecek sorunları en aza indirmek ve uygulama pratiği için hazırla-
nan, elinizdeki başvuru kaynağının, çalışma yaşamında, işinizi kolaylaştıracağına hiç
şüphemiz yok.

Bu çalışma ile ilgili amacımız; kanun Mecliste kabul edildiğinde hem zaman kay-
bının önüne geçmek, hem de profesyonellik gereği öngörüyle hareket ettiğimiz, daha
iyi anlaşılacaktır.

Yararlanmanız dileğimle, saygılarımla…

Yahya ArIkAn
İSMMMO Başkanı
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1. kAnUn’Un GETİrDİĞİ kOLAYLIkLAr nELErDİr?
1. Tahsilatın Hızlandırılmasına (Ödemelerin kolaylaştırılmasına) İlişkin

Hükümler
- Kesinleşmiş alacakların ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler.
- Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarının ödenmesini

kolaylaştırıcı hükümler.
- İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilerin ödenmesini kolaylaştırıcı

hükümler.

2. Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Hükümler
- Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı.
- Katma değer vergisinde artırım.
- Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırım.

3. Stok Beyanı ve Bilanço Düzeltilmesine İlişkin Hükümler
- İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat

ve demirbaş hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler.
- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve

ortaklardan alacaklar hesaplarının düzeltilmesine ilişkin hükümler.

4. SGk’ya Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Alacaklara İlişkin
Hükümler

- Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının ödenmesini kolaylaştırıcı
hükümler.

- Dava safhasında bulunan veya dava açma süresi sona ermemiş idari para ceza-
larının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler.

- Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim
tutarlarının ödenmesini kolaylaştırıcı hükümler.

- Sosyal güvenlik borç yapılandırma anlaşmalarının ihyasına ilişkin hükümler.
- Sigortalılık süreleri durdurulanların ihya prim borçlarına ilişkin hükümler.
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2. kAnUn kAPSAMInA HAnGİ ALACAkLAr GİrİYOr?
Kanun kapsamına giren alacaklar; 31.12.2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce

tahakkuk eden ve kesinleşen alacakları kapsıyor. Söz konusu tarih sosyal güvenlik
kurumu alacakları için 2010 Kasım ve önceki aylar için geçerli.
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YAPILACAk ÖDEMEnİn TAkSİT VE kATSAYI HESABI
1) 12 ay (2 ayda bir ödemeli 6 eşit taksit) için 1,05
2) 18 ay (2 ayda bir ödemeli 9 eşit taksit) için 1,07
3) 24 ay (2 ayda bir ödemeli 12 eşit taksit) için 1,10
4) 36 ay (2 ayda bir ödemeli 18 eşit taksit) için 1,15
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3. kESİnLEŞMİŞ kAMU ALACAkLArInIn ÖDEnMESİ
nASIL kOLAYLAŞTIrILIYOr?
Bu kolaylıktan faydalanabilmek için belirlenen yeni borç tutarlarının ……. tari-

hine kadar başvuruda bulunarak aynı tarihte tamamen veya belirli katsayılarla artı-
rılarak 6 ila 18 taksitte 12 ila 36 ayda ödenmesi gerekiyor.



kESİnLEŞMİŞ kAMU ALACAĞInDA kOLAYLIĞIn ALACAk TÜrÜnE
GÖrE DAĞILIMI
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4. kESİnLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI BOrÇ ÖDEnMESİ nASIL
kOLAYLAŞTIrILIYOr?
Bu kolaylıktan faydalanabilmek için “başvuru tarihi, taksit ve katsayılar” yukarı-

da 3. Madde’deki kesinleşmiş borçlarla aynıdır.
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kESİnLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI BOrÇLArIn SAFHALArA GÖrE
ÖDEME kOLAYLIĞI
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5. ESAS ALInACAk En SOn YArGI kArArI nEDİr?
Kanun maddesine göre dava konusu edilmiş olan alacaklarda bu maddeye göre

ödenecek alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar, tarhiyata/tahakkuka
ilişkin verilen ve bu kanunun yayımlandığı tarihten önce taraflardan birine tebliğ edil-
miş olan karar olacaktır.

6. İnCELEME VE TArHİYAT AŞAMASInDA BULUnAn VErGİLEr
ÖDEME kOLAYLIĞInDAn FAYDALAnABİLİr Mİ?
İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergiler için ödeme kolaylığından fay-

dalanılabilmesi mümkün. Bunun için, kanun kapsamında belirlenen tutarın, ihbarna-
menin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk
taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler
halinde altı eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

ÖDEnMESİ GErEkEn TUTAr nASIL HESAPLAnACAk?
- Tarh edilen verginin %50’si ile,
- Bu tutar üzerinden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanacak

TEFE/ÜFE tutarı ile,
- Bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresinin bitim tarihi-

ne kadar hesaplanacak gecikme faizi tutarı.

7. TArHİYAT ÖnCESİ UZLAŞMA TALEPLİ İnCELEMELEr BU kAPSAMA
GİrEr Mİ?
Kanunun yayımlandığı ............................... tarihi itibarıyla Vergi Usul

Kanunu’nun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere;
-Başvuruda bulunulmuş henüz uzlaşma günü gelmemiş,
-Uzlaşma sağlanamamış ancak vergi ve ceza ihbarnameleri Kanunun yayımlandı-

ğı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş;
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Bulunan alacaklar için de bu madde hükmünden yararlanılabilecektir. Bu durum-
da, tarhiyat öncesi uzlaşmanın temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaş-
maya varılamamış olması ya da mükelleflerin tarhiyat öncesi uzlaşma talebinden vaz-
geçmiş ve tarhiyata ilişkin olarak dava açmamış olması şarttır. Bu safhada da ödene-
cek tutarın tespitinde, tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamele-
rinde belirtilen tutarlar dikkate alınacaktır.

8. PİŞMAnLIk YA DA kEnDİLİĞİnDEn BEYAn İÇİn ÖDEME kOLAYLIĞI
VAr MI?
Kanunda yer alan söz konusu düzenlemelere göre; vergi aslının tamamı alınmak-

ta, bu tutara TEFE/ÜFE aylık oranı uygulanmakta, diğer taraftan pişmanlık zammı,
gecikme faizi,gecikme zammı ve cezaların tamamı kaldırılmaktadır. Ödeme kolaylı-
ğı bunlar içinde geçerlidir.

9. ÖDEME kOLAYLIĞInDAn FAYDALAnILDIkTAn SOnrA DAVA
AÇILABİLİr Mİ?
Ödeme kolaylığına ilişkin hükümlerden faydalanan mükelleflerin bu borç tutarla-

rı için daha sonra dava açmaları, uzlaşma ve cezalarda indirim talebinde bulunmala-
rı mümkün değildir.

10. kOLAYLIk SOnrASI TAkSİTLEr ZAMAnInDA ÖDEnMEZSE
nE OLACAk?
Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin bir takvim yılında en fazla iki

defa ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulmamaktadır.
Süresinde ödenmeyen tutarları gecikme zammı ile ödenebilecektir.
Ancak; bir takvim yılında 2’den fazla taksidin ödenmemesi halinde kanun

hükümlerinden yararlanma hakkı kaybediliyor.
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11. kOLAYLIk SOnrASI MÜkELLEF VADESİ YEnİ GELEn BOrCU
ÖDEMEZSE TAkSİTLEr BOZULUr MU?
Bu kanun kapsamında ödeme kolaylığından yararlananların cari yılda, örneğin

2011’de yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurum (stopaj
vergisi), katma değer vergisi ve özel tüketim vergisini mutlaka ödemeleri gerekiyor.

Bunun istisnası şöyledir;”çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında cari
dönem borçlarını ikiden fazla vadesinde ödememeleri halinde”

12. krEDİ kArTI İLE ÖDEME YAPILMASI MÜMkÜn MÜDÜr?
Kredi kartı ile ödeme yapmak mümkün. Yapılan düzenlemede bankaların, borçlula-

rın kredi kartı ile ödedikleri taksit tutarlarını idareye taksit aylarında tahsilat kabul edil-
mek suretiyle aktarması ve borçlu hesaplarına ise taksit ayında yansıtması öngörülüyor.

13. MAHSUBEn ÖDEME YAPILMASI MÜMkÜn MÜDÜr?
Vergi dairesinden vergi mevzuatı gereği iade alacağı bulunan borçlular, bu alacak-

larının kanuna göre vergi dairesine ödenmesi gereken taksitlerine mahsubunu talep
edebileceklerdir. Mahsup talepleri sadece kendi borçlarıyla sınırlı olacaktır.

14. MATrAH/VErGİ ArTIrIMI kAPSAMInA HAnGİ VErGİLEr GİrİYOr?
Matrah/vergi artırımı kapsamında 9 çeşit vergi bulunuyor.
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MATrAH/VErGİ ArTIrIMI kAPSAMInDAkİ VErGİLEr
1. Yıllık gelir vergisi
2. Kurumlar vergisi
3. Katma değer vergisi
4. Ücret stopajları
5. Serbest meslek stopajları
6. Kira stopajları
7. Yıllara sari inşaat işlerinde istihkak (hak ediş) bedelleri
8. Çiftçilerden satın alınan zirai mahsullere ilişkin stopaj
9. Esnaf muaflığından doğan stopajlar



15. MATrAH/VErGİ ArTIrIMI İÇİn SOn BAŞVUrU TArİHİ nEDİr?
Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen mükellefler, Kanun’un yayım tari-

hi olan …................... tarihini takip eden ikinci ayın sonu olan …..........….. tari-
hine kadar ilgili idareye yazılı olarak başvurarak artırımda bulunabileceklerdir.

Başvuru yazılı yapılmazsa, matrah artırımı amacına ilişkin olsa dahi, hesapladık-
ları vergilerini vergi dairesine yatırmaları, bu mükelleflerin haktan yararlanmaları
sonucunu doğurmayacaktır. Öte yandan, kanun kapsamındaki yıllarda değişik vergi
dairelerinin mükellefi olanlar, matrah artırımında bulundukları yıl ve dönemlerde
hangi vergi dairesinin mükellefi iseler, o vergi dairesine yazılı başvuru yapacaklardır.

16. MATrAH/VErGİ ArTIrIMI ÖDEME SÜrESİ VE ŞEkLİ nASIL OLACAk?
Matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin bu artırımları üzerinden hesapla-

nan vergileri ilgili vergi dairelerine başvuru süresi içinde tamamen veya ilk taksiti
Kanun’un yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ay olan …...................…’dan başla-
mak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.

Bu madde taksit sayıları ve katsayı hesabı yukarıda 3. Madde’de açıklanan tablodaki gibidir.

17. MATrAH/VErGİ ArTIrIMI TAkSİTLErİ ZAMAnInDA ÖDEnMEZSE
nE OLUr?
Matrah veya vergi artırımında hesaplanan vergilerin ödenmemesi bu kanun

hükümlerinden yararlanmayı engellememektedir.
Hesaplanan veya artırılan vergilerin ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde,

ödenmeyen veya eksik ödenen tutarların gecikme zammı oranının bir kat fazlası ora-
nında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsiline devam edilecektir.

18. GELİr VErGİSİnDE ArTIrIM TUTArI nE ŞEkİLDE HESAPLAnACAk?
Gelir vergisi mükelleflerinin dikkate alacakları tutarlar yıllara göre değişmektedir.

Ancak; artırımda bulunulan yılda yıllık gelir vergisi beyannamesi süresinde verilmiş ve
ödemeler vadesinde ödenmiş ise artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı %
15 olarak hesaplanmalıdır.
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GELİr VErGİSİ MÜkELLEFLErİnİn DİkkATE ALACAĞI TUTArLAr
Yıl Matrah İşletme Hesabı Bilanço esasında Artırılan matrah

artış oranı (%) esasında asgari asgari matrah üzerinden ödenecek
matrah tutarı (TL) tutarı (TL) vergi oranı (%)

2006 30 6.370 9.550 20
2007 25 6.880 10.320 20
2008 20 7.480 11.220 20
2009 15 8.150 12.230 20

kİrA GELİrİ OLAn MÜkELLEFLErİn DİkkATE ALACAĞI TUTArLAr
Yıl Matrah Artış Beyana tabi geliri sadece kira Arıtırılan matrah

oranı (%) gelirleri için asgari matrah tutarı (TL) üzerinden ödenecek
vergi oranı (%)

2006 30 1.910 20
2007 25 2.064 20
2008 20 2.244 20
2009 15 2.446 20

BASİT ÜSÜLDE VErGİ MÜkELLEFİnİn DİkkATE ALACAĞI TUTArLAr
Yıl Matrah Artış Basit usulde vergilendirilen gelir Arıtırılan matrah

oranı (%) vergisi mükellefleri için asgari matrah üzerinden ödenecek
artış tutarı (TL) vergi oranı (%)

2006 30 955 20
2007 25 1.032 20
2008 20 1.122 20
2009 15 1.223 20



19. kUrUMLAr VErGİSİnDE ArTIrIM TUTArI nE ŞEkİLDE
HESAPLAnACAk?
Artırımda bulunulan yılda kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş ve

ödemeler vadesinde ödenmiş ise artırılan matrah üzerinden ödenecek vergi oranı %
15 olarak hesaplanacak.

20. kATMA DEĞEr VErGİSİnDE ArTIrIM TUTArI nE ŞEkİLDE
HESAPLAnACAk?
Katma Değer Vergisi mükelleflerinin dikkate alacakları tutarlar yıllara göre değişmektedir.
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kUrUMLAr VErGİSİ MÜkELLEFİnİn DİkkATE ALACAĞI TUTArLAr
Yıl Matrah Artış Arıtırılan matrah

oranı (%) Asgari matrah artış tutarı (TL-) üzerinden ödenecek
vergi oranı (%)

2006 30 19.110 20
2007 25 20.650 20
2008 20 22.440 20
2009 15 24.460 20



21. ÜCrET ÖDEMELErİnE İLİŞkİn GELİr VErGİSİnDE ArTIrIM
nASIL OLACAk?
Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların,

her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler
dahil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutar-
ların yıllık toplamı üzerinden; tabloda verilen oranda hesaplanacak gelir vergisini,
vergi dairelerine bildirmeleri ve belirtilen şekilde ödemeleri gerekmektedir.

22. SErBEST MESLEk ÖDEMELErİ ÜZErİnDEn YAPILAn GELİr (STOPAJ)
VErGİSİnDE ArTIrIM nE ŞEkİLDE OLACAk?
Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler üzerinden yapılan gelir (stopaj) vergi-

sinde matrah artırımında bulunulmak istenmesi halinde gereken hesaplamalar çeşitli
özellikler göstermektedir.

18

Yıllar Stopaj %
2006 yılı için 5
2008 yılı için 4
2006 yılı için 3
2008 yılı için 2



23. kİrA ÖDEMELErİ ÜZErİnDEn YAPILAn STOPAJDA ArTIrIM
nASIL OLACAk?
Kira ödemelerinden yapılan stopajlar üzerinden matrah artırımında bulunulmak

istenmesi halinde gereken hesaplamalar çeşitli özellikler göstermektedir.
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24. YILLArA SArİ İnŞAAT İŞLErİnDE MATrAH ArTIrIMI nASIL OLACAk?
Mükellefler 2006 ila 2009 yılları arasında her bir yıl için; istihkak ödemelerinin gayrisafi

tutarı üzerinden % 1 oranında hesaplayacakları ilave vergiyi ödeyerek yararlanabilecekler.

25. TAkDİr kOMİSYOnLArInA SEVk EDİLMİŞ YA DA VErGİ İnCELEMESİ
BAŞLAnMIŞ MÜkELLEFLEr VErGİ/MATrAH ArTIrIMInDA
BULUnABİLİrLEr Mİ?
Matrah/vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında, Kanun’un yayımlandığı
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……............. tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemle-
rinin, Kanun’un yayımlandığı ayı izleyen ayın başından itibaren 1 ay içerisinde sonuç-
landırılması şarttır. Bu süre içerisinde sonuçlandırılamayan vergi incelemeleri ile tak-
dir işlemlerine devam edilmeyecek, bulunduğu safhada bırakılacaktır. Mükellefler
sadece artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergileri ödeyeceklerdir.

26. SAHTE BELGE DÜZEnLEMEkLE SUÇLU MÜkELLEF MATrAH/VErGİ
ArTIrIMInDAn YArArLAnABİLİr Mİ?
Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu maddesinin (b) fıkrasında sayılan suçları işleyen-

ler matrah/vergi artırımı hükümlerinden yararlanamayacaklardır. Bu kapsamda-
ki vergi incelemeleri devam edecektir.

27. İŞLETMEDE MEVCUTkEn; kAYITLArDA YEr ALMAYAn EMTİA, MAkİnE,
TEÇHİZAT VE DEMİrBAŞLAr kAYITLArA ALInABİLİr Mİ?
İlgili nitelikteki demirbaşlar kayıtlara rayiç bedelle alınabilir.
…...........…. tarihine kadar bir envanter listesi ile vergi dairesine bildirilmesi

gerekmektedir.
Genel orana tabi emtia,makine,teçhizat ve demirbaşlar için rayiç bedel üzerinden

% 10 KDV, İndirimli orana tabi emtia,makine, teçhizat ve demirbaşlar için rayiç bedel
üzerinden KDV oranın yarısı üzerinden KDV hesaplanıp vergi dairesine yatırılacaktır.
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kİMLEr MATrAH/VErGİ ArTIrIMInDAn YArArLAnAMAZ?
Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler
Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak
koymayanlar
Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler



28. kAYITLArDA YEr ALDIĞI HALDE, İŞLETMEDE BULUnMAYAn;
EMTİA, kASA MEVCUDU VE OrTAkLArDAn OLAn ALACAkLAr
kAYITLArDAn SİLİnEBİLİr Mİ?
Emtia için; gayrisafi kar oranı dikkate alınarak fatura düzenlenecek, üzerinden

KDV hesaplanacak ve hasılat olarak kayıtlara aktarılacaktır.
Kasa mevcudu ve ortaklardan olan alacaklar; gerçek duruma getirilecek ve bu

tutarlar üzerinden % 3 vergi hesaplanıp ödenecektir.

29. kESİnLEŞMİŞ SGk ALACAkLArInA ÖDEME kOLAYLIĞI VAr MI?
Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları kanun kapsamında yeniden yapı-

landırılarak ödeme kolaylığı kapsamına alınmaktadır. Bu kapsamda, kesinleşmiş
Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ……......... tarihine kadar başvuruda bulunarak
aynı tarihte tamamen veya ilk taksiti bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördün-
cü aydan başlamak üzere belirli faiz oranlarıyla 6 ila 18 taksitte 12 ila 36 ayda öde-
nebilecektir.
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30. DAVA SAFHASInDA VEYA DAVA AÇMA SÜrESİ SOnA ErMEMİŞ
İDArİ PArA CEZALArI kAPSAMA GİrİYOr MU?
Dava açılmış veya dava açma süresi sona ermemiş olan idari para cezaları ödeme

kolaylığı kapsamına girmektedir. idari para cezasının % 25’i ile TEFE/ÜFE aylık oranı esas
alınarak bu tutar üzerinden hesaplanacak tutarın yukarıda belirtilen şekilde ödenmesi
halinde, idari para cezasının % 75’i ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve
gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

SOrU 31. SGk YAPILAnDIrMA BAŞVUrUSU VE ÖDEME SÜrESİ nASIL
DÜZEnLEnECEk, BOrCUnU YAPILAnDIrAnLAr SAĞLIk YArDIMI
ALABİLECEk Mİ?
Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların bu kanunun yayımlan-
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dığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar SGK’YA başvuruda bulunmaları gerekmekte-
dir. İlk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere
ikişer aylık dönemler halinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, şarttır.

Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,05),
2) Dokuz eşit taksit için (1,07),
3) On iki eşit taksit için (1,10),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit

sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesapla-
nır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih
ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa
sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.

Altı eşit taksit seçenler ödemeyi 12 ayda, Dokuz eşit taksit seçenler ödemeyi 18
ayda, On iki eşit taksit seçenler ödemeyi 24 ayda, On sekiz eşit taksit seçenler öde-
meyi 36 ayda ödeyeceklerdir.

Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile
rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; İlk taksit ödeme süresi içerisinde
tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tari-
hine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.

• Bir takvim yılında en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesine izin verilmektedir.
• Süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebile-

cektir. Ancak ödenmeyen taksit gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
• Kanundan yararlanmanın bir diğer şartı, cari dönem prim ödeme yükümlülük-

lerinin gününde yerine getirilmesidir.
• Cari yükümlülükler açısından da 1 takvim yılında en fazla 2 defa ihlal hakkı

verilmektedir.
Ayrıca Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan 4/b sigortalılar ile çiftçiler borçla-

rını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödedikten sonra,
kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları hak sahipleri, genel sağlık sigortasından
yararlanmaya başlayacaklardır.


