7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI REHBERİ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE BORÇLU MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE!
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına ilişkin 7326 Sayılı Kanun ile İlgili Açıklamalar:
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına başlanılmış
olup, mükelleflerin aydınlatılmasına ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.
A- Kanun kapsamına giren ve Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren gelirlerden yapılandırma
kapsamındaki alacaklar:
1- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim ve harçlar,(İlan ve Reklam Vergisi,
İşgal Harcı vb.)
2- 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamındaki borçlar,(Ecrimisil,
Hal Rüsumu vb.)
3-İdari Para Cezaları (Hafriyat Cezaları, Zabıta Cezaları, Diğer Çevre Suçları ile ilgili idari para
cezaları vb.)
4- 2464 Sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre düzenlenen Gelir Tarifesine istinaden tahsili gereken
ücret borçları,
5- Katı Atık borçları

Buna göre; aşağıda sayılan gelir türleri ile ilgili alacaklar ve bunlara bağlı fer’i alacaklar borç
yapılandırma kapsamındadır.
-İlan ve Reklam Vergisi

-Eğlence Vergisi

-Yangın Sigorta Vergisi

-İşgal Harcı

-İdari para cezaları

- Harcamalara Katılma Payı

-Katı ve Tıbbi Atık

-Ecrimisil Gelirleri

-Hal Rüsumları

-Gelir Tarifesine göre tespit edilen ücretler

B- Hangi döneme ait borçlar yapılandırma kapsamındadır?
-Vadesi 30.04.2021 (bu tarih dahil) tarihinden önce olan alacaklar için yapılandırma uygulanacaktır.
-Vadesi 30.04.2021 tarihinden sonraki alacaklar için yapılandırma yapılmayacaktır.

C- Peşin ödemede Yüzde 90 indirim imkanı sağlanacaktır.
İlk taksit ödeme tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar ödemelerin peşin yapılması durumunda, (YİÜFE endeksi dikkate alınarak hesaplanacak tutardan) gecikme faizinde % 90’lık indirim, taksitli
ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme
süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde; gecikme faizinde %50’lik indirim
imkanı sağlanacak. Yapılandırılan borçlar iki ayda bir ödeme periyoduyla 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit
şeklinde ödenebilecetir.
D- Peşin ödenen idari para cezalarının asıllarında ayrıca %25 indirim sağlanacaktır.
İlk taksit ödeme tarihi olan 30 Eylül 2021 tarihine kadar peşin ödenen idari para cezalarında herhangi
bir faiz hesaplanmayacak olup anaparanın %25 i indirilecektir.
30 Kasım 2021 tarihine kadar peşin ödenen idari para cezalarında ise herhangi bir faiz
hesaplanmayacak olup anaparanın %12,5 i indirilecektir.
E- Başvurular posta yolu ile de yapılabilecektir.
-Başvuruların 31.08.2021 tarihine kadar yapılması gerekir.
Tüzel Kişilerde; doldurulan başvuru formu, kanuni Temsilcileri tarafından yetki belgesi ile birlikte
Büyükşehir Belediyemizin Zafer Mahallesi Ankara yolu Cad. No:1 A Blok Zemin kat Mali Hizmetler
Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğüne bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.
Gerçek Kişilerde; Covid-19 tedbirleri kapsamında www.bursa.bel.tr web sitemizden çıktısı alınıp
doldurulan başvuru talep formunu imzalayarak “Bursa Büyükşehir Belediyesi Zafer Mahallesi Ankara
yolu Cad. No:1 A Bl Zemin kat Gelirler Şube Müdürlüğüne Osmangazi / BURSA adresine bizzat
teslim edebileceği gibi posta yoluyla da 31.08.2021 tarihinden önce gönderilmesi durumunda kontrol
işlemleri yapılarak yapılandırma işlemi yapılacaktır.
Not: Hafriyat Cezası borçlarının yapılandırılması ve borçlarla ile ilgili davası bulunan
mükelleflerin Büyükşehir Belediyemizin Zafer Mahallesi Ankara yolu Cad. No:1 A Blok Zemin kat
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğüne istenilen belgelerle birlikte bizzat
başvuru yapması gerekmektedir.
-Başvuruda bulunmak isteyen mükelleflerin söz konusu borç ile ilgili belediyemiz aleyhine dava
açmamış olması gerekir. Şayet dava açılmışsa davadan vazgeçtiğine ilişkin davadan feragat dilekçesi
vermesi gerekmektedir. Aksi halde yapılandırmadan faydalanamayacaktır.
-Başvurmak isteyenlerin dilekçeleri Gelirler Şube Müdürlüğümüzce verilmekte olup, mükelleflerin
ayrıca dilekçe yazmaları gerekmemektedir.
E- Süresinde ödenmeyen taksitler ve yapılandırma hakkının kaybedilmesi:
Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden:
-İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
-Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
-Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen

ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde,
7326 sayılı kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir

F-Diğer hususlar
-Yapılandırma başvurusu yapanlardan peşin ödemeyi tercih edenlerin ödemelerini 30 Eylül 2021
tarihine kadar yapmaları gerekir.
-Taksitle ödeme tercihi yapan mükelleflerin ise ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, ilk
taksit ödemelerini 30 Eylül 2021 tarihine kadar yapmaları gerekir. Sonraki taksitleri ise birer ay
atlamak suretiyle takip eden ay içerisinde ödenecektir.
-Buna göre İlk taksit 30 Eylül 2021 tarihine kadar, ikinci taksit 2021 Kasım, üçüncü taksit 2022 Ocak
ayı içerisinde ödenmek suretiyle birer ay atlayarak tercihindeki taksit sayısına göre ödenecektir.
-Su, Atık su borcu bulunanların BUSKİ Genel müdürlüğümüze başvurmaları gerekir.
-Emlak vergisi, Çevre Temizlik Vergisi borcu bulunanların ilgili İlçe Belediyelerine başvurmaları
gerekmektedir.

