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7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN MECLİSTE KABUL EDİLDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel
idarelerine, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlıklarına bağlı tahsil dairelerine olan kesinleşmiş
borçların yeniden yapılandırılması ve varlık barışına ilişkin
düzenlemeleri de içeren 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun” Meclis Genel Kurulunda 11 Kasım 2020
tarihinde kabul edilerek 12 Kasım 2020 tarihinde
Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmiştir.

BDO Yayıncılık A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. No.14
Park Plaza Kat:4
34398 Maslak/İstanbul
Turkey
Tel: +90 212 365 62 00
Fax: +90 212 365 62 02
e-mail: bdo@bdo.com.tr
www.bdo.com.tr
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık
şirketi olan BDO International Limited’in
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil
etmektedir.
BDO International global ağının toplam
gelirleri 2019 yılında 9,6 milyar ABD Doları
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 167’dan fazla
ülkede bulunan 1.809 ofiste faaliyet
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar
dahil dünya çapında 88.110 kişi
çalışmaktadır.
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın,
geniş anlamda görüşleri içermekte olup,
genel bir yol gösterici olarak
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan,
bu yayına dayanarak uygulamalarda
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz.
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle,
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya
sorumluluk kabul etmemektedirler.
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Söz konusu Kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girecektir. Kanunun kısa bir süre içinde onaylanması
beklenmektedir.
Beklentilerin aksine Kanunda;
-

Matrah artırımına,

-

İşletme kayıtlarının düzeltilmesine (kasa, ortaklar cari hesabı ve stok düzeltmeleri),

-

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan işlemlere,

-

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere ilişkin hükümlere yer
verilmemiştir.

Ayrıca Genel Kurulda son anda verilen bir önerge ile Cumhurbaşkanına verilmesi öngörülen
kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar indirme yetkisi metinden çıkarılmıştır.
7256 sayılı Kanuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.
7256 sayılı Kanuna ilişkin Webinar Duyurumuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Saygılarımızla.
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