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Konu : 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu

ODALARIMIZA ( 2020 / 233 ) SAYILI GENELGE

Üst Kuruluşumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanlığı’nın
17.11.2020 tarih ve 84970893-424-E.316/181-2020/181 sayılı genelgesinde:

17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile aidat borçları ile
katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borç
asıllarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Buna göre; 31/08/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu
Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;

Esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve
üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkârları
Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkârların meslek eğitimini geliştirme ve
destekleme fonu borç asıllarının tamamının;

Birinci taksitinin bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (28
Şubat 2021), kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi
hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların,
alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması
hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu hükümden yararlanılabilmesi için 31 Ocak 2021 tarihine kadar alacaklı birime
başvurulması şarttır.

Ödenmesi gereken tutarların, öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi
halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin gecikme zamları ilgili mevzuat hükümlerine
göre tahsil edilecektir.

Borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları,
açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
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Ayrıca, Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda kayıtları devam eden üyelerin, vergi
mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de bu fıkra hükümleri
uygulanacaktır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat
borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Bilgilerinizi ve bağlı esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda:

Gereğini rica ederiz.

e-imzalıdır e-imzalıdır

Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Yardımcısı Başkan Vekili
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