7256 SAYlLl KANUN - MADDE 2

soRGuN BELEDlYEsl
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Dairenizce takip edilen ve kesinleşmiş bulunan
[]tüm borçlanmln
[]aşağlda belirttiğimiz borçlarlmln
7256 saYIlı Kanunun 2 inci maddesi. kjpsjmınoa yapİıİnJ,İ,ırİğİn,
talep ediyor ve yapılandıiılan borçlarımı

aşağlda belirttiğim şekilde ödemek istiyorum,
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BU KANUNA GöRE öDENMEsl GEREKEN TAKslTLERlN lLK lKlslNl
süREslNDE öDEMEM KoşULuyLA,
oo".".", y" oi eksik ödemem halinde madde hükumlerine
ooem6 nairını kayoeoeceEimi nlıiyoiiLiişi. uiıgiıerı.in
bilgilendirme amacıYla kullanılmisına izin veriyorum. nvİrc",
vapİİg,. başvuru içerisinde kesinlöşmış alacağın
bulunmadığlnln anlaŞllmasl halinde bu alacakİar için xİnrnbln
yararıan?T9_y9c9ğLmı, yapIlandınlan borçlarımla
bir takvim ylhnda ikİden fazla taksiti süresinde
gÖre yaplIandlnlan borçlarıma iliskin kalan taksitlerin
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7'l43 saylll Kanu n kapsamında ödemeleri devam eden ve EK: Lis
TE ll'de belirttiğim teci| dosya
numaralarlna ko nu borçlanmln 7256 sayll| Kanunun 2 nci madde si kapsamlnda yapllandırllmaslnl
lep ediyorum.
Bu kanunun yaylmlandlğl tarih itibarlyla. yargl karan ile kesinleştiği halde
taraflma tebligatl yapllmayan
VeYa,bu Kanunun Yayımlandığı tarihtin bİşİuru stıreslnin son
ğuİıine İadar tarafıma tğuııs'riiyapli,,;;

Vergi Mahkemesi/Bölge ldare Mahkemesi/banıştay xaranna o'oie üergi/Ceza
lhbarnames'i;;
borçlarlmln vade tarihinin bu Kanunun yaylm ta;ihi'olacağlni ı"6ri
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1 Yapl]andlrİa n alac3k lutallnln tamamlnln
yazllacaktır,

||k

taksit sulesi çerislnde ödenmek istenmesl halinde bu s€ç€nek

rercih odılecek ve

elyazsı ile,,peşin., ıbaresı

2 Hesaplanacak alacak tutallnln lkişer ayllk ddnemle. şeklinde tiaks 6 tıoenmek lslenm6si
ha]lnde, başvufu slraslnda bıJ şeçeneklorden bin lerclh edılecek
ve telcih edilen l,aks[ saylsl e| yazlsı ile yazılacaklır iencıx
EoirEN iAiiir §üiiğiHöiıı oıııe uzUN glR suREDE
öoEME yAp|lAMAyAcAKTıR
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EK: L|STE ll kullanllacnktr,

3 Tüzelkişilik adlna yaplıacak başVufular kanuni temsilcilea taraflndan yapllacaktlr.
4 Milasg, ke']l, şl*et orıağl, kanunü lemsllo ve.yeminli mah müşavil glbi
sorumluluİ
kişilenn de kmlift blg.lefin€ asll borçlu lle birliile bu ıoıo.oJ
i"i ,iiiı"Jiiii,."
5 T,c, valandaŞl olan gerÇek kiŞılerde T c, kimlik numalasl, yabancı kimıik
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Tl]mnborÇlan

Çn baŞvu'anlar, varsa s€dec€

neden|}4e amme borçlusu sayılan klşlenn başvurusu haİnde,
anllan

numarasl bulunan yabancı gerç€k

davaya iljşkin sütunlan doldurac€kllı.

klşjlerde yabancl kimlik numansı yazılacaktlr.
Yapllaodl.rnaya konu bo.çiann 3.ten ıazla olma§ı halinde EK: LlsTE1

7 MükeılefP borcun tutan bjlinmiyorsa

'

fa'+İ'f;iİİi,rjffirigili

bu sütun boş bırakllacaklll.
(tdeme emd, haciz gibi jŞleml64 açıan dava bulunmas|
ha|inde do|durulacaklll. Dava sayıs|nın

3, ten fazla

olması halinde EK;

