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1LEKcE KODU:534)

Peqin (Yazryla:...............)2

6 egit taksitte (Yazryla:.......... ....)3

9 eqit taksitte (Y anyla:..............)

EK:2/C

12 egit taksitte (Yazryla:...........)
l8 eqit hksitte (Yaz;',;:.... . .)

BELEDm BAsKANLIこ INAl

Daic面Кeねkゎ cdilCn ve kcsht,面,b」unan□ tiim bOr91狙mm/□ a,attda bdimi」 m60rchnmn
7256 saylh Kanunlm 2 nci maddesi kapsamlnda yapllandinlmaslnitalep ediyor ve yapllandlnlan bor91arlml asaこ lda

belirttittim sekildc ёdemek istiyortm.

Bu】くanuna gёre 6denmesi gereken taksitle五n,5779 saylll lくanuna gёre taraflmlza genel biit9e vergi gelirleri

tahsilat toplanllti7erinden aynlan paydankesinti yoluyla tahsil edilecettini,kesinti yoluyla tahsil edilemeyen tutarin

taksiti izleyen ayda ge9 ёdeme zanlml uygulanmakslzm ёdenebileceЁini,bu suretle de ёdenmeyen taksit saylsinin
bir takvirn ylllnda ikiden fazla olmasl durumu llc ilk iki taksitin siiresindc ёdenmemesi halinde rnadde hiiktinllerine
gёre yapllandinlan bor91arlmlza ili,kin kalan taksitlerimizi ёdeme hakklmlzln kaybedilecettini biliyor,iletisim
bilgilerimizin bilgilendilllle amaclyla kullanllmaslna izin veriyoruz.Ayrlca,yapuЁ lmlz ba,vuru i9erisinde
kesinlesmi,alaca言ln bulunmadlこlnin anla,1lmasl halinde bu alacaklar i9in Kanundan yararlanamayacaЁ lmlZl,

yapllandllllan bottlanmlzla ilgili olarak;dava a9mayaca言 lmlZl,kanun yollarina ba,vurlnayaca言 lmlzl Ve a9m19
01duこ umuz tiim davalardan vazgestiこ imiZi bildirir,gcrcttinin yapllmaslnl att cdcHz.

7143 Kanun Inda bdemeleri devam eden ve EK:LiSTE II'de

yapllmayan veya bu Kanunlln yaylml tarihinden ba,vuru Siireshin son giinune kadar taranmlza

lebligatl yapllan Vcrgi Mahkcmesi/Bё lgc idaК Mahkcmcsi/Danls● y Kamrina G6rc Vcrgi/Ccza
Lbanlamesine konu bor91arimlzm vade tarihinin bu Kanunun yaylm tarihi olacaЁlnl katil

ediyorllz.

Adr ve Soyadrs / Unvanr
Imza/Ka,e

riulix nilcilrni

tecil dosya numaralarlna konu borqlanmzrn
kapsamrnda yapilandlrllmasmr talep ediyoruz.a

Bu Kanunun yaylmr tarihi itibanvla

TC KiMLiK / vERGi No
ADI VE SOYAD1/UNVANI

ilrri$iu nilcilnni

YAPILANDIRILMASI iSTgNiI,NN VE KANUNDAI\ YARARLAI\MAK iCiN

Birden fazla vergi dairesinc olm borglar igin hcr bir vcrgi dairesine ayn ayn iki iimek dilekge verilecektir.
Yaptlmdmlm alacak tutannrn tammtnrn ilk taksit iidme siiresi iginde 6demek istemesi halinde bu segenek tercih edileek ve el yasr ile "peqin" ibaesi yazrlacaktrr.

a21Sl ile yazllac嵐 1lr Terclh edilell taksit sireslnden d8ba uzun bir sirede Odeme yap11■ maya“ ktli

Cevap evetise EK:LiSTE ll kullanllacaktir

Tiizel kipilik adrna yaprlacak Lqvurrlr imza yetkiii;cii ia,ci.::s,.. ; -prlacaktrr.
Tiim borqlm igin bagwmlar, vma sadecc davaya iligkin siitunlm dolduacaktr. Yaprlmdrmaya konu borglmn 4'tm fazla olmu halindc EK: LISTE I kullmrlacrktrr.
Miikellefge borcu tutan bilimiyorca bu siinrn bo; brnkrlacaltrr.

Adres

Telefon

Cep   1 0(    )
Of    )

Ev    1 0r    )
E-oosta の

T●ri D6nenli Tutarr/ Yarsr Merciid Davanrn Esas Numarasr

2

3

4


