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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 A- Vergi Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi 
 
 Bilindiği gibi, 414 no’lu Tahsilat Genel Tebliğine göre mükelleflerin Maliye Vergi 
Dairelerine olan ve 31.12.2000 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 06.02.2001 tarihine kadar 
ödenmeyen her türlü vergi, resim, harç, fon, vergi cezası ve gecikme faizi ile borç asıllarına 
uygulanan gecikme zammın borçları tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulması halinde 
yıllık %3 oranında tecil faizi alınmak suretiyle 18 ay süre ile taksitlendirilecektir. Bu konuyla 
ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
 
 1- Eğitime katkı payları, trafik, nüfus, seçim, mahkeme para cezaları ve ihracatta vergi 
iadesi, kaynak kullanımı destekleme primi, kur farkı gibi çeşitli teşvik mevzuatından 
kaynaklanan amme borçları, ecrimisil ve diğer amme alacakları tecil ve taksitlendirmeye tabi 
tutulmayacaktır.  
 
 2- Tecil ve taksitlendirme imkanından faydalanan mükelleflerin vergi dairesine tecil 
talebine ilişkin bir dilekçeyi en geç 16 MART 2001 tarihine kadar vermesi gerekmektedir. 
Dilekçede teminat gösterilmesi gerekmektedir. Teminat olarak işyerindeki makine ve tesisler, 
plakası belirtilmek suretiyle taşıtlar gösterilebilir.  
 
 3- Motorlu taşıtlar vergisi ve buna ilişkin gecikme zamları da tecil edilebilecek, ancak 
mülkiyet değişikliğinde kalan borcun defaten ödenmesi gerekmektedir.  
 
 4- Tecil edilecek borç miktarı, tecil kapsamındaki borç aslı ile vade tarihinden 
müracaat tarihine kadar geçen gecikme zammı, dahil edilerek hesaplanacaktır. Bu şekilde 
hesaplanan toplam borç 18 eşit takside bölünecek, bulunan miktara gün sayısı dikkate 
alınmaksızın aylık binde 25 oranında tecil faizi uygulanacaktır. Ay sayısına mükellefin 
müracaat ettiği ay dahil edilerek hesaplanacaktır.  
 
 Örnek: 20.02.2001 tarihi itibariyle gecikme zammı dahil 360 milyon TL. tutarında 
borcu bulunan mükellefin aylık ana borç taksit tutarı (360.000.000. / 18=) 20.000.000.-TL’dir. 
Müracaatın Şubat ayında olması nedeniyle ilk taksit ödemesi Mart ayı sonuna kadar 
yapılacaktır. İlk taksidin tecil faizi şu şekilde hesaplanacaktır.  
 
 Tecil Faizi  : 20.000.000. x 2 x 0,0025= 100.000.-TL. 
 Taksit Tutarı  : 20.000.000. + 100.000. = 20.100.000.-TL’dir.   
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 Bu mükellefin ödemesi gereken taksit tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.  
 

Taksit Ayları  Tecilli Aylık 
Taksit Tutarı

Ana Para 

Faiz Oranı 
(Şubat-2001
Müracaat) 

Ödenecek
Faiz 

 Ödenecek 
Toplam Tutar 

Mart/2001  20.000.000.-  0.0050  100.000.-  20.100.000.-
Nisan/2001  20.000.000.-  0.0075  150.000.-  20.150.000.-
Mayıs/2001  20.000.000.-  0.0100  200.000.-  20.200.000.-
Haziran/2001  20.000.000.-  0.0125  250.000.-  20.250.000.-
Temmuz/2001  20.000.000.-  0.0150  300.000.-  20.300.000.-
Ağustos/2001  20.000.000.-  0.0175  350.000.-  20.350.000.-
Eylül/2001  20.000.000.-  0.0200  400.000.-  20.400.000.-
Ekim/2001  20.000.000.-  0.0225  450.000.-  20.450.000.-
Kasım/2001  20.000.000.-  0.0250  500.000.-  20.500.000.-
Aralık/2001  20.000.000.-  0.0275  550.000.-  20.550.000-
Ocak/2002  20.000.000.-  0.0300  600.000.-  20.600.000.-
Şubat/2002  20.000.000.-  0.0325  650.000.-  20.650.000.-
Mart/2002  20.000.000.-  0.0350  700.000.-  20.700.000.-
Nisan/2002  20.000.000.-  0.0375  750.000.-  20.750.000.-
Mayıs/2002  20.000.000.-  0.0400  800.000.-  20.800.000.-
Haziran/2002  20.000.000.-  0.0425  850.000.-  20.850.000.-
Temmuz/2002  20.000.000.-  0.0450  900.000.-  20.900.000.-
Ağustos/2002  20.000.000.-  0.0475  950.000.-  20.950.000.-
TOPLAM  360.000.000.-    9.450.000.-  369.450.000.-

 
 Mükellefin tecil ve taksitlendirme talebini Mart ayı içinde (16 Mart 2001’e kadar) 
yapması halinde ilk taksit Mart ayı içinde ödenecek ancak Şubat ayı içinde genel oranda 
(aylık %5) hesaplanan gecikme faizi ana borca eklenecektir. Bu nedenle, borçlu 
mükelleflerin Şubat ayı sonuna kadar tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları 
kendi yararlarına olacaktır.  
 
 Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar her bir vergi dairelerine ayrı ayrı müracaat 
edecektir.  
 
 Daha önce haczedilmiş olan mallar tecil ve taksitlendirilecek borçlar için teminat 
olarak kabul edilecek, mükelleflerce istenilmesi halinde bu hacizli mallar yerine başka 
teminat gösterilebilecektir. Mükelleflerin talebi üzerine daha önce haklarında uygulanan 
banka, alacak ve istihkak hacizleri kaldırılabilecektir.  
 
 Öte yandan, mahsup talepli borcu bulunan ancak bu talepleri vergi dairesince 
sonuçlandırılmamış bulunan mükelleflerin mahsup talepleri yerine getirilebilmesi için, 
istenilen belgelerin eksiksiz olarak vergi dairesine ibraz edilmiş olması gerekmektedir. 
Belgelerin tamam olması koşuluyla mahsuben iadesi talep edilen tutar tecil edilecek 
borç toplamından düşürülerek, kalan borç tecil ve taksitlendirilecektir.  
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DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
 
 

...................................... Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne 
 
 
 

Çok zor durumda olmam nedeniyle borcumu defaten ödenme imkanım 
bulunmamaktadır.  

 
Bu nedenle, dairenize olan ve 414 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği kapsamına giren 

borçlarımın tamamının bu tebliğ gereğince tecil ve taksitlendirilmesini ve tecil olan bu 
borcuma karşılık aşağıda belirtilen teminatların kabulünü arz ederim.  

 
 
        Adı Soyadı / Ünvanı  
 
           İmza 
 
 
VERGİ KİMLİK NO  : 
Plaka No   : 
Adres    : 

 
 
 B- Ücretlilere Vergi İadesi Konusunda Açıklamalar 
 
 Bilindiği üzere muhtasar beyannamelerini üçer aylık sürelerde veren mükellefler, 
çalıştırdıkları ücretlilerin özel gider indiriminden doğan alacaklarını 20 Şubat tarihine kadar 
verecekleri muhtasar beyanname üzerinden indirecekler ve mahsup edilen iade tutarını en geç 
20 Şubat günü hak sahiplerine ödeyeceklerdir. İşyerinde 10’dan daha fazla işçi çalıştıran ve 
muhtasar beyannamelerini aylık olarak veren mükellefler ise özel gider indiriminden doğan 
vergi iade alacaklarını Şubat ayına ait olarak 20 Mart 2001 tarihine kadar verilecek muhtasar 
beyannameler üzerinde mahsup edeceklerdir.  
 
 Muhtasar beyannameyi aylık olarak verenler, Şubat ayına ait olup 20 Mart tarihine 
kadar verecekleri muhtasar beyannamede mahsup işlemi yapacaklar ve beyanname üzerinde 
mahsup edilen gelir vergisi stopajını hak sahiplerine beyanname verme süresi sonuna kadar 
ödeyeceklerdir.  
 
 Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için 178 no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine bakınız 
veya Müşavirliğimize müracaat ediniz.  
 
 Saygılarımızla.  
        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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