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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 
DİKKATİNE! 

 Vadesi 1 Eylül 2008 Tarihinden Önceki Vergi Borçlarının 18 Ay Süre İle Tecil ve 
Taksitlendirmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 
 
 1- Kapsam  
 
 30 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Seri:B, 4 No’lu Tahsilat Genel Tebliği ile 1 
Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde (30 Ekim 2008 tarihine kadar) ödenmemiş olan vergi 
borçlarından 2008 yılına ait geçici vergi ile geçici vergi beyannamesine ait damga vergisi borçları 
hariç tüm Maliye Bakanlığı vergi dairelerine olan vergi ve cezalar ile gecikme faizi ve gecikme 
zamları için tecil ve taksitlendirme imkanı getirilmiştir. Belediyelere olan emlak vergisi borçları tecil 
kapsamına girmemektedir. 
 
 2- Son Başvuru Tarihi 
 

Tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanılabilmesi için 28 Kasım 2008 günü mesai 
bitimine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı talepte bulunulması gerekmektedir. Birden fazla 
vergi dairesine borcu olanlar her vergi dairesi için ayrı dilekçe vereceklerdir.  

 
3- Tecil Faizinin Hesabı 
 
Tecil edilen borçlara yıllık %3 tecil faizi uygulanacak olup ilk taksit Aralık 2008 ayından 

başlamak üzere 18 eşit taksitte ödenecektir. Tecil kapsamına alınacak borç asıllarına vade tarihinden 
müracaat tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanacak ve taksitlendirilecek tutara ilave 
edilecektir. Örneğin, 10.000.-YTL tutarındaki 26 Temmuz 2008 vadeli KDV borcu için 31 Ekim 2008 
tarihinde tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulduğunda hesaplanması gereken borç tutarı aşağıdaki 
gibi olacaktır.  

Ana Para    10.000,00 YTL 
Gecikme Zammı        780,82 YTL 
Taksitlendirilecek Tutar  10.780,82 YTL 
Tecil Faizi         485,13 YTL 
Toplam Borç    11.265,95 YTL 
Taksit Sayısı             18 
Taksit Tutarı         625,89 YTL  
 
4- Daha Önce Tecil Edilen Borçların Durumu 
 
Daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme borçlarının 30 

Ekim 2008 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, müracaat tarihinden 30 Ekim tarihine 
kadar aylık %2 oranında tecil faizi, 30 Ekim 2008 tarihinden sonra ise yıllık %3 oranında tecil faizi 
uygulanacaktır. Borçları daha önce tecil edilen mükelleflerin yeni düzenlemeden yararlanmak 
istemeleri halinde ilgili vergi dairesine dilekçe vermeleri gerekmektedir. Tecil talebi 
değerlendirilmekte olan mükelleflerin de 28 Kasım 2008 tarihine kadar 4 no’lu Tebliğde belirtilen tecil 
ve taksitlendirme imkanından yararlanmak istediklerini belirten bir dilekçe vermeleri gerekmektedir.  
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5- Borcu Yoktur Yazısı Alınması  
 
4 no’lu Tebliğ kapsamında borçları taksitlendirilen mükelleflere borçlarının %10’unun 

ödenmiş olması ve vadesi geçmiş başka borçlarının bulunmaması halinde “borcu yoktur yazısı” 
verilebilecektir.  

 
6- Her Taşıt İtibariyle Borç Tutarının Belirtilmesi Gereği  
 
Motorlu taşıt vergisinden borcu olanların her bir taşıt itibariyle hesaplanacak borç tutarı için 

başvuruda bulunulması gerekmektedir. MTV borcu tecil edilen araçların satış ya da devir 
yapılabilmesi için tecil edilen borcun defaten ödenmiş olması gerekmektedir.  

 
7- Teminat Gösterme Zorunluluğu 
 
Tecil talebi 6183 sayılı Kanunun 48.maddesi uyarınca teminat karşılığı yerine getirilecektir. 

Ancak, tecil edilecek borcun 50.000.-YTL’nin altında kalması halinde teminat gerekmemektedir. 
Borcun 50.000.-YTL’yi aşması halinde ise aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmelidir.  

 
8- Tecilin İhlali  
 
Tecil edilen borç taksitlerinin vadesinde ödenmemesi halinde tecil işlemi ihlal edilmiş 

olacaktır. Ancak, taksitlendirme süresi içinde en fazla 2 taksidin süresinde ödenmemesi halinde, 
ödenmeyen taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte 5 işgünü içinde ödenmesi halinde 
tecil talebi ihlal edilmemiş kabul edilecektir.  

 
Tecilin ihlaline neden olan taksidin son taksit olması halinde mükelleflerin tecilin geçerli 

sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapmaları 
gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.  

 
9- Vadesi 1 Eylül 2008’den Sonraki Borçların Taksitlendirilmesi  
 
Vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden sonra olan amme borçlarının taksitlendirilmesi genel esaslara 

göre yerine getirilecektir. Buna göre, geçici vergi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve harç 
borçlarının tecil ve taksitlendirilmesi mümkün değildir. Diğer vergi borçlarının taksitlendirilmesinde 
ise aylık tecil faizi oranı %2’dir.  

 
Saygılarımızla.   

       KANIT YEMİNLİ MALİ  
MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 

 
 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 
 

……………… Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne 
  

     ………….. 
 

 Dairenizin ………….. vergi numaralı mükellefiyiz.  
 
 Seri: B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği çerçevesinde dairenize olan vergi, vergi cezası, 
gecikme zammı ve gecikme faizlerinin aşağıda belirtilen teminatlarımız karşılığında 18 eşit taksitte 
tecil ve taksitlendirilmesini arz ederiz.  
 
 
 

NOT: 50.000.-YTL’nin altındaki borçlarda teminat gösterilmesi zorunluluğu yoktur.  
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