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SİRKÜLER NO : 2010/18      Ankara, 26.07.2010 
 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 
DİKKATİNE! 

 
 

Mali Tatil Uygulaması Hakkında Açıklamalar 
 

 
Bilindiği gibi 1-20 Temmuz tarihleri arasında 5604 Sayılı Kanuna göre Mali Tatil 

uygulanmaktadır. 2010 yılı Mali Tatil ile ilgili açıklamalarımız aşağıdaki gibidir. 
 

1- Anılan Kanuna göre, her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar mali tatil 
uygulanacak, 2010 yılı mali tatili 1 Temmuz 2010 tarihinde başlamış 20 Temmuz 2010 
tarihinde sona ermiştir. Ancak mali tatil uygulaması gümrük idareleri, il özel idareleri ve 
belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilen vergi, resim ve harçlarda uygulanmamaktadır.  
 

2- Son günü mali tatile rastlayan aşağıdaki süreler mali tatilin son gününü izleyen 
tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır. 
 

- Vergi beyannamelerinin verilme süreleri, 
 
- İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, 

resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süreleri, 
 
- Uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanmaya ilişkin süreler, 
 
- Bilgi vermeye ilişkin süreler, 
 
3- Anılan Kanunun 1 nci maddesinin 6 ncı fıkrasında, “ mali tatilin sona erdiği günü 

izleyen 7 gün içinde biten kanuni ve idari sürelerin mali tatilin son gününü izleyen tarihten 
itibaren 7 nci günün mesai bitiminde sona ermiş sayılır “ hükmüne yer verildiğinden,21 
Temmuz- 27 Temmuz tarihleri arasında kalan kanuni ve idari süreler 27 Temmuz tarihine 
kadar uzamış sayılmaktadır. Buna göre, Haziran ayına ait olup Temmuz ayında verilmesi 
gereken vergi beyannamelerinin (KDV; muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin) 
verilme süresi 27 Temmuz tarihine kadar uzamıştır. 
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4- Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan 
vergilerde ödeme süresi aynı ay içinde kalmak kaydıyla uzayan beyanname süresinin son 
gününden itibaren üçüncü günün mesai saati sonuna kadar uzamış sayılacaktır. Buna göre 
Haziran ayına ait olup  27 Temmuz-2010 tarihine kadar verilecek vergi beyannamelerine 
ilişkin ödeme süreleri  30 Temmuz 2010 Cuma akşamına kadar uzamıştır. 
 
 Buna göre, Haziran ayına ilişkin beyanname verme ve ödeme süreleri aşağıdaki gibi 
olacaktır.  
 
Türü                     Normal Beyan    Mali Tatil             Ödeme Tarihi    

      Tarihi   Beyan Tarihi  
Damga Vergisi       23.07.2010  27.07.2010                  30.07.2010      
Muhtasar                  23.07.2010  27.07.2010                 30.07.2010 
S.S.K.     23.07.2010  27.07.2010            01.08.2010 
K.D.V.      24.07.2010  27.07.2010      30.07.2010 
 

5- Kanunda ayrıca aşağıdaki durumlarda mali tatil süresince sürelerin işlemeyeceği, 
bilgi ve belge talebinde bulunulamayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre; 

 
- Muhasebe kayıtlarının 10 gün içinde yapılmasına ilişkin süre, 
- Vergi mahkemelerinde dava açma süreleri, 
- Vergi Usul Kanununda belirtilen bildirim süreleri, 
- Aramalı vergi incelemeleri hariç olmak üzere vergi inceleme amacıyla defter ve 

belge ibrazına ilişkin talepler, 
- İşyerinde vergi inceleme talepleri, 
 
Mali tatil süresince işlememektedir.  
 

 
Saygılarımızla.  
 
        KANIT YEMİNLİ MALİ 

        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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