
 

 

DUYURU 

             Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 18/02/2015 tarih ve 

65472180-010.06.01- (6402-107)-E.14969 sayılı 2015/2 Seri No.lu Tahsilat 

İç Genelgesine göre; 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa 

mevcudu ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin, 

Kanun kapsamında tahakkuk eden vergilerini ödeme güçlüğü içinde 

bulunmaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil 

ve taksitlendirmek suretiyle ödeyebilecekleri belirtilmiştir. 

              Söz konusu iç genelgenin tam metni ekte yer almaktadır.               

              Tüm üyelerimize ve Kamuoyuna önemle duyurulur. 

 

                                                                                  Ali VAROL 

                                                                                Genel Sekreter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   



T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

                                                                               

Sayı  : 65472180-010.06.01-[6402-107]- E.14969 

Konu:       

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ 

SERİ NO: 2015/2  

..............................VALİLİĞİNE 

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü) 

....................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA  

İlgi: 10/03/2014 tarihli 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi. 

İlgide kayıtlı Tahsilat İç Genelgesi ile Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri 

Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç) Fonlar, Paylar (Eğitime Katkı Payı ve 

buna ait gecikme zammı dahil), Haklar, Ecrimisil ve ek vergilerden olan alacakların tecil edilmeyeceği belirtilmiştir. 

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcudu ve ortaklardan 

alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin, Kanun kapsamında tahakkuk eden vergilerini ödeme güçlüğü içinde 

bulunmaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirerek ödemek istedikleri 

anlaşılmaktadır. 

Bilindiği gibi, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 74 üncü maddesinde, bilanço esasına göre defter tutan kurumlar 

vergisi mükelleflerinin, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde 

bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer 

nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulundukları tutarlar ile ortaklara borçlu bulundukları tutarlar arasındaki net 

alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle 

kayıtlarını düzeltebilecekleri, bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında hesaplanan vergiyi beyanname 

verme süresi içinde ödeyecekleri hüküm altına alınmıştır. 

6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar hesabı kayıtlarını düzelten 

mükelleflerin tahakkuk eden vergileri 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilebilecektir. 

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.  

Bakan a. 

 
 


