
 

  

  

  
 

   
 

03.03.2020/64-1 

 
 

İSTİHKAK SAHİPLERİNE YAPILACAK ÖDEMELERDE 
VERGİ DAİRESİNE VADESİ GEÇMİŞ BORCUN 
BULUNMASI HALİNDE KESİNTİ YAPILMASI  
LİMİTİ 2.000 TL’DEN 5.000 TL’YE ÇIKARILDI  

 

ÖZET : 

 

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’ de yapılan değişiklikle istihkak 

sahiplerine yapılacak ödemelerde vergi dairesine vadesi geçmiş borcun 

bulunması halinde kesinti yapılması limitinde değişiklik yapıldı. 

 

1) Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan 

Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle kurumların   

yapacakları ödemeler sırasında ilgililerin Hazine ve Maliye 

Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının 

bulunmadığına ilişkin “vadesi geçmiş borç durumunu gösterir 

belge” aranılması zorunluluğuna ilişkin sınır 2.000 TL’den 5.000 

TL’ye yükseltildi.  

2) 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamına giren amme 

alacakları için   Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil 

dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge 

aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak sahiplerinin amme 

borçlarının 2.000 TL’yi aşması durumunda kesinti yapılarak  ilgili 

tahsil dairesine aktarılması zorunluluğuna ilişkin tutar  5.000 

TL’ye çıkarıldı.  

 

5.000 TL’nin hesabında dikkate alınan vergiler yıllık gelir, yıllık 

kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans 

oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve 

kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu 

alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleridir. 
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3 Mart 2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği 

Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 12)’de istihkak 

sahiplerine yapılacak  ödemelerde vergi dairesine vadesi geçmiş borcun bulunması 

halinde kesinti yapılması limitinde  değişiklikler  yapıldı . 

 

I-) Tebliğde yapılan değişiklikle; 

i) 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye 

işletmelerinin, kaynağına bakılmaksızın hak sahiplerine 2.000,- liranın üzerinde; 

− Tebliğ ekinde yer alan liste (aşağıda EK-11), 

− (EK-11)’de sayılanlar dışında kalan ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre mal 

ve hizmet alımları ile yapım işleri (istisnalar dahil), 

− Mahkeme ilamları veya icra emirleri, 

− 26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve Gayri Menkul Emval ile Bunların İntifa 

Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere 

Dair Kanun, 

− 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 

kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin, 

 

ii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet alımları 

ile yapım işleri nedeniyle 2.000,- liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak 

sahiplerinin, 

iii) 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan ve 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan kamu 

tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim 

kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 2.000,- liranın üzerinde 

yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin, 

iv) Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, 

teşvikler ve destekler nedeniyle kurumların 2.000,- liranın üzerinde yapacakları ödemeler 

sırasında ilgililerin, 

v) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli “İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları” 

başlıklı (8) sayılı tarifenin “VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve 

ruhsatnamelerden alınacak harçlar:” bölümünün (16) numaralı alt bölümüne konu, silah 

taşıma ve bulundurma vesikaları ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri (10/7/1953 tarihli 

ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3), (4) ve (6) numaralı bentleri ile 21/3/1991 tarihli ve 

91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17600
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17600


 

  

  

  
 

   
 

03.03.2020/64-3 

Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) 

bentlerinde sayılanların talepleri hariç) üzerine yapılacak işlemler sırasında ilgililerin, 

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının 

bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması 

zorunluluğuna ilişkin limitler 5.000 TL’ye çıkarılmıştır. 

 

Ancak; 

 

− Eğitim ve öğretime yönelik burs ve diğer adlarla yapılan ödemelerde, 

− 6183 sayılı Kanunun 70’inci maddesi gereğince haczedilemeyen ödemelerde, 

− 6183 sayılı Kanunun 105’inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara 

yapılan Devlet yardımı, teşvik ve destek ödemelerinde, 

− Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri 

karşılığında mahalli idarelere sağladığı destek ödemelerinde, 

− Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim 

ve öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, onarım ve 

bakımlarının yapılması, yarım kalan tesislerin tamamlanması ve tefrişatı için mahalli 

idarelere (il özel idareleri, belediyeler ve köyler) verilen mali katkı kapsamında nakdi 

olarak yapılacak ödemelerde, 

− Su alımı ödemelerinde, 

− Abonelik ücretleri, posta ve telgraf giderleri, ihale usulü dışında yapılan haberleşme 

alımı ödemelerinde, 

− İhale usulü dışında yapılan enerji (yakacak ve elektrik) alımı ödemelerinde, 

bu zorunluluk aranılmayacaktır. 
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II-) Aşağıdaki işlemelerde Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi 

geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması ve yapılacak ödemelerden istihkak 

sahiplerinin amme borçlarının 2.000 TL’yi aşması durumunda kesinti yapılarak ilgili tahsil 

dairesine aktarılması zorunluluğuna ilişkin tutar 5.000 TL’ye çıkarılmıştır.  

 

1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi 

kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmelerinin yapacağı her türlü 

ödemeler, 

2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumlar ile 

kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek 

öğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak 

sahiplerine yapacakları ödemeler, 

3) Kanun ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve 

destekler nedeniyle yapılacak ödemeler, 

4) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil 

harçlarından kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve 

kâğıtlardan alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin 

alınan harçlar, gemi ve liman harçları ile (8) sayılı tarifeye konu harçlar (diploma 

harçları hariç) ve trafik harçlarına mevzu işlemler 

5) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan bina inşaat 

harcı ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemler 

 

5.000 TL’nin hesabında dikkate alınan vergiler yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel 

tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri 

vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu 

alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleridir. Bu borçlarının toplamının   

5.000,- lirayı aşmaması gerekmektedir. 
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Tebliğ değişikliği aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  

 

 

MADDE 1 

30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: 

A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden 

Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün 2 ve 4 

numaralı alt bölümlerinde yer alan “2.000,-” ibareleri “5.000,-” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 

 

Düzenlemenin Önceki Hali Tebliğin Değişiklik Sonrası Hali 

V. (Ek: RG-29/6/2008-26921) (Değişik 

bölüm: RG-23/12/2017-30279)(39) Amme 

Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak 

İşlemler ile İşlem Yapanların 

Sorumlulukları 

… 

 

2. Zorunluluk Getirilen Ödeme ve 

İşlemler 

Maddenin Maliye Bakanına verdiği 

yetkiye istinaden; 

a) 1/1/2018 tarihinden itibaren 

uygulanmak üzere, 

i) 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idareleri 

ile bu idarelere bağlı döner sermaye 

işletmelerinin, kaynağına bakılmaksızın 

hak sahiplerine  2.000,- liranın üzerinde; 

- Bu Tebliğ ekinde yer alan liste (EK-11), 

- (EK-11)’de sayılanlar dışında kalan 

ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna 

göre mal ve hizmet alımları ile yapım 

V. (Ek: RG-29/6/2008-26921) (Değişik 

bölüm: RG-23/12/2017-30279)(39) Amme 

Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak 

İşlemler ile İşlem Yapanların 

Sorumlulukları 

… 

 

2. Zorunluluk Getirilen Ödeme ve İşlemler 

Maddenin Maliye Bakanına verdiği yetkiye 

istinaden; 

a) 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak 

üzere, 

i) 5018 sayılı Kanuna tabi kamu idareleri ile 

bu idarelere bağlı döner sermaye 

işletmelerinin, kaynağına bakılmaksızın hak 

sahiplerine (Değişik ibare: RG-3/3/2020-

31057) 5.000,- liranın üzerinde; 

- Bu Tebliğ ekinde yer alan liste (EK-11), 

- (EK-11)’de sayılanlar dışında kalan ancak 

4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre mal ve 

hizmet alımları ile yapım işleri (istisnalar 



 

  

  

  
 

   
 

03.03.2020/64-6 

Düzenlemenin Önceki Hali Tebliğin Değişiklik Sonrası Hali 

işleri (istisnalar dahil), 

- Mahkeme ilamları veya icra emirleri, 

- 26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul 

ve Gayri Menkul Emval ile Bunların İntifa 

Haklarının ve Daimi Vergilerin 

Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek 

İkramiyelere Dair Kanun, 

- 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun, 

kapsamında yapacakları ödemeler 

sırasında hak sahiplerinin, 

ii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamına giren kurumların, mal veya 

hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle  

2.000,- liranın üzerinde yapacakları 

ödemeler sırasında hak sahiplerinin, 

iii) 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan ve 

4734 sayılı Kanun kapsamında 

bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz 

kurum ve kuruluşların (meslekî kuruluşlar 

ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) 

mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 

nedeniyle 2.000,- liranın üzerinde 

yapacakları ödemeler sırasında hak 

sahiplerinin, 

iv) Kanun, kararname ve diğer mevzuatla 

nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, 

teşvikler ve destekler nedeniyle 

kurumların  2.000,- liranın üzerinde 

yapacakları ödemeler sırasında ilgililerin, 

 

 

 

dahil), 

- Mahkeme ilamları veya icra emirleri, 

- 26/12/1931 tarihli ve 1905 sayılı Menkul ve 

Gayri Menkul Emval ile Bunların İntifa 

Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını 

Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair 

Kanun, 

- 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun, 

kapsamında yapacakları ödemeler sırasında 

hak sahiplerinin, 

ii) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

kapsamına giren kurumların, mal veya hizmet 

alımları ile yapım işleri nedeniyle (Değişik 

ibare: RG-3/3/2020-31057) 5.000,- liranın 

üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak 

sahiplerinin, 

iii) 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan ve 4734 

sayılı Kanun kapsamında bulunmayan kamu 

tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların 

(meslekî kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim 

kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile 

yapım işleri nedeniyle (Değişik ibare: RG-

3/3/2020-31057) 5.000,- liranın üzerinde 

yapacakları ödemeler sırasında hak 

sahiplerinin, 

iv) Kanun, kararname ve diğer mevzuatla 

nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, 

teşvikler ve destekler nedeniyle kurumların 

(Değişik ibare: RG-3/3/2020-31057) 5.000,- 

liranın üzerinde yapacakları ödemeler 

sırasında ilgililerin, 
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Düzenlemenin Önceki Hali Tebliğin Değişiklik Sonrası Hali 

v) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 

“İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma 

Harçları” başlıklı (8) sayılı tarifenin “VI-

Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika 

ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:” 

bölümünün (16) numaralı alt bölümüne 

konu, silah taşıma ve bulundurma 

vesikaları ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri 

talepleri (10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı 

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 

Hakkında Kanunun 7’nci maddesinin 

birinci fıkrasının (1), (2), (3), (4) ve (6) 

numaralı bentleri ile 21/3/1991 tarihli ve 

91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde 

sayılanların talepleri hariç) üzerine 

yapılacak işlemler sırasında ilgililerin, 

Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerine 

vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına 

ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu 

gösterir belge aranılması zorunluluğu 

getirilmiştir. 

 

Ancak; 

-  Eğitim ve öğretime yönelik burs ve 

diğer adlarla yapılan ödemelerde, 

-  6183 sayılı Kanunun 70’inci maddesi 

gereğince haczedilemeyen ödemelerde, 

-  6183 sayılı Kanunun 105’inci 

maddesinde sayılan tabii afetlere maruz 

v) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 

“İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma 

Harçları” başlıklı (8) sayılı tarifenin “VI-Meslek 

erbabına verilecek tezkere, vesika ve 

ruhsatnamelerden alınacak harçlar:” 

bölümünün (16) numaralı alt bölümüne konu, 

silah taşıma ve bulundurma vesikaları ile 

yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri 

(10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli 

Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının 

(1), (2), (3), (4) ve (6) numaralı bentleri ile 

21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ateşli 

Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 

Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanların 

talepleri hariç) üzerine yapılacak işlemler 

sırasında ilgililerin, 

Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerine vadesi 

geçmiş borçlarının bulunmadığına ilişkin 

vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge 

aranılması zorunluluğu getirilmiştir. 

 

Ancak; 

-  Eğitim ve öğretime yönelik burs ve diğer 

adlarla yapılan ödemelerde, 

-  6183 sayılı Kanunun 70’inci maddesi 

gereğince haczedilemeyen ödemelerde, 

-  6183 sayılı Kanunun 105’inci maddesinde 

sayılan tabii afetlere maruz kalanlara yapılan 

Devlet yardımı, teşvik ve destek 

ödemelerinde, 
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Düzenlemenin Önceki Hali Tebliğin Değişiklik Sonrası Hali 

kalanlara yapılan Devlet yardımı, teşvik 

ve destek ödemelerinde, 

-  Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda 

bulunduğu kuruluşların proje ve 

faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere 

sağladığı destek ödemelerinde, 

-  Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 

tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi 

ile eğitim ve öğretim kurumlarının 

yapılması, yaptırılması, kiralanması, 

onarım ve bakımlarının yapılması, yarım 

kalan tesislerin tamamlanması ve tefrişatı 

için mahalli idarelere (il özel idareleri, 

belediyeler ve köyler) verilen mali katkı 

kapsamında nakdi olarak yapılacak 

ödemelerde, 

-  Su alımı ödemelerinde, 

-  Abonelik ücretleri, posta ve telgraf 

giderleri, ihale usulü dışında yapılan 

haberleşme alımı ödemelerinde, 

-  İhale usulü dışında yapılan enerji 

(yakacak ve elektrik) alımı ödemelerinde, 

bu zorunluluk aranılmayacaktır. 

 

-  Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda 

bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri 

karşılığında mahalli idarelere sağladığı 

destek ödemelerinde, 

-  Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, 

her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve 

öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, 

kiralanması, onarım ve bakımlarının 

yapılması, yarım kalan tesislerin 

tamamlanması ve tefrişatı için mahalli 

idarelere (il özel idareleri, belediyeler ve 

köyler) verilen mali katkı kapsamında nakdi 

olarak yapılacak ödemelerde, 

-  Su alımı ödemelerinde, 

-  Abonelik ücretleri, posta ve telgraf giderleri, 

ihale usulü dışında yapılan haberleşme alımı 

ödemelerinde, 

-  İhale usulü dışında yapılan enerji (yakacak 

ve elektrik) alımı ödemelerinde, 

bu zorunluluk aranılmayacaktır. 

 

4. 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi 

kapsamına girecek amme alacaklarını tür, 

tutar ve işlemler itibarıyla topluca veya 

ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk 

getirilen işlemlerde hangi hallerde bu 

zorunluluğun aranılmayacağını 

belirlemeye Maliye Bakanı yetkili 

kılınmıştır. 

 

4. 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi 

kapsamına girecek amme alacaklarını tür, 

tutar ve işlemler itibarıyla topluca veya ayrı 

ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen 

işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun 

aranılmayacağını belirlemeye Maliye Bakanı 

yetkili kılınmıştır. 
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Düzenlemenin Önceki Hali Tebliğin Değişiklik Sonrası Hali 

Bu yetkiye istinaden “vadesi geçmiş borç” 

olarak madde kapsamına giren amme 

alacakları; 

i) Tür olarak; yıllık gelir, yıllık kurumlar, 

katma değer, özel tüketim, özel iletişim, 

motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, 

banka ve sigorta muameleleri vergileri, 

gelir ve kurumlar vergisine ilişkin 

tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve 

bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, 

gecikme zam ve faizleri, 

ii) Tutar olarak; kapsama giren amme 

alacaklarının toplam 2.000,- lirayı aşan 

tutarı, 

şeklinde belirlenmiştir. 

Tahsil dairelerince vadesi geçmiş borç 

durumunu gösterir belge tanzimi 

sırasında, borçlunun belirlenmiş alacak 

türlerinden vadesi geçtiği halde 

ödenmemiş bir borcu bulunup 

bulunmadığı araştırılacak ve vadesi 

geçtiği halde ödenmemiş borçlar, tutarları 

ile birlikte talep edilen belgede 

gösterilecektir. 

 

Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir 

belge arama zorunluluğu getirilen kurum 

ve kuruluşlarca yapılacak ödeme/işlemler 

sırasında, tahsil dairelerinin verdiği bilgiye 

istinaden kapsama giren alacak türlerinin 

toplam tutarının  2.000,- lirayı aşmaması 

halinde, borcun bulunmadığı kabul 

edilerek gerekli ödeme/işlemler 

Bu yetkiye istinaden “vadesi geçmiş borç” 

olarak madde kapsamına giren amme 

alacakları; 

i) Tür olarak; yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma 

değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu 

taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve 

sigorta muameleleri vergileri, gelir ve 

kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici 

vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin 

vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri, 

ii) Tutar olarak; kapsama giren amme 

alacaklarının toplam (Değişik ibare: RG-

3/3/2020-31057) 5.000,- lirayı aşan tutarı, 

şeklinde belirlenmiştir. 

Tahsil dairelerince vadesi geçmiş borç 

durumunu gösterir belge tanzimi sırasında, 

borçlunun belirlenmiş alacak türlerinden 

vadesi geçtiği halde ödenmemiş bir borcu 

bulunup bulunmadığı araştırılacak ve vadesi 

geçtiği halde ödenmemiş borçlar, tutarları ile 

birlikte talep edilen belgede gösterilecektir. 

 

Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge 

arama zorunluluğu getirilen kurum ve 

kuruluşlarca yapılacak ödeme/işlemler 

sırasında, tahsil dairelerinin verdiği bilgiye 

istinaden kapsama giren alacak türlerinin 

toplam tutarının (Değişik ibare: RG-

3/3/2020-31057) 5.000,- lirayı aşmaması 

halinde, borcun bulunmadığı kabul edilerek 

gerekli ödeme/işlemler yapılacaktır. 

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş borç 

bulunmakla birlikte, yargı mercilerince amme 



 

  

  

  
 

   
 

03.03.2020/64-10 

Düzenlemenin Önceki Hali Tebliğin Değişiklik Sonrası Hali 

yapılacaktır. 

Vadesi geçtiği halde ödenmemiş borç 

bulunmakla birlikte, yargı mercilerince 

amme alacağının takibinin 

durdurulmasına karar verilmesi veya 

takibin kanunen durdurulması gereken 

diğer hallerde kapsama giren tür ve 

tutarda borç bulunmasına rağmen vadesi 

geçmiş borç durumunu gösterir belge 

“ödeme/işlem yapılmasına muvafakat 

edildiğini” belirten bir ifadeyle tanzim 

edilerek verilecektir. 

 

Tecil edilmiş amme alacakları, tecil 

şartlarına uygun olarak ödendiği 

müddetçe vadesi geçmiş borç olarak 

dikkate alınmayacaktır. Ancak, bu 

Tebliğin Birinci Kısım, Dördüncü Bölüm, 

“I.Tecil” başlıklı bölümünün (9) numaralı 

alt bölümünün (e) paragrafında yapılan 

açıklamalar da dikkate alınarak belge 

verilecektir. 

 

Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir 

belge talep eden borçlulara, 

başvuracakları tahsil dairesi tarafından, 

kapsama giren alacak türleri açısından 

bağlı olunan veya daha önce mükellefiyet 

kaydı bulunan tahsil dairelerinden temin 

edilen bilgiler de dikkate alınarak belge 

verilecektir. 

 

 

alacağının takibinin durdurulmasına karar 

verilmesi veya takibin kanunen durdurulması 

gereken diğer hallerde kapsama giren tür ve 

tutarda borç bulunmasına rağmen vadesi 

geçmiş borç durumunu gösterir belge 

“ödeme/işlem yapılmasına muvafakat 

edildiğini” belirten bir ifadeyle tanzim edilerek 

verilecektir. 

 

Tecil edilmiş amme alacakları, tecil şartlarına 

uygun olarak ödendiği müddetçe vadesi 

geçmiş borç olarak dikkate alınmayacaktır. 

Ancak, bu Tebliğin Birinci Kısım, Dördüncü 

Bölüm, “I.Tecil” başlıklı bölümünün (9) 

numaralı alt bölümünün (e) paragrafında 

yapılan açıklamalar da dikkate alınarak belge 

verilecektir. 

 

Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge 

talep eden borçlulara, başvuracakları tahsil 

dairesi tarafından, kapsama giren alacak 

türleri açısından bağlı olunan veya daha önce 

mükellefiyet kaydı bulunan tahsil 

dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate 

alınarak belge verilecektir. 

 

Bu Tebliğ ile tür olarak belirlenen amme 

alacaklarından mükellefiyet kaydı 

bulunmayanlar, herhangi bir tahsil 

dairesinden söz konusu alacaklardan 

mükellefiyet kayıtlarının olmadığına ilişkin 

belgeyi almaları halinde vadesi geçmiş borç 

durumunu gösterir belge aranılmaksızın 
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Düzenlemenin Önceki Hali Tebliğin Değişiklik Sonrası Hali 

Bu Tebliğ ile tür olarak belirlenen amme 

alacaklarından mükellefiyet kaydı 

bulunmayanlar, herhangi bir tahsil 

dairesinden söz konusu alacaklardan 

mükellefiyet kayıtlarının olmadığına ilişkin 

belgeyi almaları halinde vadesi geçmiş 

borç durumunu gösterir belge 

aranılmaksızın gerekli ödeme/işlem 

yapılacaktır. 

 

Bu belgeler, tanzim edildikleri tarihten 

itibaren 15 gün geçerlidir. 

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca söz konusu 

belgelerin elektronik ortamda verilmesi ve 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bu 

belgelerin teyidinin elektronik ortamda 

yapılabilmesi halinde aynı esaslar geçerli 

olacaktır. 

Madde kapsamına giren ödemeyi/işlemi 

gerçekleştirecek olan kamu kurum ve 

kuruluşlarınca, vadesi geçmiş borç 

durumunu gösterir belgenin Gelir İdaresi 

Başkanlığından elektronik ortamda temin 

edilmesi durumunda, ödemeye/işleme 

taraf olandan ayrıca belge talep 

edilmeyecektir. 

 

gerekli ödeme/işlem yapılacaktır. 

Bu belgeler, tanzim edildikleri tarihten itibaren 

15 gün geçerlidir. 

 

Gelir İdaresi Başkanlığınca söz konusu 

belgelerin elektronik ortamda verilmesi ve 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bu 

belgelerin teyidinin elektronik ortamda 

yapılabilmesi halinde aynı esaslar geçerli 

olacaktır. 

 

Madde kapsamına giren ödemeyi/işlemi 

gerçekleştirecek olan kamu kurum ve 

kuruluşlarınca, vadesi geçmiş borç durumunu 

gösterir belgenin Gelir İdaresi 

Başkanlığından elektronik ortamda temin 

edilmesi durumunda, ödemeye/işleme taraf 

olandan ayrıca belge talep edilmeyecektir. 

 

 

Saygılarımızla…  

 

“Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A 

Sıra No: 12)” tam metni…>>> 
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