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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI İLE İŞLETME 
KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNDE  

TECİL UYGULAMASI 
 

ÖZET 

 

2021/1 sayılı Tahsilat İç Genelgesinde 7143 ve 7326 sayılı Kanunların; 

 

⎯ 5 inci maddelerine göre matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar 

kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde 

ödenmemesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, 

söz konusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerinin, 

 

⎯ 6 ncı maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar 

hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerine tahakkuk eden vergilerinin,  

 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesinin uygun 

görüldüğü belirtildi.  Bu süre, katma değer vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı 

geçmeyecek şekilde azami 6 taksit olarak uygulanacaktır.  

 

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında 

tecil edilmeyecek alacaklar 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesinde belirlenmiş olup, 

2016/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesiyle katma değer vergisinin müracaat tarihinden itibaren 

6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür. 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca yayımlanan 13/12/2021 tarihli 2021/1 sayılı Tahsilat İç 

Genelgesinde, 7143 ve 7326 sayılı Kanunların matrah/vergi artırımında bulunulmasına ilişkin 

5 nci maddesi ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6 ncı maddesi hükümlerinden 

yararlanan mükelleflerin anılan Kanunlar kapsamında tahakkuk eden vergilerini ödeme 

güçlüğü içinde bulunmaları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil 
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ve taksitlendirerek ödemek istemeleri halinde ne şekilde işlem tesis edilmesi gerektiği ile ilgili 

açıklamalarda bulunulmuştur.  

 

Buna göre, 7143 ve 7326 sayılı Kanunların; 

 

⎯ 5 inci maddelerine göre matrah/vergi artırımında bulunan mükelleflerin anılan Kanunlar 

kapsamında tahakkuk eden vergilerinin Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde 

ödenmemesi nedeniyle madde hükmünden yararlanma hakkının kaybedilmesi halinde, 

söz konusu maddeler kapsamında tahakkuk eden vergilerinin, 

 

⎯ 6 ncı maddelerine göre, işletme kayıtları ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar 

hesabı kayıtlarını düzelten mükelleflerin bu işlemler üzerine tahakkuk eden vergilerinin,  

 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil ve taksitlendirilebilmesi (katma değer 

vergilerinin müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte) uygun 

görülmüştür. 

 

Saygılarımızla… 

 

 

Tahsilat İç Genelgesi Seri No: 2021/1 "Matrah Artırımı ve İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesinin 

Tecili"...>>> 
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