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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 26.03.2018 

        Sayı  : 2018/20 

  

 

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.    

  

1. 2017 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 02 Nisan 

2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 

 

 26 Mart 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2017 takvim yılına ait Yıllık 

Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri, 02 Nisan 2018 Pazartesi günü mesai 

saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, 

beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür. 

 

2. Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlik Belgelerine İlişkin Duyuruda 

Bulunmuştur. 

 

 Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmemiş birtakım kurum ve 

kuruluşların MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini ücret karşılığında satmayı taahhüt ettiği 

belirtilerek, çalışan ve işverenlerin bu konuda dikkat etmeleri için Mesleki Yeterlilik 

Kurumu tarafından duyuru yayımlanmıştır.  

3. Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi Borçlarının Avantajlı Teciline İlişkin Tahsilat 

Genel Tebliği Yayımlanmıştır. (Seri:A No:10) 

 Bilindiği üzere; 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, vergiye uyumlu mükelleflere yönelik 

olarak, genel tecil uygulamasından teminat, süre, faiz oranı vb. konularda daha 

avantajlı hükümler içeren özel bir tecil düzenlemesi yapılmıştır.  

 

 Bu düzenleme ile Bakanlar Kuruluna, bu madde uygulamasında çok zor durum 

halinin tespitinde kullanılacak kriterleri belirleme ve belirlenen kriterlere bağlı olarak 

tecil süresini ve faiz oranını farklılaştırma yetkisi verilmiştir.  

 

 Bakanlar Kurulu 24 Şubat 2018 tarihli ve 30342 Sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 2018/11284 Sayılı Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında 

Karar ile yetkisini kullanarak, bu madde kapsamında yapılacak tecil işlemlerinde 

uygulanacak;  

 

 -Çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler, 

 

 -Tecil süreleri ve faiz oranlarını, 

 

belirlemiştir.  



 

2 
 

 Maliye Bakanlığı Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ ile vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak avantajlı tecili ayrıntılı olarak 

düzenlemiş bulunmaktadır. (23.03.2018 tarih ve 30369 sayılı R.G.) 

 Buna göre, avantajlı tecilden yararlanılabilmesi için;  

 -Tecil başvuru tarihi itibarıyla aralıksız en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki 

faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,  

 -Tecil başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni 

sürelerinde verilmiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak 

kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler 

bu şartın ihlali sayılmaz.),  

 ödemede hüsnüniyet sahibi olunmasına rağmen ödenememiş olması,  

şartlarının bulunması gerekmektedir.  

 İlk iki şart objektif unsurlar olup, tespiti kolaydır. Üçüncü şart olan, “borç 

ödemede hüsnüniyet sahibi olunmasına rağmen ödenememiş olması” hususunun nasıl 

tespit edileceği belirsizdir. Tebliğde, vergi kanunlarına uyum, borç ödeme alışkanlığı, 

vadesi 1 yılı geçmemiş borcun ödenmeme gerekçeleri gibi hususların, mükellefin borç 

ödemede hüsnüniyet sahibi olup olmadığının göstergeleri olacağı belirtilmiştir.  

 Diğer taraftan Tebliğde, yukarıda belirtilen şartlara ilaveten aşağıdaki şartlar da 

getirilmiştir:  

 -Mükellef (tüzel kişilerde kanuni temsilci) hakkında tecil talep tarihinden önceki 

5 yıl içinde 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesine göre kesinleşmiş mahkûmiyet 

kararının bulunmaması,  

 -Yıllık gelir vergisi/kurumlar vergisi yönünden faal mükellefiyetin bulunması,  

 -Asıl amme borçlusu olunması,  

 -Tür olarak tecili uygun bulunan borçların tamamı için tecil talebinde 

bulunulması. 

 Buna göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Tahsilat Kanunu ve diğer 

mevzuatta yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle asıl amme borçlusu dışında 

kalan kefiller, şirket ortakları, kanuni temsilciler gibi amme borçlusu sayılan kişiler, 

sorumlu oldukları tutarlar için madde hükmünden yararlanamayacaklardır.  

 Çok zor durum halinin nasıl tespit edileceği, uygulanacak tecil süreleri ve faiz 

oranları ve diğer hususlar, Tebliğde detaylı bir şekilde ve örneklerle açıklanmıştır.  

 

                                      Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


