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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 01.11.2019 

         Sayı  : 2019/101 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

 -Elektronik Defter Beratlarının Yükleme Süresi 04.11.2019 Günü Sonuna Kadar 

Uzatılmıştır. 

 

 -Tecil Faizi Oranı Yıllık % 22’den, % 19’a İndirilmiştir. (Tahsilat Genel Tebliği Seri: 

C Sıra No:4) 

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özeti 

 

1. Elektronik Defter Beratlarının Yükleme Süresi 04.11.2019 Günü Sonuna Kadar 

Uzatılmıştır. 

 

 Elektronik defter beratlarının yükleme süresinin uzatılması ile ilgili olarak Vergi Usul 

Kanunu Sirküleri:120 yayımlanmıştır. 

 

 Buna göre; 31 Ekim 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması 

gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi 

Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın 

yüklenme süresi 4 Kasım 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır. 

 

2. Tecil Faizi Oranı Yıllık % 22’den, % 19’a İndirilmiştir. (Tahsilat Genel Tebliği Seri: 

C Sıra No:4) 

 

              03.10.2019 tarih ve 2019/92 sayılı Özet Bültenimizle duyurulduğu üzere; 1592 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 02.10.2019 tarihinden geçerli olmak üzere gecikme 

zammı oranı aylık %2,50’den %2’ye indirilmişti. 

 

           Hazine ve Maliye Bakanlığı; 6183 Sayılı Kanun’un 48’inci maddesinde kendisine 

tanınan yetkiye istinaden, tecil faizi oranını 25.10.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 

yıllık %22’den %19’a indirmiş bulunmaktadır.  
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           Buna göre; 

 

          -25.10.2019 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil 

edilecek amme alacaklarına yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır. 

 

          -Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek 

olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu 

tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 

de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir. 

 

           Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına 

uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden 

sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu 

tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden 

itibaren de yıllık %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır. 

 

          -Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil 

faizinin belirli yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A (vergiye uyumlu mükelleflerin 

borçlarının tecili “Özel Tecil”) maddesine göre tecili edilen alacaklar için hesaplanan 

tecil faizi oranı da bu Tebliğle belirlenen oran ve uygulama esasları dikkate alınarak 

tespit edilecektir. 

 

 Saygılarımızla 

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


