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Değerli Müşterimiz;
Vergi Dairesince tebliğ olunan ödeme emrine yapılacak işlemler ve
kullanılabilecek yasal haklar bültenimizin konusunu oluşturmaktadır.
Ödeme emrinin tebliği hukuken hüküm ifade eden ve sonuç doğuran bir
işlemdir. Burada en önemli konu ödeme emrinin tebliğ tarihi ile bundan sonra ortaya
çıkan yasal hakların kullanılmasıdır. Bültenimizde bu konuya yer verilmiş ve aşağıdaki
açıklamalarda bulunulmuştur.
1. Ödeme Emri Nedir ve Niçin Düzenlenir
Ödeme emri, vadesinde ödenmeyen kesinleşmiş kamu alacakları için
düzenlenir. Vergi Dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara borcunu ödemeleri
veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan yazılı bildirimdir.
Ödeme emrinin düzenlenmesi ile vergi dairesi cebri tahsilat işlemlerine başlar.
Ödeme emriyle borçlunun 7 gün içinde borcunu ödemesi veya mal bildiriminde
bulunması istenir.
Asıl borçludan tahsilat yapılamaması halinde; kanuni temsilci, limited şirket
ortağı gibi borçtan sorumlu olanlara da ödeme emri tebliğ edilir. Bunlardan borcun
ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması istenir.
2. Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi
Ödeme emrini alan borçlu;
-Böyle bir borcunun olmadığı,
-Borcunu kısmen ödediği,
-Borcun zamanaşımına uğradığı,
iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Vergi Mahkemesinde dava
açabilir.
Borcun bir kısmına da dava açılabilir. Ancak dava dilekçesinde dava açılacak
kısmın türü ve miktarının açıkça gösterilmesi gerekir. Dava dilekçesinde dava açılan
vergi veya cezanın türü ve miktarının açıkça belirtilmemesi halinde dava açılmamış
sayılır.
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Dava açan borçlu hakkında takip işlemleri, davayı gören mahkemece
yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece devam eder. Açmış olduğu davada
tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, haksız çıkılan borç tutarı kadar kamu
alacağı % 10 zamla tahsil edilir.
3. Vergi Mahkemesinde Davanın Kaybedilmesi ve Sonrası İşlemler
Borçlunun; borcun tamamına karşı vergi mahkemesinde açtığı davanın
tamamen veya kısmen reddi halinde, ret kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren
7 gün içinde mal bildiriminde bulunması zorunludur.
Borcun bir kısmına karşı yapılan itirazlar mal bildirimindeki süreyi uzatmaz.
4. Mal Bildirimi
Mal bildirimi; borçlunun borcuna yetecek tutarda mal varlığını ve geçim
kaynaklarını vergi dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmesidir.
-Borçlu borcuna karşılık kendisinde veya kendisine ait olup da üçüncü şahıslar
elinde bulunan mal, alacak ve hakları da tahsil dairesine bildirir.
-Borçlu bildirimde bulunduğu malın miktarını, nev’ini, mahiyetini, vasfını, değerini
belirtmelidir.
-Borçlu, her türlü gelirlerini veya kendisine ait malının olmadığını ve yaşayış
tarzına göre geçim kaynaklarını da ayrıca mal bildiriminde belirtmelidir.
-Borçlu, mal bildirimine rağmen borcunu ne şekilde ödeyeceğini de belirtmelidir.
-Mal bildirimi yazılı veya sözlü olarak vergi dairesine yapılmalıdır.
-Borçlunun haczedilebilecek malları
hükmündedir.
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-Mal bildirimi servet beyanı olmadığından borçlunun borcunu karşılayacak
tutarda mal bildirimi bulunması esastır.
-Borçlunun daha fazla mal bildiriminde bulunmaya zorlanması söz konusu
değildir.
5. Mal Bildiriminde Bulunmayanlar Hakkında Yapılan İşlemler
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük süre içinde borcunu
ödemez ve mal bildiriminde bulunmazsa, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir
defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapis cezasıyla cezalandırılır.
Ödeme emrine karşı dava açılan hallerde, vergi mahkemesinin ret kararının
tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde borçlu mal bildiriminde bulunmazsa icra tetkik
merci kararı ile hapsedilir.
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Borçlu mal bildiriminde bulunduğu anda hapis kararı alınmış olsa dahi infaz
edilemez. Borçlu hapsedilmiş ise derhal tahliye edilir.
6. Mal Bildiriminde Bulunanlar Hakkında Yapılan İşlemler
Borçlunun, mal bildiriminde gösterdiği veya vergi dairesince tespit edilen malları
ile borçluya ait olup da üçüncü şahıslarda bulunan mallardan borcuna yetecek
miktarı vergi dairesince haciz olunur.
Yapılan takibat sonunda borçlu borcunu rızaen ödemediği takdirde vergi
dairesince haciz olunan mallar satışa çıkarılarak kamu alacağı tahsil edilir.
Saygılarımızla,
Hasan Zeki Süzen (YMM) – Ekrem Kayı (YMM)
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