
 

 

SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
Atatürk Cad. Mayıs İş Mrk. Ekim Apt. No:174/1  Pasaport-İzmir 

Hürriyet Bulvarı Musullugil İşhanı No:5/1 Kat:6 D:601-602-603 Çankaya-İzmir 

Tel: (232) 483 99 67    Faks: (232) 445 13 05 

e-mail:info@pkfizmir.com web: http://www.pkfizmir.com 

  

 

 

 1 

              İZMİR      
                      02.03.2018 
Sayı  : YMM.03.2018-11 
Konu: Vergiye uyumlu mükelleflerin çok zor durum nedeniyle ödeyemedikleri borçlarının tecili. 
 
 
 

 Muhasebe Müdürlüğüne, 

 
  6183 sayılı Amme Alacakları ve Tahsili Hakkındaki Kanunun 48. Maddesine göre kamu borçları 

tecil edilebilmektedir. Mevcut uygulamada; 
Alacaklar en fazla 36 aya kadar tecil edilmekte, 
50 Bin TL hariç üzerindeki tutarın yarısı kadar teminat istenmekte, 
%12 tecil faizi uygulanmakta, 
Borç ödenmesi, haciz yapılması, haczin paraya çevrilmesi mükellefi zor duruma düşürecek ise 

(idarenin değerlendirme hakkı mevcuttur)  durumunda tecil yapılabilmektedir. 
 
6183 sayılı kanuna eklenen “Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili” başlıklı 48/A 

maddesi ile BKK’na tecil ile ilgili yetkiler verilmiştir. 24 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 
2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı mükellefin çok zor durumu nakit, likidite ve kaldıraç 
oranları ile belirlenmektedir.  

Yukarıda belirtilen BKK ile mükellefin durumuna göre; 
- Borçlar 6 aydan 60 aya kadar tecil edilebilmekte, 
-Faiz hesaplamasında mevcut tecil faizi oranın 0,75 ile 0,05 oranı arasında bir faiz öngörülmekte,, 
-500 Bin TL yi aşmayan borçlarda teminat mektubu aranmamakta, geçen tutarın ise %25 i 

oranında teminat mektubu istenmekte, 
- Tecil edilecek gecikme zammında her ay için açıklanan Yİ-ÜFE oranı dikkate alınmaktadır. 
 
Mükelleflerin 48/A Maddesindeki bu avantajlı tecil sisteminden yararlanabilmesi için; 

 
- Başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıl süreyle ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık 

gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,  
- Geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini süresi içinde vermiş olması ( süresi içinde verilen 

beyannameyle ilgili düzeltme veya pişmanlık beyannameleri şartı bozmuyor),  
- Kapsama giren ve başvuru tarihi itibariyle vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun hüsnüniyet sahibi 

olunmasına rağmen ödenememiş olması şartları aranmaktadır. 
 
BKK 1.1.2018 tarihinden sonra vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yayımı tarihinde (24 

Şubat 2018) yürürlüğe girmiştir. 

 Saygılarımızla. 

 
Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

 


