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İstanbul, 23.07.2022   

DUYURU 563 
   

Konu: Gecikme zammı ve tecil faizlerinde artış ile tevsik zorunluluğu kapsamında olanların 

tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek 

kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemelerin tevsikine ilişkin düzenleme hk. 

 

1. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan 

Gecikme Zam ve Faizlerinde Artış 

21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine 

göre 30/12/2019 tarihinden itibaren aylık %1,6 oranında uygulanan gecikme zammı oranı 

21/07/2022 tarihinden itibaren %2,5 olarak yeniden belirlenmiştir. 

21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri:C Sıra No:6 Tahsilat 

Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci 

maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan yıllık tecil faizi oranı %15’ten %24’e 

çıkarılmış ve tecil faizi oranının uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı 

tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %24 

oranında tecil faizi uygulanacaktır. 

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan 

amme alacakları ile bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak 

ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun olarak ödendikleri sürece müracaat 

tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranının (%15) uygulanması gerekmektedir. 

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul 

edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler 

üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bu Tebliğin yayımlandığı tarihe 

kadar eski tecil faizi oranı (%15), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %24 tecil 

faizi oranı uygulanacaktır. 

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

yüzdesi esas alınarak anılan Kanunun 48/A maddesine göre tecil edilen alacaklar için hesaplanan 

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

edilecektir. 

 

2. Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olanların Tevsik Zorunluluğu Kapsamında 

Olmayan Yabancılar Ve/Veya Türkiye Mukimi Olmayan Gerçek Kişilerle 

Yapacakları İşlemlere İlişkin Tahsilat Ve Ödemelerin Tevsiki 

Bilindiği üzere tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik 

zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve 
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ödemelerini aracı finansal kurumlar1 kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu 

kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur. Ancak bazı işlemlerin aracı finansal 

kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunlar Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümünde 

sıralanmıştır. 

23.07.2022 Tarih ve 31901 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 540) ile Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı 

bölümüne (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“h) Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan 

yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere 

ilişkin tahsilat ve ödemelerin (şu kadar ki, düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin 

pasaport numarasının yazılması ve bu bent kapsamında nakit tahsil edilen tutarların, tevsik 

zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar 

aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsikinin sağlanması zorunludur.),” 

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 

 
1 Aracı finansal kurum: Bu Tebliğ uygulaması bakımından tahsilat ve ödemelere aracılık eden 19/10/2005 tarihli 

ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankayı, 29/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul 

Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 

yetkilendirilmiş ödeme kuruluşlarını ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa göre kurulan 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini ifade eder. 
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