İstanbul, 04.11.2008
SiRKÜLER
2008/11
KONU :
1- VERGİ BORÇLARININ YILLIK % 3 FAİZLE TECİLİ
2- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İNDİRİMLİ( % 5) TEMİNAT UYGULAMASI
1. 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ve vergi
dairelerince takip ve tahsil edilen, 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk
eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç,
tüm amme alacakları kapsama girmektedir. Bu kapsamda tecil ve
taksitlendirmeden yararlanmak isteyen mükelleflerin bağlı oldukları vergi
dairesine olan tüm borçları için yazılı talepte bulunmaları şarttır.
1.1. 30.10.2008 tarih ve 27039 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tebliğ ile
şartları belirlenen tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için mükelleflerin
28 Kasım 2008 günü mesai bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairelerine yazılı
olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekmektedir. Birden fazla
vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler, her bir vergi dairesine
olan borçları için ayrı talepte bulunacaklardır.
1.2. Mükelleflere borçlarını ödemede ilk taksit Aralık/2008 ayından başlamak ve
eşit taksitler halinde olmak üzere 18 aylık ödeme süresi tanınmıştır.
Taksitlendirmede lira kesirleri ilk taksit tutarına ilave edilecektir. Tecil edilen bu
borçlara yıllık % 3 tecil faizi uygulanacaktır. Tecil Kapsamında alınacak borç
asıllarına vade tarihlerinden müracaat tarihine kadar geçen süre için gecikme
zammı uygulanacak ve taksitlendirilecek tutara ilave edilecektir.
1.3. Bu Tebliğ kapsamında borçları taksitlendirilen mükelleflere, tecil ve
taksitlendirilen borçlarının % 10’unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş
başkaca borcunun bulunmaması şartlarıyla vadesi geçmiş borcunun
bulunmadığına dair yazı verilecektir.
6183 Sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına
ilişkin teminat uygulamasının bu Tebliğ kapsamında yapılan teciller için de
geçerlidir.
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2. 30 Ekim tarihli resmi gazetede yayınlanan 15 seri numaralı özel tüketim vergisi
tebliğine göre İndirimli teminattan yararlanmak isteyenlere bu kapsamda mal
teslim eden mükelleflerin, teslim ettikleri mal miktarı için % 5 oranında teminat
verilmek suretiyle tecil işlemi gerçekleştirilecektir. (I) sayılı listenin (B)
cetvelindeki malları, (I) sayılı listede yer almayan malların üretiminde kullandığını
tevsik edemeyen imalatçılara tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan mal
teslimlerinde % 5 oranında indirimli teminat uygulamasından yararlanılması
mümkün bulunmamaktadır.
2.1. İmalatçılar, indirimli teminattan yararlanabilmek amacıyla bir dilekçe ekine
ekleyecekleri söz konusu raporların (geçmiş iki yılın üretim tasdik raporu) birer
örnekleri ile bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuracaklardır. Bu başvuru
üzerine, vergi dairesi ÖTV mükellefi satıcıların vergi dairelerinden söz konusu
raporlar uyarınca tecil-terkin uygulaması kapsamında gerçekleşen kullanım
miktarlarına dair teyit alarak, imalatçıların indirimli teminattan yararlanabilecekleri
azami miktarı bu raporlara istinaden hesaplayacak ve bu tebliğ ekinde (Ek:22)
olarak yer alan “Tecil-Terkin Kapsamında %5 Oranındaki indirimli Teminattan
yararlananlara ilişkin Bilgi Formu”nu düzenleyerek imalatçılara verecektir.
İmalatçılar, ÖTV mükelleflerine bu formu ibraz ederek işlem yaptırmak suretiyle
indirimli teminattan yararlanabileceklerdir. Söz konusu formun ilgili bölümleri mal
teslimi sırasında teslim yapılan miktarla sınırlı olmak üzere, ÖTV mükelleflerince
doldurulup kaşe tatbik edilerek imzalanacaktır. Bu şekilde kayıt düşülen belgenin
imalatçı tarafından kaşe ve imza ile onaylanmış bir nüshası ÖTV mükellefine
verilecektir. ÖTV mükellefi bu belgeyi beyannamesine ekleyecektir.
2.2. İndirimli teminattan
yararlanabilecek olan imalatçıların, tecil-terkin
kapsamında kullanacakları malları doğrudan ithal etmeleri halinde, vergi
dairesinden alınan formu gümrük idaresine ibraz etmek suretiyle ithal ettikleri mal
miktarı
için
%
5
oranında
teminat
vererek
ithalat
işlemin
gerçekleştirebileceklerdir. Söz konusu formun ilgili bölümleri ithalat sırasında
ithal edilen miktarla sınırlı olmak üzere, gümrük idaresince doldurulup mühür
tatbik edilerek onaylanacaktır. Bu şekilde kayıt düşülen belgenin imalatçı
tarafından kaşe ve imza ile onaylanmış bir nüshası gümrük idaresine verilecektir.
(Ek:22) bilgi formundaki indirimli teminattan yararlanılabilecek azami miktarın
aşılması halinde, aşılan kısım için indirimli teminattan yararlanılması söz konusu
değildir.
BİLGİ BAĞIMSIZ D E N E T İ M
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ANONİM ŞİRKETİ
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EK:22
TECİL -TERKİN KAPSAMINDA %5 ORANINDAKİ İNDİRİMLİ TEMİNATTAN YARARLANANLARA İLİŞKİN BİLGİ FORMU
Düzenleyen Vergi Dairesi:
Düzenleme Tarihi ve No:
İndirimli Teminat Kapsamında Alım Yapılabilecek Azami Miktar:
İndirimli Teminattan Yararlanma Hakkı Bulunan Alıcının:
Düzenleyen Vergi
Dairesi
Mühür- İmza

Adı Soyadı (Unvanı)
Vergi Dairesi:
Vergi Kimlik No:

Sıra No

YURT İÇİ ALIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Satıcı ÖTV Mükellefinin
AdıSoyadı
(Unvanı)

Vergi
Dairesi

Vergi
Kimlik No

Kaşe- İmza

Satış
Faturası
Tarih/No

İTHALATA İLİŞKİN BİLGİLER
İthalatın Yapıldığı
Gümrük İdaresi
Adı

Mühür-İmza

Gümrük Giriş
Beyannamesi
Tarih veya
Tescil No

ÖTV Mükellefinden Alınan
ya da İthal Edilen Mal
Bilgileri

G.T.İ.P.
No

Miktarı
(Kg. veya Lt.)

İndirimli
Teminat
Kapsamında
Alım
Yapılabilecek
Azami
Miktar

İndirimli Teminattan
Yararlanılabilecek
Azami Miktardan

Kullanılan Kalan
Miktar Miktar

1

2

3

4

5
*ÖTV mükelleflerinden mal alımında “Yurt İçi Alımlara İlişkin Bilgiler” bölümü, ithalat durumunda ise “İthalata İlişkin Bilgiler” bölümü doldurulacaktır.
* Satır sayısı mükellefin talebi göz önünde bulundurularak vergi dairesi tarafından tespit edilecektir. Sayfa sayısının artırılması durumunda vergi dairesi tarafından her bir sayfaya müteselsil sıra numarası verilecek ve
her sayfa mühürlenecektir.
*Kullanılan toplam sütununa yurt içinden alınan veya ithal edilen mal miktarları, kalan miktar sütununa ise indirimli teminat kapsamında satın alınacak veya ithal edilecek miktardan kullanılan miktar düşüldükten sonra
kalan miktar yazılacaktır. İmalatçılar bir sonraki alışlarında azami miktar olarak bir önceki satırda yer alan kalan miktarları dikkate alacaklar ve bir sonraki satıra yazacaklardır.

