
     VERGİ BORÇLARI HANGİ HALLERDE TAHAKKUK EDER?  

     HANGİ DURUMLARDA VERGİ BORCU KESİLMEZ?  

5018 sayılı Kanuna tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermaye 

işletmelerinin, kaynağına bakılmaksızın hak sahiplerine 5.000,- liranın 

üzerinde;  

• Bu Tebliğ ekinde yer alan gider türlerine ilişkin liste (EK-11),  

• EK-11’de sayılan gider türleri dışında kalan ancak 4734 sayılı Kanuna 

göre mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (istisnalar dahil),  

• Mahkeme ilamları veya icra emirleri,  

• 1905 sayılı Menkul ve Gayri Menkul Emval ile Bunların İntifa  

Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek 

İkramiyelere Dair Kanun,  

• 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun,  

kapsamında yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin, Maliye 

Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığına 

ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu 

getirilmiştir.  
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Ayrıca5018 sayılı Kanuna tabi kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner 

sermaye işletmelerinin, kaynağına bakılmaksızın, tebliğde belirtilen kapsamda 

(işlerde) yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin, 

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların, mal veya 

hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle yapacakları ödemeler sırasında hak 

sahiplerinin, 

 • 5018 sayılı Kanuna tabi olmayan ve 4734 sayılı Kanun kapsamında 

bulunmayan kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (meslekî 

kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) mal veya hizmet alımları ile 

yapım işleri nedeniyle yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin,  

• Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet 

yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle kurumların yapacakları ödemeler 

sırasında ilgililerin, 

 • 492 Sayılı Harçlar Kanunu kapsamında, silah taşıma ve bulundurma 

vesikaları ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri üzerine yapılacak işlemler 

sırasında ilgililerin, 

Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borçlarının 

bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirilmiştir.  

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “V. 

Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların 

Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (4) numaralı alt bölümünde yer verilen 

düzenlemeye göre, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama 

zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödeme/işlemler 

sırasında, tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak 

türlerinin (Yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, 

motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, 

gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu 

alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri) toplam tutarının 



belirli bir haddi aşmaması halinde, borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli 

ödeme/işlemler yapılacaktır. Söz konusu had 5.000 TL olarak uygulanacaktır. 

Ancak;  

• Su alımı ödemelerinde,  

• Abonelik ücretleri, posta ve telgraf giderleri, ihale usulü dışında yapılan 

haberleşme alımı ödemelerinde,  

• Eğitim ve öğretime yönelik burs ve diğer adlarla yapılan ödemelerde,  

• 6183 sayılı Kanunun 70 inci maddesi gereğince haczedilemeyen 

ödemelerde,  

• 6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz 

kalanlara yapılan Devlet yardımı, teşvik ve destek ödemelerinde,  

• Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve 

faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destek 

ödemelerinde,  

• Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi 

ile eğitim ve öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, 

onarım ve bakımlarının yapılması, yarım kalan tesislerin 

tamamlanması ve tefrişatı için mahalli idarelere (il özel idareleri, 

belediyeler ve köyler) verilen mali katkı kapsamında nakdi olarak 

yapılacak ödemelerde,  

Maliye Bakanlığı’na vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge 

aranılmayacaktır.  

  


