SİRKÜLER
TARİH

:

20.09.2016

SAYI

:

2016-09-7

KONU

:

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri: A Sıra No: 8) yayımlandı.

ÖZETİ

:

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince vadesi geçmiş borç durumunu
gösterir belge aranılması zorunluluğu konusunda düzenleme yapılmıştır.

20/09/2016 tarihli ve 29833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri:A
Sıra No: 1)’nde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 8) ile 30/6/2007 tarihli ve
26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1)Tebliğinin
Birinci Kısım İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem
Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2) numaralı alt bölümünün son paragrafından
önce gelmek üzere bölüme aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Ayrıca, 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 de bu zorunluluk aranılmayacaktır.”
Buna göre Tebliğin ilgili Bölümü aşağıdaki gibi olmuştur:
“2. Madde hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;
a) 1/8/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
i) (Seri:A Sıra No:3 G.T. ile değişen bölüm) 22/1/2002 tarihli ve 24648 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu
Kanun kapsamında hak sahiplerine 2.000 liranın üzerinde yapacakları ödemeler
sırasında,
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6/10/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere,
ii) Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları,
teşvikler ve destekler nedeniyle kurumların ilgililere yapacakları ödemeler sırasında,
(1/11/2013 tarihinden itibaren 1.000,- liranın üzerinde yapılacak ödemeler sırasında)
(Seri:A Sıra No:5 G.T. ile eklenen bölüm) 1/11/2013 tarihinden itibaren uygulanmak
üzere,
iii) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli “İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları”
başlıklı (8) sayılı tarifenin;
(1) “III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları”
bölümüne konu;
- Maden arama ruhsatnamesinin verilmesi, bu ruhsatnamelerin birleştirilmesi, devir ve
intikallerine,
- Maden işletme ruhsatnamesinin verilmesi, bu ruhsatnamelerin birleştirilmesi, süresinin
uzatılması, devir ve intikallerine,
- İşletme iznine,
ilişkin yapılacak işlemler sırasında,
(2) “VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak
harçlar” bölümünün 16 numaralı alt bölümüne konu, silah taşıma ve bulundurma
vesikaları ile yivsiz tüfek ruhsatnameleri talepleri (Seri:A Sıra No:6 G.T. ile eklenen
ibare) (10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı
bentleri ile 21/3/1991 tarihli ve 91/1779 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile

Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin 7 nci

maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde sayılanların talepleri hariç) üzerine
yapılacak işlemler sırasında,
Hak sahiplerinin ve ilgililerin Bakanlığımıza bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş
borçlarının bulunmadığına ilişkin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge
aranılması zorunluluğu getirilmiştir.
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(Seri:A Sıra No:4 G.T. ile değiĢen paragraf) Ancak, eğitim ve öğretime yönelik olarak
öğrenim bursu ve öğrenimle ilgili diğer adlarla ya da 6183 sayılı Kanunun 105 inci
maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara verilen Devlet yardımları, teşvikler ve
destekler ile bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve
faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destekler nedeniyle yapılacak
ödemelerde bu zorunluluk aranılmayacaktır.
(Seri:A Sıra No:5 G.T. ile eklenen paragraf) Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 70 inci
maddesi gereğince haczedilemeyen ödemelerde de bu zorunluluk aranılmayacaktır.
(Seri:A Sıra No:8 G.T. ile eklenen paragraf) “Ayrıca, 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 de bu zorunluluk
aranılmayacaktır.”

Tebliğ aşağıdaki gibidir.
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20 Eylül 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29833

TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 8)
MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği
(Seri: A Sıra No: 1)’nin Birinci Kısım İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak
İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2) numaralı alt bölümünün son
paragrafından önce gelmek üzere bölüme aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Ayrıca, 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 de bu zorunluluk aranılmayacaktır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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