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5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca 1 - 20 Temmuz dönemi mali 

tatildir. Söz konusu Kanun’a göre; Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari 

süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamakta ayrıca Mali tatilin sona 

erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten 

itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir. 

 

Bu haftaki vergi bültenimizde Mali Tatil uygulamasına ilişkin özet bilgiler vereceğiz. 

I. Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler: 
 
Son günü mali tatile rastlayan aşağıda yer alan süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten 

itibaren 7 gün uzamaktadır. 

 

 Beyanname verme süreleri: Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken 

beyannamelerin verilme süreleri, 

 

 İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta ödeme süreleri: İkmalen, re’sen veya idarece 

yapılan tarhiyatta vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve 

gecikme faizlerinin ödeme süreleri, 

 

 Uzlaşma ve ceza indirimine ilişkin süreler: Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara 

karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla 

yapılacak başvurulara ilişkin süreler,  

 

 Devamlı bilgi vermeye ilişkin süreler: Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında 

verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler,  

 

Ancak Mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi mümkündür. Mali 

tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulması da mümkündür. 

 

 

II. Beyanname Verme Süresi Uzayan Vergilerde Ödeme Süresi:  
 

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde 

ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son 

gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılmaktadır. 

 

 

 

 

 

-MALİ TATİL- 
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III. Mali Tatil Nedeniyle Uzamayan Süreler:  
 

Aşağıda yer alan süreler mali tatil nedeniyle uzamamaktadır. 

 İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) no.lu Katma 

Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi, 

 

 Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmî kuruluşlar tarafından 

müzayede mahallerindeki satışlar dolayısıyla tahsil edilen katma değer vergisinin ödeme 

süresi, 

 

 Noterlik Kanunu’nun 118. maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi 

ve harç bedellerinin söz konusu Kanun’un 119. maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine 

bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde 

değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre verilen (1), (2) ve (4) no.lu 

Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri,  

 

 

IV. Mali Tatil Nedeniyle İşlemeyen Süreler:  

 
Aşağıda belirtilen süreler malî tatil’de işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden 

itibaren tekrar işlemeye başlar. 

 

 Muhasebe kayıt süreleri : (Vergi Usul Kanunu’na göre mükelleflerin belirli sürelerde 

yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri) 

 

 Bildirme süreleri : Vergi Usul Kanunu’nun 153 - 170 maddelerinde yer alan bildirim 

süreleri, 

 

 Dava açma süreleri: (Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri)  

 

V. Mali Tatil’de Defter, Belge İbrazı ve Vergi İncelemeleri: 
 

Mahkeme kararı, Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine veya Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince 

inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde 

incelemeye başlanılmaz. 

 

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen 

defter-belge üzerinde devam edilir. Ancak bu süre zarfında mükelleften ilave defter, belge 

ve bilgi talep edilemez, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak 

tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemez. 
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VI. Mali Tatil’de Bilgi İsteme ve Tebligat İşlemleri: 

 
Mali Tatil’de vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi 

isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilemez. Mali Tatil süresi 

içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye 

başlar. 

 

İkmalen, re'sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin kendilerine 

tanınan yasal haklardan (dava açma, cezada indirim ve uzlaşma talep etme) herhangi birini 

kullanma süresi bu tarhiyatlara ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 

30 gün olup, tebligatın mali tatil süresi içinde yapılması halinde süre, mali tatilin son 

gününden itibaren işlemeye başlar.  

 

 

VII. Mali Tatil Kapsamında Olmayan Vergiler: 
 

Aşağıda yer alan vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmayacaktır.  

 Özel tüketim vergisi 

 Banka ve sigorta muameleleri vergisi 

 Özel iletişim vergisi 

 Şans oyunları vergisi 

 Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, 

resim ve harçlar 

 

 

VIII. Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen 5 gün İçinde Biten Kanuni ve 

İdari Süreler:  

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son 

gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona erecektir. 

 

IX. Mali Tatil Nedeniyle Beyan Tarihleri Değişen Beyannameler: 

Mali tatil nedeniyle beyan tarihleri değişen önemli bazı beyannamelere ilişkin beyan ve 

ödeme süreleri aşağıdaki gibidir.  
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Beyanname Son Beyan Tarihi Son Vade Tarihi 

Haziran 2019 Katma Değer Vergisi 26.07.2019 26.07.2019 

Haziran 2019 Muhtasar 26.07.2019 26.07.2019 

Haziran 2019 Damga Vergisi 26.07.2019 26.07.2019 

Haziran 2019 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 16.07.2019 16.07.2019 

Haziran 2019 Özel İletişim Vergisi 16.07.2019 16.07.2019 

Haziran 2019 Şans Oyunları Vergisi 22.07.2019 22.07.2019 

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim 

Vergisi (16-30 Haziran 2019) 10.07.2019 10.07.2019 

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim 

Vergisi (1-15 Temmuz 2019) 25.07.2019 25.07.2019 

Haziran 2019 Bazı İçecekler, Alkollü İçkiler ve Tütün 

Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi 
16.07.2019 16.07.2019 

Haziran 2019 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara 

İlişkin Özel Tüketim Vergisi 
16.07.2019 16.07.2019 

Haziran 2019 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel 

Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar) 
16.07.2019 16.07.2019 

Haziran 2019 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 16.07.2019 16.07.2019 

2018 Gelir Vergisi (2. Taksit)  31.07.2019 

2019 Motorlu Taşıtlar Vergisi (2. Taksit)  31.07.2019 

Haziran 2019 Ba-Bs Formları 31.07.2019  

 

 


