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6 83 sayılı Amme Alacaklaıının Tüsil Usulu Hakkında Kanunun 28llll20l7 ı
ve 706l
Kanunun
nıaddesi
daieleine
ödemelerde
:orunlul ile kesinlikre asgarı lulaf ve oran gelirmeye, lrapsama girecek amme ala

ıısul ı,e ı belirlemeye yeıkilidir.

l. ] 2/2003 tarihli ve 50l8 sayılı Kamu Mali föneıimi ı,e Konırol Kanuıuna ıabi
idareIeri il, bu idarelere bağh döner sermave işIeımelerinin yaçıacağı her ıairlil ödenele

2. 4/l 002 ıarihli ı,e 47 j4 salıılı Kamu İhale Kanunu lapsonına giren hırum
kamu ıiiıel iliğini hai: kurum ve laııuluşIarın (mesleki kurulıqlar ı.e vakıf ıiiluek
kurumlan iç) nal ı,eva hizmeı alımhrı ile yapım işlei nedeniyle hak sahip

ödemelerde,

ı!ı Bazı Vergi Kanunları ile Diğcr Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
nci maddesiyle değişn vc l/l/20l8 tafihi iıibaııyla yürıirluğe giren
"Maliye Bakanı, aşağdaki ödeme ı,e $lemlerde, Malive Bakan!ğına bağlı
rodesi geçmiş boram bulunmodığna ıIışbin belge aranılnıası ı.e yapı
isıihkak sahiplerinin amme borçlaıının kesilerek ilgili ıahsil dairesine akıarı

ı,e işIemler iıibaııyla ıoplııca ıeya a\rı aw tespiı eı,rıer-e, :orunlıluk geti
mlerde hangi hallerde bu;oııınluluğım aranılmayacağını ı,e uygulamaln i

lararnaııe ı,e diğer me.ı,zua a nakdi olarak sağlanan Deı,leı ıardı
Her nedeniyle yapılacak odemelerdı,ıeşü,ikİer \e sİe

4.2 964 tarıhli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa eHi l,
harç l<ayu ı,e ıescil harçları. noter harçlarından smet.
alınaı ıapu te kadastro harçlarından lapu ışlemlerine
liman harç ıle (8) sayılı mrifeye konu harçlaı (diptoma ha
ıneı,:ıı işle rde,

5.2 /198l ıarihti .ı,e 2464 sav,ılı Be lediye Gelirleri Kanununda yer alan bina ihaıcı ııe kıllannıa ijn harcııa meı:u işlenılerde

Bu lapsaıııada zorunluluk ge ı irilen öde me le re il ihariç olm ere, 1,,apılacak her üiılü deıir. ıenlık ı,e el deği
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tahsil dairelbrine vadesi

'bim {ade eder. Şu kadar ki bıı htıl<mıjn ır7-gulanmasında diğer kamu ıdarele
z karşılık kısinıi yapıIması gerekın hallerde kesinıi ıuarı *aram€ıen ıaksim ol

ılF selahiyeıli tahsil dairesince, bu müde kapsanıında geıirilen :orun
|,ğın olmadığına dair belgeyi aıamaluızın ödeme yapanlara ve işlem ıesis
'ğulıışlaıa dörı bin Tijrk lirası idari para cz:ası verilir. İdari para ce:ası, ilgi
r,Pen inbaren bir a7,içinde ödenir. Idai para ce:asına ltarşı ıebliğ nrihini
|la içinde idare mahkenesinde dava açılabilir." 6i)kmü yer almakladır

! hükmü ile bazı ödeme ve işlemler sırasında Bakanlığımıza bağlı tahsıl daırel
niş borcun bulunnıadığına i|işkin belge aranılması ve 1,apılacak ödenıel
üplerinin amme borçlaıınırı kesileıek ilgili tahsil daıresine a}ıarılması zorunl
rd asgari futar ve oran g€tirme, kapsama glrecek amme alacak]arını tür, tutaİ,

u:erinde hi|
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Tebliğinde
sayılı Kanıl
savılı kan

8eçm ış
sahiplerınin
geliTilmiŞti,

;iıibarıyla topluca veya ayrl ayrı tespit eüne, zorunluluk getiril€n öd
h|ngi hallerde bu zorurı.luluğun aranılmayacağrıı ve uygulamaya ilişkin
rleme hususlarında Matiye 8akanırıa y€ıki verilmiştil

onusu yetkiye istinaden 23ll2l20l? tarihli ve 30279 sayıh Resmi G
Seri: A Sıra No: 9 Tahsilat Genel Tebliği ile Seri: A Sıra No: l Tahsilat

değişiklik yapılmış ve l/l/20lE tırihindcn itibarcn uygulıımak üzerc,
rıa tabi kamu idareleıi ile bu idaıeleıe bağlı döner sermaye §letmelerinin,

un kapsamına giren kurumların, 50l8 sayılı KanuM tabi olmayan ve 4734

durumunu gösterir belge araru|ması ve _vapılacak iıdemelerden

|ıilgililerin amme borçlarının kesilerek ilgili tüsil dairesine aktarılması zorunl

l madde ıle getııden zoruJr|uluğa rağmen vadesi
hhdan Odeme yapan kurum ve kuruluş|ara, her bir
k tirası idari p.ıra cezası talbik edilecek olup, söz
Vagi Usul Kanununun müıkcrrcı 298 inci maddesine göre belirlenen ye
)rFnına göre afl hnlacal«ır.

üraftarı, seri
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{n' alt başlık

A Sıra No: l Tfisilat Genel Töli

baıla" Başkanlığınz binmleri, Başkanlığınza
Başkanirğı rllza bağlı devlet tiniversiteleri ve bu
ış|etmelerirpe l /l/2
vapılacak öilemelğ
edilmesini ]t|minen

olacaktır

0l8 tarihinden itıbaren 6l83 savılı
sırasınd4 anılan Tebliğde yer veİilen açıklamalar
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Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak
lı kısmında konuya ılişkin ayrınıılı aç

Başkanlığınızca ilgili bırimlere gerekli duyu
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