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MALİ TATİL UYGULAMASINDA BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ 

DEĞİŞTİRİLDİ. 

      26.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6661 sayılı 

Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile mali 

tatil uygulamasında bazı değişikliklere gidilmiştir. 

 Söz konusu kanunun 18. Maddesinde 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi 

Hakkında Kanun ile ilgili yapılan değişiklikler yer almaktadır. Değişiklikler kanunun 1. 

Maddesi’nin çeşitli fıkralarında yapılmıştır. Kanunda değişiklik yapılan hususlar aşağıda 

ayrı ayrı belirtilmiştir. 

 6 Fıkra 

 5604 sayılı kanunun 1. Maddesinde belirtilen kanuni ve idari sürelerin sona erme 

tarihi 5 güne indirilmiştir. Değişiklik öncesi 7 gün idi. 

 Değişiklik sonrası ilgili fıkra aşağıda yer almaktadır. 

 “Malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki 

kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün 

mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” 

 Uygulama 1 

 5604 Sayılı Kanunun 1/1 maddesinde mali tatil uygulaması süresi belirtilmiştir. 

Buna göre 2016 yılı için mali tatil 1 Temmuz – 20 Temmuz 2016 tarihleri arasında 

uygulanacaktır. Mali tatilin son günü olan 20 Temmuz’u izleyen 5. Günün sonunda kanuni 

ve idari süreler sona erecektir.  

 Yukarıda yer alan ifadelere göre 2016 Haziran ayına ait; 

 KDV Beyannameleri,  

 Damga Vergisi Beyannameleri, 

 Muhtasar Beyannamelerin, 25 Temmuz 2016 tarihinde mesai saati bitimine 

kadar verilmesi gerekmektedir. 
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 7 Fıkra 

 Mali tatil uygulaması dışında yer alan kurumların kapsamı genişletilmiştir. 

Değişiklik öncesinde sadece gümrük idareleri uygulama dışındayken, değişiklik ile;  

 Özel Tüketim Vergisi, 

 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, 

 Özel İletişim Vergisi, 

 Şans Oyunları Vergisi, 

 Gümrük İdareleri, 

 İl Özel İdareleri, 

 Belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili 

olarak mali tatil uygulanmayacaktır. 

 

Değişiklik sonrası ilgili fıkra aşağıda yer almaktadır. 

 “Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim 

vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler 

tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil 

uygulanmaz.” 

 8 Fıkra 

 Beyana dayanan ve beyan süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde 

ödeme, uzayan tarihi izleyen günün mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. 

Değişiklik sonrası ilgili fıkra aşağıda yer almaktadır. 

 “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 sayılır.” 

mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” 
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 Uygulama 2 

 Uygulama 1’de beyanname verme süreleri hakkında verilen bilgilerde 25 Temmuz 

2016 olan beyanname verme süresini izleyen günün mesai bitimine kadar ödemenin 

gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Buna göre 25 Temmuz 2016 tarihinde verilmesi 

gereken; 

 KDV Beyannameleri,  

 Damga Vergisi Beyannameleri, 

 Muhtasar Beyannamelerin, 26 Temmuz 2016 tarihinde mesai saati bitimine 

kadar ödenmesi gerekmektedir. 

 

Saygılarımızla, 


