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SĐRKÜLER        Đstanbul, 25.11.2009 
Sayı: 2009/162       Ref: 4/162 
 
 
Konu: 
ÖDEME SÜRELERĐ 26.11.2009 TARĐHĐNDE SONA EREN BAZI VERGĐLER ĐLE 
TAKSĐTLER ĐN ÖDEME SÜRELERĐNĐN, KURBAN BAYRAMI TAT ĐLĐ 
NEDENĐYLE 01.12.2009 TARĐH, MESAĐ SAATĐ BĐTĐMĐNE KADAR 
UZATILDI ĞINA ĐL ĐŞKĐN GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLI ĞI’NCA BASIN 
AÇIKLAMASI YAPILMI ŞTIR       
 
Ödeme süreleri 26.11.2009 tarihinde sona eren;  
 

• Gelir stopaj vergisi,  
• Kurum stopaj vergisi,  
• Katma değer vergisi,  
• Đstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi  
• Sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga 

vergisi ve  
 
bu vergilerin beyannamesinden doğan damga vergileri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
kapsamına giren ve vade tarihi 26.11.2009 olan diğer alacakların ödeme süreleri, vadelerinin 
bitim tarihinden itibaren 01.12.2009 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. 
 
Ayrıca, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile bazı Kanunların ilgili maddelerinin 
Bakanlığa verdiği yetkiler gereğince taksitlendirilen ve ödeme süresi 26.11.2009 tarihinde 
sona eren taksitlerin ödeme süreleri de 01.12.2009 Salı günü mesai saati bitimine kadar 
uzatılmıştır. 
 
Konu hakkında yayınlanan Gelir Đdaresi Başkanlığı basın açıklaması sirkülerimiz ekindedir.  
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK:  
Gelir Đdaresi Başkanlığı basın açıklaması 
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BASIN AÇIKLAMASI 
 
 

 
 Kurban Bayramı tatilinin 26.11.2009 tarihinde saat:13.00 itibarıyla başlayacağı 
dikkate alınarak vergi ödemeleri ile taksit ödemelerinde olumsuzluklar yaşanmasının 
önlenmesi ve mükelleflerimize ödemede kolaylık sağlanması amacıyla; 
 

-Ödeme süreleri 26.11.2009 tarihinde sona eren; gelir stopaj vergisi, kurum 
stopaj vergisi, katma değer vergisi, istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga 
vergisi ve sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken 
damga vergisi, bu vergilerin beyannamesinden doğan damga vergileri ile 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve vade tarihi 26.11.2009 olan diğer alacakların 
ödeme süreleri, vadelerinin bitim tarihinden itibaren, 

 
-6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi (Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği 

kapsamında taksitlendirilen alacaklar dahil) ile bazı Kanunların ilgili maddelerinin 
Bakanlığımıza verdiği yetkiler gereğince (5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında yapılan taksitlendirmeler v.b.)  
taksitlendirilen ve ödeme süresi 26.11.2009 tarihinde sona eren taksitlerin ödeme 
süreleri, 

 
01.12.2009 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. 
 

 Kamuoyuna duyurulur. 
 


