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Giriş

KANUNUN KAPSAMI

Genel Açıklama

11.5.2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yapılandırmaya ilişkin 
hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kanunla; kamu alacaklarının büyük bir kısmı için yeniden yapılandırma imkânı getirilirken, matrah ve vergi artırımı 
yapan mükelleflere vergi incelemesi ve ek tarhiyat yapılamaması, stoklar ve kasa, ortaklar cari hesabının cezasız 
olarak düzeltilmesi, varlık barışı kapsamında yurtiçi ve yurtdışı varlıkların ekonomiye kazandırılması konusunda dü-
zenlemeler yapılmıştır.

Tanımlar
Vergi: 213 sayılı VUK kapsamına giren vergi, resim, harçları.

Gümrük vergileri: İlgili mevzuat uyarınca eşyanın ithali veya ihracında uygulanan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tahsil 
daireleri tarafından takip ve tahsil edilen gümrük vergisi, diğer vergiler, eş etkili diğer vergiler ve mali yükümlerin 
tümü.

Beyanname: Vergi tarhına esas olan beyanname ve bildirimler.

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları: TÜİK’in her ay için belirlediği, 31/12/2004’e kadar TEFE, 1/1/2005-31/12/2013 arasın-
da ÜFE, 1/1/2014’ten itibaren Yİ-ÜFE olarak yayınladığı aylık değişim oranları. (Kanunun yayımlandığı ay için uygula-
nacak oran, bir önceki aya (Nisan 2018 dönemine) ilişkin orandır.)

Kanunun yayımı tarihi: Kanunun yayımı tarihi 18/5/2018 olup, maddelerde geçen Kanunun yayımı tarihinden bu 
tarihin anlaşılması gerekmektedir.
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Birinci Bölüm

ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

I-KAPSAM

A-YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR

1- Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki Alacaklar

• 31/3/2018 tarihi dâhil, bu tarihten önceki dönemlere ilişkin, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar ve-
rilmesi gereken beyannamelerle ilgili, VUK kapsamına giren vergi, bu vergilere ilişkin vergi cezaları, gecikme 
faizleri ve gecikme zamları,

• 2018 yılına ilişkin olarak, 31/3/2018 tarihi dâhil, bu tarihe kadar tahakkuk eden VUK kapsamındaki vergi ve 
bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2018 yılı için tahakkuk eden MTV’nin ikinci taksiti 
hariç),

• 31/3/2018 tarihi dâhil, bu tarihe kadar verilmesi gereken emlak vergisi bildirimine bağlı olarak, taşınmaz kültür 
varlıklarının korunmasına katkı payı ve buna bağlı gecikme zamları,

• 31/3/2018 tarihi dâhil, bu tarihe kadar yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

2- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Takip ve Tahsil Edilen Alacaklar

31/3/2018 tarihi dâhil, bu tarihe kadar Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü do-
ğan ve gümrük tahsil dairelerince 6183 sayılı AATUHK kapsamında takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, 
faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

3- Sosyal Güvenlik Alacakları

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar (veya ilg   ili hükümlerde belirtilen sürelerin sonuna kadar) tahakkuk ettiği halde 
ödenmemiş olan, SGK tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen aşağıdaki alacaklar:

• 5510 sayılı Kanunun 4/a-b-c maddelerindeki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2018 yılı Mart ayı ve önceki 
aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek 
primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

•  2018 Mart ayı ve öncesine ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecik-
me cezası ve gecikme zammı alacakları,

• 31/3/2018 tarihi dâhil, bu tarihe kadar bitirilmiş özel inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin bulunan eksik işçilik 
tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme zam ve cezaları,

• 31/3/2018 tarihi dâhil, bu tarihe kadar yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari 
para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

• 2018 Mart ve önceki aylara ilişkin; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecik-
me zammı alacakları.
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4- İdari Para Cezaları

31/3/2018 tarihi dâhil bu tarihten önce, aşağıdaki kanunlar kapsamında kesilen idari para cezaları da bu Kanun 
kapsamında yapılandırılabilecektir (aşağıda sayılanlar dışında kalan idari para cezaları kapsama dâhil edilmemiştir);

• 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 

•  Mülga 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 

•  10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 

•  13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 

•  18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında 
Kanun, 

•  23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun,

•  10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 

•  25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 

•  Mülga 13/4/1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 

•  15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, 

•  25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun.

5- Diğer Kamu Alacakları

Diğer bölümlerde yer almamakla birlikte (Kanunun 1/1-a ve b bentleri dışında kalan) ve 6183 sayılı Amme Alacakla-
rının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanun kapsamı dışında olduğu belirtilmeyen kamu 
alacakları da yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Bu husus Kanunda, “6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için intikal etmiş olan amme 
alacakları dâhil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları” olarak belirtilmiştir.

Kanun kapsamına ayrıca alınmamış olan adli ve idari para cezaları ile mülga 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol 
Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa 
istinaden alınan Devlet hissesi, mülga 22/6/1956 tarihli ve 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat 
farkı, mülga 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Millî Korunma Suçlarının Affına, Millî Korunma Teşkilât, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akar-
yakıt fiyat farkı, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı 
ile madencilik fonu, mülga 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameye ve 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet 
payları parantez içi hükümle yapılandırma dışında tutulmuştur.

Bu kapsamda yer alan asli ve fer’i bir alacağın, Kanun kapsamında yapılandırmaya konu olabilmesi için;

•  6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmesi,

•  4749 sayılı Kanun kapsamında bir alacak ise tahsil dairesine takip için intikal etmiş olması,

•  Kapsam dışına çıkarılmamış olması gerekmektedir.



A U D I T

International
A U D I T

International

4

6- İl Özel İdaresi Alacakları

İl özel idarelerinin, 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan özel idare payı ve idari para cezaları hariç, 6183 
sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/03/2018 ve öncesi olan, ödenmemiş tüm asli ve fer’i alacakları 
yeniden yapılandırmaya dâhil edilmiştir. 

7- Belediye Alacakları

Belediyelerin alacaklarında, idari para cezaları kapsam dışında tutulmuştur. Ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Ka-
nununun mükerrer 97/b maddesinden kaynaklı alacakları da Kanun kapsamına dâhil edilmemiştir. Dolayısıyla bele-
diyelerin bahse konu iki kapsamdaki alacakları, yeniden yapılandırmaya konu edilemeyecektir.

Yukarıda belirtilenler haricinde belediyelerin aşağıda sayılan alacakları Kanun kapsamında yeniden yapılandırmaya 
konu edilebilecektir.

•  VUK kapsamına giren ve 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde 
bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, 
gecikme zamları, 2018 yılına ilişkin olarak 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi (2018 
yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik ver-
gisi hariç) ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı 
Kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun 
yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları (idari para cezaları ile 26/5/1981 tarihli 
ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 97 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince belediyelere öden-
mesi gereken paylar hariç),

•  2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 
olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i ala-
cakları,

•  3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 
31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulu-
nan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve 
zamlar dâhil) alacakları,

•  Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11’inci maddesine göre vadesi 31/3/2018 veya öncesi 
olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan katı atık ücreti alacakları ile bunlara 
bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

•  20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hak-
kında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin, vadesi 31/3/2018 tarihinden 
(bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su ve atık su bedeli 
alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her 
türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları.

8- Diğer Alacaklar

Kamu veya kamusal nitelikli meslek kuruluşlarının aşağıda sayılan alacakları da bu Kanunla yapılandırma kapsamına 
alınmıştır;

•  Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce ol-
duğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına 
katkı payı ile buna bağlı fer’i alacakları,
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•  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre üyelerin oda ve borsalara olan 
borçları ile oda ve borsaların TOBB’a olan borçları,

•  3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre meslek mensup-
larının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan borçları,

•  5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre, esnaf ve sanatkârların üyesi oldukları odala-
ra olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârları Konfederasyonuna olan katılma payı borçları,

•  1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre, avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kre-
disi borçları.

B- YAPILANDIRMAYA DÂHİL OLMAYAN ALACAKLAR

6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen alacaklardan, aşağıda sayılanların, bu Kanun kapsamında yapılandırma-
dan yararlanamayacağı belirtilmiştir:

•  Adli ve idari para cezaları (Yukarıda yer alan idari para cezalarının Kanun kapsamında olduğu açıkça belirtildiğin-
den, bunların dışında kalan idari para cezaları yapılandırma kapsamına girmemektedir),

•  Mülga 7/3/1954 tarihli ve 6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı, 

•  30/5/2013 tarih ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi,

•  Mülga 22/6/1956 tarih ve 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı,

•  Mülga 10/9/1960 tarih ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon 
Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve 
akaryakıt fiyat farkı, 

•  4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik 
fonu, 

•  Mülga 10/8/1993 tarih ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnameye ve 26/9/2011 tarih ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları.

Yukarıda yer alan alacaklar 7143 sayılı Kanun’da yer alan yapılandırma hükümlerinden yararlanamayacaktır
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II- ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

A- KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

1- Maliye Bakanlığı, İl Özel İdareleri veya Belediyelerce Takip Edilen Alacaklar

Kanunun yayımlandığı 18/05/2018 tarihi itibariyle, yapılandırılacak alacağın ödenmemiş olması gerekmektedir. 7143 
sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan, Maliye Bakanlığı, İl Özel İdareleri veya Belediyelerce takip edilen kesinleşmiş 
amme alacakları aşağıdaki gibi gruplandırılabilir.

•  18/05/2018 tarihi itibariyle (bu tarih dâhil) vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş 
bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı tahsil edilecektir. Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i 
alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranı ile hesaplanan tutar esas alınacaktır. Alacak sadece fer’i alacaktan ibaretse, gecik-
me faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranı ile hesaplanan tutar esas alınacaktır. Kanunda belirtilen süre ve şekilde 
ödenmesi koşuluyla, gecikme faizi ve gecikme zammı ile ödenmiş olsa bile kesilen vergi cezaları ve bu cezalara 
ilişkin gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir. Diğer bir ifadeyle yapılandırmada, alacağın tamamı ve 
Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak faiz ödenecek, geri kalan faiz, zam ve cezalar ödenmeyecektir. İhtirazi kayıtla 
verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş vergiler hakkında da bu hüküm uygulanacaktır.

• 18/05/2018 tarihi itibariyle (bu tarih dâhil) vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş 
bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezala-
rının %50’si ile gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranı ile hesaplanan tutarın Kanunda belirtilen süre ve şekilde 
tamamen ödenmesi şartıyla geri kalan %50’sinin ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilmektedir. Alacağın 
sadece gecikme zammından ibaret olması halinde ise Yİ-ÜFE ile hesaplanan tutarın ödenmesi şartıyla gecikme 
zammının tahsilinden vazgeçilmektedir. Diğer bir ifadeyle yapılandırmada, vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen 
vergi cezalarının yarısı ve Yİ-ÜFE ile hesaplanan faiz ödenecektir.

•  18/05/2018 tarihi itibariyle (bu tarih dâhil) vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçme-
miş bulunan ve bu Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan (yukarıda I/A-4 bölü-
münde sayılan Kanunlar kapsamında kesilen) idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde 
fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre 
ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaya bağlı fer’ilerin tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

•  18/05/2018 tarihi itibariyle (bu tarih dâhil) vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçme-
miş bulunan ve yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile 
bu alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun 
yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın 
sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak he-
saplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla uygulanan faiz, cezai faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

•  5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 ve 2’nci maddelerinde bazı 
alacakların yapılandırılması ve taksitle ödenmesi imkânı getirilmişti. Anılan Kanun uyarınca ödenmesi gerektiği 
halde henüz ödenmemiş olan tutarların bu Kanunun 2’nci maddesi kapsamında ödenmiş olması koşuluyla, 5736 
sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde 2 oranındaki faiz alacaklarından vazgeçilmektedir.
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2- Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Takip Edilen Alacaklar

Bu kapsamdaki alacakların belirlenmesinde de, 7143 sayılı Kanunun yayımlandığı 18/05/2018 tarihi esas alınarak 
değerlendirme yapılacaktır.

Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kıs-
mının tamamı tahsil edilecektir. Asıl alacağa ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine 
Yİ-ÜFE oranı ile hesaplanan tutar esas alınacaktır. Alacak sadece fer’i alacaktan ibaretse, gecikme faizi ve zammı 
yerine Yİ-ÜFE oranı ile hesaplanan tutar esas alınacaktır. Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 
koşuluyla, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ile asla bağlı kesilen idari para cezalarının tahsilin-
den vazgeçilmektedir. İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş vergiler hakkında da bu hüküm 
uygulanacaktır.

Vadesi geldiği halde ödenmemiş veya ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergileri asıllarına bağlı ol-
maksızın gümrük yükümlülüğü nedeniyle kesilen idari para cezalarının ve Kabahatler Kanunu kapsamında iştirak 
nedeniyle kesilen idari para cezalarının %50’sinin Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, 
Kanun kapsamında bunların geri kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’unun bu Kanun kapsamında 
ödenmesi koşuluyla, geri kalan %70’in tahsilinden vazgeçilmektedir. Gümrük vergisi aslı varsa verginin tamamı tahsil 
edilecek, faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE katsayısı ile hesaplanacak tutar ödemeye esas 
alınacak, bunların Kanunda belirtilen şartlarla ödenmiş olmaları koşuluyla fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek-
tir.

3- Belediye ve İl Özel İdaresi Alacakları

7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan, Belediye ve İl Özel İdaresi alacakları aşağıdaki gibi gruplandırılabilir;

• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97’nci maddesine göre tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı 
atık ücreti alacaklarından, vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde 18/05/2018 tarihi 
itibarıyla ödenmemiş olanların tamamı ile 18/05/2018 tarihine kadar Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak faizin 7143 
sayılı kanun kapsamında ödenmesi koşuluyla, bu alacaklara bağlı cezaların ve fer’ilerin (sözleşmelerde düzenle-
nen her türlü zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilmektedir.

•  Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine göre vadesi 31/3/2018 tarihinden 
(bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih 18/05/2018 itibarıyla ödenmemiş bulunan 
katı atık ücreti alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’iler (söz-
leşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil) yerine Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak faizin 7143 sayılı Kanun 
kapsamında ödenmesi koşuluyla, bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’ilerin 
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçilmektedir.

•  2560 sayılı İSKİ GM Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizas-
yon idarelerinin, vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih 
itibarıyla ödenmemiş bulunan; su ve atık su bedeli alacak asıllarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer’iler (sözleşmelerde düzenlenen her türlü zamlar dâhil) yerine, Yİ-ÜFE oranında hesap-
lanacak faizin 7143 sayılı kanun kapsamında ödenmesi koşuluyla, bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden vazgeçil-
mektedir.

Ödemelerin belirlenen süre ve şekilde yapılması gereklidir. Diğer bir ifadeyle, taksitlendirilmiş ödemelerde taksit 
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sürelerine uyulması ve taksit tutarlarının 7143 sayılı Kanunda belirtilen artırım oranları esas alınarak hesaplanması 
gerekmektedir.

4- İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş vergilerde de, ödenmemiş verginin tamamı ve gecikme 
faizi ve zammı gibi fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE oranı ile hesaplanacak tutarın 7143 sayılı kanunda belirtilen süre ve 
şekilde ödenmesi koşuluyla, fer’i alacakların ve cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.

5- Motorlu Taşıtlar Vergisi

7143 sayılı kanun uygulamasında her taşıt müstakil olarak ele alınacaktır. Bir taşıta ilişkin Kanun kapsamında olan 
MTV ve gecikme faizi, zammı yerine Yİ-ÜFE ile hesaplanacak tutar 7143 sayılı Kanunda belirtilen ödeme süresi sonu-
na kadar ödenirse, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13/d hükmü uygulanmayacaktır. Buna göre taşıtlara 
ilişkin fenni muayene yapılırken, bu kapsamda ödemesi yapılacak MTV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır.

6- Dava Açılmama Şartı

Kesinleşmiş amme alacaklarının 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırılmasında, Kanunun 2’nci maddesinde yer 
alan ve yukarıda açıklanan imkânlardan yararlanmak isteyenlerin, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmele-
ri ve itiraz gibi kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

7- Yargı Kararı ile Kesinleşip Tebliğ Edilmemiş Alacaklar

31/03/2018 tarihi ve öncesine ilişkin olup, 18/05/2018 tarihi itibariyle yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe 
ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvuruda 
bulunulması, yani kesinleşmiş alacak olarak değerlendirilmesi koşuluyla bu alacaklar da 2. madde kapsamında yapı-
landırılacaktır. Bu hüküm kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmayacak ve alacakların vade tarihi olarak 
Kanunun yayımı tarihi kabul edilecektir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde 
ödenmemesi hâlinde de vade tarihinde değişiklik yapılmayacaktır.

8- YİKOB Alacakları

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu 
hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı 
ile buna bağlı fer’i alacakları da yapılandırmaya dâhil edilmiştir. Bu durumda alacak aslının tamamı ile bu alacaklara 
bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen öden-
mesi hâlinde bu alacaklara bağlı fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

B- KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDAKİ ALACAKLAR

1- İlk Derece Mahkemelerinde Dava Açılmış veya Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Alacaklar

Bu kapsamda yer alan alacaklarda; ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ve gümrük vergilerinin 
%50’si ile bu tutara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarın 7143 sayılı Kanunda belirtilen 
süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, vergilerin geriye kalan %50’si ile faiz, gecikme faizi ve cezaları gibi fer’i 
alacakların ve asla bağlı kesilen cezaların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Kanunun yayım tarihi itibariyle gümrük vergilerine ilişkin gümrük yükümlülüğü doğmuş ve idari itiraz süresi geçme-
miş veya idari itiraz mercilerine intikal etmiş tahakkuklar hakkında da bu hüküm uygulanacaktır.



A U D I T

International
A U D I T

International

9

Kanunun yayım tarihi itibariyle uzlaşma aşamasında olan (uzlaşma günü verilmemiş veya gelmemiş) veya uzlaşma 
sağlanamamış olmakla birlikte dava açma süresi henüz geçmemiş alacaklar da, dava açma süresi henüz geçmediğin-
den bu hükümden yararlanabilecektir.

2- Yargı Süreci Devam Eden Alacaklar

Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle itiraz/ istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş veya bu yola başvurulmuş, karar 
düzeltme süreleri geçmemiş veya bu yola başvurulmuş, ikmâlen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ve 
gümrük vergileri bu kapsamda değerlendirilecektir. 7143 sayılı kanun uygulamasında vergi aslı olarak dikkate alı-
nacak tutar olarak, Kanunun yayımı tarihi itibariyle tarhiyat/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas 
alınacaktır. Tahsili yapılacak alacak tutarının belirlenmesinde, Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilen en son 
(Kanunun yayımı tarihi dâhil, bu tarihten önce taraflardan birine tebliğ edilen) karar esas alınacaktır.

Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilen en son karar TERKİN ise, vergilerin %20’si ve bu tutara ilişkin Yİ-ÜFE 
katsayısı ile hesaplanacak tutarın 7143 sayılı Kanunda belirtilen şekil ve sürelerde ödenmesi koşuluyla vergi aslının 
geri kalan %80’i ile faiz, gecikme faizi, zammı gibi fer’i alacakların ve asla bağlı vergi cezaları ve idari para cezalarının 
tahsilinden vazgeçilmektedir.

Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilen en son karar TASDİK veya TADİLEN TASDİK ise, tasdik edilen vergilerin 
tamamı ve terkin edilen vergilerin %20’si ile bu tutarlara ilişkin Yİ-ÜFE katsayısıyla hesaplanacak tutarın 7143 sayılı 
Kanunda belirtilen şekil ve sürelerde ödenmesi koşuluyla; terkin edilen verginin %80’i ile faiz, gecikme faizi, zammı 
gibi fer’i alacakların ve asla bağlı vergi cezaları ve idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Verilen karar BOZMA ise, ilk derece mahkemesine döndüğü dikkate alınarak bu mahkeme hükmü; KISMEN ONAMA 
KISMEN BOZMA ise bozmaya ilişkin ilk derece mahkemesinde davası görülen konuya ilişkin hüküm ve onamaya iliş-
kin ise tasdik bölümü esas alınarak uygulama yapılacaktır. 

3- Sadece Vergi/İdari Para Cezalarına Dava Açılmışsa

7143 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle sadece vergi cezalarına / gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para 
cezalarına ilişkin dava açılmışsa, cezanın asla bağlı olup olmamasına göre işlem yapılacaktır.

Asla Bağlı Cezalarda Uygulama

Vergilerin/ gümrük vergilerinin 7143 sayılı Kanunun yayımından önce ödenmiş olması veya kesinleşmiş alacaklar 
kapsamında bu Kanunda öngörülen şekil ve sürelerde ödenmiş olması şartıyla, asla bağlı cezaların tahsilinden vaz-
geçilecektir. Fer’i alacaklar ise, bu Kanundan yararlanılması durumunda zaten Yİ-ÜFE ile hesaplanacak tutar esas 
alınarak tahsilatından vazgeçilen alacaklar arasında değerlendirilecektir. Öte yandan bu kapsamdaki alacaklar için 
doğrudan kesinleşmiş alacaklara ilişkin düzenlemelerden yararlanılması da aynı sonucu verecektir.

Asla Bağlı Olmayan Cezalarda Uygulama

Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları ile gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarında; ilk derece mahke-
mesinde olanların %25’i, temyiz/itiraz/karar düzeltme aşamalarında olup TERKİN kararı verilenlerde %10’u, TASDİK 
kararı verilenlerde %50’si, TADİLEN TASDİK edilenlerde tasdik edilen cezanın %50’si terkin edilen cezanın %10’u tah-
sil edilecek, bu alacakların geri kalanının tahsilinden vazgeçilecektir.

Verilen en son kararın BOZMA olması halinde cezanın %25’i, KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA olması halinde bo-
zulan kısmın %25’i, onanan kısmın ise %50’si 7143 sayılı Kanunda yer alan süre ve şekillerde tahsil edilirse, kalan 
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kısımların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Vergi aslı ile birlikte asla bağlı olmaksızın kesilen cezalarda da bu hükümler uygulanacaktır. 

İştirak nedeniyle kesilen vergi cezalarında da bu hükümler uygulanacaktır.

Eşyanın Gümrüklenmiş Değerine Bağlı Cezalarda Uygulama

Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş olan idari para cezaları;

İlk derece yargı aşamasında ise %15’i,

TERKİN kararı varsa %5’i,

TASDİK kararı varsa %30’u,

TADİLEN TASDİK kararı varsa tasdik edilen kısmın %30’u, terkin edilen kısmın %5’i,

En son karar BOZMA ise %15’i,

KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA kararı var ise, onanan kısmın tasdik veya tâdilen tasdik edilen karara ilişkin olması 
halinde tasdik edilen cezanın %30’u, terkin edilen cezanın %5’i, bozulan kısmın %15’i 7143 sayılı Kanunda belirtilen 
süre ve şekilde tamamen ödenmek koşuluyla, bu alacakların geri kalan kısmın tahsilinden vazgeçilmektedir.

Diğer İdari Para Cezalarında Uygulama

7143 sayılı Kanun kapsamında; idari para cezalarına karşı dava açma süresi içerisinde bulunulması veya dava sürecin-
de bulunulan aşama dikkate alınarak, cezanın belirli bir kısmının tahsilinden vazgeçilebilmektedir.

18/05/2018 tarihi itibarıyla, önceki bölümlerde belirtilen cezalar dışında kalan ve bu Kanunun 1 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi (yukarıda I/A-4 bölümü) kapsamına giren idari para cezalarında ise;

•  Dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış ve henüz karar verilmemişse cezanın %50’sinin, 

•  Dava açılmış ve ilk derece mahkemesinde TERKİN kararı verilmişse cezanın %20’sinin,

•  KISMEN TASDİK KISMEN TERKİN kararı verilmişse, tasdik edilen cezanın tamamının, terkin edilen cezanın %20
’sinin,

•  Tasdik verilen karara ilişkin üst yargı tarafından BOZMA kararı verilmişse cezanın %50’sinin,

• KISMEN ONAMA KISMEN BOZMA kararı olması hâlinde; onanan kısmın tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar 
olması hâlinde tasdik edilen cezanın tamamının, terkin edilen cezanın %20’sinin, bozulan kısmın %50’sinin,

7143 sayılı Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla, bu kapsamda geriye kalan cezaların tah-
silinden vazgeçilmektedir.

Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerde Uygulama

31/03/2018 öncesine ilişkin Kanunun yayımı tarihinden önce verilen pişmanlık talepli beyannamelerin ödeme yö-
nünden ihlal edilmesi nedeniyle ve kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve 7143 sayılı Kanunun yayımı 
tarihi itibariyle henüz dava açma süresi geçmemiş bulunan cezaların tahsilinden, vergi aslının ödenmiş veya bu Ka-
nuna göre yapılandırılarak ödenmiş olması şartıyla vazgeçilmektedir. Kesilen cezanın henüz tebliğ edilmemiş olması 
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durumunda ise, tarhiyat/ceza kesme aşamasında bulunduğundan, hemen hemen aynı düzenleme uygulanacak olsa 
da, konunun 4’üncü maddede yer alan “inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler” kapsamında değerlendi-
rilmesi gerekmektedir.

4- Dava Açılmama Şartı

Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin Kanunun 3’üncü maddesinde yer alan ve yukarıda 
açıklanan imkânlardan yararlanmak isteyenlerin, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yolla-
rına başvurmamaları şarttır. Aksi halde 7143 sayılı Kanun uyarınca yapılandırmadan yararlanılamayacaktır.

5- Yapılandırılan Alacakların Takip ve Tahsili

Maliye Bakanlığı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarından yıllık gelir ve kurumlar vergileri, gelir (stopaj) 
vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV’ye ilişkin;

• Gerek kesinleşmiş alacaklara ilişkin olarak 2’nci madde,

•  Gerek kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin olarak 3’üncü madde,

Kapsamında yapılandırma imkânlarından yararlanmak üzere başvuran mükellefler, taksit ödeme süresince bu vergi 
türleri ile ilgili beyanname vererek bu vergileri tahakkuk ettirmeleri, her bir vergi türü itibariyle ÇOK ZOR DURUM 
olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla ödeme aksatması (vadesinde ödememe veya eksik ödeme) yapmamaları 
gerekmektedir.

Bu şartların ihlal edilmesi halinde, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini 
ödeme haklarını kaybedeceklerdir.

Ödeme şartını yerine getirmeyen borçlulardan ilk tarhiyata / tahakkuka göre belirlenen alacaklar, başka bir işleme 
gerek olmaksızın 6183 sayılı Kanun çerçevesinde takip edilecektir.

Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş olan en son yargı kararının, tarhiyatın /tahakkukun tasdikine ilişkin 
olması halinde, bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takibe konu edilecektir.

Diğer bir deyişle, genel kural olarak ödeme şartı yerine gelmezse, yapılandırılan alacaklar doğrudan takip edilecektir. 
Ödeme şartı ihlal edilen alacak tutarı, yararlanılan hükümlerden hareketle farklılaşmış olsa bile, yargı kararı ile tasdik 
edilen tarhiyat/ tahakkuk tutarı esas alınarak takibat yapılacaktır.

C- İNCELEME VEYA TARHİYAT SAFHASINDAKİ İŞLEMLER

1- Genel Kural

İnceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemlere uygulanacak hükümler, 7143 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde yer 
almaktadır.

İncelemeye başlama tarihi VUK’un 140’ıncı maddesine göre (vergi incelemesine başlandığına ilişkin tutanak tarihi 
esas alınarak) belirlenecektir.

31/3/2018 tarihi öncesi dönemlere ilişkin, Kanunun yayımı tarihinden önce başlanmış vergi incelemelerine, takdir, 
tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilecek vergiler ve 
kesilecek cezalara ilişkin ise temelde kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin düzenlemelerin 
benzeri uygulanacaktır.
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Buna göre, devam eden inceleme, takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri neticesinde tarh edilen vergilerin %50’si, bu tu-
tara 7143 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar gecikme faizi yerine uygulanacak Yİ-ÜFE sonucu bulunacak tutar 
ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine dava açma süresi sonuna kadar hesaplanacak gecikme faizinin 
tamamının ödenmesi şartıyla vergi aslının %50’sinin, vergi aslına bağlı cezaların ve Kanunun yayımı tarihine kadar 
hesaplanan gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilmektedir.

Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda ödenmesi gereken tutar Kanunla cezanın %25’i olarak belirlenmiştir. Bu suretle 
kalan %75’lik kısmın tahsilinden vazgeçilmektedir. İştirak nedeniyle kesilen cezalarda da aynı oranlarda ödeme ve 
vazgeçme söz konusudur.

Bu suretle ödenecek tutarın, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak 7143 sayılı Kanunun 
bu hükmünden yararlanılmak istenildiğine ilişkin başvuru yapılarak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan 
başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte (toplamda 12 ay içinde) ödenmesi gerekmektedir.

7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süre içinde tebliğ edilen ihbarname-
ler için bu hükümden yararlanmak isteyen mükelleflerin anılan bentte belirtilen süre içerisinde, başvuru süresi otuz 
günden az kalmış ise otuz gün içinde başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitini 
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede, izleyen taksitleri ikişer aylık dönemler halinde 6 
eşit taksitte ödemeleri şartıyla maddeden yararlanılır.

Pişmanlıkla Verilen Beyannamelerde Uygulama

31/3/2018 öncesine ilişkin Kanunun yayımı tarihinden önce verilen pişmanlık talepli beyannamelerin ödeme 
yönünden ihlal edilmesi nedeniyle ve kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve Kanunun yayımı tarihi 
itibariyle tebliğ edilmemiş olan cezaların tahsilinden, vergi aslının ödenmiş veya bu Kanuna göre yapılandırılarak 
ödenmiş olması şartıyla vazgeçilmektedir. Vergi aslına bağlı olmayan bir ceza söz konusu ise, cezanın %25’inin yuka-
rıdaki şekil ve sürelerde ödenmesi gerekmektedir.

Kanunun Yayımından Önce Tamamlanan Ancak Vergi Dairesine Sonradan İntikal Eden İşlemler

31/3/2018 tarihi öncesi dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımı tarihinden önce tamamlanan ancak bu tarihte veya 
daha sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli 
tarhiyat işlemleri yapılacak, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan tutarın 7143 sayılı Kanunda belirtilen süre ve 
şekilde ödenmesi koşuluyla bu hükümden yararlanılabilecektir.

Dava Açılmama Şartı

7143 sayılı Kanunun bu kapsamdaki hükümlerinden yararlanabilmenin ön şartı, bu madde kapsamında ödeme baş-
vurusunda bulunulan alacağa ilişkin dava açılmamasıdır. Bu konuda İdareye verilecek başvuru dilekçesiyle dava açma 
hakkından feragat edildiği de beyan edilecektir.

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Aşamasındaki Alacaklar

7143 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibariyle tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gel-
memiş veya uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilmemiş alacaklar için de 
bu madde hükümleri uygulanacaktır.

Kanunun, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile inceleme veya tarhiyat safhasındaki alacakla-
ra ilişkin hükümlerinden yararlananların, ayrıca VUK kapsamında uzlaşma ve vergi cezalarında indirim, 4458 sayılı 
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Gümrük Kanunu kapsamında uzlaşma ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan peşin ödeme indirimine ilişkin 
hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

2- Pişmanlık ve Kendiliğinden Verilen Beyannamelerde Uygulama

Pişmanlıkla Beyan Üzerine Uygulama

VUK’un 371. maddesi kapsamında pişmanlıkla verilen beyanname üzerine hesaplanan verginin tamamı ve pişmanlık 
zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 
koşuluyla, pişmanlık zammının ve varsa vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Kendiliğinden Verilen Beyanname Üzerine Uygulama

VUK’un 30/4. maddesi kapsamında kendiliğinden verilen beyannameler üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergi ve 
gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı kullanılarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tama-
men ödenmesi koşuluyla, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

3- Emlak Vergisi Bildiriminde Bulunulmamış veya Eksik Bulunulmuş Olması
Emlak vergisi ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payına ilişkin yapılandırma ise, 
belediyelerin alacakları, YİKOB alacakları ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payına ilişkin 
açıklamalarda detaylı yer almaktadır.

4- 4458 Sayılı Gümrük Kanununa Göre Beyan Edilmeyen Aykırılıklar

4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan 
edilmeyen aykırılıkların, ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile faiz yerine 
bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE oranı ile hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 
tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

5- Devam Eden Gümrük İşlemleri ve Ek Tahakkuk İşlemleri

31/03/2018 öncesine ilişkin olarak, Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan 4458 
sayılı Kanun kapsamında yapılan gümrük incelemeleri ile ek tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. 

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra;

•  tahakkuk eden vergilerin %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra kararın tebliği üzerine belirlenen dava 
açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının, 

• vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’inin,

• eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarda cezanın %15’inin ve varsa gümrük vergileri 
aslının %50’si ile bu tutara gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten sonra kararın tebliği üzerine belirlenen dava açma 
süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamının; 

kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksitin tebliği izleyen aydan 
başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla;

• vergi aslının %50’sinin, 
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• vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %75’inin, 

•  eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş cezalarının %85’inin, 

•  gümrük vergilerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına bağlı cezaların 
tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

Kanunun 9/1-a maddesi uyarınca yapılandırma için Temmuz 2018 sonuna kadar ilgili İdareye başvuruda bulunulması 
gerektiğinden, tebliğden 31/07/2018’e kadar 30 günden az süre kalması durumunda, başvuru süresi tebliğden itiba-
ren 30 gün olarak hesaplanacaktır.

Bu hüküm, Kanunun yayımı tarihinden önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra gümrük ida-
resine intikal eden müfettiş raporları üzerine yapılan ek tahakkuk ve tebliğ işlemleri için de uygulanacaktır. Yani bu 
hüküm kapsamında yapılandırma yapılabilecektir.

6- Diğer Ücretlerin Durumu

Gelir Vergisi Kanununun 64’üncü maddesinde yer alan diğer ücret mükelleflerinin, bu Kanunun yayımı tarihini takip 
eden ikinci ayın sonuna kadar 2018 takvim yılı gelir vergilerini vergi dairesine başvurarak tarh ettirmeleri ve karne-
lerine işlettirmeleri koşuluyla, bunlardan önceki dönemlere ilişkin herhangi bir vergi ve ceza aranmayacaktır. Daha 
önce mükellefiyet kaydı olmayanların işe başlama tarihi ise bu Kanuna göre yaptıkları müracaat tarihi olacaktır.

D- KESİNLEŞMİŞ SGK ALACAKLARI

1- Mart 2018 ve Öncesine İlişkin Ödenmeyen Borçlar

Mart 2018 ve öncesi aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan 
borçlar için de, borç aslı ile birlikte gecikme cezası ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE katsayısı ile hesaplana-
cak tutar ödenmek suretiyle, fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Bu kapsamda;

•  5510 sayılı Kanunun 4/1-a,b,c maddesi kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, 
emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

•  Bu Kanun kapsamında yapılan başvuru tarihi itibariyle ödenme imkânı devam eden isteğe bağlı sigorta primi ve 
topluluk sigortası primi,

•  SGK tarafından ilgili kanunları uyarınca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

Asılları ile ödeme sürelerinden bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE ile hesaplanan tutarın bu Kanunda yer alan 
süre ve şekilde ödenmesi koşuluyla, gecikme zammı ve cezası gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

5510 sayılı Kanunun 60/1-g maddesi hükmü kapsamında genel sağlık sigortalılığından kaynaklanan genel sağlık si-
gortası primi için ayrı bir düzenleme yapılmış ve ayrıca sağlık sigortasından yararlanmaya devam etmelerine imkân 
tanınmıştır.

Buna göre 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 
60/1-g maddesi kapsamında tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan prim borçlarının 31/12/2018 tarihine kadar 
ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir. 
Kanunun yayımı tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 60/1-g maddesi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kay-
naklanan prim borcu bulunanlar anılan Kanunun 67’nci maddesinde belirtilen şartları taşımaları halinde, bu Kanu-
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nun yayımı tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın, Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
31/12/2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacaklardır. Kanunun yayımı tarihine 
kadar ödenmiş olan 5510 sayılı Kanunun 60/1-g maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleri ile gecikme 
cezası ve gecikme zammı tutarları ise iade ve mahsup edilmeyecektir.

Aynı şekilde 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamındaki sigortalılar ile ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında 
sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış 
günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları 
bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülükle-
rini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel 
sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaklardır.

5510 sayılı Kanunun 60/1-g maddesi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç baş-
vurmayanlardan 30/11/2018 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi 
sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren gelir testine göre tahakkuk ettirilir.

2- Özel Nitelikteki İnşaatlar- İhale Konusu İşler

31/03/2018 tarihi ve öncesinde bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin, bu Kanunun 
yayımı tarihinden önce ilgili Kurum tarafından re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde, bu Kanunun 
yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan;

•  Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler 
sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile gecikme cezası ve zammı 
hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden itibaren bu Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE ile 
hesaplanan tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, fer’i alacakların (gecikme cezası ve 
zammı gibi) tahsilinden vazgeçilmektedir.

• Bu Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunduğu halde, Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna 
kadar başvurulduğu halde, Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek henüz işverene tebliğ edilememiş olan ön değer-
lendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için 
de, prim asılları ve yukarıda bahsedilen şekilde Yİ-ÜFE ile hesaplanan tutarın ödenmesi koşuluyla bu Kanundan 
yararlanmak mümkündür. Ancak Kanunun yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar tebliğ edilenlerde ödeme 
süre ve şekilleri diğerleri ile aynı olmakla birlikte, daha sonra tebliğ edilenlerde ödeme süresi (ilk taksit ödeme 
tarihi) işverene tebliği izleyen ikinci aydan başlamaktadır.

3- İdari Cezalar

7143 sayılı Kanun, 31/3/2018 ve öncesine ilişkin idari para cezalarına (örneğin trafik para cezalarına) da yapılandır-
ma getirmektedir. Bu husus da Kanun’da Kanunun yayımı tarihi itibariyle tebliğ edilenler ve edilmeyenler olarak iki 
başlık altında düzenlenmiştir. Buna göre;

• 31/3/2018 tarihi ve öncesinde yapılan tespitlere ilişkin olup, bu Kanunun yayımı tarihinden önce tebliğ edilen 
ve bu tarih itibarıyla (bu tarih dâhil) kesinleşmemiş bulunan ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan 
idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımı tarihine ka-
dar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre 
ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme 
cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

• 31/3/2018 tarihi ve öncesinde yapılmış tespitlere ilişkin idari para cezalarından bu Kanunun yayımı tarihinden 
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sonra tebliğ edilenler için ilgililerce tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak 
idari para cezasının %50’sinin, ilk taksiti tebligatı izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde altı 
eşit taksitte ödenmesi şartıyla idari para cezasının kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir. Ancak Kanunun 
yayımını izleyen ikinci aya 30 günden daha az süre kala tebliğ edilmiş cezalar için, 30 gün içinde başvuruda bu-
lunulması ve Kanunun 9/1-b maddesine uygun (İlk taksidi Kanunun yayımını izleyen dördüncü aydan başlamak 
üzere ikişer aylık peryotlar halinde) ödeme yapılması koşuluyla Kanundan yararlandırılmaktadır.

4-Ağustos 2018 Sonuna Kadar Tahakkuk Edenler

7143 sayılı Kanunun 8/4 maddesi uyarınca, bu başlık (D-Kesinleşmiş SGK Alacakları) altında yer alan ve Kanunun 1/1-
e hükmünde sıralanan alacaklardan, Kanunun 9/1-b maddesinde yer alan ilk taksit süresi sonuna yani Ağustos 2018 
sonuna kadar tahakkuk edenler de yapılandırmaya konu edilebilecektir.

5-Dava Açılmama Şartı

7143 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükümlerinden yararlanmanın ön şartı, ödeme başvurusunda bulunulan 
alacağa ilişkin dava açılmaması, dava açılmışsa vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmamasıdır.

6- Ödemelerin Takibi

Taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin ÇOK ZOR DURUM olmaksızın bir takvim yılında ikiden 
fazlasının vadesinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, yapılandırılan borçlara ilişkin kalan taksitlerin 
ödenme hakları kaybedilmektedir.

E- BAŞVURU, ÖDEME SÜRELERİ VE DİĞER ORTAK HÜKÜMLER

1- Başvuru

Kanun kapsamında yer alan tüm alacaklar için ortak ödeme hükümleri düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu bölümde yer 
alan ödeme koşulları, mevcut alacakların yanı sıra, matrah ve vergi artırımı gibi diğer hükümlerden kaynaklı alacaklar 
için de geçerlidir. 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın (Temmuz 2018) sonuna kadar ilgili idareye yazılı olarak baş-
vurulması gereklidir. Ancak önceki hükümlerde ayrı bir başvuru süresi vb. belirlenmişse, öncelikle o süre dikkate 
alınacaktır.

2- Ödeme Süresi

Ödeme süresi, ikişer aylık dönemle halinde azami 18 eşit taksit olarak belirlenmiştir. Yani, ilk taksitin başladığı aydan 
itibaren, eşit taksitler halinde, ödemenin azami 36 ay içinde tamamlanması öngörülmektedir.

Ödemenin başlangıç tarihi (ilk taksiti), Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve 
YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek borçlar için bu Kanunun yayımını izleyen dördüncü ay (Eylül 2018), SGK 
tarafından tahsil edilecek alacaklar için üçüncü ay (Ağustos 2018) olarak belirlenmiştir.

Taksit ödeme süresi sonu, ilgili ayın son günü, son günün tatil gününe rastlaması halinde takip eden ilk işgünü olarak 
dikkate alınacaktır.

Ancak önceki hükümlerde ayrı bir ödeme süresi belirlenmişse, öncelikle o süre dikkate alınacaktır.
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3- Peşin Ödeme İndirimi

Yukarıda ilgili bölümlerde hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde;

•  Fer’i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE veya Yİ-ÜFE ve gecikme faizi tutarı üzerinden %90 indirim yapılacaktır.

•  Yapılandırılan idari para cezalarının yapılandırılan tutarı üzerinden ayrıca %25 indirim yapılacaktır.

•  Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde, fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE esas alınarak he-
saplanan tutardan ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

4- İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Tamamen Ödeme

Yukarıda ilgili bölümlerde hesaplanan tutarın ilk iki taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde;

•  Taksitlendirmeye ilişkin bir katsayı uygulanmayacaktır.

•  Fer’i alacaklar yerine hesaplanan Yİ-ÜFE veya Yİ-ÜFE ve gecikme faizi tutarı üzerinden %50 indirim yapılacaktır.

• Yapılandırılan idari para cezalarının yapılandırılan tutarı üzerinden ayrıca %12,5 indirim yapılacaktır.

•  Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde, fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE esas alınarak he-
saplanan tutardan ayrıca %25 indirim yapılacaktır.

5- Taksitle Ödeme Halinde Yapılacak Artırım

Taksitle ödeme yapmak isteyen borçlular, başvuru sırasında azami 18 eşit taksit olmak üzere 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit-
te ödeme seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir.  (Bazı kurumlar için azami 36 taksit imkânı getirilmiştir) Tercih 
edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz. Yukarıda belirtilen borç türleri itibariyle hesaplanan 
tutar, tercih edilecek taksit sayısına göre aşağıdaki şekilde artırılarak hesaplanacak ve ilgili taksit sayısına bölünmek 
suretiyle taksit tutarı bulunacaktır.

Buna göre ilgili bölümlerde borç türleri itibariyle hesaplanan tutar;

6 eşit taksit için 1,045,

9 eşit taksit için 1,083,

12 eşit taksit için 1,105 ve

18 eşit taksit için 1,15,

Oranıyla çarpılarak ödenecek toplam tutar bulunacak ve bu tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle bir taksit tutarı 
belirlenecektir. Taksit aralıkları her zaman ikişer aydır.

Tercihine göre İdare tarafından borçluya taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir.

Taksit sayısı standart olarak belirlendiğinden, bu taksit sürelerinin arasında bir taksit süresi belirlenmesi idari uygu-
lama açısından mümkün değildir. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde, ödenecek tutar 
ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. Örneğin borçlu 18 eşit taksitte ödeyeceği borcunu 15 taksitte tamamlayabilir, fa-
kat borcuna uygulanan artırım katsayısı 18 taksit için öngörülen katsayı olarak kalacaktır. Fakat 18 taksit için başvuru 
yapıp, 12 taksitte ödeme yapmak isterse bu durumda uygulanan katsayı, 1,15’ten 1,105’e düşecek ve borç tutarı bu 
katsayıya göre düzeltilecektir.
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6- Özel Taksit Süreleri Belirlenen Kurumlar

Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlar, bu Kanun kapsamındaki borçlarını yeniden yapılandırmaları halinde, azami 
36 taksit imkânından da yararlanabileceklerdir. Söz konusu kurumlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil büt-
çeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor 
federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri.

Söz konusu kurum ve kuruluşların yapılandırmalarında 18 eşit taksite kadar yukarıda belirtilen artırım oranları uygu-
lanacak, 24 eşit taksitte 1,194, 30 eşit taksitte 1,238 ve 36 eşit taksitte 1,318 oranında artırım yapılacaktır.

Öte yandan belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken 
tutarlara yönelik özel bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre belediyeler ve bağlı kuruluşlarca ödenmesi gereken 
tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 
5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7’nci 
maddesinin dördüncü fıkrasındaki %40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami yüz kırk dört eşit 
taksitte tahsil edilecektir. Şu kadar ki, bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hâl ve takdirde bu idareler adına genel 
bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının %50’sini aşamaz.

Bu düzenlemeyi, belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla 
doğrudan tahsilat olarak anlamak gerekir. Yani belediye ve bağlı kuruluşun ödemesi gereken tutar, belediyenin ter-
cihte bulunmaması durumunda 144 eşit taksite ilişkin katsayı ile çarpılacak ve 144’e bölünmek suretiyle doğrudan 
tahsil edilecek taksit tutarı bulunacak ve bu tutar genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden aldığı paydan 
doğrudan kesilecektir. Ancak bu suretle tahsil edilecek tutar, belediyeye genel bütçe vergi tahsilat toplamı üzerinden 
ayrılan payın %50’sini aşamayacaktır. 

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarların 
taksitle ödenmesi halinde;

• Altı eşit taksit için (1,032),

•  Dokuz eşit taksit için (1,053),

•  On iki eşit taksit için (1,064),

•  On sekiz eşit taksit için (1,086),

•  Yirmi dört eşit taksit için (1,109),

•  Otuz altı eşit taksit için (1,19),

•  Kırk sekiz eşit taksit için (1,247),

•  Altmış eşit taksit için (1,304),

•  Yetmiş iki eşit taksit için (1,361),

•  Yüz kırk dört eşit taksit için (1,703),

Katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler hâlinde tahsil edilecek 
taksit tutarı hesaplanacaktır.

5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Bakanlar Kurulunca durdurulması hâlinde, aylık taksitlerin ödeme sü-
releri de kesinti yapılmayan aylar için durdurulacaktır ve bu durum taksit ödemeleri yönünden ihlal sayılmayacaktır. 
Bu taksitler, taksit ödeme süresinin sonundan itibaren ayrıca bir katsayı ve geç ödeme zammı uygulanmaksızın, aylık 
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dönemler itibarıyla paylardan kesinti suretiyle tahsil edilecektir. Taksit tutarlarının, borçluların genel bütçe payların-
dan alınabilecek tutardan daha yüksek olması hâlinde ise eksik tutarlar borçlularca taksit ödeme süresini takip eden 
ay sonuna kadar geç ödeme zammı uygulanmadan, mevcut katsayı ile hesaplanmış tutarı ile ödenecektir.

7- Taksitlerin Kredi Kartıyla Ödenmesi İmkânı

6183 sayılı Kanunun 41’inci maddesi kapsamında, taksit ödemelerinin kredi kartıyla yapılması da mümkündür. Bu 
durumda kredi kartının kullanıldığı gün itibariyle ödeme yapılmış sayılacak ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösteren 
bir makbuz verilecektir. Taksitli ödemelerde de, taksitli alışveriş benzeri borç tutarı taksitler halinde kredi kartına 
yansıtılacak ve vadelerinde borç kaydedilecektir.

8- Taksitlerin Mahsuben İadeyle Ödenmesi

Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsil edilecek amme alacakları için, vergi iadesi alacağı bulunan mükel-
lefin bu alacağından mahsup edilmek suretiyle borcunu/ taksitini ödeme imkânı bulunmaktadır. Bunun için iadeye 
ilişkin mevzuatın öngördüğü tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak ibrazı, dolayısıyla mahsuben iadeye hak kazanıl-
ması gerekmektedir.

Mükellefin mahsuben iade hakkını kazandığı (mahsup talebine esas alınan tarih) itibariyle mahsuben ödeme sure-
tiyle tahsilat yapılacaktır. Mahsup talebine konu tutardan daha az tutarda mahsuben iade/ ödeme yapılması duru-
munda, borçluya tahsil edilemeyen tutar için bildirim gönderilecek ve eksik kalan tutarın 1 ay içinde ödenmesi talep 
edilecektir. Eksik tutarın, ödenmesi gereken tarihten ödendiği tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesinde 
belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi durumunda, bu Kanun 
hükümleri ihlal edilmemiş sayılacaktır.

9- Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi

Kanuna göre ödenmesi gereken ilk iki taksit süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden bir takvim yılında iki 
veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit 
tutarlarının en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için hesaplanacak gecikme zammı 
oranında geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi veya süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin yukarıda 
belirtildiği şekilde sonradan ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin ödenmemesi durumunda, mat-
rah artırımına ilişkin hükümler hariç bu Kanun hükümlerinden yararlanılamayacaktır. Burada ihlal edilen taksitler, Ka-
nunun her bir maddesi ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanacaktır. Diğer bir 
ifade ile sigorta prim borcunda taksit ihlali yapan ve Kanunun imkânlarından yararlanma hakkını kaybeden borçlu, 
kurumlar vergisi için yapılandırma yapmışsa, yukarıdaki hükümlere uyduğu sürece yararlanmaya devam edecektir. 
Aynı şekilde KDV ve gelir vergisi açısından yapılandırmadan yararlanan mükellef, KDV açısından taksit ihlali yapsa da, 
gelir vergisi açısından ihlal yapmadığı sürece bu açıdan Kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edecektir.

Öte yandan Kanun kapsamına giren alacakların zor durum haricinde tamamen ödenmemesi, diğer deyişle kısmen 
ödenmesi halinde, ödenen kısım itibariyle Kanundan yararlanma devam edecek ve fakat ödenmeyen kısımlar için 
Kanundan yararlanma imkânı ortadan kalkacaktır. Bu da kısmi ödeme halinde, asıl borç ve ferilerde orantılama sure-
tiyle yararlanılan ve yararlanılamayan kısmın tespit edilmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Öte yandan yapılandırılan vergi ve SGK alacakları açısından, taksit tutarının %10’unu aşmamak koşuluyla 10 TL’ye 
kadar eksik ödemeler, Kanun hükümlerini ihlal olarak değerlendirilmeyecektir.
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Ayrıca il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar, taksitlerin 
süresinde ödenmediğinden hareketle bu Kanun hükümlerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

10- Daha Önce Yapılandırılan ve Diğer Alacaklar

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunların (Daha önceki yapılandırmaya ilişkin kanunlar) hükümlerine göre bu Kanunun 
yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar 
için bu Kanun hükümlerinden yararlanma imkânı bulunmamaktadır. Ancak Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca söz 
konusu Kanunlar uyarınca yapılandırılan alacakların, bu Kanunda belirlenen ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi 
halinde kalan taksit tutarı içerisinde yer alan Yİ-ÜFE tutarının %90’ı, ilk iki taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi 
durumunda ise %50’si oranında indirim yapılacak, ayrıca kalan taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden 
vazgeçilecektir. Ancak ilgili Kanunlar kapsamında daha önce ödenen tutarlarla ilgili herhangi bir düzeltme vs işlemi 
yapılmayacaktır. Bu hüküm, 7143 sayılı Yasa’nın yapılandırma hükümlerinin önceki yapılandırma yasalarından daha 
avantajlı olan hükümlerinin söz konusu kanunlar uyarınca yapılandırılan alacaklara da kısmen de olsa uygulanması 
amacını gütmektedir.

Ancak bahse konu kanunlara göre yapılandırılan alacağa ilişkin, yapılandırmayı bozmayacak şekilde bazı ödemele-
rini yapmayanların (örneğin bir takvim yılı içerisinde azami iki taksiti ödemeyenlerin) söz konusu ödemelerini, yine 
önceki Kanunlara uygun olarak, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Yasa’nın 51’inci maddesine göre belirlenen 
gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte, son taksiti izleyen aydan ve ödeme süresi önce 
gelen taksitten başlamak üzere ikişer aylık dönemler (ödemesi aylık olanlarda aylık dönemler) halinde ödemeleri 
gerekmektedir. Bu şekilde süresi uzatılan taksitlerin birinin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde 
ilgili Kanunların hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.

Öte yandan anılan Kanunlar kapsamında yapılandırılan alacaklar için takvim yılı içerisinde iki taksitten fazla 
ödememezlik yapmama kriteri, 2018 yılı için 7143 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren yeniden başlatılmıştır. 

Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu (geçici mad. 5) ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu (geçici mad. 3) kap-
samında uzlaşılan alacaklar ile 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun geçici 2 nci maddesinin 
birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar için de bu Kanun hükümleri uygulanmayacak, ilgili Kanun hüküm-
lerine göre tahsiline devam edilecektir.

Tecil edilen alacaklar için henüz ödeme yapılmayan taksitler için de bu Kanundan yararlanmak ve ödenmeyen ala-
cakları yapılandırmak mümkündür. Tecil şartlarına uygun olarak ödenen tutarlar ise tecil kapsamında ödenmiş kabul 
edilecektir. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili ka-
nunda öngörülen faiz uygulanacaktır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar 
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanacaktır.

11- Kanunun Yayımından Sonra Faiz Hesaplanmaması

Kanun kapsamında yapılandırılan ve taksit süresinde ödenen alacaklara kural olarak (aksine hüküm bulunmadıkça), 
Kanunun yayımı tarihinden sonra faiz vb. adlar altında herhangi bir fer’i hesaplanmayacaktır. Artırım tutarları bir 
nevi faiz yerine geçecektir.

12- Yapılmış Olan Hacizlerin Çözülmesi ve Teminat İadesi

Bu Kanun kapsamında ödenecek alacaklarla ilgili, uygulanmış haciz, alınmış teminat vs. varsa, ödemeler nispetinde 
haciz kaldırılacak ve teminat iade edilecektir. Borçlunun talebi halinde haczedilen malların satışı mümkündür ve bu 
durum bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.
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13- Davalardan Vazgeçme

Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların, yapılandırılacak alacaklara ilişkin dava 
açmamaları veya açılmış davalardan vazgeçmeleri şarttır. Söz konusu iradelerini başvuru süresinde, yazılı olarak ilgili 
idareye bildirmeleri gerekmektedir. Açılmış davalardan bildirim tarihi itibariyle vazgeçilmiş sayılacak ve başvuruda 
alınan söz konusu bildirim İdarece ilgili yargı merciine gönderilecektir.

Vazgeçilen davalarla ilgili daha sonra gelecek karar tebliğleri vs. üzerine işlem yapılmayacaktır.

Vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama giderleri, avukatlık ücreti ve fer’ileri borçlulardan ta-
lep edilmeyecek ve bu tutarlar için borçlu nezdinde icra takibi yapılamayacaktır. Diğer taraftan vazgeçme tarihinden 
önce ödenen yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri de geri alınmayacaktır.

14- Zor Durum Halinde Ödememe

Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 8 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca zor durum nedeniyle 
ödemelerin aksaması, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi Kanun hükümlerinden yararlanmaya 
engel teşkil etmemektedir. Ancak il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarının 
zor durumu ileri sürerek taksitleri süresinde ödememeleri mümkün değildir.

15- Pişmanlıkla Beyan Şartlarının İhlali Halinde Ceza Zamanaşımı

VUK’un 371’inci maddesine göre pişmanlıkla beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler ile 
pişmanlık zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak tutar esas alınarak taksit-
lendirme suretiyle ödeme yapmak mümkündür. Ancak taksit ödemelerinin Kanun hükümlerinden yararlanmayı en-
gelleyecek şekilde aksatılması durumunda pişmanlık hükümlerinden yararlanma imkânı da ortadan kalkacağından, 
daha önce kesilmemiş vergi cezalarının kesilmesi gerekecektir. İşte bu cezalar için, taksit ödeme süreleri boyunca 
ceza zamanaşımı işlemeyecektir.

16- Yapılandırılan Alacaklar İçin Daha Önce Ödenen Tutarlar

Yapılandırılan alacaklara ilişkin daha önce ödenen tutarlar hiçbir şekilde ret ve iadeye konu edilmeyecektir. Dolayısıy-
la yapılandırmadan yararlanacak alacak, söz konusu ödemeler yararlanmadan önceki hukuki durumuna göre dikkate 
alınarak belirlenecektir. Ancak dava konusu edilen tarhiyatlara (henüz kesinleşmemiş alacaklara) karşılık, Kanundan 
önce yapılan ödemeler, alacağın tamamı üzerinden yapılandırma yapmak suretiyle verilen terkin kararları üzerine 
ret ve iade edilebilecektir.

17- Mücbir Sebep Hali Devam Eden Yerler

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hâli ilan edilmiş ve devam 
eden yerlerdeki vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir 
sebep hâli nedeniyle belge verme süresi ve prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer 
prim ödeme yükümlülerinin, bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde başvurmaları, beyan ve bildirim yükümlülükleri-
ni yerine getirmeleri şartıyla Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hâli süresi içerisinde 
ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere 6 ay içinde ödene-
cektir. Mücbir sebep hali devam eden yerlerdeki mükelleflerin de bu suretle Kanun hükümlerinden yararlanmaları 
mümkündür.

Kanunun 9/17’nci maddesinde ayrıca Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bu yetki uyarınca Bakanlar Kurulu başvuru 
ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir. Ayrıca yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi 



A U D I T

International
A U D I T

International

22

mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette 
bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep 
hâli kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hâllerinin de-
vam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre 
mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep hâlinin vukuu tarihinden itibaren 
ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep hâlinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere 
topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya da yetkilidir.

Ayrıca mücbir sebep hali bulunan mükellefler açısından ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şartı da aranmayacaktır.

18- Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar

Kanunun 10/2,3,4 maddesinde bazı küçük tutarlı alacaklardan vazgeçmeye ilişkin hükümler içermektedir.

Söz konusu alacaklardan Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan, vadesi 31/12/2013 tarihi 
ve öncesi olan, Kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alaca-
ğın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle 100 TL’yi aşmayan asli alacaklar ile bu asıllara bağlı fer’i 
alacakların ve aslı ödenmiş fer’i alacaklardan da tutarı 200 TL’yi aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Benzer şekilde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan, vadesi 31/12/2013 tarihi 
ve öncesi olan, Kanunun yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında gümrük idarele-
rince takibi gereken her bir alacağın; türü, yükümlülüğü, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 TL’yi 
aşmayan asli alacakların, idari para cezalarında 150 TL’yi aşmayanların ve tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı 
fer’i alacakların, aslı ödenmiş fer’i alacaklarda toplamı 200 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir.

5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 
31/12/2015 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu hâlde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal gü-
venlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 100 TL’yi aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu 
alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 200 
TL’yi aşmayanların tahsilinden vazgeçilmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-b hükmü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mev-
zuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gereken sigortalıların bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla öden-
memiş bulunan sosyal güvenlik destek primi borçları ve bu borca bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer’i 
alacaklar terkin edilmiştir.

F- YAPILANDIRMAYA KONU DİĞER ALACAKLAR

1- Diğer Sosyal Güvenlik Alacakları 

İşverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık 
sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları 
(5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Si-
gortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi 
ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğin-
ce)  her türlü borçları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine kadar 
geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde  
ödenmesi  halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir. 
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506, 1479, 2925, 2926 ve 5434 
sayılı Kanunların mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve 
aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu Kanunun yayımı tarihine 
kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve 
şekilde ödenmesi halinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilecektir.

2- Oda ve Borsa Aidat ve Payları

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre;

31/03/2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde 18/05/2018 tarihine kadar ödenmemiş;

•  Üyelerin oda ve borsalara olan aidat,

•  Navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti, 

•  Oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları,

•  5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26/3 ve 27/7 maddeleri uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine öden-
mesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borçları,

Dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı ve Temmuz 2018 sonu-
na kadar başvurmak ve birinci taksiti Temmuz 2018 sonuna kadar ödenmesi koşuluyla, aylık dönemler halinde ve 
azami altı eşit taksitte ödenmek üzere yapılandırılabilir. Yapılandırılan alacağın hesabında herhangi bir faiz vb hesap-
lanmamakta olup, yapılandırma asıl borç üzerinden yapılmakta, yapılandırılan alacaklara ilişkin olarak hesaplanmış 
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar 
dâhil icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulun-
ması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile 
vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.

Yapılandırma kapsamındaki borcun öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, öden-
memiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümle-
rine göre tahsil edilecektir. Kısmen ödemede ödenen tutar itibariyle yararlanma sağlanacaktır.

18/05/2018 tarihi itibarıyla üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 
kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda üyeliği devam edenler açısından, vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten 
önceki borçları bu madde kapsamında yapılandırılacak, vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten sonraki borçlarının 
asıl ve fer’ileri dahil tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

3- Esnaf ve Sanatkârların Oda Borçları

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre; 31/03/2018 tarihi (bu tarih dâhil) 
itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde 18/05/2018’e kadar ödenmemiş olan, Esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları oda-
lara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı, esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme 
fonu borç asıllarının ödenmemiş kısmı;



A U D I T

International
A U D I T

International

24

•  En fazla yediye bölünmesi, 

•  Temmuz 2018 sonuna kadar başvurulması,

•  İlk taksiti Temmuz 2018 sonuna kadar ödenmesi,

•  Geri kalanı da aylık taksitler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi,

• Borçluların dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları,

Koşullarıyla yapılandırılabilecektir. Yapılandırmadan yararlanılan alacaklara uygulanmış olan faiz, gecikme faizi, ge-
cikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Yapılandırma sonrasında söz konusu alacakların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâ-
linde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat 
hükümlerine göre tahsil edilecektir.

Tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep 
edilmeyecektir.

18/05/2018 itibarıyla üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların da Konfederasyo-
na kısmen veya tamamen ödenmiş olan aidat ve katılma payı asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme 
faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda üyeliği devam edenler açısından, vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten 
önceki borçları bu madde kapsamında yapılandırılacak, vergi mükellefiyeti sona erdiği tarihten sonraki borçlarının 
asıl ve fer’ileri dahil tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

4-Meslek Mensuplarının Aidat Borçları

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre 31/03/2018 
tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâlde 18/05/2018 tarihine kadar ödenmemiş olan; meslek men-
suplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile Odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine olan birlik payı borçları asıllarının ödenmemiş kısmı, 7143 sayılı Kanun 
kapsamında yapılandırılabilir.

Yapılandırmada alacak asıllarına ilişkin olarak, başvurunun ve ilk taksitin Temmuz 2018 sonuna kadar, kalanının da 
aylık dönemler halinde ve toplam 6 taksitte ödenmesi zorunludur. Yapılandırmadan yararlanılması halinde, asılları 
yapılandırılan bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazge-
çilmektedir. Ayrıca alacak asıllarının 18/05/2018 tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde, 
henüz ödenmemiş olan ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların 
tahsilinden vazgeçilmektedir.

Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar 
dâhil icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulun-
ması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılacaktır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile 
vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.

Yapılandırma sonrasında söz konusu alacakların öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâ-
linde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat 
hükümlerine göre tahsil edilecektir.
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5- Baro Alacakları

1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre, 31/03/2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği hâl-
de 18/05/2018’e kadar ödenmemiş olan avukatların barolara olan aidat borçları;

• Temmuz 2018 sonuna kadar başvurulması ve ilk taksitin ödenmesi,

•  Kalan tutarların 6 eşit taksitle ve aylık dönemler halinde ödenmesi,

•  Dava açılmaması ve kanun yollarına başvurulmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi,

Koşullarıyla yapılandırılabilecektir. Diğer uygulamalar meslek mensuplarının aidat borçlarının yapılandırılmasına iliş-
kin bölümle aynıdır.

G- ÖRNEKLER

Kesinleşmiş alacaklara ilişkin yapılandırmada, 1 seri no.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 
sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer alan aşağıdaki örnekler aydınlatıcı olacaktır.

1- Uygulanacak Yİ-ÜFE’nin Hesaplanması

Örnek 1: 15/9/2016 vadeli bir verginin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olması hâlinde bu vergiye 
%28,0934 oranında hesaplanması gereken gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları toplamı aşağıdaki 
şekilde hesaplanacaktır.

Yİ-ÜFE Oranı ve Hesaplanacak Süre

SÜRE ESAS ALINACAK ORAN (%)
16/9/2016 - 15/10/2016 için Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,29
16/10/2016 - 15/11/2016 için Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,84
16/11/2016 - 15/12/2016 için Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/12/2016 - 15/1/2017 için Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/1/2017 - 15/2/2017 için Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/2/2017 - 15/3/2017 için Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/3/2017 - 15/4/2017 için Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/4/2017 - 15/5/2017 için Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/5/2017 - 15/6/2017 için Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/6/2017 - 15/7/2017 için Haziran ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/7/2017 - 15/8/2017 için Temmuz ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/8/2017 - 15/9/2017 için Ağustos ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/9/2017 - 15/10/2017 için Eylül ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/10/2017 - 15/11/2017 için Ekim ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/11/2017 - 15/12/2017 için Kasım ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/12/2017 - 15/1/2018 için Aralık ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/1/2018 - 15/2/2018 için Ocak ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/2/2018 - 15/3/2018 için Şubat ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/3/2018 - 15/4/2018 için Mart ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/4/2018 - 15/5/2018 için Nisan ayına ait Yİ-ÜFE oranı 0,35
16/5/2018 - 17/5/2018 için Mayıs ayına ait Yİ-ÜFE oranı (2 gün)      [(0,35/100)/30x100]x2* 0,0234
TOPLAM Yİ-ÜFE ORANI 7,4534
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*Gecikme zammının ay kesrine isabet eden günleri için Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında, ilgili ay Yİ-ÜFE aylık de-
ğişim oranı 30’a bölünmek suretiyle (Yİ-ÜFE aylık değişim oranı/100/30=) bulunacak günlük oran kullanılacaktır. 
Bulunacak rakamın virgülden sonraki 6 hanesi hesaplamalarda kullanılacak olup, 7 nci ve devam eden hanelerde bir 
sayı bulunması hâlinde 6 ncı hane bir üst sayıya tamamlanacak ve bulunan rakam 100 sayısı ile çarpılmak suretiyle 
günlük Yİ-ÜFE oranı bulunacaktır. Bulunan günlük oran geçen gün sayısı ile çarpılarak ay kesrine isabet eden toplam 
Yİ-ÜFE oranı bulunacaktır.

Toplam Yİ-ÜFE aylık değişim oranı ile vergi aslı çarpılmak suretiyle gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE 
tutarı hesaplanacaktır.

Bu tutar, vergi aslı ile toplanarak madde hükmüne göre yapılandırılan alacak tutarı bulunacaktır.

2- Alacak Tutarının Hesaplanması

Örnek 2- 26/10/2016 vadeli 7.200 TL katma değer vergisi süresinde ödenmemiştir. Bu Kanunun yayımı tarihine 
kadar 1.885,01 TL gecikme zammı hesaplanmıştır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla toplam borç tutarı 9.085,01 TL’dir.

Bu Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulması hâlinde, vergi aslına uygulanan gecikme zammı yerine Yİ-Ü-
FE aylık değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

Buna göre, gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam 
Yİ-ÜFE oranı ve Yİ-ÜFE tutarı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Gecikme Zammı 
Hesaplanan Süre

Alacak Aslı Tutarı 
(TL)

Toplam Gecikme 
Zammı Oranı

Gecikme Zammı 
Tutarı (TL)

Toplam Yİ-ÜFE 
Oranı

Yİ-ÜFE Tutarı 
(TL)

27/10/2016 - 
17/5/2018 7.200 %26,1807 1.885,01 %7,0357 506,57

 

Buna göre, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

Ödenecek Tutar
Katma Değer Vergisi 7.200,00 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) 506,57 TL
TOPLAM 7.706,57 TL
Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı 1.885,01 TL

 
Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 7.706,57 TL tutarın Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi 
hâlinde, toplam 1.885,01 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.

Örnek 3- 2014 vergilendirme dönemine ilişkin olarak 25/3/2015 tarihine kadar elektronik ortamda verilmesi 
gereken yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmemiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 2014 dönemi için 63.000 TL 
gelir vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası ile 1.300 TL özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği tespit 
edilmiştir. Vergi/ceza ihbarnamesi 25/5/2016 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. İnceleme sonucu yapılan 
bu tarhiyat 24/6/2016 tarihinde tahakkuk etmiş ve Kanunun yayımı tarihine kadar herhangi bir ödemede 
bulunulmamıştır. Bu tarhiyata göre tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük cezası, gecikme faizi ve 
gecikme zamları şu şekildedir.
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Gelir Vergisi 63.000,00 TL
Vergi Ziyaı Cezası 63.000,00 TL
Özel Usulsüzlük Cezası 1.300,00 TL
Gecikme Faizi 10.584,00 TL
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı 19.198,68 TL
Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı 19.198,68 TL
TOPLAM 176.281,36 TL

 
Bu maddeden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması hâlinde, ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak 
tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.

Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan ve madde kapsamına giren vergi cezalarının maddeden yararlanılarak 
ödenmek istenmesi hâlinde, Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince bu cezaların %50’sinin 
ödenmesi durumunda, cezanın geri kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir.

Vergi aslına uygulanan gecikme faizi ve gecikme zammı ile vergi ziyaı cezasına uygulanan gecikme zammı yerine Yİ-
ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak, Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

Buna göre, örnek olayda gecikme faizinin hesaplandığı süre, gecikme faizi tutarı, bu sürelere ilişkin toplam Yİ-ÜFE 
oranları ve Yİ-ÜFE tutarları aşağıda gösterilmiştir.

 

Gecikme Faizi 
Hesaplanan Süre

Alacak Aslı 
Tutarı (TL)

Toplam 
Gecikme Faizi 

Oranı

Gecikme Faizi 
Tutarı (TL)

Toplam  
Yİ-ÜFE Oranı

Yİ-ÜFE Tutarı 
(TL)

I. Taksit 1/4/2015 - 24/6/2016 31.500 %19,60 6.174 %5,35 1.685,25

II. Taksit 1/8/2015 - 24/6/2016 31.500 %14 4.410 %1,51 475,65

TOPLAM 63.000 10.584 2.160,90
 
Gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine uygulanacak toplam 
Yİ-ÜFE oranları ve Yİ-ÜFE tutarı aşağıdaki şekildedir.

Gecikme Zammı 
Hesaplanan Süre

Alacak Aslı Tutarı 
(TL)

Toplam Gecikme 
Zammı Oranı

Gecikme Zammı 
Tutarı (TL)

Toplam Yİ-
ÜFE Oranı

Yİ-ÜFE 
Tutarı 
(TL)

25/7/2016 - 17/5/2018 63.000 (Gelir V.) %30.4741 19.198,68 %7,6391 4.812,63

25/7/2016 - 17/5/2018 63.000 (Vergi ZiyaıCezası) %30.4741 19.198,68 ----- -----
 

Ödenecek Tutar  
Gelir Vergisi 63.000,00 TL
Özel Usulsüzlük Cezası (1.300 x %50=) 650,00 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine)   2.160,90 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı Yerine) 4.812,63 TL
TOPLAM 70.623,53 TL
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Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar  

Vergi Ziyaı Cezası      63.000,00 TL

Özel Usulsüzlük Cezası (1.300 x %50=) 650,00 TL

Gecikme Faizi 10.584,00 TL

Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı 19.198,68 TL

Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı 19.198,68 TL

TOPLAM 112.631,36 TL
Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 70.623,53 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi duru-
munda, toplam 112.631,36 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.

3- Bir Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş Olan Vergi Cezaları 

Örnek 4: Mükellefe, yaptığı 10.000 TL’lik satışa ilişkin fatura vermemesinden dolayı 1.000,00 TL özel usulsüzlük 
cezası kesilmiş ve vergi/ceza ihbarnamesi 3/12/2017 tarihinde tebliğ edilmiştir. Kesilen ceza itirazsız kesinleşmiştir.

Mükellefin, 7143 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuruda bulunması hâlinde 1.000,00 TL özel usulsüzlük cezası-
nın %50’sine isabet eden (1.000,00 x %50=)500,00 TL ödemesi gerekecektir. Söz konusu tutarın Kanunda öngörülen 
süre ve şekilde ödenmesi hâlinde kalan 500,00 TL özel usulsüzlük cezasının tahsilinden vazgeçilecektir.

4- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Örnek 5: Yurtdışından 9 ay vadeli ihracatın finansmanı için 17/3/2015 tarihinde kredi kullanan mükelleften teşvik 
mevzuatı gereğince kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmamıştır.

İhracat taahhüdünü süresi içinde kapatan mükellefin taahhüt kapatılmasında kullanılan gümrük beyannamelerinin 
gerçeğe uygun olmadığının anlaşılması üzerine ilgili banka tarafından 15.000 TL kaynak kullanımını destekleme 
fonu kesintisi takip ve tahsil edilmek üzere mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine 1/8/2016 tarihinde bildirilmiştir. 
Vergi dairesince yapılan tebliğ üzerine vadesi 18/9/2016 tarihi olan kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ile 
kredi kullanım tarihinden vade tarihine kadar hesaplanan cezai faiz için Kanunun yayımı tarihine kadar herhangi bir 
ödemede bulunulmamıştır.

Mükellefin, Kanundan yararlanmak üzere bağlı olduğu vergi dairesine başvurması hâlinde, kaynak kullanımını des-
tekleme fonu kesintisi aslına;

• Kredi kullanım (17/3/2015) tarihinden vade tarihine kadar geçen süre için hesaplanan cezai faiz yerine,

• Vade tarihinden Kanunun yayımlandığı 18/5/2018 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için hesaplanan 
gecikme zammı yerine

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.

Buna göre, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi ile cezai faiz ve gecikme zammı yerine uygulanacak Yİ-ÜFE 
tutarları aşağıdaki şekilde olacaktır.
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Cezai Faizin Hesaplandığı Süre
KKDF 
Tutarı 
(TL)

Cezai Faiz 
(TL)

Toplam  
 Yİ-ÜFE 
Oranı

Yİ-ÜFE 
Tutarı
(TL)

17/3/2015 - 17/9/2016 15.000 4.075,89 %7,5397 1.130,96

Örnek olayın meydana geldiği dönemde yıllık cezai faiz 
oranı; 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt 
Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde yer alan kanuni 
faiz oranlarının 2 katıdır. Hesaplamalarda, kredi kullanım 
tarihinden alacağın vade tarihine kadar yürürlükte olan 
kanuni faiz oranlarının 2 katı esas alınarak geçen gün sayıları 
üzerinden basit faiz hesaplama metodu kullanılmaktadır. 17/3
/2015 tarihinden 17/9/2016 tarihine kadar geçen süre için faiz 
tutarı [15.000 x 551 x (9x2)]/36500=4.075,89 TL’dir.

 
Gecikme Zammı-
nın Hesaplandığı 

Süre

KKDF Tutarı
(TL)

Toplam Gecikme 
Zammı Oranı

Gecikme Zammı 
Tutarı (TL)

Toplam
Yİ-ÜFE Oranı

Yİ-ÜFE Tutarı
(TL)

19/9/2016-
17/5/2018 15.000     % 27,9543 4.193,15 %7,4193 1.112,90

Ödenecek tutar ile tahsilinden vazgeçilen alacak tutarı:
 
Ödenecek Tutar  
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi 15.000,00 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Cezai Faiz Yerine)       1.130,96 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Zammı Yerine) 1.112,90 TL
TOPLAM  17.243,86 TL

 
Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar  
Cezai Faiz 4.075,89 TL
Gecikme Zammı 4.193,15 TL
TOPLAM 8.269,04 TL

 

Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 17.243,86 TL tutarın Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi 
hâlinde, toplam 8.269,04 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.

5-Tecilli Alacaklar

Örnek 6: Mükellef tarafından 26/5/2017 tarihinde ödenmesi gereken 36.000 TL gelir (stopaj) vergisi zamanında öde
nmemiştir. 6/9/2017 tarihinde vergi dairesine başvurularak toplam borç için tecil talebinde bulunulmuştur.

Vergi dairesi mükellefin gecikme zammı dâhil 37.680,12 TL borcu olduğunu tespit etmiş ve bu tutarın, ilk taksit Ey-
lül/2017 ayından başlamak ve 18 ayda 18 eşit taksitte ödenmek üzere tecilini uygun görmüştür.

Aylık Taksit Tutarı: 37.680,12 / 18 = 2.093,34 TL’dir.
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Mükellef ilk sekiz taksitini zamanında ödemiş, 28/5/2018 tarihinde Kanundan yararlanmak için bağlı olduğu vergi 
dairesine başvuruda bulunmuştur. İlk sekiz taksit ile birlikte toplam 731,27 TL tecil faizi ödenmiştir.

Bu örnekte, vergi dairesi öncelikle kalan borç tutarından ne kadarının vergi aslı, ne kadarının da gecikme zammı 
olduğunu tespit edecektir. Örnek olayda;

Ödenen Borç Tutarı Aylık Taksit Tutarı x Ay Sayısı
 2.093,34 x 8
 16.746,72 TL

 
Ödenen tutardan vergi aslına isabet eden tutar, aşağıdaki formüle göre tespit edilecektir.

Vergi aslına isabet eden tutar Ödenen Tutar  x  Vergi Aslı Tutarı
           Toplam Borç Tutarı

Vergi aslına isabet eden tutar
16.746,72 x 36.000 

37.680,12
16.000 TL’dir.

Kalan vergi aslı tutarı 36.000 - 16.000 20.000 TL’dir.

 
Bu durumda, tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacaktır. Kalan 10 
taksit tutarının toplamı 20.933,40 TL olup, bunun 20.000 TL’si vergi aslı, 933,40 TL’si gecikme zammıdır. Vergi aslın-
dan kalan tutara, gecikme zammı yerine vade tarihinden Kanunun yayımı tarihine kadar hesaplanacak 819,14 TL 
Yİ-ÜFE tutarı ile vergi aslı toplanarak ödenecek toplam tutar bulunacaktır.

Madde hükmüne göre ödenmesi gereken vergi aslı ve Yİ-ÜFE tutarının, Kanunda öngörülen süre ve şekilde öden-
mesi hâlinde 20.000 TL vergi aslına Kanunun yayımı tarihine kadar hesaplanan 3.276,14 TL gecikme zammının tahsi-
linden vazgeçilecektir. Bununla birlikte, tecil kapsamında ilk sekiz taksit tutarı ile birlikte Kanunun yayımı tarihinden 
önce tahsil edilen 731,27 TL tecil faizi red ve iade edilmeyecektir.

6-Taksitli Ödeme

Örnek 7: Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak için vergi dairesine başvuruda bulunan mükellef, borcunu 18 eşit 
taksitte ödemeyi talep etmiştir.

Vergi dairesi yapılandırılan alacak tutarı 200.000 TL vergi aslı ve 40.000 TL Yİ-ÜFE olmak üzere 240.000 TL olarak 
hesaplamıştır.

Mükellef, yapılandırılan alacak tutarını 18 eşit taksitte ödemeyi talep ettiğinden, 240.000 TL alacak tutarı (1,15) kat-
sayısı ile çarpılacaktır.

Bu şekilde bulunan tutar, 18’e bölünmek suretiyle taksit tutarı hesaplanacaktır.

18 eşit taksit için yapılandırmaya esas tutar : 240.000 x 1,15 = 276.000 TL

Taksit tutarı: 276.000 / 18     =   15.333,33 TL’dir.

Taksitlendirmeye esas olan 276.000 TL’nin (276.000 - 240.000=)36.000 TL’si toplam katsayı tutarıdır.

Mükellef, Eylül/2018 ayında ödemesi gereken taksit tutarı olan 15.333,33 TL’yi süresinde ödemiştir.
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 Kasım/2018 ayında mükellef vergi dairesine başvurarak kalan taksit tutarlarının tamamını defaten ödemek istediğini 
bildirmiştir.

Başvuru sırasında 18 eşit taksitte ödeme seçeneği tercih edilmiş olmakla birlikte, daha sonra ikinci taksit ödeme 
süresi içinde, borcun tamamı ödenmek istendiğinde, ödenecek tutar aşağıdaki şekilde bulunacaktır.

Yapılan ödemeden vergi aslına isabet eden tutar = (Vergi Aslı) X (Yapılan Ödeme Tutarı)/ (Vergi Aslı + Yİ-ÜFE Tutarı) 
formülü ile bulunacaktır. Buna göre;

Vergi aslına isabet eden tutar = 200.000 x 15.333,33/240.000 = 12.777,78 TL

Yİ-ÜFE’ye isabet eden tutar = (15.333,33 - 12.777,78)                = 2.555,55 TL

Ödenecek Tutar

Vergi Aslı (200.000 - 12.777,78=)  :  187.222,22 TL

Yİ-ÜFE Tutarı [(40.000 x %50)- 2.555,55=] :  17.444,45 TL

TOPLAM      : 204.666,67 TL

Mükellef tarafından, yapılandırılan borcun Kasım/2018 ayında ödenmesi nedeniyle ayrıca bir katsayı hesaplanma-
yacak ve fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %50 oranında indirim 
yapılacaktır.

Buna göre,  mükellef tarafından yapılandırılan borcun Kasım/2018 ayında ödenmesi halinde 36.000 TL katsayı tutarı 
ve 20.000 TL Yİ-ÜFE tutarı olmak üzere toplam 56.000 TL daha az ödeme yapılacaktır.

7-İdari Para Cezası

Örnek 8: Mükellef 10/6/2017 vadeli 427 TL trafik idari para cezası borcunu Kanunun 2 nci maddesi kapsamında 
yapılandırmak için vergi dairesine başvurarak, borcunu 6 eşit taksitte ödemeyi talep etmiştir.

Faiz Hesaplanan 
Süre

İdari Para Cezası 
Tutarı (TL)

Faiz Oranı
Faiz Tutarı 

(TL)
Toplam 

 Yİ-ÜFE Oranı
Yİ-ÜFE Tutarı 

(TL)
11/6/2017- 
17/5/2018 427 %60 256,20 % 4,20 17,93

 
Vergi dairesi yapılandırılan alacak tutarını 427 TL idari para cezası aslı ve 17,93 TL Yİ-ÜFE olmak üzere 444,93 TL 
olarak hesaplamıştır.

Mükellef, yapılandırılan alacak tutarını 6 eşit taksitte ödemeyi talep ettiğinden,   444,93 TL alacak tutarı (1,045) kat-
sayısı ile çarpılacaktır.

Bu şekilde bulunan tutar, 6’ya bölünmek suretiyle taksit tutarı hesaplanacaktır.

6 eşit taksit için yapılandırmaya esas tutar  : 444,93 x 1,045 = 464,95 TL

Taksit tutarı                         :  464,95 / 6 =   77,49 TL’dir.
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Taksitlendirmeye esas olan 464,95 TL’nin (464,95 - 444,93 =)20,02 TL’si toplam katsayı tutarıdır.

Mükellef, Eylül/2018 ayında ödemesi gereken taksit tutarı olan 77,49 TL’yi süresinde ödemiştir.

Kasım/2018 ayında mükellef vergi dairesine başvurarak kalan taksit tutarlarını defaten ödemek istediğini bildirmiştir.

Başvuru sırasında 6 eşit taksitte ödeme seçeneği tercih edilmiş olmakla birlikte, daha sonra ikinci taksit ödeme süresi 
içinde, borcun tamamı ödenmek istendiğinde, ödenecek tutar aşağıdaki şekilde bulunacaktır.

Yapılan ödemeden İPC aslına isabet eden tutar = (İPC Aslı) X (Yapılan Ödeme Tutarı)/ (İPC Aslı + Yİ-ÜFE Tutarı) for-
mülü ile bulunacaktır. Buna göre;

İPC aslına isabet eden tutar = (427 x 77,49)/ 444,93 = 74,37 TL

İPC tutarından yapılacak %12,5 indirim   = [427 - (427 x %12,5)]
                                                                        = 427 -  53,38
                                                                        = 373,62 TL

Ödenecek Tutar

İPC Aslı  (373,62– 74,37=)                        :   299,25 TL
Yİ-ÜFE Tutarı [(17,93 x %50)- 3,12=]      :       5,85 TL
TOPLAM                                                      :  305,10 TL

Buna göre, mükellef tarafından Kasım/2018 ayında 305,10 TL ödenmesi durumunda herhangi bir katsayı hesap-
lanmayacak, 256,20 TL faiz ile idari para cezası aslının %12,5’i olan 53,38 TL ve Yİ-ÜFE tutarının %50’si olan 8,96 TL 
olmak üzere toplam 318,54 TL’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

8-Yargı Aşamasındaki Alacaklar

Örnek 9: Mükellefin defter ve belgelerinin Mayıs/2016 vergilendirme dönemi katma değer vergisi yönünden incelen-
mesi sonucunda, mükellef adına 220.000 TL katma değer vergisi tarh edilmesi ve bir kat vergi ziyaı cezası kesilmesi 
gerektiği tespit edilmiştir.

Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi, 3/4/2017 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiş, yapılan tarhiyata süresinde 
vergi mahkemesi nezdinde dava açılmış ve Kanunun yayım tarihi itibarıyla mahkemece bir karar verilmemiştir.

Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefin, vergi aslının %50’si ile bu tutara tahakkuk ve vade ta-
rihleri esas alınarak gecikme faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarını, Kanunda öngörülen süre 
ve şekilde ödemesi hâlinde, verginin kalan %50’si ile gecikme faizi, gecikme zammı, vergi ziyaı cezası ile bu cezaya 
uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Buna göre; örnek olayda gecikme faizinin hesaplandığı süre, gecikme faizi tutarı, bu sürelere ilişkin toplam Yİ-ÜFE 
oranları ve Yİ-ÜFE tutarları aşağıda gösterilmiştir.

Gecikme Faizi 
Hesaplanan 

Süre

Alacak Tutarı
(TL)

Toplam Gecik-
me Faizi Oranı

Gecikme Faizi 
Tutarı (TL)

Tahsili Gereken 
Alacak Aslı (TL)

Toplam
Yİ-ÜFE Oranı

Gecikme Faizi 
Yerine Yİ-ÜFE 

Tutarı  (TL)
27/6/2016-
3/5/2017 220.000 %14 30.800 110.000 %3,58 3.938
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 Gecikme zammının hesaplandığı süre, gecikme zammı tutarı, gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları ve Yİ-ÜFE tutarları ise aşağıdaki şekilde olacaktır.
 

Gecikme 
Zammı 

Hesaplanan 
Süre

Alacak Tutarı 
(TL)

Toplam 
Gecikme 

Zammı Oranı

Gecikme 
Zammı Tutarı  

(TL)

Tahsili 
Gereken 

Alacak Aslı 
(TL)

Toplam  
Yİ-ÜFE 
Oranı

Gecikme 
Zammı Yerine 
Yİ-ÜFE Tutarı 

(TL)
4/6/2017-
17/5/2018

220.000
(KDV) %16,0538 35.318,36 110.000   %4,0138 4.415,18

4/6/2017-
17/5/2018

220.000
(Vergi Ziyaı C.) %16,0538 35.318,36 ----- ------ ------

 
Ödenecek Tutar
Katma Değer Vergisi 110.000,00 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine)  3.938,00 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Gecikme Zammı Yerine) 4.415,18 TL
TOPLAM             118.353,18 TL       

 
Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
Katma Değer Vergisi 110.000,00 TL
Gecikme Faizi 30.800,00 TL
Vergi Ziyaı Cezası 220.000,00 TL
Vergi Aslına Uygulanan Gecikme Zammı 35.318,36 TL
Vergi Ziyaı Cezasına Uygulanan Gecikme Zammı 35.318,36TL
TOPLAM               431.436,72 TL

 
Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 118.353,18 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi 
hâlinde, toplam 431.436,72 TL tutarındaki alacağın tahsilinden vazgeçilecektir.

9-Pişmanlıkla Verilen Beyannameler

Örnek 10: 23 Kasım 2017 tarihine kadar verilmesi gereken Ekim 2017 dönemine ait gelir (stopaj) vergisi beyanna-
mesi 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle 7 Haziran 2018 tarihinde pişmanlıkla vergi dairesine 
verilmiştir. Pişmanlıkla verilen beyannameye istinaden ödenmesi gereken gelir (stopaj) vergisi 2.300 TL, damga ver-
gisi ise 38,80 TL’dir.

Bu durumda; gelir (stopaj) vergisinin tamamı ile pişmanlık zammı yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar hesapla-
nacak Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi hâlinde, pişmanlık zammı ve vergi aslına bağlı olmayan cezanın tamamının tahsi-
linden vazgeçilecektir.

Buna göre;
Pişmanlık Zammı 

Hesaplanan 
 Süre

Alacak Tutarı
(TL)

Pişmanlık 
Zammı 
Oranı

Pişmanlık Zam-
mı Tutarı  

(TL)

Tahsili Gereken 
Alacak Aslı 

(TL)

Toplam
Yİ-ÜFE 
Oranı

Yİ-ÜFE Tutarı 
(TL)

27/11/2017-
17/05/2018

2.300 %8,40 193,20 2.300 %2,10 48,30
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Ödenecek Tutar
Gelir (stopaj) Vergisi 2.300,00 TL
Yİ-ÜFE Tutarı (Pişmanlık Zammı Yerine) 48,30 TL
Damga Vergisi       38,80 TL
TOPLAM     2.387,10 TL

 
Tahsilinden Vazgeçilen Alacaklar
Pişmanlık Zammı 193,20 TL
Özel Usulsüzlük Cezası 1.400,00 TL
TOPLAM 1.593,20 TL

 

Yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam 2.387,10 TL’nin Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödenmesi duru-
munda, toplam 1.593,20 TL tutarın tahsilinden vazgeçilecektir.
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İkinci Bölüm

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

I- KAZANÇ (GELİR VE KURUMLAR) VERGİLERİ

1- Genel Açıklama

7143 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasında matrah ve vergi artırımı hususları düzenlenmiş olup, bu kap-
samda gelir ve kurumlar vergileri matrahları ile katma değer vergilerini artıran mükelleflerin, artırımda bulundukları 
yıllar/dönemler için haklarında yıllık gelir, kurumlar ve katma değer vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin bu vergi 
türleri itibariyle tarhiyat yapılmaması sağlanmaktadır.

Bu düzenleme uyarınca, matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ile 
katma değer vergisi mükelleflerinin 7143 sayılı Kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılacak Tebliğde belirtilen usul 
ve esaslar dâhilinde, 31 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden 
artırımda bulunabileceklerdir.

Matrah artırımında bulunan mükellefe, matrahını artırdığı yıl ve vergi türü için inceleme bağışıklığı sağlanmakta, bu 
dönemlere ilişkin olarak anılan vergi türünden daha sonra tarhiyat yapılmaması temin edilmiş olmaktadır. 

6736 sayılı Kanun düzenlemelerinden farklı olarak 7143 sayılı Kanun uyarınca inceleme bağışıklığından yararlanıl-
ması için mükelleflerin, bu kanun kapsamında beyan edilen (artırılan) vergilerini Kanunda belirlenen süre ve şekilde 
ödemeleri gerekmektedir. 

2- Artırım Oranları

Gelir ve kurumlar vergileri açısından mükelleflerin ilgili yıl vermiş oldukları gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının 
(ihtirazi kayıtla verilen beyannamelerde yer alan matrahlar dahil) asgari; 

2013 yılı için %35,

2014 yılı için %30,

2015 yılı için %25,

2016 yılı için %20, 

2017 yılı için %15,

Oranında artırmaları gerekmektedir. İstenilmesi halinde bu oranların üzerinde artırım yapabileceği tabidir.

Artırım oranlarının uygulanacağı matrahlar, temel olarak beyannamelerde yer alan matrahlardır. Ancak bu Kanunun 
yayımından önce çeşitli nedenlerle tarh edilmiş ve kesinleşmiş vergiler varsa, ilgili vergiye ilişkin matrah artırımında 
beyannamede yer alan matrahlarla sonradan tarh edilen matrahlar (toplanarak) birlikte dikkate alınacaktır. 
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Örneğin mükellef gelir vergisi açısından 2016 yılı için 300.000 TL matrah beyan etmiş, daha sonra yapılan incelemede 
de 200.000 TL ek tarhiyat yapılmış ve söz konusu tarhiyat kesinleşmişse, artırımda dikkate alacağı matrah 500.000 TL 
olacaktır. Ancak Kanunun yayımından önce tarh edilmiş veya henüz inceleme aşamasında, dolayısıyla henüz kesin-
leşmemiş olan vergiler var ise bunlar matrah artırımı tutarının hesabında dikkate alınmayacaktır.

Matrahın ilgili yıla ilişkin oranla artırıldığı durumlarda kısıt dönem uygulaması söz konusu olmayıp, matrah o yıla 
ilişkin belirtilen oranda artırılmalıdır.

Kanun koyucu, artırılacak matrahın belirli bir tutarın altında olmasını istememiş ve belirlenen oranlara göre hesap-
lanacak artırım tutarının asgari tutarın altında kalması durumunda, asgari tutarın esas alınmasını şart koşmuştur.

Öte yandan, artırımda bulunulması istenen yılda mükellefin zarar etmiş olması, indirim veya istisnalar nedeniyle 
matrahının oluşmaması veya hiç beyanname verilmemesi, ilgili yıllarda faaliyette bulunulmuş veya gelir elde edilmiş 
olmasına rağmen bu faaliyetlerin vergi dairesinin tümüyle bilgisi dışında bırakılması yani hiç mükellefiyet tesis 
edilmemiş olmaması hallerinde de matrah artırımı hükümlerinden yararlanılması mümkün olup, bu durumda söz 
konusu yıllar için belirlenen asgari tutarlarda matrah artırımında bulunulması gerekmektedir.

Oran yöntemiyle bulunacak matrah artırım tutarı, aşağıda açıklanan asgari artırım tutarının altında olamayacaktır. 
İşe başlama veya işi bırakma gibi nedenlerle yılın belirli bir kısmında faaliyette bulunan mükellefler, asgari artırım 
tutarını, işi bıraktığı veya işe başladığı ayı tam ay olarak dikkate almak suretiyle, faaliyette bulunduğu aya isabet eden 
tutarı hesaplamak suretiyle bulacaktır. Oran uygulamak suretiyle bulunacak matrah artırım tutarı, bu tutarla muka-
yese edecek, bunlardan yüksek olan beyan edilecektir. 

3-  Gelir Vergisi Açısından Asgari Artırım Tutarları

Gelir vergisi matrah artırımında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar ile bilanço esasına göre defter tutanlar 
ve serbest meslek erbabı için farklı asgari matrah artırımı sınırı belirlenmiştir. 

Buna göre asgari artırılacak matrahın;

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde;

2013 yılı için 12.279 TL,

2014 yılı için 12.783 TL,

2015 yılı için 13.558 TL,

2016 yılı için 14.424 TL, 

2017 yılı için 16.350 TL’den az olmaması gerekir.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabında;

2013 yılı için 18.095 TL,

2014 yılı için 19.155 TL,

2015 yılı için 20.344 TL,

2016 yılı için 21.636 TL, 

2017 yılı için 24.525 TL’den az olmaması gerekir.

Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahiplerinde ise asgari artırım tutarları, bilanço esasına göre 
belirlenen asgari tutarlarının 1/10’u kadar olacaktır.
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Geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükelleflerinin ise asgari artırım tutarları, bilanço 
esasına göre belirlenen asgari tutarlarının 1/5’i kadar olacaktır.

Yukarıdakilerin dışında kalan gelir vergisi mükelleflerinde ise asgari artırım tutarları, işletme hesabı esası için belirle-
nen tutarlar kadar olacaktır.

Örneğin gayrimenkul sermaye iradının yanı sıra menkul sermaye iradı elde edenler, zirai kazanç sahipleri veya birden 
fazla gelir unsurundan elde ettiği gelir nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar, asgari artırım tutarı olarak işletme 
hesabı esasını esas alacaktır. Artırımda bulunmak isteyen mükellefin durumunun, artırımda bulunacağı her yıl için 
ayrı ayrı değerlendirmesi ve buna göre asgari artırım tutarını bulması gerekmektedir.

Nitekim Kanun metninde de matrah artırımının sağladığı inceleme ve tarhiyat bağışıklığından yararlanılabilmesi için, 
gelir türü itibariyle ilgili gelir türünden matrah artırımı yapılması, yani matrah artırımında gelir türlerinin seçilmesi 
gerektiği belirtilmiştir.

Gayrimenkul sermaye iradı yönünden artırım yapılan yıllardaki istisna tutarı dikkate alınmayacak, dolayısıyla artırılan 
matrahın tamamı üzerinden vergi hesaplanacaktır.

4- Kurumlar Vergisi Açısından Asgari Artırım Tutarları

Kurumlar vergisi mükellefleri için asgari matrah artırımı tutarı 7143 sayılı Kanunda ayrıca belirtilmiştir. Anılan Kanun 
uyarınca kurumlar vergisi mükellefleri açısından artırılacak matrahın;

2013 yılı için 36.190 TL,

2014 yılı için 38.323 TL,

2015 yılı için 40.701 TL,

2016 yılı için 43.260 TL, 

2017 yılı için 49.037 TL’den az olmaması gerekmektedir.

5- Matrah Artırımının Süresi

Gelir ve kurumlar vergileri açısından matrah artırımının, bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın so-
nuna kadar, yani 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

6- Uygulanacak Vergi Oranı ve İndirimli Vergileme

Gelir ve kurumlar vergileri açısından artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilecektir. Yani gelir vergisi açısından 
artan oranlı vergileme yapılamayacaktır.

Genel vergi oranı %20 olmakla birlikte, uyumlu mükelleflere vergi oranı %15 olarak uygulanacaktır. Artırımda bu-
lunan mükelleflerin artırımda bulundukları yıla ilişkin yıllık beyannamelerini zamanında vermiş ve beyan ettiği bu 
vergilerini zamanında ödemiş olmaları, kesinleşmiş ve inceleme veya dava safhasındaki alacaklarını Kanunun 2 ve 
3’üncü maddeleri kapsamında yeniden yapılandırmaları koşuluyla vergi oranında 5 puan indirim yapılacağı belirtil-
miştir. Dolayısıyla ilgili vergi türleri itibariyle düzenli beyanname veren ve vergisini zamanında ödeyen mükellefler 
ödüllendirilmekte, diğer taraftan kamuya olan borçlarıyla ilgili yeniden yapılandırma yapmaları teşvik edilmektedir.

Mükellefler tarafından yıllık beyannameler süresinde verilmekle beraber, istisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle 
ödenecek vergilerinin çıkmaması durumunda da beyan edilen verginin zamanında ödenmesi şartı hariç, diğer şart-
ların sağlanması durumunda %15’lik indirimli orandan faydalanılabilecektir.
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7- Kazancı Tevkif Suretiyle Vergilendirilmiş Kurumlar

Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulmuş kazanç ve iradı bulunan kurumlar, mat-
rah artırımına ilişkin hükümlerden yararlanabilmek için ayrıca söz konusu tevkif edilen vergileri, ilgili olduğu yıla göre 
artırım oranını dikkate alarak artırmak zorundadırlar.

Söz konusu tevkifata tabi kazanç ve iratlar muhtasar beyanname ile beyan edilmemişse, bu kazanç ve iratlara ilişkin 
tevkifat matrahlarının, kurumlar vergisine ilişkin asgari artırım tutarının yarısından az olmamak üzere arttırılması ve 
artırılan matrahın %15 oranında vergilendirilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla matrah artırımına ilişkin hükümlerden yararlanmak isteyen ve yukarıda belirtilen tevkifata tabi kazanç ve 
iradı bulunan kurumların, hem kurumlar vergisi matrahlarını asgari matrah artırımı tutarından az olmamak üzere, 
ilgili yıla ilişkin oranda artırmaları, hem de tevkifata ilişkin artırım yapmaları gerekmektedir.

8- Artırılan Matrahtan İndirim Yapılamaması ve Zarar Mahsubunda Sınırlama

Matrahlarını artıran mükelleflerin, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergileri, bu matrahlar üzerinden he-
sapladıkları vergilerden mahsup etmeleri mümkün değildir.

İstisna ve indirim nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirilebilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararlarının da artırılan 
matrahtan indirilmesi mümkün değildir. 

Diğer taraftan, matrah artırımı yapılan yıllardan kaynaklı zararların izleyen dönem kazançlarından indirilmesinde 
kısıtlama yapılmıştır.  2019 ve izleyen yıllarda, matrah artırımı yapılan yıllardan kaynaklı zararların mahsubunda, söz 
konusu zararın yarısı dikkate alınarak indirim konusu yapılabilecek, geriye kalan kısım indirim konusu yapılamaya-
caktır.

9- İade Talebinde İnceleme Tarhiyat İmkânı

7143 sayılı Kanun uyarınca, matrah artırımında bulunan mükellefin iade talebine ilişkin inceleme yapılabilecektir. 
Diğer bir ifade ile Kanunda yer alan matrah artırımı yapılan geçmiş yılların incelenemeyeceğine yönelik hüküm, ince-
leme sonucu yapılabilecek iade taleplerini kısıtlayıcı şekilde uygulanamayacaktır. 

Örneğin mükellefin, yıllara yaygın inşaat taahhüt işi gibi nedenlerle yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 
tevkif edilen vergilerden kaynaklı iade talebi olması durumunda, bu iade talebiyle ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı 
saklıdır, ilgili yıla ilişkin matrah artırımı yapılmış olsa dahi iadeye ilişkin inceleme yapılabilecektir.

II- STOPAJ GELİR VE KURUMLAR VERGİLERİ

1- Genel Açıklama

7143 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasında stopaj gelir ve kurumlar vergisi beyanlarını artıran mükellefle-
rin haklarında, artırımda bulundukları vergilendirme dönemlerine ilişkin stopaj gelir ve kurumlar vergisi incelemesi 
ve bu dönemlere ilişkin bu vergi türleri itibariyle tarhiyat yapılamayacaktır. Anılan Kanun metninde inceleme ve tar-
hiyat yapılmaması yönündeki kısıtlamanın artırıma konu ödeme türleriyle sınırlı olduğu belirtilmiştir. 

Uygulamada, artırıma konu ödemeden ne anlaşılması gerektiği ve nasıl tespit edileceği konusunda belirsizlik bulun-
maktadır. Bu konuda vergi artırımının stopaj türleri itibariyle ayrı ayrı yapılması, tereddütlerin önemli bir kısmını or-
tadan kaldıracaktır. Nitekim Kanunda, ücretlerden kesilen stopaj gelir vergisine ilişkin artırım ile diğer stopaj suretiyle 
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kesilen vergilere ilişkin artırım birbirinden ayrı düzenlenmiştir.

Örneğin, bir firmanın 100 kayıtlı işçisi 100 de kayıt dışı işçisi olduğunu, kayıtlı işçiler nedeniyle muhtasar beyanname 
verildiğini ve 100 kayıtlı işçiden 10’unun da 10’ar bin TL ücret almalarına rağmen, beyanın asgari ücret üzerinden 
yapıldığını varsayalım. Bu durumda 100 kayıtlı işçiye ilişkin olarak beyan edilen stopaj gelir vergisinde (ücret 
stopajında) bir artırım yapan mükellefe, hem kayıt dışı işçilik nedeniyle hem de artırım yapılan döneme ilişkin asgari 
ücretten beyan edilen işçilerin gerçek ücretlerine yönelik bir inceleme ve gerçek ücretlerden hareketle tarhiyat 
yapılmayacaktır.

6736 sayılı Kanun düzenlemelerinden farklı olarak 7143 sayılı Kanun uyarınca inceleme bağışıklığından yararlanıl-
ması için mükelleflerin, bu kanun kapsamında beyan edilen (artırılan) vergilerini Kanunda belirlenen süre ve şekilde 
ödemeleri gerekmektedir.

2- Ücretlerden Kesilen Stopaj Gelir Vergisine İlişkin Artırım

Ücret ödemeleri nedeniyle vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar (GVK mad. 94/1), artırım yapılacak yılda beyan 
edilen ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden en az; 

2013 yılı için %6,

2014 yılı için %5,

2015 yılı için %4,

2016 yılı için %3, 

2017 yılı için %2, oranında hesaplanacak gelir vergisi tutarında stopaj gelir vergisi artırımında bulunmaları gerek-
mektedir.

Artırımda bulunulacak yılda; 

•  Tüm beyannameler verilmişse beyan edilecek yıllık gayrisafi tutar bu beyannameler esas alınarak tespit edile-
cektir.

•  Tüm beyannameler verilmemiş ancak en az bir beyanname verilmişse, aylık ortalama gayrisafi tutar bulunmak 
suretiyle bu tutar yıla iblağ edilecek ve artırımda kullanılacak yıllık gayrisafi tutara ulaşılacaktır.

•  Hiç beyanname verilmemişse, aylık prim ve hizmet belgelerinde işçi bildirilip bildirilmemesine göre hareket 
edilecektir. 

Hiç beyanname verilmemesi halinde;

•  Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ilgili yılda verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen orta-
lama işçi sayısı kadar işçi,

•  İlgili yılda aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar 
verilmiş olmak şartıyla izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi 
sayısı kadar işçi,

•  Bu Kanunun yayımı tarihine kadar aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması halinde ise en az iki işçi,

Çalıştırdığı kabul edilecek ve ilgili yılın son vergilendirme döneminde geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı esas 
alınarak hesaplanan stopaj gelir vergisi matrahı üzerinden, yukarıda belirtilen oranlarda vergi artırımı yapılmak 
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suretiyle vergi artırımına ilişkin hükümlerden yararlanılabilecektir.

3- Diğer Stopaj Vergiler İçin Artırım

Diğer tevkif suretiyle alınan vergilere ilişkin olarak;

GVK’nın 94’üncü maddesinin 2, 3, 5, 11 ve 13 numaralı bentleri,

KVK’nın 15’inci maddesinin (a) ve (b) bentleri,

KVK’nın 30’uncu maddesinin (a) bendi, uyarınca vergi tevkifatı yapan mükellefler, ihtirazi kayıtla verdikleri dahil, ilgili 
yılda verdikleri beyannameler bir yıla iblağ edilmeksizin, yani bir defa verilmişse o beyannamedeki tutar, 3 defa veril-
mişse üç beyannamenin toplamı esas alınarak, bu ödemelerin gayrisafi tutarı üzerinden aşağıdaki artırımları yaparak 
buradaki artırım hükümlerinden yararlanılabilecektir.

•  GVK 94/1-(2 serbest meslek kazançlarından) ve (5) ile KVK 15/1-b (taşınmaz kiralamalarından yapılan stopajlar) 
için yukarıda verilen oranlar (2013 için %6’dan başlayıp birer puan azalarak 2017 için %2) üzerinden,

• GVK 94/1-(3), KVK 15/1-a ve KVK 30/1-a (hak ediş ödemelerinden) için ayrı ayrı olmak üzere 2013-2017 yılların-
da her yıl için %1,

• GVK/1-(11 çiftçilere yapılan ödemeler), (13 esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemeler) kapsamındaki 
ödemeler için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25’i,

•  Oranında hesaplanan vergi tutarında artırım yapmaları gerekmektedir.

Burada yer alan tevkifata tabi ödemelere ilişkin, ilgili yıllarda hiç beyanname verilmemiş veya verilmekle birlikte bu 
ödemeler (artırılması istenen ödemeler) beyannameye dâhil edilmemişse, bu durumda da kanun koyucu mükellef-
lere vergi artırımı imkânlarından yararlanma hakkı tanımıştır. 

Bu durumda;

GVK 94/1-(2) kapsamında artırım için, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş 
asgari gelir vergisi matrah tutarının %50’si esas alınarak belirlenecek stopaj matrahı üzerinden %15 oranında hesap-
lanacak vergi,

GVK 94/1-(5) ve KVK 15/1-b kapsamında artırım için, ilgili yıllar için sadece gayrimenkul sermaye iradı sahipleri için 
belirlenen asgari matrah tutarı üzerinden %15 oranında hesaplanacak vergi,

GVK 94/1-(3) ile KVK 15/1-a ve 30/1-a kapsamında artırım için, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükel-
lefleri için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrahı üzerinden %3 oranında hesaplanacak vergi,

GVK 94/1-(11), (13) kapsamında artırım için, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlen-
miş asgari gelir vergisi matrahı üzerinden (11) numaralı bent için %3, (13) numaralı bent için %5 oranında hesapla-
nacak vergi,

Tutarında artırım yapılmak suretiyle vergi artırımından yararlanılabilecektir.

Anılan stopaj gelir ve kurumlar vergisine ilişkin artırımda bulunulması durumunda, inceleme bağışıklığı için ilgili yıl 
için ayrıca gelir ve kurumlar vergisi matrahlarında artırım şartı aranmamaktadır. Mükellefler sadece bu kısma özgü 
artırım yapılabilecektir.

Yukarıda açıklandığı gibi, Kanunun yayımından önce yapılan ve kesinleşen tarhiyatlar, beyanlarla birlikte dikkate alı-
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nacak, yani beyan edilen tutara eklenerek artırım yapılacak matraha ulaşılacaktır.

Ücret veya stopaj ödemesine kaynaklık eden diğer ödemeler, ödemeyi yapan mükellef açısından gider mahiyetinde 
olmakla birlikte, bu Kanun kapsamında artırılan stopaj vergilere ilişkin tutarlar, ücretler vs. gelir ve kurumlar 
vergisinin hesabında hiçbir şekilde gider veya maliyet olarak dikkate alınamayacaktır.

Diğer taraftan, bu kapsamda yapılan artırıma ilişkin olarak herhangi bir istisna ve indirim uygulanamayacaktır.

Stopaj vergi artırımı için, ilgili yılda sürekli mükellefiyeti gerektiren durumlarda tam yıla iblağ söz konusu olmaktadır. 
Ancak tam yıla iblağın gerekmediği açıkça belirtilen artırımlarda, tam yıla iblağ yapılmayacaktır. 

III- KATMA DEĞER VERGİSİ

1- Genel Açıklama

7143 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında Katma Değer Vergisi artırımı düzenlenmiştir. Kanun düzen-
lemesinde, KDV artırımında bulunan mükellefler hakkında sonraki dönemlerde, artırımda bulundukları yıllara ilişkin 
olarak KDV yönünden herhangi bir vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

6736 sayılı Kanun düzenlemelerinden farklı olarak 7143 sayılı Kanun uyarınca inceleme bağışıklığından yararlanıl-
ması için mükelleflerin, bu kanun kapsamında beyan edilen (artırılan) vergilerini Kanunda belirlenen süre ve şekilde 
ödemiş olmaları gerekmektedir.

2- KDV Artırımı

KDV artırımları yıllık olarak yapılacak ve artırım yapılan yılın tüm vergilendirme dönemlerini kapsayacaktır. Bu 
kapsamda artırılacak KDV, ihtirazi kayıtla verilenler dahil ilgili yıldaki KDV beyannamelerinde yer alan hesaplanan 
KDV’nin yıllık toplamı üzerinden en az;

2013 yılı için %3,5,

2014 yılı için %3,

2015 yılı için %2,5,

2016 yılı için %2, 

2017 yılı için %1,5 oranı esas alınarak hesaplanacaktır. Bu suretle hesaplanacak söz konusu tutarlar, bu Kanun kapsa-
mında artırım yapılmak suretiyle ödenecek vergileri ifade etmektedir. 

KDV Kanununun 11/1-c ve geçici 17’nci maddeleri kapsamında hesaplanan vergiyi beyannamelerinde göstermekle 
birlikte, tecil-terkin uygulamasından yararlanan mükellefler artırım tutarının hesabında, bu kapsamda tecil-terkine 
konu KDV’yi hesaplanan KDV tutarından düşecektir. Mükellefler bu şekilde işlem yapmak suretiyle hesaplanacak 
tutar üzerinden artırımda bulunacaktır.

3- Tüm Beyannamelerin Verilmemiş Olması Durumunda KDV Artırımı

Yukarıda belirtilen uygulama aylık döneme tabi olup yıl içinde tüm aylar için beyanname verilmesi halinde geçerlidir.

Bir aylık vergilendirme dönemine tabi mükelleflerden, bir takvim yılı içerisinde; tüm beyannamelerini vermemekle 
birlikte üç ve daha fazla (üçer aylık beyanname verenlerde bir ve daha fazla) KDV beyannamesi veren mükellefler, 
aylık ortalama hesaplanan KDV’yi bulmak suretiyle bu tutarı tam yıla iblağ edecek ve bulunan bu tutar üzerinden 
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KDV artırımından faydalanacaklardır.

Yıl içinde iki ve daha az beyanname verilmesi veya hiç beyanname verilmemesi (üçer aylık beyanname verenlerde 
hiç verilmemesi) durumunda ise, gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımından yararlanmak koşuluyla, artırılan 
matrah üzerinden %18 oranında hesaplanacak KDV artırımında bulunmak suretiyle uygulamadan yararlanılabilecek-
tir. Bu durumda olan adi, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda KDV matrah artırımından yararlanılması için;  ortak-
ların tümünün kazanç vergisi açısından matrah artırımından yararlanması ve KDV’nin hesabında ortaklar tarafından 
artırılan bu tutarların tamamının toplamının dikkate alınması gerekir.

İlgili takvim yılı içerisinde üç veya daha fazla beyanname vermiş olmakla birlikte, işlemlerin tamamının istisna 
kapsamında olması, diğer nedenlerle hesaplanan KDV olmaması veya tecil-terkin kapsamındaki işlemlerden 
oluşması halinde de gelir veya kurumlar vergisi yönünden artırılan matrah üzerinden %18 oranında KDV artırımında 
bulunmak suretiyle bu hükümden yararlanılması mümkündür. Bu kapsamda işlemleri bulunan mükelleflerin aynı 
zamanda vergiye tabi işlemleri bulunması nedeniyle hesaplanan KDV’si de bulunması halinde, hesaplanan vergi 
üzerinden hesaplanacak KDV artırımı tutarı, gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımı tutarının %18’inden az ola-
mayacaktır. Bu nedenle bu kapsama giren mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında 
bulunmaları, KDV artırımı için zorunludur.

KDV artırımı yıllık olup, ilgili yıla ilişkin tüm ayları kapsayacaktır. Yani, aylık veya üç aylık KDV artırımı mümkün değil-
dir. Ancak ilgili yıl içinde işe başlama veya işi bırakma işlemi olması halinde, başlanan veya bırakılan ay tam sayılmak 
üzere, tüm yıla ilişkin artırım tutarından hareketle, faaliyette bulunulan aylara isabet eden tutar dikkate alınmak 
suretiyle artırımda bulunulabilecektir.

4- Diğer Hususlar

Kanunun yayımından önce tarh edilip kesinleşen KDV tutarları da vergi artırımında beyannamedeki hesaplanan KDV 
ile birlikte dikkate alınacaktır.

Kanunda, sonraki dönemlere devreden KDV yönünden ve artırımda bulunulan dönemler için ihraç kayıtlı teslimler 
veya iade hakkı doğuran işlemler bakımından terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklı tutul-
muştur. Buradaki inceleme hakkının muhafazası mükellef haklarının korunması amacına matuftur. Devreden KDV 
yönünden incelemede, artırımda bulunulan dönemlere ilişkin tarhiyat yapılamayacaktır.

Artırılan KDV, gelir veya kurumlar vergilerinin hesabında gider veya maliyet olarak dikkate alınamayacağı gibi, KDVK 
uyarınca hiçbir şekilde indirim ve iade konusu da yapılamayacaktır.

IV- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

1- Genel Açıklama

Matrah veya vergi artırımında ortaya çıkacak verginin ödenmesine ilişkin koşullar, diğer alacakların ödenmesi için 
belirlenen koşullarla aynıdır. Dolayısıyla taksitle ödeme yapılmak istenmesi halinde, ödemeye ilişkin bölümde taksit 
sayısına bağlı olarak belirlenen artırım oranları uygulanmak suretiyle, matrah ve vergi artırımı sonucu ortaya çıkan 
kamu alacakları taksitlendirilebilecektir.

2- Kanunda Belirtilen Süre ve Şekilde Ödememe

7143 sayılı Kanunda yer alan, yukarıda belirtilen süre ve şekilde ödeme yapılmaması halinde, alacağın ödenmesi 
gereken normal vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesi uyarınca gecikme zammı ile birlikte 
takip ve tahsil edilecektir. 6736 sayılı Kanun düzenlemesinin aksine burada uygulanacak gecikme zammında bir ar-
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tırım yapılmayacaktır.

Diğer taraftan 6736 sayılı Kanun uygulaması aksine, 7143 sayılı kanun uyarınca yapılan matrah ve vergi artırımına iliş-
kin vergilerin, Kanunda belirlenen süre ve şekilde ödenmemiş olması durumunda mükelleflerce, 7143 sayılı Kanunla 
getirilen avantajlardan (inceleme bağışıklığından) yararlanılamayacaktır. 

3- Diğer Ortak Hususlar

Artırılan gelir veya kurumlar vergisi matrahları nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil edilmeyecektir.

Matrah veya vergi artırımında bulunma mükellefin, VUK uyarınca defter ve belge muhafaza ve ibraz yükümlülüğünü 
ortadan kaldırmamaktadır.

Daha önce vergi incelemesi yapılan dönemler için de mükelleflerce matrah veya vergi artırımda bulunulması müm-
kündür.

Matrah veya vergi artırımda bulunulmayan yıllar için ilgili vergi konusunda inceleme yapılabilecektir.

Matrah ve vergi artırımı nedeniyle verilen beyannamelerden damga vergisi alınmayacaktır.

Matrah veya vergi artırımı yapılan dönemlere ilişkin olarak kanuni süresinde verilmediği anlaşılan beyannameler 
nedeniyle usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uygulanmayacaktır.

Matrah veya vergi artırımının eksik beyan edilmesi durumunda, eksik beyan edilen kısma ilişkin vergiler, ilk taksit 
ödeme süresinin sonunda tahakkuk etmiş sayılacaktır.

Gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımından kaynaklı ödemelerde, 10 TL’ye kadar (bu tutar dahil) eksik ödemeler 
eksiklik olarak dikkate alınmayacaktır.

4- Kanunun Yayımından Önce Başlamış Vergi İncelemeleri ve Takdir İşlemleri

7143 sayılı Kanunun yayımından önce başlanmış olan vergi incelemesi ve takdir işlemlerine devam edilecektir. Ancak 
bu işlemlerin, matrah veya vergi artırımından yararlanan mükellefler için, Kanunun yayımını izleyen ayın başından 
itibaren iki ay içinde (31 Temmuz 2018 tarihi sonuna kadar) sonuçlandırılması gerekmektedir. Sonuçlandırılmaktan 
kasıt düzenlenen raporun vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesini ifade eder. Anılan süre içinde sonuçlandırılmayan, 
yani Raporu vergi dairesi kayıtlarına intikal etmeyen vergi incelemesi ve takdir işlemlerine devam edilmeyecektir.

Bu süre içinde sonuçlandırılan işlemlerle ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talebi dikkate alınmayacak, tarhiyat sonrası 
uzlaşma talebinde ise bulunulabilecektir.

İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilirse, inceleme raporları veya takdir 
komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce yapılmak kaydıyla, matrah ve vergi 
artırımına ilişkin hükümlerle birlikte değerlendirilecek, yani artırılan matrah veya vergi tutarları ile Raporlarda yer 
alan tutarlardan yüksek olanına göre tarhiyat yapılacaktır.

Yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha önce tevkif suretiyle ödenen vergilerin iadesi, devreden KDV, te-
cil-terkin ve istisna kapsamındaki işlemlerle ilgili KDV iadesi taleplerine ilişkin incelemeler, matrah ve vergi artırımına 
ilişkin sınırlamalara tabi olmaksızın yapılabilecektir.

5- Matrah ve Vergi Artırımından Yararlanılamayacak Haller
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VUK’un 359’uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan;

•  Defter, kayıt ve belgeleri yok etme,

•  Defter sahifelerini yok ederek yerine başka yaprak koyma veya hiç koymama,

•  Belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme.

Fiillerini işleyenler veya bu fiiller nedeniyle (bu fiillerin ilgili olduğu dönemler itibariyle) incelemesi devam edenler  ile,

• Terör suçundan hüküm giyenler, 

•  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle haklarında terör örgütlerine veya 

•  Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kol-
luk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 
kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve 
araştırma yapılması talep edilenler, 

Matrah ve vergi artırımından yararlanamayacaktır.

VUK’un 359’uncu maddenin (a) fıkrasında yer alan fiillerle vergi ziyaına sebebiyet veren mükellefler, matrah ve vergi 
artırımından yararlanabilecektir. Diğer taraftan, VUK’un 359’uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan ve yukarıda 
belirtilen fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığının tespit edi-
lememesi durumunda ilgili mükellefler, bu durumun tespitine ilişkin raporun kendilerine tebliği tarihinden itibaren 
bir ay içerisinde yazılı başvurmaları, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergileri, raporun tebliğini izleyen 
aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri ve maddede öngörülen diğer şartları 
yerine getirmeleri koşuluyla bu madde hükümlerinden yararlanabilirler.

6- Vergi Suçu Cezaları

7143 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 13’üncü fıkrası uyarınca matrah artırımından yararlananlar hakkında VUK’un 
367’nci maddesi kapsamında yapılacak incelemeler saklıdır. 

VUK’un 367. maddesi kapsamında yer alan bir vergi suçu işlemiş olanlar, matrah artırımından yararlanmış (ve yapı-
lan incelemeler sonucunda matrah veya vergi artırımında bulunulan dönemler ve vergiler için tarhiyat yapılmamış) 
olsalar dahi cezai kovuşturma için suç duyurusunda bulunulabilecektir. Matrah artırımından yararlanmış olması bu 
işlemi engellememektedir. 

V- UYGULAMA ÖRNEKLERİ

1-  Gelir Vergisi Matrah Artırımı

Serbest meslek erbabı (A)’nın yıllık beyannamede beyan ettiği gelir vergisi matrahı, 2013 yılı için 40.000 TL, 2014 yılı 
için 45.000 TL, 2015 yılı için 60.000 TL, 2016 yılı için 70.000 TL ve 2017 yılı için ise 85.000 TL’dir.

Mükellef, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin gelir vergisi matrahını Kanun hükümlerinden yararlanarak 
artırmak için başvuru süresi içinde bağlı olduğu vergi dairesine başvurmuştur.
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Bu mükellefin Kanuna göre ödeyeceği gelir vergisinin hesabı aşağıdaki şekilde olacaktır.

  Yıl

İlgili Yıllar 
Vergi 

Matrahı  
(TL) 

 
(1)

Artırım  
Oranı 

 
(2)

Artırılan  
Matrah  
Tutarı 
(TL) 

(1x2) 
(3)

Asgari  
Matrah  
Tutarı 
(TL) 

 
(4)

Hesaplamaya 
Esas Matrah 

(TL) 
(3 veya 4’ten 
Fazla Olanı) 

(5)

Vergi  
Oranı

 

(6)

Ödenecek 
Gelir  

Vergisi  
(TL) 

(5 x 6) 
(7)

2013 40.000 %35 14.000 14.000 14.000 %20 2.800

2014 45.000 %30 13.500 14.820 14.820 %20 2.964

2015 60.000 %25 15.000 15.740 15.740 %20 3.148

2016 70.000 %20 14.000 16.740 16.740 %20 3.348

2017 85.000 %15 12.750 18.970 18.970 %20 3.794

Toplam 16.054

Mükellefin matrah artırımı nedeniyle ödemesi gereken gelir vergisi toplamda 16.054 TL olacaktır. Söz konusu vergi 
peşin ödenebileceği gibi taksitler hâlinde de ödenebilecektir. 

2-Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı 

(K) A.Ş.’nin 2016 yılına ilişkin olarak vermiş olduğu kurumlar vergisi beyannamesinde beyan ettiği kazanç 900.000 
TL’dir. Kurum aynı yılda, 400.000 TL yatırım indirimi istisnasından yararlanmış olduğundan kurumlar vergisi matrahı 
olarak 500.000 TL beyan etmiştir.

Şirket, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesine göre de tevkif ettiği (400.000 x %19,8=) 79.200 TL vergiyi, 
muhtasar beyanname ile beyan ederek zamanında ödemiştir.

Bu şirketin 2016 yılına ilişkin kurumlar vergisi ve gelir (stopaj) vergisi yönünden başvuru süresi içinde matrah artırı-
mında bulunmak istemesi hâlinde, artırım dolayısıyla ödeyeceği vergiler aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Kurumlar Vergisinin Hesabı

 Yıl
Beyan edilen 
matrah tutarı 

(TL)  
(1)

Artırım oranı
(2)

Artırılan matrah 
tut. (TL)
(1 x 2)

(3)

Artırılan matraha 
uygulanacak ver-

gi oranı
(4)

Ödenecek vergi 
(TL)

 (3 x 4)
(5)

2016 500.000 %20 100.000 %20 20.000
  
Gelir (Stopaj) Vergisinin Hesabı 

 Yıl
Daha önce beyan edilen gelir 

(stopaj) vergisi tutarı (TL)
(1)

Artırım oranı
(2)

Ödenecek vergi (TL)
(1 x 2)

(3)
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2016 79.200 %20 15.840
 

Bu mükellef, kurumlar vergisi matrahı ile tevkif edilen kurumlar vergisini birlikte artırmak zorundadır. Aksi takdirde 
bu mükellefin 7143 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanması mümkün olmayacaktır.

Mükellefin matrah artırımı sonrasında ödemesi gereken toplam vergi 35.840 TL’dir. Söz konusu vergi peşin ödenebi-
leceği gibi taksitler hâlinde de ödenebilecektir. 

3- Stopaj Gelir Vergisi Artırımı

Örnek 1

Market işletmeciliği ile iştigal eden Bay (B), 2017 yılı vergilendirme dönemlerinin hiçbirinde serbest meslek erbabına 
yapmış olduğu ödemeler üzerinden kesilen vergilere ilişkin muhtasar beyannameyi vermemiştir.

Bu durumda, 2017 yılı içinde yapılan serbest meslek ödemelerine ilişkin vergi artırımı aşağıdaki şekilde hesaplana-
caktır.

Bu mükellefin hiç beyanname vermemesi nedeniyle asgari matrahının belirlenmesinde bilanço esasına göre defter 
tutan mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarının (2017 yılı için 24.525 TL) %50’si esas alınacak 
ve bu tutar üzerinde %15 vergi hesaplanacaktır.

Buna göre;

- 2017 yılı toplam gelir (stopaj) vergisi matrahı (24.525 x %50=)      12.262,50 TL

- Gelir (stopaj) vergisi (12.262,50 x %15=)                                             1.839,37 TL

Mükellefin, 2017 yılına ilişkin olarak gelir (stopaj) vergisi artırım tutarı olan 1.839,37 TL’yi Kanunun yayımlandığı 
tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar idareye başvurarak Kanunda öngörülen şekilde ödemesi hâlinde, bu yıla iliş-
kin serbest meslek ödemeleriyle ilgili olarak gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Söz konusu 
vergi peşin ödenebileceği gibi taksitler hâlinde de ödenebilecektir. 

Örnek 2

2014 yılında faaliyete başlayan Kurum (A), 2014 ila 2017 yıllarına ait kira ödemelerinden kaynaklanan vergi tevkifa-
tı için artırım hükümlerinden yararlanmak istemektedir.

Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler itibarıyla veren mükellef kurumun,

-2014 yılına ilişkin olarak 2014/Ocak-Şubat-Mart dönemine ait muhtasar beyannamesinde 3.000 TL, 

-2015 yılına ilişkin olarak 2015/Ocak-Şubat-Mart dönemine ait muhtasar beyannamesinde 4.000 TL, 2015/Tem-
muz-Ağustos-Eylül dönemine ait muhtasar beyannamesinde 8.000 TL olmak üzere toplam 12.000 TL kira ödemesi 
(brüt) bulunmaktadır. Diğer dönemlere ilişkin olarak kira ödemeleri yönünden muhtasar beyanname vermemiştir.

Bu durumda, anılan mükellefin 2014-2017 yılları içinde yapılan kira ödemelerine ilişkin vergi artırımı aşağıdaki şekil-
de hesaplanacaktır.

Muhtasar beyanname verdiği dönemlerde artırım:
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-2014 yılı için       (3.000 x %5=)                         150 TL

-2015 yılı için     (12.000 x %4=)                         480 TL

Muhtasar beyanname vermediği dönemlerde artırım:

Bu mükellefin 2016 ve 2017 yılı için hiç muhtasar beyanname vermemesi nedeniyle asgari matrahının belirlenmesin-
de geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan mükellefler için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı 
esas alınacak ve bu tutar üzerinden de %15 vergi hesaplanacaktır. Buna göre mükellefin;

- 2016 yılı için     ((21.636/5=)4.327 x %15=)                   649,05 TL

- 2017 yılı için     ((24.525/5=)4.905 x %15=)                   735,75 TL

olmak üzere, toplam 1.384,8 TL’yi 7143 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar idareye 
başvurarak ödemesi halinde hâlinde, bu yıllara ilişkin kira ödemeleriyle ilgili olmak üzere gelir (stopaj) veya kurumlar 
(stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Söz konusu vergi peşin ödenebileceği gibi taksitler hâlinde 
de ödenebilecektir. 

Örnek 3

Kurumlar vergisi mükellefi (B) A.Ş., 2014 yılında ihale etmiş olduğu yıllara sari inşaat ve onarma işleri nedeniyle yapmış 
olduğu hakkediş ödemeleri üzerinden tevkif etmiş olduğu vergilere ilişkin olarak artırımda bulunmak istemektedir.

Söz konusu yılda muhtelif dönemlerde vermiş olduğu 5 adet muhtasar beyannamesinde toplam 900.000 TL hak ediş 
ödemesi (brüt) beyan etmiş bulunmaktadır.

Bu durumda, anılan mükellefin 2014 yılı içinde yapmış olduğu hak ediş ödemelerine ilişkin vergi artırımı aşağıdaki 
şekilde hesaplanacaktır.

Mükellefin 2014 yılı için (900.000 x %1=) 9.000 TL tevkifat tutarını Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın 
sonuna kadar idareye başvurarak Kanunda öngörülen şekilde ödemesi hâlinde, anılan yılla ilgili olarak, söz konusu 
yıllara sari inşaat ve onarma işlerine ilişkin hakkediş ödemeleri yönünden gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi 
incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Söz konusu vergi peşin ödenebileceği gibi taksitler hâlinde de ödenebilecek-
tir. 

4-Katma Değer Vergisi Artırımı

Örnek 1

14/5/2013 tarihinde mükellefiyetini tesis ettirerek faaliyetine başlayan (A) Ltd. Şti., 2013 ve 2014 takvim yıllarına 
ilişkin olarak KDV artırım imkânından yararlanmak için yasal süresi içinde vergi dairesine başvurmuştur. (A) Ltd. 
Şti., söz konusu dönemlere ilişkin 1 no.lu KDV Beyannamelerinin tamamını vermiştir. Mükellefin bazı dönemlerinde 
(Şubat, Nisan, Mayıs, Ekim, Aralık/2014) 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslimleri de 
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bulunmakta olup, söz konusu malların ihracatı süresi içinde gerçekleşmiştir.

(A)’nın, 2013 ve 2014 yılı “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” beyanları her bir dönem itibariyle aşağıdaki gibidir.

 YIL 2013 2014

Dönem
Hesaplanan 

KDV (TL)
(a)

Tecil Edilebilir 
KDV (TL)

(b)

 Fark (TL)
(a-b)

 Hesaplanan 
KDV (TL)

(a)

Tecil Edilebilir 
KDV (TL)

(b)

 Fark (TL)
(a-b)

OCAK - - - 14.000 - 14.000

ŞUBAT - - - 12.500 2.500 10.000

MART - - - 16.000 - 16.000

NİSAN - - - 10.500 3.000 7.500

MAYIS 8.000 - 8.000 10.750 2.500 8.250

HAZİRAN 7.500 - 7.500 8.500 - 8.500

TEMMUZ 4.000 - 4.000 10.000 - 10.000

AĞUSTOS 5.000 - 5.000 21.000 - 21.000

EYLÜL 2.600 - 2.600 22.000 - 22.000

EKİM 10.000 - 10.000 30.000 6.000 24.000

KASIM 6.750 - 6.750 23.500 - 23.500

ARALIK 11.000 - 11.000 21.000 2.750 18.250

TOPLAM 54.850 - 54.850 199.750 16.750 183.000

Bu verilere göre, mükellefin toplam KDV artırım tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Mükellef isterse ödemede tak-
sit imkânından yararlanabilecektir.

2013 Yılı KDV Artırım Tutarı  54.850 x %3,5 = 1.919,75 TL
2014 Yılı KDV Artırım Tutarı    183.000 x %3   = 5.490,00 TL

 
Örnek 2

(Y) A.Ş., 2015 yılı için KDV yönünden artırımda bulunmak istemektedir. Ancak söz konusu yıldaki işlemleri KDV’den 
müstesna olan ve tecil-terkin uygulaması kapsamındaki işlemlerden oluşmaktadır. 2015 yılı KDV beyannamelerinin 
üçünde “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” beyanı bulunmakta, ancak bu beyanlar tecil-terkin uygulaması kapsamın-
daki işlemlerden kaynaklanmaktadır.
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Mükellef, aynı takvim yılı ile ilgili olarak 90.000 TL kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuştur.

Mükellefin 2015 yılı beyan durumu her bir dönem itibariyle aşağıdaki gibidir. 

DÖNEM HESAPLANAN KDV (HKDV) BEYANI

OCAK HsKDV yok

ŞUBAT HsKDV yok

MART HsKDV yok

NİSAN 10.000 TL (Tecil Edilebilir KDV)

MAYIS 8.000 TL (Tecil Edilebilir KDV)

HAZİRAN HsKDV yok

TEMMUZ HsKDV yok

AĞUSTOS HsKDV yok

EYLÜL 16.000 TL (Tecil Edilebilir KDV)

EKİM HsKDV yok

KASIM HsKDV yok

ARALIK HsKDV yok

TOPLAM 34.000 TL
 
Bu durumda, mükellefin KDV artırım tutarı ve taksit tutarı (6 taksit imkânından yararlandığı varsayıldığında) aşağı-
daki gibi hesaplanacaktır.

2015 Yılı KDV Artırım Tutarı 90.000 x %18 = 16.200,00 TL
Taksit Tutarı (16.200 x 1,045) / 6 = 2.821,50 TL

 
Örnek 3

Gelir vergisi mükellefi (A), 2017 yılı için KDV yönünden artırımda bulunmak istemektedir. Söz konusu yılda, KDV’den 
istisna işlemlerin yanı sıra bazı dönemlerde (Şubat, Nisan, Mayıs ve Eylül/2017 dönemlerinde) vergiye tabi (KDV 
beyanını gerektiren) işlemler de bulunmaktadır.
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Mükellef, aynı takvim yılı ile ilgili olarak 45.000 TL gelir vergisi matrah artırımında bulunmuştur.

Mükellefin 2017 yılı beyan durumu her bir dönem itibariyle aşağıdaki gibidir.

 DÖNEM HESAPLANAN KDV (HKDV) BEYANI
OCAK HsKDV yok
ŞUBAT 31.500 TL
MART HsKDV yok
NİSAN 30.000 TL
MAYIS 49.000 TL
HAZİRAN HsKDV yok
TEMMUZ HsKDV yok
AĞUSTOS HsKDV yok
EYLÜL 38.000 TL
EKİM HsKDV yok
KASIM HsKDV yok
ARALIK HsKDV yok
TOPLAM 148.500 TL

 
Bu durumda, mükellefin KDV artırım tutarı ve taksit tutarı (18 taksit imkânından yararlandığı varsayımıyla) aşağıdaki 
gibi hesaplanacaktır.

2017 Yılı KDV Artırım Tutarı:
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1) 148.500 x %1,5 =   2.227,50 TL
KDV artırım tutarı, bu tutarlardan 
büyük olan 8.100 TL olacaktır.

2)   45.000 x %18  =   8.100,00 TL

Taksit Tutarı ise [(8.100 x 1,15) / 18] = 517,5 TL olacaktır.

Örnek 4

2016 takvim yılına ilişkin olarak sadece 3 dönemde vergili işlemleri bulunan ve yılın 9 döneminde beyanname verip, 
3 döneminde vermemiş olan gelir vergisi mükellefi (B)’nin KDV beyan durumu aşağıdaki gibidir.

Mükellef, 2016 yılı ile ilgili olarak 30.000 TL gelir vergisi matrah artırımında bulunmuştur.

 DÖNEM HESAPLANAN KDV (HKDV) BEYANI
OCAK HsKDV yok
ŞUBAT Beyanname yok
MART HsKDV yok
NİSAN 30.000 TL
MAYIS 48.000 TL
HAZİRAN Beyanname yok
TEMMUZ HsKDV yok
AĞUSTOS HsKDV yok
EYLÜL 36.000 TL
EKİM HsKDV yok
KASIM Beyanname yok
ARALIK HsKDV yok
TOPLAM 114.000 TL

Bu durumda, mükellefin KDV artırım tutarı ve taksit tutarı (18 taksit imkânından yararlandığı varsayımıyla) aşağıdaki 
gibi hesaplanacaktır.

2016 Yılı KDV Artırım Tutarı:

1) 114.000  /  9     =   12.666,66 TL KDV artırım tutarı bu tutarlardan büyük olan 5.400 TL olacaktır.
  12.666,66 x 12   =  152.000,00 TL
  152.000 x %2      =       3.040,00 TL
2) 30.000 x %18   =       5.400,00 TL

Taksit Tutarı ise [(5.400 x 1,15)  / 18 ] =  345 TL olacaktır.
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Üçüncü Bölüm 

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

I- STOKLARIN DÜZELTİLMESİ

7143 sayılı Kanunla işletme kayıtlarında yer aldığı halde fiilen işletme stoklar arasında bulunmayan veya fiilen işlet-
me stoklarında bulunmakla birlikte kayıtlarda yer almayan stokların düzeltilmesi imkânı getirilmiştir.

1- İşletmede Fiilen Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve komandit şirketler dahil), İşletmelerinde mevcut olduğu halde 
kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını, kendileri veya bağlı oldukları meslek kuruluşun-
ca tespit edilecek rayiç bedeliyle, bu Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın (Ağustos 2018) sonuna kadar, bir envan-
ter listesiyle vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. 

Konuya ilişkin uygulama genel koşulları şöyledir;

• Bildirime dahil edilen kıymetler için işletmede amortisman ayrılmaz.

•  Bilanço esasına tabi mükellefler, bu kıymetlerin her biri için bilanço pasifinde ayrı özel karşılık hesabı açarlar.

•  Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi halinde sermayenin unsuru sayılarak 
vergilendirilmez.

•  Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve kayıt işlemi sırasında ayrılan karşılık birikmiş amortis-
man addolunur.

•  İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar, söz konusu emtiayı gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler.

•  Genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden %10, indirimli orana tabi olanlarda 
ise tabi olduğu oranın yarısı oranında hesaplanan KDV, sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname verme sü-
resi (Ağustos 2018 sonu) içinde bağlı bulunulan vergi dairesine ödenir.

•  Emtia için ödenen vergi KDVK uyarınca indirim konusu yapılabilir.

•  Makine, teçhizat ve demirbaşlar için ödenen vergi KDVK uyarınca indirim konusu yapılamaz. İndirilemeyen bu 
vergilerin gelir veya kurumlar vergisi kazancının tespitinde gider kaydedilmesine ilişkin bir yasaklama kanunda 
yer alamamaktadır.

•  Beyan edilen bu kıymetler için KDVK’nın 9/2 maddesi (kayıt dışı bulunduğundan bahisle, KDV tarhiyatı) uygulan-
maz.

•  Bu kıymetlerin satışı halinde, satış bedeli kayıtlara alınan değerden düşük olamaz.

•  Kaydedilen kıymet ÖTV’ye tabi ise, beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV’nin 
aynı sürede ayrı bir beyanname ile beyan edilip ödenmesi koşuluyla, ayrıca ÖTV tarhiyatı ve ceza uygulanmaz.

•  Bu hükümden yararlanan mükellefler için, bu kıymetlere bağlı olarak geçmişe dönük vergi cezası kesilemez.
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2- Kayıtlarda Olduğu Halde İşletmede Yer Almayan Mallar

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve komandit şirketler dahil), kayıtlarında olduğu halde işletme-
lerinde fiilen yer almayan malları, aynı türden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr 
oranını, tespit edilememesi halinde mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirlediği oranı dikkate alarak, bu 
Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın (Ağustos 2018) sonuna kadar, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yüküm-
lülüklerini yerine getirmek koşuluyla kayıt ve beyanlarına dahil edebileceklerdir.

Bu uygulamadan yararlanan mükelleflere, bu mallara ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uy-
gulanmayacaktır.

3- Eczanelerde Stok Düzeltme

7143 sayılı Kanunla eczanelerin stoklarının düzeltilmesine ilişkin olarak ayrı düzenleme yapılmıştır. Muhasebede 
kaydi olarak yer almakla birlikte, fiilen stoklarında yer almayan ilaçlara ilişkin olarak eczaneler;

•  Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın (Ağustos 2018) sonuna kadar,

•  Fiilen stokta bulunmayan söz konusu ilaçlara ilişkin maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek,

•  Bulunacak bedel üzerinden hesaplanacak %4 oranında KDV’yi ayrı bir beyanname ile beyan edip bu süre içinde 
ödemek,

Suretiyle söz konusu stoklarını düzeltebileceklerdir.

Bu kapsamda ödenen vergiler, mükellefin hesaplanan KDV’sinden indirilemeyeceği gibi, gelir ve kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde de gider olarak dikkate alınmayacaktır.

II- KASA VEYA ORTAKLAR C/H DÜZELTİLMESİ

7143 sayılı Kanunla işletme muhasebe kayıtlarında yer aldığı halde işletmede fiilen bulunmayan kasa mevcudu ve 
ortaklardan alacakların da düzeltilmesi imkanı getirilmiştir.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2017 tarihli bilançolarında görülmekle birlikte 
işletmelerinde fiilen bulunmayan kasa mevcutları ile aynı bilançoda yer alan işletmenin esas faaliyeti dışındaki ne-
denlerle (ödünç verme vb.) ortaya çıkan ortaklardan alacaklarla ortaklara borçların arasındaki fark olan net alacak 
tutarlarını ve bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini bu Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın (Ağustos 
2018) sonuna kadar beyan etmek suretiyle düzeltebilirler.

•  Düzeltilen bu tutarlar ayrı bir beyanname ile beyan edilecek ve üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, aynı 
sürede bağlı bulunulan vergi dairesine ödenecektir.

•  Bu kapsamda ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergilerinden mahsup edilemeyeceği gibi, gider veya maliyet 
olarak da dikkate alınamaz.

•  Bu kapsamda beyan edilen varlık ve alacaklarla ilgili olarak sonradan herhangi bir vergi tarhiyat yapılamaz, ceza 
kesilemez.

•  2018 geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerekmesi halinde, aynı süre içinde bu düzeltme yapılır, düzeltme 
nedeniyle herhangi bir faiz veya ceza aranmaz.

Bu konunun uygulamasına ilişkin olarak 7143 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığına usul ve esasları belirleme yetkisi 
verilmiştir.
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III- UYGULAMA ÖRNEKLERİ

1- Stoklarda Bulmakla Birlikte Kayıtlarda Bulunmayan Mallar

Örnek 1

(A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (Y) emtiasına ilişkin envanter listesini hazırla-
mış ve 12/07/2018 tarihi itibariyle beyan etmiştir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu emtianın, kendisi 
tarafından belirlenen rayiç bedeli 70.000 TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde 
olacaktır.

 _____________________________12/07/2018 _________________________________

153 TİCARİ MALLAR                      70.000 TL

191 İNDİRİLECEK KDV                          7.000 TL

  525 KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK HESABI                   70.000 TL

 (6736 sayılı Kanunun 6/1 mad.)

 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR              7.000 TL

 (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)

_________________________________    /   ____________________________________

Bu emtianın satılması hâlinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 70.000 TL tutarının altında olamayacaktır.

Örnek 2

(D) Anonim Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (G) demirbaşını 7143 sayılı Kanun uyarınca 
kayda almak istemiş ve buna ilişkin işlemleri 15/06/2018 tarihinde tamamlamıştır. Genel oranda katma değer ver-
gisine tabi olan bu kıymetin kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli 90.000 TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin 
muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.

 _____________________________12/07/2018 _________________________________

255 DEMİRBAŞLAR     90.000 TL

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.                             9.000 TL

 526 KAYDA ALINAN DEMİRBAŞ ÖZEL KARŞILIK HS                   90.000 TL

 (6736 sayılı Kanunun 6/1 mad.)

 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                   9.000 TL

 (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)

_________________________________    /   ____________________________________

Bu emtianın satılması hâlinde satış zararı muhasebeleştirilemeyecektir.

2- Kayıtlarda Bulunmakla Birlikte Stoklarda Bulunmayan Mallar

(B) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı hâlde stoklarında mevcut olmayan emtialarını faturalandırarak kayıtlarını 
fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı genel oranda KDV’ye tabi olan (A) malının 
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kayıtlarda bulunan ancak stoklarda yer almayan miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 
TL/Kg ve gayrisafi kârlılık oranı ise %10’dur.

(B) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada [(20.000 x 15=)x1.1=] 330.000 TL tutarında satış bedeli 
ve 59.400 TL tutarında KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki şekilde 
olacaktır.

____________________________________   /   __________________________________

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR   389.400 TL

689.99.009 Kanunen Kabul Edilmeyen Gider

 600 YURTİÇİ SATIŞLAR       330.000 TL

	 (6736	sayılı	Kanunun	6/2	maddesi)

 391 HESAPLANAN KDV      59.400 TL

____________________________________   /   __________________________________

 Kanunen kabul edilmeyen giderler için yapılabilecek nazım hesap kaydı:

____________________________________   /   __________________________________

950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER  389.400 TL

 951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN               389.400 TL

 GİDERLER ALACAKLI HESABI

____________________________________   /   __________________________________

Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma uygun olması hâlinde diğer hesaplardan; kasa, ban-
kalar, alınan çekler, alıcılar veya alacak senetleri hesaplarından biri de kullanılabilecektir. Örneğin, kayıt dışı yapılan 
satış karşılığında alacak senedi alınmış olması hâlinde (stoktan çıkış) muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır.

____________________________________   /   __________________________________

121 ALACAK SENETLERİ                                           389.400 TL

 600 YURTİÇİ SATIŞLAR                                      330.000 TL

	 (6736	sayılı	Kanunun	6/2	maddesi)

 391 HESAPLANAN KDV                                             59.400 TL

____________________________________   /   __________________________________

3-Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi 

(C) A.Ş.’nin, 31/12/2017 tarihli bilançosunda ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları, bilanço hesapları itibariyle 
aşağıdaki gibi olup, beyan tarihi olan 13/06/2018 tarihi itibariyle bu tutarların değişmediği varsayılmıştır. Ayrıca, 
mükellef kurumun ortaklardan alacaklar hesabında izlenmesi gerekirken “126. Diğer Çeşitli Alacaklar” hesabında 
izlediği 100.000 TL bulunmaktadır.

- 126. Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı............................................... 100.000 TL

- 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı................................................ 200.000 TL
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- 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı................................................ 150.000 TL

- 331. Ortaklara Borçlar hesabı...................................................... (170.000) TL

- 431. Ortaklara Borçlar hesabı...................................................... (120.000) TL

Bu çerçevede;

Beyan tutarı        : [100.000+(200.000+150.000)-(170.000+120.000) =] 160.000 TL

Hesaplanan vergi : (160.000 x %3=) 4.800 TL olacaktır.

Anılan mükellef, söz konusu tutarı beyan etmesi hâlinde beyan edilen bu tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyan-
name verme süresinde ödeyecektir

Beyanla ilgili muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacakların düzeltilmesi:

  _________________________________ 13/06/2018  ____________________________

 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE  ZAR.                   160.000 TL

 689.99.009 KKEG (6736 sayılı Kanun mad. 6/3)

331 ORTAKLARA BORÇLAR     170.000 TL

431 ORTAKLARA BORÇLAR     120.000 TL

  126 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                    100.000 TL

  131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR                   200.000 TL

  231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR                    150.000 TL

____________________________________   /   __________________________________

 - Verginin hesaplanması:

  _________________________________ 13/06/2018  ____________________________

 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE  ZAR.                   4.800 TL

 689.99.009 KKEG (6736 sayılı Kanun mad. 6/3)

  360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                4.800 TL

____________________________________   /   __________________________________

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklardan kaynaklanan giderlerin istenmesi 
halinde yapılacak nazım hesap kaydı:

  _________________________________ 13/06/2018  ____________________________

 950 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER         164.800 TL

  951 KANUNEN KABUL EDİLMEYEN           164.800 TL

  GİDERLER ALACAKLI HESABI

____________________________________   /   __________________________________
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Bu madde kapsamında beyan edilen kasa mevcutları ve ortaklardan net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesap-
larda yer alan işlemlerin, dileyen mükelleflerce “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı yerine bilançonun 
aktifinde herhangi geçici bir hesapta izlenmesi de mümkündür. Bu durumda söz konusu geçici hesapta izlenen tutar-
lar, herhangi bir şekilde kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.
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Dördüncü Bölüm

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI
(VARLIK BARIŞI)

7143 sayılı Kanunla konuya ilişkin olarak (10. maddenin 13 no.lu fıkrasında) yapılan düzenlemeyi aşağıdaki gibi özet-
lemek mümkündür.

I- YURTDIŞINDAKİ VARLIKLARIN TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını 30/11/2018 tarihine kadar 
Türkiye’ye getirenler, belirli koşulları yerine getirmek kaydıyla bu varlıkları üzerinde serbestçe tasarruf edebilirler.

Bu kapsamda yurda getirilen varlıklar üzerinden %2 oranında vergi hesaplanacak ve bu vergiler varlıkların getirildiği 
banka ve aracı kurumlar tarafından vergi sorumlusu sıfatıyla 31/12/2018 tarihine kadar bağlı bulunulan vergi daire-
sine ödenecektir.

Söz konusu varlıkların Türkiye’de şirketlere veya işletmelere aktarılması mümkün olup bunlar daha sonra dağıtılabilir 
kazanca bakmaksızın ve hiçbir vergi hesaplanmaksızın işletmeden çekilebilir.

Bu varlıklar, yılsonuna kadar mükellefler tarafından yurtdışı finans kurumlarından kullanılan ve yasal defterlerde 
kayıtlı olan kredilerin kapatılmasında da kullanılabilir. Bu durumda söz konusu kredi borçlarının defter kayıtlarından 
düşülmesi koşuluyla kaynağın Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır.

7143 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce kanuni defterlerinde kayıtlı olan sermaye avanslarını, yurtdışından 
kaynak getirilmesi suretiyle karşılanmış olması durumunda da, avansların kayıtlardan düşülmesi kaydıyla bu hüküm-
lerden yararlanılabilecektir.

Öte yandan bu kanunun yürürlük tarihi itibariyle, mükelleflerin yasal defterlerinde kayıtlı olan sermaye avanslarının, 
yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu tarihten önce 
Türkiye’ye getirilmesi suretiyle karşılanmış olması halinde söz konusu avanslar defter kayıtlarından düşülerek bu 
hükümlerden yararlanmak mümkündür. Bu suretle sermaye artırımı için avans olarak gönderilmiş bulunan yurtdışı 
kıymetlerin, sermayeye eklenmiş olsa bile daha sonra vergisiz olarak çekilmesi ve üzerinde serbestçe tasarruf 
edilebilmesine imkân tanınmaktadır.

Yurtdışında bulunan kıymetini getirdiğini beyan eden kişinin, başkasına ait bir kıymeti getirip getirmediğinin araştırıl-
ması söz konusu olmayacağı gibi, bu konuda kendi varlığı olarak beyanda bulunan kişinin başkasının varlığını getirip 
getirmediğinin sorgulanması ve bildirilmesinin talep edilmesi de söz konusu olmayacaktır.

Diğer taraftan 7143 sayılı Kanunda, anılan varlıkların öncelikle getirilmesinde vergisel bir avantaj daha sağlanmıştır. 
Yukarıda belirtilen varlıkların kişi veya kurumlar tarafından 31/7/2018 tarihine kadar bildirilerek fiilen Türkiye’ye 
getirilmesi halinde bu varlıklar üzerinden hiçbir vergi alınmayacaktır. Yani bu durumda %2 oranındaki vergi de alın-
mayacaktır.  
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II- YURTİÇİ VARLIKLARIN TÜRKİYE’DE KAYDA ALINMASI

Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında 
yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, 30/11/2018 tari-
hine kadar vergi dairelerine beyan edilir ve bu varlıklar, anılan tarihe kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate 
alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilir. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için 
dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. 

Bu kapsamda beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, 31/12/2018 tarihi-
ne kadar bağlı bulunulan vergi dairesine ödenir.

Diğer taraftan 7143 sayılı Kanunda, anılan varlıkların öncelikle getirilmesinde vergisel bir avantaj daha sağlanmıştır. 
Yukarıda belirtilen varlıkların kişi veya kurumlar tarafından 31/7/2018 tarihine kadar bildirilerek fiilen Türkiye’ye 
getirilmesi halinde bu varlıklar üzerinden hiçbir vergi alınmayacaktır. Yani bu durumda %2 oranındaki vergi de alın-
mayacaktır.  

III- VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

Bu Kanun kapsamında Türkiye’ye getirilen veya yasal defterlere kaydedilen (yurtiçi, yurtdışı) varlıkların elden çıkarıl-
masından doğacak zararlar, gelir veya kurumlar vergisi bakımından gider, zarar veya indirim olarak dikkate alınma-
yacaktır.

213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler, bu fıkra kapsamında Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem ka-
zancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve 
kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.

7143 sayılı Kanunun 10. maddesinin 13 no.lu fıkrası kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle, kişi 
veya kurumlar nezdinde hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacaktır. Ancak bu bağışıklıktan 
yararlanılabilmesi için, bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve yurt 
dışından getirileceği beyan edilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi 
veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır. Aksi halde bu bağışıklık-
tan yararlanılamayacaktır.

Bakanlar Kuruluna bu konuya ilişkin süreyi 6 aya kadar uzatma yetkisi verilmiştir. Maliye Bakanlığına ise, fıkra kap-
samına giren varlıkların Türkiye’ye getirilmesi, bildirim ve beyanı ile işletmeye dâhil edilmelerine ilişkin hususları, 
bildirim veya beyana esas değerlerin tespiti, bildirim ve beyanların şekli, içeriği ve ekleri ile yapılacağı yeri, fıkranın 
uygulanmasında kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi verilmiştir.

IV- YURDA TRANSFER EDİLEN YURT DIŞI İŞLETME VE TASFİYE KAZANÇLARI 

Tam mükellefiyete tabi gerçek kişi veya kurumların; 

•  Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarını,

• Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançlarını,

•  Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançlarını,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer etmeleri halinde, bu 
kazançlar Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Yukarıda belirtilen kapsamda 31/10/2018 
tarihine kadar elde edilen kazançlar da bu uygulamadan yararlanabilecektir.
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Diğer taraftan tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan ku-
rumların tasfiyesinden doğan kazançları da 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla 
gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

Bu uygulamayla, Türk vatandaşı kişiler ile Türkiye’de kurulu şirketlerin yurt dışından elde ettikleri söz konusu kazanç-
larını, bir an önce Türkiye’ye getirmeleri ve bu yolla ekonomiye kaynak sağlanması amaçlanmıştır. 
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