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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2018/30 

TARİH: 22/05/2018 

KONU 
Vergi, Sosyal Güvenlik Primi ve Diğer Bazı Alacaklarının Yeniden 
Yapılandırılması, Matrah Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Yayınlanmıştır. 

 

18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 7143 sayılı “Vergi Ve Diğer Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 

kapsamında; 

- Vergi ve sosyal güvenlik prim borçları başta olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden 

yapılandırılması,  

- Mükelleflerin 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılarına ilişkin matrah artırımında bulunması, 

- İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşlar  ile kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan mallara ilişkin olarak işletme 

kayıtlarının düzeltilmesi, 

- Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar ile 

bunlarla ilgili diğer işlemlere ilişkin olarak işletme kayıtların düzeltilmesi ve 

- Diğer kanunlarda 

düzenlemeler yapılmış olup söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 

1- Kapsama Dahil Olan Alacaklar ve Başvurusu Süresi (Kanun Madde 1) 
 

Yapılandırma kapsamına giren kamu alacakları aşağıdaki şekilde olup Kanun hükümlerinden 
yararlanmak isteyenlerin 31.07.2018 tarihine kadar ilgili kamu idaresine başvuruda bulunması  
gerekmektedir.  

a- Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; 
 
• 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayalı vergilerde bu 

tarihe kadar verilemesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, 
gecikme faizleri, gecikme zamları (31/3/2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir 
vergisi taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken 
geçici vergi hariç), 

• 2018 yılına ilişkin olarak 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi 

ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, (2018 yılı için tahakkuk 

eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç), 
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• 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına 

bağlı olmayan vergi cezaları, 

b- 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü 

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, 

Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa 

Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 

Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları 

Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Radyo ve Televizyonların 

Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları, 

 

c- Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer’i amme 

alacakları (adli ve idari para cezaları ile Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve 

Devlet hakkı, Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, Şeker Kanununa istinaden 

alınan şeker fiyat farkı, 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 akaryakıt fiyat farkı, Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel 

idare payı ile madencilik fonu, Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve 

römorkörcülük hizmet payları hariç), 

 

d- 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında doğan gümrük vergileri, idari 

para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları, 

 

e- Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen ve bu Kanunun yayım 

tarihine veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği 

hâlde ödenmemiş olan; 

 

• 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,  

• 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası 

primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı, 

• 31/3/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale 

konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan 

eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve 

gecikme zammı, 

• 31 Mart 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan tespitlere ilişkin olup ilgili kanunları 

uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları, 
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• İlgili Kanunları gereğince takip edilen 2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin; damga 

vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı, 

 

f- İl Özel İdarelerine olan ve vadesi 31.03.2018 tarihine kadar olduğu halde Kanunun yayınlandığı 

tarih itibari ile ödenmemiş bulunan asli ve fer’i borçlar (idari para cezaları ve 3213 sayılı 

Kanuna istinaden alınan özel idare payı hariç), 

 

g- Belediyelerin; 

 

• Vadesi 31.03.2018 tarihine kadar olduğu halde Kanunun yayınlandığı tarih itibari ile 

ödenmemiş bulunan asli ve fer’i borçlar ile beyana dayalı vergilerde bu tarihe kadar 

verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi aslı ve fer’i borçlar, 

• 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 

31.03.2018 tarihine kadar olduğu halde Kanunun yayınlandığı tarih itibari ile ödenmemiş 

bulunan ücret alacakları, 

• Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31.03.2018 tarihine kadar olduğu halde 

Kanunun yayınlandığı tarih itibari ile ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti 

alacakları (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil), 

• Büyükşehir Belediyelerinin vadesi 31.03.2018 tarihine kadar olduğu halde Kanunun 

yayınlandığı tarih itibari ile ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları 

(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil), 

 

h- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında 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, 

 

i- Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının vadesi 31.03.2018 tarihine kadar olduğu halde 

Kanunun yayınlandığı tarih itibari ile ödenmemiş bulunan taşınmaz kültür varlıklarının 

korunmasına katkı payı ile buna bağlı fer’i alacakları, 

yeniden yapılandırma kapsama alınmıştır. Yapılandırma kapsamına, 31 Mart 2018 dahil, bu tarihten 

önceki dönemlere ait borçlar girecektir. 
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2- Kesinleşmiş Alacaklar (Kanun Madde 2) 

Kesinleşmiş alacaklarda ödenecek tutarlar ile tahsilinden vazgeçilen tutarlar aşağıdaki şekilde 

olacaktır. 

Borcun Türü Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilen Tutar 

Maliye Bakanlığına, 
il özel idarelerine 
ve belediyelere 
bağlı tahsil 
daireleri tarafından 
takip edilen 
alacaklar 

-Ödenmemiş Vergi aslının tamamı, 
-Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar 

-Vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme 
zammı, 
-Asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları 
ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının 
tamamı 

-Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi 
cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi 
cezalarının %50’si, 
-Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar 

-Cezaların kalan %50’si ve bu cezalara 
bağlı gecikme zamlarının tamamı 

-Kanunun 1 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) bendi kapsamında olan idari 
para cezalarının tamamı, 
-Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar 

-Cezaya bağlı fer’ilerin tamamı 

-Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da 
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 
yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli 
amme alacaklarının ödenmemiş kısmının 
tamamı, 
-Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar 

-Bu alacaklara uygulanan faiz, cezai faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i 
amme alacaklarının tamamı 

-5736 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci 
maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği 
halde ödenmemiş olan tutarlar 

-5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan 
binde iki oranındaki faiz 

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığına bağlı 
tahsil daireleri 
tarafından takip 
edilen alacaklar 

-Gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının 
tamamı, 
-Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutar 

-Gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme 
faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme 
alacakları ve asla bağlı olarak kesilen 
idari para cezalarının tamamı 

-Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın 
kesilmiş idari para cezaları ile Kabahatler 
Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle 
kesilmiş idari para cezalarının %50’si 

-Cezaların kalan %50’si 

-Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı 
olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u 
ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı 

-Cezaların kalan %70’i ile alacak 
asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, 
gecikme zammı gibi fer’i amme 
alacaklarının tamamı 

 

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler, Kanunun kapsadığı 

dönemlere ilişkin olup Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe 

ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar kesinleşmiş alacak olarak yapılandırmaya konu 

edilebilecektir. 
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Vadesi 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 

ödenmemiş olan, 

- 2464 sayılı Kanunun 97 nci maddesine göre tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık 

ücreti alacaklarının, 

- Büyükşehir belediyelerinin, 2872 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre katı atık ücreti alacak 

asıllarının, 

- 2560 sayılı Kanun kapsamında büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık 

su bedeli alacak asıllarının, 

- YİKOB’ların, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı tutarının, 

- Bu alacaklarla ilgili Yİ-ÜFE oranına göre hesaplanacak tutarın 

kanunda belirtilen şartlar dahilinde ödenmesi halinde bu alacaklara bağlı cezaların ve gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) tahsilinden 

vazgeçilecektir. 

Dava Açılmaması ; Kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların ilgili maddelerde belirtilen 

şartların yanı sıra dava açmamaların, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına 

başvurmamaları gerekmektedir. 

3- Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar (Kanun Madde 3 ) 

Kesinleşmemiş alacaklarda ödenecek tutarlar ile tahsilinden vazgeçilen tutarlar aşağıdaki şekilde 

olacaktır. Kanunun yayımı tarihi itibarıyla; 

• İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan 

vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; 

 

Ödenecek Tutar : Vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutar, 

Tahsilinden Vazgeçilen Tutar: Vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %50’si, faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı 

gecikme zamlarının tamamı. 

 

Verilen en son kararın bozma kararı olması hâlinde ve kısmen onama kısmen bozma kararı 

olması hâlinde bozulan kısım için  bu madde hükmü uygulanacaktır. 
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• İstinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya 

da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan vergi 

tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda Kanunun yayımı tarihinden önce 

verilmiş en son kararın; 

 

Terkine ilişkin karar olması hâlinde: Vergilerin/gümrük vergilerinin %20’si ile Yİ-ÜFE oranları 

esas alınarak hesaplanacak tutar ödenecek, vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %80’inin, faiz, 

gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para 

cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

 

Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması hâlinde: Tasdik edilen vergilerin/gümrük 

vergilerinin tamamı, terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin %20’si ile Yİ-ÜFE oranları esas 

alınarak hesaplanacak tutar ödenecek, terkin edilen vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %80’i, 

faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para 

cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

Kanunun yayın tarihinden önce verilen en son kararın kısmen onama kısmen bozma kararı 

olması hâlinde onanan kısım için de bu madde hükmü uygulanacaktır. 

 

• Vergi cezalarına/gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış olması 

hâlinde, 

Borcun Türü Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilen 
Tutar 

Asla bağlı cezalar Vergilerin/gümrük vergilerinin 
aslı 

Asla bağlı cezaların tamamı ve 
bunlara bağlı gecikme zamları 

Asla bağlı olmaksızın kesilen 
vergi cezaları/gümrük 
yükümlülüğüyle ilgili idari para 
cezaları 

-Dava açılmış ya da dava açma 
süresi henüz geçmemiş ise 
cezanın % 25’i, 
-Verilmiş son kararın terkine 
ilişkin karar olması halinde 
cezanın % 10’u, 
- Verilmiş son kararın Tasdik 
veya tadilen tasdike ilişkin 
karar olması hâlinde tasdik 
edilen ceza tutarının % 50’si, 
terkin edilen ceza tutarının % 
10’u, 

Kalan cezaların tamamı 

 

4- Vergilerin Zamanında Ödenmesi 
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Kanun çerçevesinde borçları yapılandırılan borçluların yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, 

KDV, Muhtasar, ÖTV vergilerini zamanında ödemeleri gerekmektedir. Bu vergilerin çok zor durum 

olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri halinde yapılandırmaları bozulacaktır.  

 

5- İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler (Kanun Madde 4) 

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı 

halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine devam edileceği belirtilerek bu 

safhada bulunan alacaklar da kanun kapsamına alınmıştır. Düzenleme kapsamında, Kanunun matrah 

artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak suretiyle başlanılmış incelemelere devam edilecektir. 

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra; 

- Tarh edilen vergilerin %50’si,  

- Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i, 

- Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar, 

- Kanunun yayın tarihinden sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin 

bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin, 

ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak ödenmesi 

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

vazgeçilecektir. Ödemeler 2 aylık dönemler halinde 6 eşit taksitle ödenecektir. 

İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın %25’ini kanunda 

belirtilen süre ve şekilde ödemeleri hâlinde cezanın kalan %75’inin tahsilinden vazgeçilecektir. 

Pişmanlık talebi ile verilip ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden 

verilen beyannameler için kesilen ve Kanunun yayımı tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş olan vergi 

cezaları için de kanun hükmünden faydalanılabilecektir. 

Uzlaşma Safhasındaki Borçlara ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarih itibari ile 213 sayılı VUK 

hükümlerine göre tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da 

uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş 

alacaklar da kanun hükmünden faydalandırılmıştır.  
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6- Matrah artırımı (Kanun Madde 5) 
 
a- Yılık Gelir/Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı 
Mükellefler, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını arttırdıkları taktirde, kendileri hakkında 

artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu 
vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır. Matrah artımı için son tarih 31.08.2018 
olarak belirlenmiştir.  
 
Yıllara göre matrah artırımında uygulanacak oranlar; 
 
-2013 yılı için; %35 
-2014 yılı için; %30 
-2015 yılı için; %25 
-2016 yılı için; %20 
-2017 yılı için; %15 
 
oranından az olmamak üzere arttırılacaktır. Kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak 

istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim 

ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde, 

arttırdıkları matrahlar; 

 
Gelir Vergisi Mükellefleri 

İşletme Esasına Göre 
Defter Tutanlar 

Gelir Vergisi 
Mükellefleri Bilanço  
Esasına Göre Defter 
Tutanlar ve Serbest 

Meslek Erbabı 

Kurumlar Vergisi 
Mükellefleri 

2013 yılı için 12.279,00 18.095,00 36.190,00 

2014 yılı için 12.783,00 19.155,00 38.323,00 

2015 yılı için 13.558,00 20.344,00 40.701,00 

2016 yılı için 14.424,00 21.636,00 43.260,00 

2017 yılı için 16.350,00 24.525,00 49.037,00 

 

TL’den az olamayacaktır. Bu hükümlere göre arttırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilecektir ve 

üzerinden herhangi bir vergi alınmayacaktır. Ancak, artırımda bulunmak istenilen yıla ait 

beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş ve vergisini süresinde ödemiş olmaları şartıyla artırılan 

matrahlar %15 oranında vergilendirilecektir. 

- Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların 

% 50’si, 2018 ve izlen yıllar karlarından mahsup edilemeyecektir. 
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- Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu fıkra hükmünden yararlanarak beyan ettikleri 
matrahları artırmaları hâlinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan 
matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmeyecektir. 
 

- İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutarlar 
ile geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan indirilemeyecektir. 
 

- Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben daha 
önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve 
tarhiyat hakkı saklı kalacaktır. 
 

- İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler 
hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri 
tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanacaktır. 
 

- Matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Kanunun yayımı 
tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. 

 

b- Gelir Stopaj veya Kurum Stopaj (Muhtasar) Vergilerinde Matrah Artırım 

Kanunda belirtilen şartlar dahilinde gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisini artırarak 

kanunda belirtilen şekil ve sürede ödedikleri takdirde, artırımda bulunulan dönemlere ilişkin olarak, 

artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı 

yapılmayacaktır. 

Muhtasar beyanına ilişkin yapılacak matrah artımında; 
 
Ücret, serbest meslek ve kira ödemelerin her bir dönem için verilen muhtasar beyannamelerindeki 
gayrisafi tutarlarının yıllık toplamı üzerinden, 
 
2013 yılı için % 6, 
2014 yılı için % 5, 
2015 yılı için % 4, 
2016 yılı için % 3, 
2017 yılı için % 2, 
 
oranından az olmamak üzere hesaplanan vergiyi, 
   
Yıllara yaygın inşaat hak ediş bedelleri üzerinden, 
 
2013 ila 2017 yılları için her bir yıl itibari ile % 1  
 
oranında hesaplanan vergiyi, 
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Çiftçilerden yapılan alımlar ile esnaf muaflığından faydalanan kişilere yapılan ödemeler için ayrı ayrı 
olmak üzere ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının % 25’i  
 
Oranında hesaplanan vergiyi kanunun yayınlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar 
artıracaklardır.  
 

- Muhtasar beyanına ilişkin olarak artırımda bulunulması durumunda ayrıca gelir veya kurumlar 
vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartı aranmayacaktır. 

- Gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi artırımında bulunulan yıl içinde yer alan 
vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak Kanunun yayımı tarihinden önce yapılıp kesinleşen 
tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. 

- Bu fıkra hükmüne göre artırıma esas ücret tutarı ile matrahlar, gelir veya kurumlar vergisi 
matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır. 

- Bu kapsamda artırımdan yararlanılarak hesaplanan gelir vergisine herhangi bir istisna ve 
indirim uygulanmayacaktır. 

 
c- Katma Değer Vergisi Matrah Artırım 

 
Kanunda belirtilen şartlar dahilinde katma değer vergisini artırdıkları takdirde, kendileri 

nezdinde söz konusu vergi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak 
katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. 
 
Katma Değer Vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri 
beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden  
 
2013 yılı için % 3,5, 
2014 yılı için % 3, 
2015 yılı için % 2,5, 
2016 yılı için % 2, 
2017 yılı için % 1,5 
 
Oranından az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, kanunun yayınlandığı tarihi izleyen 
üçüncü ayın sonuna kadar beyan edeceklerdir. KDV kanununun 11/1-c maddesi ve geçici 17 nci 
maddesine göre tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükellefler için artırıma esas tutarın 
belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülecektir. 
  
İşe başlama, işi bırakma durumları hariç ilgili yılın tamamı için artırımda bulunulması gerekmektedir. 
 
Matrah artırımı kapsamında ödenen vergiler gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya 
maliyet unsuru olarak kabul edilmeyecektir. 
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- Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin 
olarak Kanunun yayımı tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile 
birlikte dikkate alınacaktır.  

- Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin 
olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden katma değer 
vergisi yönünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya 
iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat 
hakkı saklıdır.  

- Sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım 
talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemeyecektir. 

- Bu fıkra hükmüne göre ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının 
tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmayacak, denmesi gereken katma değer 
vergilerinden indirilmeyecek veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılmayacaktır. 

 
 

7- İşletme Kayıtların Düzeltilmesi (Kanun Madde 6) 

 

a- İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşlar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır; 

 

• Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer 

almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek 

kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 31.08.2018 tarihine kadar bir envanter listesi ile 

vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebileceklerdir. Bildirime dâhil edilen 

kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır. 

 

• Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yukarıdaki hükümler uyarınca aktiflerine 

kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık 

hesabı açacaklardır. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye 

edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılacak  ve vergilendirilmeyecektir. Makine, teçhizat ve 

demirbaşlar envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman sayılacaktır. 

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider 

kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir. 

 

• Uygulama kapsamında beyan edilecek makine, teçhizat, demirbaş ve emtianın rayiç bedeli 

üzerinden;  

 

- Genel oranda (%18) KDV’ye tabi olanlar için %10 oranında,  

- İndirimli oranda (%1 - %8) KDV’ye tabi olanlar için ise ilgili varlığın tabi olduğu oranın 

yarısı (%0,5 - %4) esas alınarak, 



 

 

 
 

  
Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok 
No: 285 Kat: 3 Şişli / İSTANBUL 

T  (+90) 212 373 00 00 

Eskişehir Yolu No: 6 Armada İş Merkezi A Blok 
Kat: 11 Daire: 15 Söğütözü / ANKARA  

T  (+90) 312 219 16 50 

Web:  www.gtturkey.com 

 

KDV hesaplanması ve hesaplanan bu KDV’nin ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan 

edilerek beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir. Makine, teçhizat ve 

demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi hesaplanan katma değer vergisinden 

indirilemeyecektir. Emtia üzerinden ödenen vergi genel esaslara göre indirim konusu 

yapılabilecektir.  

Bu kapsamda beyan edilen emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların satılması halinde satış 

bedeli, bunların deftere kaydedilen değerlerinden düşük olamayacaktır.  

• Özel tüketim vergisine tabi malları bu kapsamda beyan eden ve bu mallara ilişkin alış 

belgelerini ibraz edemeyen mükellefler, beyan tarihindeki miktar ve emsal bedeli üzerinden 

geçerli olan özel tüketim vergilerini de KDV’ye ilişkin beyanname verme süresi içinde ayrı bir 

beyanname ile beyan ederek öderlerse, bu mallar bakımından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi 

Kanununun 4 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanmayacak ve bu şekilde 

beyan edilerek ödenen özel tüketim vergisi için vergi cezası kesilmeyecektir.  

 

b- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar hakkında aşağıdaki hükümler 

uygulanır; 

 

Mükelleflere, kayıtlarında aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, 

vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ödemeksizin beyan etme imkânı getirilmektedir. Buna göre, 

gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) kayıtlarında 

yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, 31.08.2018 tarihine kadar aynı 

nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranını (cari yıl 

kayıtlarından karlılık oranının tespit edilememesi halinde bağlı olduğu meslek odalarının 

belirleyeceği oranlarını) dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülükleri 

yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebileceklerdir. Bu fıkra hükmünün 

uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmayacaktır. 

 

Eczanelerin Durumu 

Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, 31.08.2018 

tarihine kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından 

çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında 

hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme 

süresi içinde ödenecektir. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden 

indirilemeyecek, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate 

alınamayacaktır. 

 

c- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar 

hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır; 
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Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31/12/2017 tarihi 

itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve 

işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer 

nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu 

bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan 

işlemlerini 31.08.2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını 

düzeltebilirler. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi 

hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenecektir. 

Bu kapsamda ödenen vergiler gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek, beyan 

edilen tutarlar ve ödenen vergiler kumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul 

edilmeyecektir. 

Bu kapsamda beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2018 

yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu 

kapsamda öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılacak ve düzeltme işlemleri 

nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmayacaktır. 

5- Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları (Kanun Madde 7) 

2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup, 18.05.2018 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde 

bu  tarih itibariyle ödenmemiş olan, 

• 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki 

sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, 

işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,  

• Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibariyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı 

ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi,  

• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel 

işlem vergisi ve eğitime katkı payı,  

• 5510 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık 

sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi, 

asılları ile bu borçlara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde 

ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i amme 

alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

31/03/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale 

konusu işlere ilişkin olup, 18.05.2018 tarihinden önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene 

tebliğ edildiği halde 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale 

konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik 
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tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bunlara gecikme cezası ve zammı hesaplanan 

sürenin başlangıç tarihinden, 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 

esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu borçlara 

uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden 

vazgeçilecektir. 

 

 

31/03/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 18.05.2018 tarihinden 

önce kesinleştiği halde 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının % 50’si 

ile bunlara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık 

değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi 

halinde, idari para cezalarının % 50’si ile bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi 

fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

Bu madde kapsamına giren borçların, asıllarının 18.05.2018 tarihinden önce ödenmiş olmasına 

rağmen fer’ilerin 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın 

% 40’ının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan % 60’ının tahsilinden 

vazgeçilecektir. 

6- Ön değerlendirme, Araştırma veya Tespit Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları 

31/03/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale 

konusu işlere ilişkin olup, Kanun hükümlerinden yararlanmak için 31.07.2018  tarihine kadar 

başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ 

edilememiş olan; ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı 

üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile Yİ- ÜFE oranlarına göre  hesaplanacak tutarın, Kanunda 

belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı 

gibi fer’i amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.  

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar re’sen tahakkuk ettirilerek 

işverene tebliğ edilen eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta prim tutarları, bu Kanunun 8 

inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve şekilde ödenir. 

31/3/2018 tarihinden önce (bu tarih dâhil) yapılmış tespitlere ilişkin idari para cezalarından 

18.05.2018 tarihinden sonra tebliğ edilenler için ilgililerce tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde 

yazılı başvuruda bulunularak idari para cezasının %50’sinin, kanunda belirtilen şekilde ödenmesi 

şartıyla idari para cezasının kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilecektir. 
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Yukarıda belirtilen tüm borçlar için yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen 

borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları 

şarttır. 

Yine yapılandırma hükümlerinden yaralanmak isteyen borçluların, taksit ödeme süresince 

tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde 

ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme 

haklarını kaybedeceklerdir. 

 

 

7- Ortak Hükümler 

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31.07.2018 tarihine kadar ilgili idareye 
başvuruda bulunmaları; 
 

- Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve 
YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini Kanunun yayımı tarihini 
izleyen dördüncü aydan,  

- Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti 
Kanunun yayımı tarihini izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde 
azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri, 

- Dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları  
 
şarttır.  Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecektir. Peşin 
ve taksitli ödeme durumlarına uygulanacak indirimler aşağıdaki şekilde olacaktır. 
 

 Kanuna göre hesaplanan 
tutarın ilk taksit ödeme süresi 
içerisinde tamamen 
ödenmesi halinde 

Kanuna göre hesaplanan 
tutarların tamamının ilk iki 
taksit ödeme süresi içinde 
ödenmesi hâlinde 

Asıl Alacaklar  
Yİ-ÜFE Katsayısı 
Uygulanmayacak 

Yİ-ÜFE Katsayısı 
Uygulanmayacak 

Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranları esas alınarak hesaplanacak 
tutarların  

%90’ının tahsilinden 
vazgeçilecek 

%50 indirim yapılacak 

Kanunun 1/1-b maddesi kapsamındaki idari 
para cezalarında 

%25 indirim yapılacak %12,5 indirim yapılacak 

Yapılandırılan alacağın sadece fer’i alacaktan 
ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-
ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak 
hesaplanacak tutarda 

%50 indirim yapılacak %25 indirim yapılacak 

 
Taksitle yapılacak ödemelerde, belirlenen tutar;  
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6 eşit taksit için (1,045), 
9 eşit taksit için (1,083), 
12 eşit taksit için (1,105), 
18 eşit taksit için (1,15), 

 
katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde 

ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda 

bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak, tercih edilen 

süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. 

Bu Kanun kapsamında yapılandırılarak süresinde ödenen borçlara, bu Kanunda yer alan 

hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, 

gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmayacaktır. 

8- Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Düzenleme 

Kanun kapsamında yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası araçları ile 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 ve tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların yurt dışında elde 
ettikleri bazı kazançları hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır. 
 

• Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu 
fıkradaki hükümler çerçevesinde, 30/11/2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı 
kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf 
edebileceklerdir. 
 

• Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2 oranında 
hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile 
bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edecek ve aynı sürede ödeyeceklerdir. 
 

• Kanun kapsamına giren varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan 
kullanılan ve bu fıkranın yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en 
geç 30/11/2018 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecektir. Bu takdirde, defter 
kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye 
getirilme şartı aranmaksızın bu fıkra hükümlerinden yararlanılacaktır. 
 

• Bu fıkranın yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt 
dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının bu 
fıkranın yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, 
söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu fıkra hükümlerinden 
yararlanılacaktır. 
 

• Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu fıkra kapsamında Türkiye’ye getirilen 
varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri 
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gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate 
almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir. 
 

• 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 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilir. Beyan edilen 
söz konusu varlıklar, 30/11/2018 tarihine 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 
çekilebilecektir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi 
tarh edilecek ve bu vergi, 31/12/2018 tarihine kadar ödenecektir. 
 

 

 

• Bu kapsamında ödenen vergiler, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden 
mahsup edilemeyecektir. Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların 
elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider 
veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. 
 

• 31/7/2018 tarihine kadar; kanunun ilgili maddeleri kapsamında bildirilerek Türkiye’ye getirilen 
veya işleme tabi tutulan varlıklar ile kanuni defterlere kaydedilen varlıklara ilişkin olarak vergi 
tarh edilmeyecek, hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. 
 

• Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen 
verginin vadesinde ödenmesi ve Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası araçlarının, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye 
getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer 
edilmesi şarttır. 
 

• Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların; 
 

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından 
doğan kazançları, 

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları, 
- Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, 

 
31/10/2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, 31/12/2018 tarihine kadar 
Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacaktır. 
 

• Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de 
bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye 
transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olacaktır. 
 

9- Kanun Kapsamında Yapılan Diğer Düzenlemeler 
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7143 sayılı Kanun kapsamında ayrıca; 

• Mücbir sebep hâli sonlandırılan bazı yerlerdeki beyan ve bildirimler hakkında düzenleme 
yapılmıştır (Kanun Madde 11 ). 

• Harçlar Kanununda yapılan düzenleme ile Bakanlar Kuruluna yeni inşa edilen konut veya 
işyerlerinin ilk satışında uygulanan tapu harç oranlarında değişlik yapma yetkisi verilmiştir 
(Kanun Madde 12).  

• 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk 
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununda düzenleme yapılmıştır (Kanun Madde 
13). 

• 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda düzenleme yapılmıştır (Kanun 
Madde 14, 15) 

• 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda düzenleme yapılmıştır (Kanun Madde 16) 

• 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma 
Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda düzenleme yapılmıştır (Kanun 
Madde 17). 

• 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda düzenleme yapılmıştır 
(Kanun Madde 18, 19, 20, 21) 

• 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 
düzenleme yapılmıştır Yapılan düzenleme ile 18 ila 29 yaş arası genç girişimcilerden kanunda 
belirlenen şartları taşıyanların bağ-kur primleri 1 yıl süre ile hazine tarafından karşılanacaktır 
(Kanun Madde 22, 23, 24). 

• 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununda düzenleme yapılmıştır (Kanun Madde 25). 

• 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı 
Kanununda düzenleme yapılmıştır (Kanun Madde 26). 

 

Söz konusu Kanunun orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilir. 

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

İlişkin Kanun (Kanun No : 7143) 

 

Saygılarımızla, 
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