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VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN 

YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HK. 

 

 Kamuoyunda vergi affı veya başka bir deyişle vergi barışı olarak adlandırılan 7143 sayılı Kanun 

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 Söz konusu kanun metninde; 

 

 Kesinleşmiş alacaklara, 

 Kesinleşmemiş veya dava safhasında alacaklara, 

 İnceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan vergilere, 

 Matrah artırımına, 

 İşletme kayıtlarının düzeltilmesi, 

 İmar barışına, 

 Yurt dışından getirilecek varlıklara 

ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. 

A) KANUNUN KAPSADIĞI VERGİLER  

1) Kanun ve buna ilişkin 1 Seri No.lu Tebliğe göre: 

 Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV, Damga ve 

Emlak Vergisi gibi Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, 

gecikme faizleri, gecikme zamları ve vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezaları. 

 Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, 

gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları. 

 Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta 

primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları, 

 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi 

Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar 

Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında 

Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş 

ve Yayınları Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 

Kanun ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince 

verilen idari para cezaları, 
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 Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir 

belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon 

idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı gibi fer'i alacaklar. 

2) Kanun’un kapsadığı dönem 

Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Mart/2018 ve öncesine 

rastlayan dönemler kapsama girmekte dönemin bitim tarihi Mart/2018 ayına rastlamakla birlikte 

beyanname verme süresinin son günü Nisan/2018 ayına sarkanlar kapsama girmemektedir. (2018 yılı 

geçici vergileri, 2017 kurumlar vergisi kanun kapsamı dışında olup, 2017 gelir vergisi beyanname verme 

süresi 31.03.2018 tarihini taşıdığı için Kanun kapsamındadır.) 

 

B) KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR 

18.05.2018 tarihi itibariyle kesinleşmiş alacakların 31.07.2018 tarihine kadar yazılı başvurulması halinde; 

yeniden yapılandırılmasında ödenecek ve silinecek kamu alacakları aşağıdaki şekilde olacaktır. 

 

Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar 

Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da 

idari para cezalarının tamamı 

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si 

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen 

vergi cezalarının % 50’si 

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen 

vergi cezalarının kalan % 50’si 

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası 

yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi 

gibi fer’i alacakların tamamı 

 

 

C) KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR 

 Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen 

veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar, 

 Temyiz veya itiraz/istinaf süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da 

karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya bu yola başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya idarece 

yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar, 

 Uzlaşma aşamasında bulunan tarhiyatlar. 

1) Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen 

veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar 

Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş ise; 
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Durum Alacak konusu Alacak tutarı 

Vergi Mahkemesinde Dava 

Açılmış Ya Da Dava Açma 

Süresi Henüz Geçmemiş 

Olan İkmalen, Re’sen veya 

İdarece Yapılmış Vergi 

Tarhiyatları ile Gümrük 

Vergilerine İlişkin 

Tahakkuklar 

Vergi/Gümrük vergisinin aslı 

 

%50’si ödenecek. Kalan kısmın (% 

50’nin) tahsilinden vazgeçilecek 

Vergi aslına bağlı vergi 

cezası/idari para cezası ve 

gecikme zamları 

Tamamının tahsilinden vazgeçilecek 

Vergi aslına bağlı olmayan 

cezalar (usulsüzlük, özel 

usulsüzlük) 

Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i 

ödenecek. Kalan kısmın (% 75’in) 

tahsilinden vazgeçilecek. 

Faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı 

Faiz, gecikme faizi ve gecikme 

zammının tamamının tahsilinden 

vazgeçilecek, bunların yerine, vergi 

aslının ödenecek %50’lik kısmı 

üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile 

hesaplanacak tutar tahsil edilecek 

 

2) İtiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da 

karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya bu yola başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya idarece 

yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar 

Bu aşamada Kanun; en son kararın Terkin, Tasdik veya Tadilen Tasdik ve Bozma Kararı olması 

sonucuna göre farklı imkanlar sunmaktadır. 

Kanunda geçen ve alacakların tespitinde esas alınacak olan “en son karar” ifadesi tarhiyata/tahakkuka 

ilişkin verilen ve Kanun’un yayımı tarihinden önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır. İdareye 

tebliğ edilip, mükellefe tebliğ edilmemesinin veya tam tersi durumun herhangi bir önemi 

bulunmamaktadır. 

2.1 Vergi Mahkemesi Tarhiyatı Terkin Etmişse 

Durum Alacak konusu Alacak tutarı 

Son Kararın Vergi/Gümrük vergisinin aslı İlk tarhiyata/ tahakkuka esas verginin/gümrük 

vergisinin %20’si ödenecek. Kalan kısmın (% 
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Terkin Olması 80’inin) tahsilinden vazgeçilecek. 

Vergi aslına bağlı vergi 

cezası/idari para cezası ve 

gecikme zamları 

Tamamının tahsilinden vazgeçilecek 

Vergi aslına bağlı olmayan 

cezalar (usulsüzlük, özel 

usulsüzlük) 

Asla bağlı olmayan cezaların % 10’u ödenecek. 

Kalan kısmın (% 90’ın) tahsilinden 

vazgeçilecek 

Faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı 

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının 

tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların 

yerine, vergi aslının ödenecek %20’lik kısmı 

üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile 

hesaplanacak tutar tahsil edilecek. 

 

2.2 Vergi Mahkemesi Tarhiyatı Tasdik Etmişse 

Durum Alacak konusu Alacak tutarı 

Son Kararın Tasdik 

Olması 

Vergi/Gümrük vergisinin aslı Tasdik edilen kısmın tamamı, terkin edilen 

kısmın % 20’si ödenecek. 

Vergi aslına bağlı vergi 

cezası/idari para cezası ve 

gecikme zamları 

Tamamının tahsilinden vazgeçilecek 

Vergi aslına bağlı olmayan 

cezalar (usulsüzlük, özel 

usulsüzlük) 

Asla bağlı olmayan cezaların % 50’i ödenecek. 

Kalan kısmın (% 50’sinin) tahsilinden 

vazgeçilecek. 

Faiz, gecikme faizi, gecikme 

zammı 

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının 

tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların 

yerine, vergi aslının ödenecek kısmı (%100 

veya % 20) üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları 

ile hesaplanacak tutar tahsil edilecek. 
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2.3. Danıştay veya bölge idare mahkemesi bozma kararı vermişse 

Durum Alacak konusu Alacak tutarı 

Son Kararın Bozma 

Kararı Olması 

Vergi/Gümrük vergisinin aslı %50’si ödenecek. 

Kalan kısmın (% 50’nin) 

tahsilinden vazgeçilecek. 

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para 

cezası ve gecikme zamları 

Tamamının tahsilinden 

vazgeçilecek 

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar 

(usulsüzlük, özel usulsüzlük) 

Asla bağlı olmayan cezaların % 

25’i ödenecek. 

Kalan kısmın (% 75’i) tahsilinden 

vazgeçilecek. 

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Faiz, gecikme faizi ve gecikme 

zammının tamamının tahsilinden 

vazgeçilecek, bunların yerine, vergi 

aslının ödenecek %50’lik kısmı 

üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları 

ile hesaplanacak tutar tahsil 

edilecek. 

 

2.4. Kısmen onama, kısmen bozma kararı verilmişse 

Kısmen onama kısmen bozma kararı verilmişse; onanan kısım için “tasdik kararı”, bozulan kısım için 

“bozma kararı” hükümleri geçerli olacaktır. 

3) Uzlaşma aşamasında 

Burada kastedilen “Uzlaşma” tarhiyat sonrası uzlaşma safhasıdır. Tarhiyat öncesi uzlaşma 

aşamasındakiler inceleme safhası kapsamındadır. 
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Durum Alacak konusu Alacak tutarı 

Uzlaşma Aşamasında 

Bulunan Tarhiyatlar 

(Uzlaşma 

hükümlerinden 

yararlanılmak üzere 

başvuruda bulunulmuş, 

uzlaşma günü 

verilmemiş veya 

uzlaşma günü gelmemiş 

ya da uzlaşma 

sağlanamamış ancak 

dava açma süresi 

geçmemiş olanlar) 

Vergi/Gümrük vergisinin aslı %50’si ödenecek. 

Kalan kısmın (% 50’nin) 

tahsilinden vazgeçilecek. 

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para 

cezası ve gecikme zamları 

Tamamının tahsilinden 

vazgeçilecek 

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar 

(usulsüzlük, özel usulsüzlük) 

Asla bağlı olmayan cezaların 

% 25’i ödenecek. Kalan 

kısmın (% 75’i) tahsilinden 

vazgeçilecek. 

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Faiz, gecikme faizi ve gecikme 

zammının tamamının 

tahsilinden vazgeçilecek, 

bunların yerine, vergi aslının 

ödenecek %50’lik kısmı 

üzerinden, aylık Yİ/ÜFE 

oranları ile hesaplanacak tutar 

tahsil edilecek. 

 

4) Yapılmış ödemenin mahsubu ve iade 

Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödeme yapılmış olması durumunda; 

 Vergi mahkemeleri nezdinde dava devam ederken tahakkuk etmeyen vergilerin, Kanunun yayım 

tarihinden önce ödenmiş olması halinde, 

 İlk derece mahkemesince verilen tasdik kararının üst yargı organınca bozulması üzerine, 

vergilerin Kanunun yayım tarihinden önce ödenmiş olması halinde 

Ödenmiş tutar, yapılandırılma sonucunda hesaplanan vergi ve Yİ-ÜFE tutarından mahsup edilecek; kalan 

tutar, bu Kanunun 10 uncu maddesi gereğince red ve iade edilecektir. 
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Ç) İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN VERGİLER 

Durum Alacak konusu Alacak tutarı 

Kanunun kapsadığı 

dönemlere ilişkin olarak, bu 

Kanunun yayımlandığı 

tarihten önce başlanılmış ve 

Kanunun yayım tarihi 

itibariyle tamamlanamamış 

vergi incelemeleri ile takdir, 

tarh ve tahakkuk işlemlerinin 

tamamlanması sonucunda 

tarh edilecek vergiler ile 

bunlara bağlı cezalar ve 

gecikme faizleri ile vergi 

aslına bağlı olmayan cezalar 

Vergi/Gümrük vergisinin aslı %50’si ödenecek. 

Kalan kısmın (% 50’nin) 

tahsilinden vazgeçilecek. 

Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para 

cezası ve gecikme zamları 

Tamamının tahsilinden 

vazgeçilecek. İştirak 

nedeniyle kesilecek vergi 

ziyaı cezaları için vergi 

cezasının %25’i ödenecek 

Vergi aslına bağlı olmayan cezalar 

(usulsüzlük, özel usulsüzlük) 

Asla bağlı olmayan cezaların 

% 25’i ödenecek. 

Kalan kısmın (% 75’in) 

tahsilinden vazgeçilecek. 

Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Gecikme faizleri yerine tarh 

edilen verginin ödenecek 

olan %50 lik kısmı 

üzerinden, verginin vade 

tarihinden bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar 

aylık Yİ-ÜFE oranlarıyla 

hesaplanacak tutar ödenecek. 

Ayrıca ihbarnamenin tebliği 

üzerine belirlenen dava açma 

süresinin sonuna kadar 

gecikme faizi hesaplanacak. 

 

D) PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLAR 

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın 

sonuna kadar; 
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 VUK’nun 371’inci maddesine göre pişmanlıkla veya 30/4 üncü maddesine göre kendiliğinden 

verilen beyannameler 

 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde beyan 

edilmeyen aykırılıklara ait gümrük vergileri ile faizleri ile 

 2018 yılına ve daha önceki dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin 

olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar bildirilen daha önce 

bildirilmemiş veya eksik bildirilmiş emlak vergisi 

bu kapsamdadır. 

Ödenecek Tutar Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar 

Tarh edilen verginin tamamı Alacak aslına bağlı olmayan 

cezaların tamamı 

Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanunun 

yayımlandığı tarihine kadar Yi-ÜFE tutarı 

Pişmanlık zammı ve gecikme 

faizinin tamamı 

- Vergi ziya cezasının tamamı 

E) MATRAH VE VERGİ ARTIRIM 

Kanuna göre matrah artırımı; 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar 

vergisi ile katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için yapılabilecektir. 

Matrah artırımında bulunulan yıl için daha sonra vergi incelemesi ve cezalı tarhiyat yapılmayacaktır. 

1- Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı 

Kurumlar vergisi matrah artırımı, belirlenen tüm yıllar (2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017) için 

yapılabileceği gibi istenilen yıl ya da yıllar için de yapılabilecektir. 

Matrah Artırımı ve Vergi Oranları ile Asgari Artırım Tutarı 

Beyannameye İlişkin 

Yıl 

Matrah Artırım 

Oranı 

Asgari Artırım 

Tutarı 

Normal 

Vergi Oranı 

İndirimli 

Oran 

2013 35% 36.190 20% 15% 

2014 30% 38.323 20% 15% 

2015 25% 40.701 20% 15% 

2016 20% 43.260 20% 15% 

2017 15% 49.037 20% 15% 
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İlgili yıla ilişkin olarak verilen beyannamede matrah beyan edilmemişse, matrah oluşmamışsa ya da hiç 

beyanname verilmemişse yine Asgari Artırım Tutarları dikkate alınacaktır. Örneğin 2017 yılına ilişkin 

zarar beyan eden bir şirket bu yıla ilişkin belirlenen 49.037 TL Asgari Artırım Tutarını dikkate alacaktır. 

Artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilecek ve üzerinden ayrıca herhangi bir vergi 

alınmayacaktır. Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıla ait 

yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini 

süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde hükümlerinden 

yararlanmamış olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında 

vergilendirilecektir. 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait mahsup edilebilir geçmiş yıl 

zararlarının % 50’si 2018 ve izleyen yıllar karlarından mahsup edilemez. 

Kurumlar vergisi matrah artırımının kanunun yayım tarihini izleyen 3. ayın sonuna kadar yani 

Ağustos/2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 

2- Gelir Vergisi Matrah Artırımı 

Gelir vergisi matrah artırımına ilişkin özet tabloya aşağıda yer verilmiştir. 

Matrah Artırımı ve Vergi Oranları ile Asgari Artırım Tutarı   

Yıl Matrah 

artırım 

oranları 

Asgari artırım tutarı (TL) Vergi 

oranı 

İndirimli 

Oran 

İşletme hesabı Bilanço esası ve serbest meslek kazancı 

2013 35% 12.279 18.095 20% 15% 

2014 30% 12.783 19.155 20% 15% 

2015 25% 13.558 20.344 20% 15% 

2016 20% 14.424 21.636 20% 15% 

2017 15% 16.350 24.525 20% 15% 

 

Gelir vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait mahsup edilebilir geçmiş yıl 

zararlarının % 50’si 2018 ve izleyen yıllar karlarından mahsup edilemez. 

Gelirleri gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar bilanço usulüne göre belirlenmiş tutarın 1/5’inden az 

artırımda bulunamazlar. 

Gelir vergisi matrah artırımının kanunun yayım tarihini izleyen 3. ayın sonuna kadar yani Ağustos/2018 

tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 
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3- Katma Değer Vergisi Matrah Artırımı 

Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri 

beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen 

oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi 

ve tarhiyatı yapılmayacaktır. 

Katma Değer Vergisi Artırımı 

Yıl Oran 

2013 3,50% 

2014 3,00% 

2015 2,50% 

2016 2,00% 

2017 1,50% 

 KDV artırımı bir tam yıl için yapılacaktır. 

 Bir yıllık sürede 3 dönemden daha az sayıda beyanda bulunulmuş ise mükelleflerin KDV 

artırımından yararlanabilmesi için gelir/kurumlar vergisi matrah artırımında bulunması 

şarttır. Bu durumda beyan edilen tutar üzerinden % 18 oranında vergi ödenecektir. 

 Katma değer vergisi artırımında bulunulan yıllar için, vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. 

 İade talebi olanlar bakımından inceleme hakkı saklı olacaktır. 

 Sonraki dönemlere devreden vergiler bakımından da inceleme yapılabilecek. Ancak, bu inceleme 

sonunda artırım talebinde bulunulan yıllara ilişkin olarak tarhiyat yapılamayacaktır. 

 2 numaralı katma değer vergisi beyannamesi (Sorumlu sıfatıyla beyan edilen katma değer vergisi) 

ile beyan edilmesi gereken vergiler bakımından vergi artırımından yararlanılamayacaktır. 

 1 No.lu KDV Beyannamelerinde, hesaplanan KDV bulunmayan veya hesaplanan KDV 

beyanları sadece tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerde; 

 İlgili takvim yılı içindeki işlemlerinin tamamı, istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşan 

veya diğer nedenlerle hesaplanan KDV beyanı bulunmayan mükellefler ile tecil-terkin uygulaması 

kapsamındaki teslimlerden oluşan mükellefler ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah 

artırımında bulunmuş olmaları şartıyla KDV artırımından faydalanabileceklerdir. 

Katma Değer Vergisi mükelleflerinin artırımının kanunun yayım tarihini izleyen 3. ayın sonuna kadar 

yani Ağustos/2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 
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4- Ücret stopajında artırım 

Ücretli olarak çalışanlardan vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların beyan ettikleri ücret ödemelerine 

ilişkin tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları 

halinde, ilgili dönemlere ilişkin gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. 

Gelir (stopaj) vergisi artırım oranı 

Yıl Vergi artırım oranı 

2013 6,00% 

2014 5,00% 

2015 4,00% 

2016 3,00% 

2017 2,00% 

 

İlgili yıllarda muhtasar beyanname vermemiş mükellefler için bu maddede asgari işçi sayıları ve bu 

işçilere ilişkin asgari ücret tutarları belirtilerek düzenleme yapılacaktır. 

Ücret stopajında artırımın kanunun yayım tarihini izleyen 3. ayın sonuna kadar yani Ağustos/2018 

tarihine kadar yapılması gerekmektedir.  

5) Serbest meslek ve kira stopajında artırım 

Muhtasar beyannamelerinde yer alan söz konusu ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı 

üzerinden; aşağıda belirtilen oranlarda gelir (stopaj) vergisini artırmaları halinde, ilgili dönemlere ilişkin 

gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. 

İlgili yıl içinde verilen muhtasar beyannamelerde beyan edilen tutarlar bir yıla iblağ edilmeyecektir. 

 

Gelir (stopaj) vergisi artırım oranı 

Yıl Vergi artırım oranı 

2013 6,00% 

2014 5,00% 

http://www.aktifymm.com/


 

12 
Mecidiyeköy Yolu Cad. No:10 Celilağa İş Merkezi 

8. Kat D.33-34 Şişli İstanbul 

Telefon:0212 272 11 41 Faks: 0212 266 38 47 

www.aktifymm.com 

Sirküler No  :425-2018/6 

Sirküler Tarihi :29.05.2018 

2015 4,00% 

2016 3,00% 

2017 2,00% 

 

Serbest meslek ve kira stopajında artırımın kanunun yayım tarihini izleyen 3. ayın sonuna kadar yani 

Ağustos/2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.  

 

F- İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ 

Kanunda, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir. 

Buna göre 31.12.2017 tarihi itibariyle düzenlenen bilançolarda; 

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

 Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar, 

 Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar 

bu kapsamda fiili duruma uygun hale getirilebilecektir. 

1. İşletmede Bulunduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Mallara İlişkin Özet Tablo 

Türü Kayda 

alınacak değer 

Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV KDV 

indirimi 

Emtia Rayiç Bedel Genel orana tabi ise % 10 Yapılır 

İndirimli orana tabi ise yarısı 

Makine Rayiç Bedel Genel orana tabi ise % 10 Yapılmaz 

Teçhizat İndirimli orana tabi ise yarısı 

Demirbaş 

2) Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Emtiaya İlişkin Özet Tablo 

Türü Kayda alınacak 

değer 

Sorumlu sıfatıyla ödenecek 

KDV 

KDV indirimi 

Emtia Maliyet + Kar Emtianın tabi olduğu KDV oranı Her türlü vergisel 

yükümlülük yerine getirilir. 
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3) Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan 

Alacakların Beyanı 

Türü Kayda alınacak 

değer 

Ödenecek 

vergi 

KDV 

indirimi 

Kasa veya Net Ortaklar Cari Hesabı Düzeltme 3% - 

 

İşletme kayıtlarına ilişkin düzeltme başvuru tarihi kanunun yayım tarihini takip eden 3. ayın sonuna kadar 

vergi dairelerine beyan edilmesi gerekmektedir. 

 

G) ÖDEME PLANI 

1) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi 

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; 

 İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, katsayı uygulanmayacaktır. 

 İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE 

aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı (bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i 

alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte 

hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden ayrıca %90 indirim yapılacaktır. İki taksit ile 

ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarı üzerinden %50 indirim yapılacaktır. 

2) Taksitle ödeme yapılması 

Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar; 

1) 6 eşit taksit için (1,045), 

2) 9 eşit taksit için (1,083), 

3) 12 eşit taksit için (1,105), 

4) 18 eşit taksit için (1,15), 

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

ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan 

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

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

H) İMAR BARIŞI 

Kanun ile mali yükümlülükleri yerine getirilmeden yapılmış kaçak yapıların, yapılan düzenleme ile Yapı 

Kayıt Belgesi altında kayıt altına alınması (imar barışı )öngörülmektedir. 

Buna göre, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı veya imar mevzuatına 

aykırı yapıların kayıt altına alınması ile dönüşüm projelerine fınans sağlanarak dönüşüm daha hızlı ve 

etkin yapılması amacıyla; 
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 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıların, yapı sahiplerinin müracaatları üzerine ve beyanına 

göre hazırlanacak Yapı Kayıt Sistemine işlenmesi, 

 Bu yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilmesi, yargı ve belediyelerdeki iş yükünün 

azaltılabilmesi için alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından 

vazgeçilmesi, 

 Maliklerin yarısının muvafakatinin bulunması halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın 

cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilmesi, 

 Yapı Kayıt Belgesinden elde edilecek gelir, genel bütçeye gelir kaydedilecektir. Bu gelirler, 

şehirlerin yeniden inşaa ve imarında kullandırılması 

 

yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

I) YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK VARLIKLAR 

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 uygulanır. 

 

a) 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 edebilirler. 

 

b) 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 eder ve aynı sürede öderler. 

 

c) (a) bendi 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 kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi 

kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu fıkra 

hükümlerinden yararlanılır. 

 

ç) 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 yararlanılır. 

 

d) 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler, bu fıkra kapsamında Türkiye’ye getirilen 

varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi aynı 

varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın 

işletmelerinden çekebilirler. 

 

e) 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 sözkonusu varlıklar, 

30/11/2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere 
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kaydedilebilir. Bu takdirde, sözkonusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir 

kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların 

değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilir ve bu vergi, 31/12/2018 tarihine kadar ödenir. 

 

f) Bu fıkra kapsamında ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup 

edilemez, Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan 

zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez. 

 

g) 31/7/2018 tarihine kadar; (a) bendi kapsamında bildirilerek Türkiye’ye getirilen veya (c) ya da 

(ç) bentleri kapsamında işleme tabi tutulan varlıklar ile (e) bendi kapsamında beyan edilerek kanuni 

defterlere kaydedilen varlıklara ilişkin olarak, (b) veya (e) bendi uyarınca vergi tarh edilmez. 

 

ğ) (a) ve (e) bentleri kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi 

incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen veya beyan edilen 

tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve (a) bendi uyarınca bildirilen 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. 

 

h) 1) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların; 

(aa) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından 

doğan kazançları, 

(bb) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları, 

(cc) Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları, 

31/10/2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar 

vergisinden müstesnadır. 

2) 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 müstesnadır. 

 

ı) Bakanlar Kurulu, bu fıkrada yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren altı aya kadar uzatmaya; 

Maliye Bakanlığı, fıkra kapsamına 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 belirlemeye yetkilidir. 

 

 Bilgilerinize sunarız. 

Aktif YMM A.Ş. 
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