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VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI VE 
İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ  

18.5.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan VERGİ BARIŞI olarak bilinen 7143 sayılı Kanunun, 
Kesinleşmiş borçlar, Matrah ve Muhasebe kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin kanun hükümleri 
aşağıda yer almaktadır. 

KAPSAMA GİREN ALACAKLAR 

1. 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait 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 vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük), 

2. 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dahil) 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, 

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip 
edilen ve bu Kanunun yayım tarihine veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin 
sonuna kadar tahakkuk ettiği hâlde ödenmemiş olan; Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, 
işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve 
gecikme zamları, 

   Mart 2018 ve Önceki Aylara Ait; 
 
 İşveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik 

sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme 
zammı alacakları, 
 

 İsteğe bağlı sigortalılar ve topluluk sigortalılarına ilişkin primler ile ile bunlara bağlı gecikme 
cezası ve gecikme zammı alacakları, 

 
 Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, 
 
 31/3/2018 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik 

işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile ile bunlara bağlı gecikme cezası ve 
gecikme zammı alacakları, 
 

 31/3/2018 tarihine kadar yapılan tespitlere ilişkin uygulanan idari para cezaları ile bunlara 
bağlı gecikme zammı alacakları, bu uygulamadan yararlanabilecektir. 

4. 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 
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zammı gibi fer'i alacaklar,  

5. Daha birçok kamu kurumunca kesilen idari para cezaları kanun kapsamındadır. 

VERGİ HESAPLAMA  

a)Kesinleşmiş Kamu Alacaklarında; 
 

• Alacak asıllarının tamamı, 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50'si, 

• İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 50'si, 

• Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine  

Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecektir.  

Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018’ dir. 

b)Kesinleşmemiş ve Dava Safhasındaki İhtilaflı Alacaklar 
 

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; 

- Alacak asıllarının % 50'si, 

- Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25'i, 

- Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine vergi aslının ödenecek % 50'lik kısmı üzerinden,  

aylık Yİ-ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar ödenecektir.  

2- 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 

Kanun Tasarısına göre; en son kararın Terkin, Tasdik veya Tadilen 

Tasdik ve Bozma Kararı olması sonucuna göre durum farklılaşmaktadır. 

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. 
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Vergi Mahkemesi Tarhiyatı Terkin Etmişse 

• İlk tarhiyata/tahakkuka esas alacak aslının % 20'si, 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 10'u, 

• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine vergi aslının ödenecek % 20'lik kısmı üzerinden,  

aylık Yİ-ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar ödenecektir.  

Vergi Mahkemesi Tarhiyatı Tasdik Etmişse 

• Alacak asıllarının tasdik edilen kısmın tamamı, terkin edilen kısmın % 20'si, 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50'si, 

• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine vergi aslının ödenecek kısmı üzerinden,  

aylık Yİ-ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar ödenecektir.  

Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesi Bozma Kararı Vermişse 

• Alacak asıllarının % 50'si, 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25'i, 

• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine vergi aslının ödenecek % 50'lik kısmı üzerinden, 

aylık Yİ-ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar ödenecektir.  

Kısmen Onama, Kısmen Bozma Kararı Verilmişse 

Onanan kısım için “tasdik kararı”, bozulan kısım için “bozma kararı” hükümleri geçerli olacaktır. 

3- Uzlaşma aşamasında bulunan tarhiyatlar 

“Uzlaşma aşamasında” olmasından kasıt tarhiyat sonrası uzlaşma safhasıdır. Tarhiyat öncesi 
uzlaşma aşamasındakiler inceleme safhası kapsamında değerlendirilmesi gerekmekte olup bu 
inceleme safhasındaki alacaklara ilişkin açıklamalarımız bir sonraki bölümde yer almaktadır. 

Tarhiyat sonrası uzlaşma aşamasında olan 

• Alacak asıllarının % 50'si, 

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25'i, 

• Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine vergi aslının ödenecek % 50'lik kısmı üzerinden,  

aylık Yİ-ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar ödenecektir.  
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Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018’ dir. 

 

c)İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar 
 

İnceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklarda başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve 
tahakkuk işlemlerine devam edilecektir. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra; 
 
• Alacak asıllarının % 50'si, 
• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25'i, 
• İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının % 25'i, 
• Gecikme faizi ve gecikme zammı 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 ile ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma 
süresinin sonuna kadar gecikme faizi, ödenecektir.  
 

d)Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Yapılan Beyanlar 
 

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

• 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. 

• Tarh edilen verginin tamamı, 

• Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihine kadar Yi-ÜFE tutarı 
ödenecektir. 

Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018’ dir. 
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MUHASEBE KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ 

1-İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve 
Demirbaşların Kayda Alınması 
 

a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), 
işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 
demirbaşları rayiç bedel üzerinden bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek 
suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Dâhil edilen kıymetler için amortisman 
ayrılamayacaktır. 
 

b) Aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak 
üzere özel karşılık hesabı açılar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya 
işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılıp vergilendirilmeyecektir.  

VERGİ HESAPLAMA  

Genel oran tabi emtia ve demirbaş için %10, indirimli orana tabi emtia ve demirbaş için tabi olduğu 
oranın yarısı oranında sorumlu sıfatıyla KDV ödenir.  
Makine, teçhizat ve demirbaş için ödenen bu vergi hesaplanan KDV'den indirilemez. Emtia 
üzerinden ödenen bu vergi genel esaslara göre indirim konusu yapılabilir. 
 

2-İşletmede Mevcut Olmadığı Halde Kayıtlarda Yer Alan Emtia Ve Demirbaşın Düzeltilmesi 
 

a) Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), 

kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialara ilişkin cari yıl 

kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafı kâr oranını dikkate alarak fatura düzenlemek suretiyle 

kayıt ve beyanlarına dahil edebilecekler.  

VERGİ HESAPLAMA  

Her türlü vergisel yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekmektedir. 

3-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan 
Alacakların Düzeltilmesi 
 

a)Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2017 tarihi itibarıyla 
düzenledikleri 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  
düzeltebileceklerdir. 
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VERGİ HESAPLAMA 

Kasa veya net Ortaklar cari hesabı düzeltilen tutarın %3'u oranında vergi ödenir. 
 

 

Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2018’ dir.) 

MATRAH VE VERGİ ARTTIRIMI 
 

Mükellefler, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak bu maddede belirtilen süre ve şekilde 
ödemeleri halinde, 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 ile 
muhatap bırakılmayacaktır. 

GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 

 

Yıl 

Mükellefin Kendi 

Beyanına Göre Matrah 

Artış Oranları (%) 

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin 

Asgari Matrah Artış Tutarı 

(TL) 

Beyan Edilecek Matrah 

Üzerinden Ödenecek Vergi 

Oranı (%) 

2013 35 12.279 20 

2014 30 12.783 20 

2015 25 13.558 20 

2016 20 14.424 20 

2017 15 16.350 20 

 

NOT 1) Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri 

için vergilendirmeye esas alınacak matrah ilgili yıllar için belirlenmiş tutarın 1/5'i, basit usulde 

vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için 1/10'u olarak dikkate alınır. Vergisini tam olarak 

ödeyen mükellefler için vergi oranı %15 olarak uygulanır.  

NOT 2) Vergisini tam ve gününde ödeyen mükellefler için vergi oranı %15 olarak 
uygulanır. 
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KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 

 

Yıl 

Mükellefin Kendi 

Beyanına Göre Matrah Artış 

Oranları (%) 

Kurumlar Vergisi Mükellefleri 

İçin Asgari Matrah Artış 

Tutarı (TL) 

Beyan Edilecek Matrah 

Üzerinden Ödenecek Vergi 

Oranı (%) 

2013 35 36.190 20 

2014 30 38.323 20 

2015 25 40.701 20 

2016 20 43.260 20 

2017 15 49.037 20 

 
NOT: Vergisini tam ve gününde ödeyen mükellefler için vergi oranı %15 olarak uygulanır. 
 
 

VERGİ ARTIRIMI 

 

Yıllık Beyan Edilen Gelir Stopaj Vergisinde 

Vergi Artırımı 

Katma Değer Vergisinde 
Vergi Artırımı 

Yıl 

Yıllık Beyan Edilen Gayrisafi Ücret 

Tutarı Üzerinden Artırılacak Vergi 

Oranı (%) 
Yıl 

Yıllık Hesaplanan KDV Tutarı 

Üzerinden Artırılacak Vergi Oranı 

(%) 

2013 6 2013 3,5 

2014 5 2014 3 

2015 4 2015 2,5 

2016 3 2016 2 

2017 2 2017 1,5 
 

Gelir ve kurumlar vergi mükellefleri matrah artırımında bulundukları yıllara ait 
zararlarının %50'sini, 2018 ve izleyen yıllardan indirim konusu yapamayacaklardır. 

 Son Başvuru Tarihi 31 Ağustos 2018’ dir.  
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VERGİ ÖDEME 

Kasa ve ortaklardan alacakların düzeltilmesi halinde hesaplanan vergi peşin ödenecektir. 

İnceleme ve tarhiyat safhasındaki kamu alacaklarına yönelik düzenlemeden 

yararlanılması halinde 2'şer aylık taksitler halinde 6 taksitte ödenecektir. 

Diğer düzenlemelerden yararlanılması halinde ise ödemeler peşin yapılabileceği gibi 

taksitle de yapılabilecektir. 

İlk taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamen (peşin) ödenmesi halinde, fer'i 
alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden 
ayrıca % 90 indirim yapılacaktır. 

Taksitle ödemelerde taksitler ödeme süresine bağlı olarak belli bir katsayıda artırılarak 
tahsil edilecektir. 

- 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045               
- 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083             
- 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105        
- 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 

katsayısı esas alınacaktır.  

KAPSAMA ALINMAYAN ALACAKLAR 
 

1. Vergi beyannamelerine ilişkin 31.3.2018 tarihinden sonra ödenmesi gereken gelir vergisi 
taksitleri ile gelir veya kurumlar vergisine mahsuben 2018 yılında ödenmesi gereken geçici 
vergileri, 

2. 2018 yılı için tahakkuk eden motorlu araçlar vergisi ikinci taksitini, 

3. Belediyelerce alınan 2018 yılana ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile iş yeri veya diğer 
şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, idari para cezaları ile 2464 sayılı Kanunun 
97/b gereğince ödenen payları, 

4. 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen adli ve 
idari para cezaları, 

5. 5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 5216 sayılı Kanununun geçici 3 üncü maddesi 
kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası 
kapsamında yapılandırılan alacakları, 

6. 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre 7143 sayılı Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 
taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacakları, 

kapsamamaktadır. 
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Kanunun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7143.pdf   

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7143.pdf

