SİRKÜLER NO: YORDAM–2011/S–10

İST. 24.03.2011

VERGİ AFFI

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımına ilişkin kanunla,
mevcut vergi ve sigorta borçlarına faiz indirimi yapılarak yeniden yapılandırma olanağı
tanınmıştır. Bu çerçevede ödemeler 36 aya kadar vade ile 18 taksitte iki ayda bir yapılacaktır.
Ayrıca geçmiş yıllarla ilgili vergi ve matah artırımı getirilmiş olup, artırım yapılması halinde,
söz konusu yıllarla ilgili geçmişe dönük vergi ve cezaya muhatap kalınması önlenmiş
olacaktır. Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığının yayınlamış olduğu açıklayıcı
rehber yazı ekinde sunulmuştur. Yayınlanan rehber kanun ile ilgili basit ve anlaşılabilir
durumdadır. Ancak, anlaşılmayan, tereddüt edilen veya detaylı bilgiye ihtiyaç duyulan
hususlar bulunması halinde müşavirliğimizle iletişim kurabilirsiniz.
Saygılarımızla,…..
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GİRİŞ
Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 6111 sayılı Kanun, 25.02.2011 tarih ve 1.
Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
6111 sayılı Kanuna göre, vergi borcu aslına güncelleme oranının (TEFE/ÜFE) uygulanması
ile hesaplanan borçlarını ödeyen mükelleflerin; gecikme faizi ve gecikme zammı ile vergi
aslına bağlı olan cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
Ayrıca, matrah ve vergi artırımı uygulaması ile artırım yapılacak yıllar için vergi incelenmesi
ve tarhiyata muhatap olmamak, stok beyanı yoluyla kayıtları düzeltme, Kanun kapsamında
hesaplanan birikmiş borçlara taksitle ve kredi kartı ile (www.gib.gov.tr internet adresinden)
ödeme kolaylığı getirilmektedir.
Kanun, 31 Aralık 2010 tarihine kadar beyan edilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi,
katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gelir ve kurumlar vergisi stopajı, damga vergisi gibi
beyana dayalı tüm vergiler ile 31 Aralık 2010 tarihinden önce tahakkuk eden yıllık harçlar,
motorlu taşıtlar vergisi gibi alacakları kapsamaktadır. Bu rehberde; birikmiş borçlara getirilen
ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan
mükelleflere tanınan avantajlar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına
ilişkin düzenlemeler, bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için kasa ve ortaklardan
alacaklar hesabının düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler ile ihtilaf aşamasındaki alacaklara
getirilen imkanlar hakkında açıklamalara yer verilmiştir.
Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler, 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanunun Genel Tebliği ekinde yer alan bildirim, form
ya da dilekçeleri kullanarak ilgili vergi dairesine başvurabilecekleri gibi Gelir İdaresi
Başkanlığının resmi internet sitesinde (www. gib.gov.tr) yer alan internet vergi dairesinden
elektronik ortamda pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameleri verebilecek,
matrah ve vergi artırımı ile stoklara ilişkin başvurularını yapabileceklerdir.
Kanun ile ilgili ayrıntılı açıklamalara, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinden
(www.gib.gov.tr) veya Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon
hattından ulaşılması mümkün bulunmaktadır.
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI
KANUN REHBERİ
6111 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKANLAR NELERDİR?
•
•

Birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve cezalar silinmekte ve belli
bir plan dahilinde ödeme kolaylığı getirilmektedir.
Mükellef ile vergi idaresi arasındaki davaların sulh yoluyla çözümü yönünde
düzenleme yapılmıştır. Davanın bulunduğu safhalara göre önemli indirimler
yapılmaktadır.
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•
•
•
•
•
•

İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için Kanundan yararlanılarak ödeme imkanı
getirilmekte ve böylece gelecekteki ihtilafların önlenmesi sağlanmaktadır.
Matrah ve vergi artırımı ile mükelleflere geçmiş vergilendirme dönemi ile ilgili olası
risklerini ortadan kaldırma imkanı verilmektedir.
İşletmelerdeki mallarını beyan ederek kayıt altına almak isteyen, işletmede olmayan
mallarını da herhangi bir ceza ödemeden kayıtlardan çıkarmak isteyen mükelleflere
önemli avantajlar sağlanmaktadır.
Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname vererek vergilerini beyan eden
mükelleflere pişmanlık zammı yerine bu vergilerini enflasyon oranında güncelleyerek
ödeme imkanı sağlanmaktadır.
Yapılandırılan borçların taksit ile ödenmesi imkanı getirilmiştir.
Yapılandırılan borçların Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr internet
sayfasından kredi kartıyla ödenebilmesi kolaylığı getirilmiştir.

VERGİ DAİRELERİNE HANGİ BORÇLAR İÇİN BAŞVURULACAKTIR?
Vergi dairelerine;
•
•
•

Vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı
alacakları,
Vergi dairelerince takip edilen vergi dışındaki diğer amme alacakları,
Bazı idari para cezası alacakları için başvurulacaktır.

A. KESİNLEŞMİŞ VE İHTİLAFLI BORÇLAR, PİŞMANLIKLA BEYAN VE
İNCELEME AŞAMASINDAKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. HANGİ VERGİLER KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILACAKTIR?
31.12.2010 tarihine kadar beyan edilmesi gereken yıllık gelir, kurumlar, katma değer, özel
tüketim, gelir (stopaj), kurumlar (stopaj), damga vergisi gibi beyana dayalı tüm vergiler ile
31.12.2010 tarihinden önce tahakkuk eden yıllık harçlar, motorlu taşıtlar vergisi vb. alacaklar
Kanun kapsamındadır.
2. KANUN KAPSAMINA GİREN DİĞER AMME ALACAKLARI NELERDİR?
Vergi dairelerince takip edilen ve vadesi 31.12.2010 tarihinden önce (bu tarih dahil) olan
amme alacakları Kanun kapsamına girmektedir.
Bu çerçevede vadesi 31.12.2010 tarihinden önce olan,
• Ecrimisil,
• Kaynak kullanımını destekleme fonu alacakları,
• Destekleme ve fiyat istikrar fonu alacakları,
• Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen ve süresinde
ödenmediği için vergi dairelerine takip için intikal ettirilen öğrenim ve katkı kredisi
alacakları,
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•
•

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve süresinde ödenmediği
için vergi dairelerine intikal ettirilen sulama tesisleri işletme ve bakım ücreti, sulama
tesisleri yatırım bedeli gibi alacaklar,
Doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar gibi amme
alacakları yapılandırılacaktır.

3. HANGİ İDARİ PARA CEZALARI KANUN KAPSAMINDA
YAPILANDIRILACAKTIR?
31.12.2010 tarihinden önce (bu tarih dahil) verilen ve 120 TL’nin (faiz hariç) üzerinde olan;
• Trafik idari para cezası,
• Karayolu taşıma idari para cezası,
• Otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezası,
• Askerlik para cezası,
• Seçim para cezası,
• Nüfus para cezası
Kanun kapsamında yapılandırılarak ödenecektir.
Ayrıca, tutarı 120 TL’nin altında olan ve yukarıda sayılan cezalar da dahil olmak üzere genel
bütçeye gelir kaydedilen tüm idari para cezaları silinecektir. Sigara kullanımı nedeniyle
verilmiş cezalar için hiçbir şekilde Kanundan yararlanılamayacaktır.
120 TL’nin altında idari para cezası borcu bulunanlar Kanundan yararlanmak için
hiçbir başvuruda bulunmayacak, işlemler idare tarafından sonuçlandırılacaktır.
4. BAŞVURULAR NEREYE VE HANGİ SÜREDE YAPILACAKTIR?
Başvurular, borçluların bağlı oldukları vergi dairelerine 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati
bitimine kadar yapılacaktır.
Birden fazla vergi dairesine borçlu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuracaktır.
Başvurular yazılı yapılacaktır. Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannameler,
matrah ve vergi artırımı, stok beyanları elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti
olanlarca elektronik ortamda yapılacaktır.
5. TÜM BORÇLAR İÇİN BAŞVURU ZORUNLU MUDUR?
Borçlular, Kanun kapsamına giren tüm borçları için Kanundan yararlanabilecekleri gibi
sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da Kanundan yararlanabileceklerdir. Motorlu
taşıtlar vergisi mükelleflerinin, bu Kanundan yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla
hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.
6. BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR?
Kesinleşmiş vergi alacaklarının anapara tutarlarında herhangi bir indirim yapılmayacaktır. Bu
alacaklar enflasyon oranında (TEFE/ÜFE) güncellenmek suretiyle yeniden hesaplanacaktır.
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Güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak hesaplanmış borçlarını ödeyen mükelleflerin,
bu borçlarına ilişkin vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları silinecektir.
Kesinleşmiş alacaklarda;
•
•
•
•

Alacak asıllarının tamamı,
Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak
belirlenecek tutar,
Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının (usulsüzlük cezaları) % 50’si,
Kapsam dahilindeki trafik idari para cezaları ve diğerlerinin tamamı ile faizleri yerine
güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak belirlenecek tutar tahsil edilecektir.

Bu durumda;
Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamının,
Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan % 50’sinin,
Gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
Örnek: Mükellefin, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 26.01.2008 vadeli 2.500 TL gelir
(stopaj) vergisi ile 2.050,11 TL gecikme zammı olmak üzere toplam 4.550,11 TL borcu
bulunmaktadır.
Mükellefin, Kanundan yararlanması halinde ödenecek tutar ve tahsilinden vazgeçilecek tutar
aşağıda gösterilmiştir.
Mevcut Borç Tutarı
Gelir (Stopaj) Vergisi

Ödenecek Borç Tutarı
2.500 TL Gelir (Stopaj) Vergisi

Gecikme Zammı

2.050 TL Gecikme Zammı
Güncelleme Tutarı
Toplam
4.550 TL Toplam
Örnekte kuruş haneleri ihmal edilmiştir.

2.500 TL
0 TL
619 TL
3.119 TL

Borçları Kanun kapsamında yapılandırılan mükelleflere vergi borcu bulunmadığına
ilişkin yazı verilecektir.
7. 6111 SAYILI KANUN DAVA KONUSU VERGİLERE İLİŞKİN HANGİ
İMKANLARI GETİRMEKTEDİR?
Dava safhasındaki alacaklar için Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflere davalarından
vazgeçmeleri şartıyla önemli indirimler sağlanmaktadır. İndirim oranı, davanın bulunduğu
safhaya göre farklılık arz etmektedir.
İhtilaf Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vergi mahkemesinde ise;
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•
•

Alacak asıllarının % 50’si,
Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak
hesaplanacak tutar,
• Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 25’i,
tahsil edilecektir.
Kalan alacak asılları ile alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan kısmı ve alacak
aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi
fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
İhtilaf Danıştay veya Bölge İdare Mahkemesinde ise vergi mahkemesince verilmiş en
son karara bakılacaktır.
En son karar TERKİN kararı ise;
•
•

Alacak asıllarının % 20’si,
Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak
hesaplanacak tutar,
• Alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının % 10’u,
tahsil edilecektir.
En son karar TASDİK YA DA TADİLEN TASDİK kararı ise;
•
•

Tasdik edilen alacak asıllarının tamamı,
Gecikme faizi ve gecikme zammı yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak
hesaplanacak tutar,
• Alacak aslına bağlı olmayan cezaların tasdik edilen kısmının % 25’i,
tahsil edilecektir.
Kalan alacak asılları ile alacak aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kalan kısmı ve alacak
aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı ile gecikme faizi ve gecikme zammı gibi
fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
8. DEFTER VE BELGELERİ İNCELEMEDE OLANLARA GETİRİLEN İMKANLAR
NELERDİR?
Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılan incelemeler ile takdir işlemleri
sonuçlandığında Kanundan yararlanılacaktır. Bu takdirde, inceleme ve takdir işlemleri sonucu
hesaplanan vergiler ve cezalar için tebliğ edilen “Vergi/Ceza İhbarnamesi” üzerine tebliği
tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvuruda bulunulacaktır.
Bu durumda,
• Tarh edilen verginin % 50’si,
• Verginin normal vade tarihinden Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihine kadar
hesaplanan gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak
hesaplanacak tutar,
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•
•
•
•

Kanunun yayımlandığı 25.02.2011 tarihinden dava açma süresinin bitim tarihine kadar
geçen süre için hesaplanacak gecikme faizi,
Vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın %25’i tahsil edilecektir.
Kalan alacak asılları ve vergi cezaları ile gecikme faizinin tahsilinden vazgeçilecektir.
Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık
dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır.

9. KANUN KAPSAMINDA PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLEBİLİR Mİ?
Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak pişmanlıkla ya da kendiliğinden beyanname
verilmesi mümkündür. Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılacak beyanların 2 Mayıs 2011
tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gereklidir.
Elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti bulunan mükelleflerin bu beyannamelerini
de elektronik ortamda vermeleri gereklidir.
Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar üzerine tahakkuk eden;
• Vergilerin tamamı,
• Pişmanlık zammı ve gecikme faizi yerine güncelleme oranı (TEFE/ÜFE) esas alınarak
hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.
• Vergi cezalarının, pişmanlık zammının ve gecikme faizinin tahsilinden
vazgeçilecektir.
B. MATRAH VE
AÇIKLAMALAR

VERGİ

ARTIRIMINDA

BULUNULMASINA

İLİŞKİN

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun mükelleflere matrah ve
vergi artırımı uygulaması ile artırım yapılacak yıllar için incelemeye tarhiyata muhatap
olmama imkânı getirmektedir.
MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANARAK GEÇMİŞİNİZLE BARIŞIN
10. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH
YAPILACAKTIR?

ARTIRIMI NASIL

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı
oldukları vergi dairelerine başvurarak, Yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını;
• 2006 yılı için % 30,
• 2007 yılı için % 25,
• 2008 yılı için % 20,
• 2009 yılı için % 15
oranından az olmamak üzere artıracaklardır. Bu sayede artırımda bulunulan yıllar ile ilgili
gelir ve kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Artırılan
matrah üzerinden % 20 oranında vergi ödenecektir. % 20 vergi oranı;
• Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergiler zamanında beyan edilmiş ve ödenmiş
ise ve
• Bu vergi türleri için Kanunun birikmiş borçlara ilişkin hükümleri ile ihtilaflı
alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanılmamış ise
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% 15 olarak uygulanacaktır.
Artırılan matrah tutarları Kanunda belirtilen asgari tutarlardan az olamayacaktır.
11. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ARTIRILACAK ASGARİ MATRAH
TUTARLARI NE KADARDIR?
ASGARİ MATRAH ARTIRIM TUTARLARI
İşletme Hesabına
Göre Defter Tutan
Mükellefler İçin
(TL)

Yıl

2006
2007
2008
2009

6.370
6.880
7.480
8.150

Bilanço Hesabına Göre
Defter Tutan
Mükellefler ile Serbest
Meslek Erbabı İçin
(TL)

9.550
10.320
11.220
12.230

Sadece Basit
Usulde
Vergilendirilen
Mükellefler İçin
(TL)

Sadece
Gayrimenkul
Sermaye İradı
Mükellefleri
İçin (TL)

Diğer Gelir
Unsurları Nedeniyle
Beyanname Veren
Mükellefler İçin (TL)

955
1.032
1.122
1.223

1.910
2.064
2.244
2.446

6.370
6.880
7.480
8.150

12. ÜCRET, MENKUL SERMAYE İRADI İLE DİĞER KAZANÇ VE İRAT ELDE
EDEN MÜKELLEFLERİN ASGARİ MATRAHLARI NE KADARDIR?
Ticari ve zirai kazanç ile serbest meslek kazancı dışında kalan ücret, menkul sermaye iradı ve
diğer kazanç ve irat (bu kazanç veya iratların birkaçının elde edilmiş olması hali dahil) beyan
eden gelir vergisi mükelleflerince, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için
belirlenen asgari matrahlar esas alınacaktır.
13. BASİT USUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİNİN
BAŞKA GELİR UNSURU DA ELDE ETMELERİ HALİNDE ASGARİ MATRAH
TUTARLARI NE KADARDIR?
•

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerden ticari kazançlarının yanında vergiye tabi
diğer gelir unsurlarını da elde edenler,

•

Gayrimenkul sermaye iradının yanında ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve
irat beyan eden gelir vergisi mükellefleri, işletme hesabı esasına göre defter tutan
mükellefler için belirlenen asgari matrahları esas alacaklardır.
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14. KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ARTIRILACAK ASGARİ
MATRAH TUTARLARI NE KADARDIR?

Yıl
2006
2007
2008
2009

Asgari
Matrah
Artırım
Artırım
Tutarı (TL)
Oranları
% 30
19.110
% 25
20.650
% 20
22.440
% 15
24.460

Faaliyetlerini vergi idaresinin bilgisi dışında bırakan veya hiç beyanname vermeyen ya
da zarar beyan eden gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri asgari matrahlardan
az olmamak üzere matrah artırımında bulunabileceklerdir.
15.
KURUMLAR
VERGİSİ
YAPTIKLARI TEVKİFATLAR
YARARLANACAKLARDIR?

MÜKELLEFLERİ
İÇİN MATRAH

KURUM
BÜNYESİNDE
ARTIRIMINDAN NASIL

Kurumlar vergisi mükellefleri;
•
•

Yatırım indirimi istisnası,
Yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden elde ettikleri kazançları
nedeniyle kurum bünyesinde yaptıkları tevkifatlarını da ilgili yıllar için belirlenen
matrah artırım oranlarında artırarak ödemeleri halinde, matrah artırımından
yararlanabileceklerdir.
Bu kapsamda ilgili vergi tevkifatını beyan etmemiş olan mükellefler, ayrıca ilgili yıllar
itibarıyla kurumlar vergisi mükellefleri için belirlenen asgari matrah tutarlarının %50’sinden
az olmamak üzere matrah beyan edecekler ve %15 oranında vergi ödeyeceklerdir.
Yatırım indirimi tevkifatına tabi kazançları bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin,
yatırım indirimi tevkifatı artırımı ile birlikte kurumlar vergisi yönünden de matrah
artırmaları zorunludur.
Kar dağıtımına bağlı tevkifat uygulaması matrah artırımı kapsamında değildir.
16. KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM NASIL YAPILACAKTIR?
Katma değer vergisi mükellefleri, 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar en son bağlı
oldukları vergi dairelerine başvurarak, ilgili yıllarda her bir vergilendirme dönemi için
verilmiş olan 1 No.lu KDV beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergilerinin
yıllık toplamı üzerinden;
—— 2006 yılı için %3
—— 2007 yılı için %2,5
—— 2008 yılı için %2
—— 2009 yılı için %1,5
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oranında hesaplayacakları katma değer vergisini ödemeyi kabul etmeleri halinde, katma değer
vergisi incelemesine ve tarhiyatına tabi olmayacaklardır.
2 No.lu KDV beyannameleri için artırımdan yararlanılması mümkün değildir.
17. ARTIRIMDA BULUNULACAK YIL İÇİNDEKİ DÖNEMLERE İLİŞKİN KDV
BEYANNAMELERİNİN TAMAMINI VERMEMİŞ, ANCAK ÜÇTEN FAZLA
BEYANNAME
VERMİŞ
OLANLAR
BU
İMKANDAN
NASIL
YARARLANACAKTIR?
Verilmiş olan KDV beyannamelerinin “Hesaplanan KDV Toplamı” satırlarında yer alan
tutarlar toplanacak ve beyanname verilen dönem sayısına bölünerek ortalaması bulunacaktır.
Bu tutar yıla iblağ edilerek bulunacak toplam tutara ilgili yıl için belirlenen katma değer
vergisi artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır.
Bu mükelleflerin, katma değer vergisi artırım imkanından yararlanmaları için ilgili yıla ilişkin
olarak gelir/kurumlar vergisi bakımından matrah artırımında bulunma zorunluluğu
bulunmamaktadır.
18. ARTIRIMDA BULUNULACAK YIL İÇİNDEKİ DÖNEMLERE İLİŞKİN
OLARAK HİÇ KDV BEYANNAMESİ VERMEMİŞ OLAN VEYA EN FAZLA İKİ
DÖNEM KDV BEYANNAMESİ VERMİŞ OLAN MÜKELLEFLER BU İMKANDAN
NASIL YARARLANABİLECEKTİR?
Bu mükelleflerin ilgili yıla ilişkin olarak gelir/kurumlar vergisi bakımından matrah
artırımında bulunmaları şarttır. KDV artırım tutarı, gelir/kurumlar matrah artırım tutarına %18
oranı uygulanarak hesaplanacaktır.
19. ARTIRIMDA BULUNULACAK YIL İÇİNDEKİ DÖNEMLERE İLİŞKİN 1 NO.LU
KDV BEYANNAMELERİNDE, HESAPLANAN KDV BULUNMAYAN VEYA
HESAPLANAN KDV BEYANLARI SADECE TECİL-TERKİN UYGULAMASI
KAPSAMINDAKİ TESLİMLERE İLİŞKİN OLANLAR BU İMKÂNDAN NASIL
YARARLANACAK?
Bu mükelleflerin ilgili yıla ilişkin olarak gelir/kurumlar vergisi bakımından matrah
artırımında bulunmaları şarttır. KDV artırım tutarı, gelir/kurumlar matrah artırım tutarına %
18 oranı uygulanarak hesaplanacaktır.
6111 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre ödenen katma değer vergisi indirim, mahsup
ve iade konusu yapılamaz.
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20. GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM NASIL
YAPILACAKTIR?
Mükellefler, (vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar) 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları için,
artırım kapsamındaki ödemelerine ilişkin vergilerini 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine
kadar bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak artıracaklardır.
Ücretlerden kesilen gelir vergisi için de vergi artırımı imkanı getirilmektedir.
Yıllara Sari İnşaat İşlerine İlişkin Stopaj Artırımı
Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile uğraşan mükelleflere bu işleri ile ilgili olarak yapılan
hakediş ödemeleri üzerinden 2006 ila 2009 yılları için her bir yıl itibarıyla %1 oranında
hesaplanacak vergiyi ödemeleri halinde bu vergi türü için inceleme ve tarhiyat
yapılmayacaktır. Bu kapsamda hiç beyanda bulunulmamış olması halinde ise bilanço esasına
göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah üzerinden
her bir yıl için %3 oranında hesaplanacak vergiyi ödeyerek artırım imkanından
yararlanacaklardır.
21. GELİR (STOPAJ) VE KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM
KAPSAMINA GİREN ÖDEMELER NELERDİR?
Mükelleflerce (vergi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlarca);
• Ücret ödemeleri,
• Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler,
• Kira ödemeleri,
• Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler,
• Çiftçilere yapılan ödemeler,
• Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler
üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle matrah ve vergi artırımında bulunulabilecektir.
Ücret, Serbest Meslek ve Kira Stopajında Artırım Oranları

Yıl

2006
2007
2008
2009

Beyan
Edilen
Ücret, Serbest
Meslek ve Kira
Ödemeleri
Üzerinden Vergi
Artırım
Oranları

%5
%4
%3
%2

Hiç Beyan Edilmemiş Olması Halinde Serbest Meslek
ve Kira Stopajında Artırım
Serbest Meslek Stopajı

Kira Stopajı

Beyan
Edilecek
Asgari
Matrah
4.775
5.160
5.610
6.115

Beyan
Edilecek
Asgari
Matrah
1.910
2.064
2.244
2.446

Ödenecek
Vergi
Tutarı
(% 15)
716,25
774,00
841,50
917,25
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Vergi
Tutarı
(% 15)
286,50
309,60
336,60
366,90
11

Çiftçilere Yapılan Ödemelerde Stopaj Artırımı
Çiftçilere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar
beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının
%25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanmaları
mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda hiç beyanda bulunulmamış olması halinde ise bilanço
esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah üzerinden
her bir yıl için %2 oranında hesaplanacak vergiyi ödeyerek artırım imkanından
yararlanacaklardır.
Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemelerde Stopaj Artırımı
Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlara yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya
mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden ilgili yıllarda
geçerli olan tevkifat oranının %25’i oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi
artırımından yararlanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamda hiç beyanda
bulunulmamış olması halinde ise bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri
için belirlenmiş asgari matrah üzerinden her bir yıl için %5 oranında hesaplanacak vergiyi
ödeyerek artırım imkanından yararlanacaklardır.
22. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNULMASI
HESAPLANAN VERGİLER NE ZAMAN ÖDENECEKTİR?

ÜZERİNE

Matrah ve vergi artırımında hesaplanan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir ve
kurumlar vergisi tevkifat tutarları peşin ödenebileceği gibi 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte
ödenebilecektir. Bu vergilerin taksitlerinin süresinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında
uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil edilir.
Matrah ve vergi artırımında bulunulması durumunda, matrah ve vergi artırımında
bulunulan yıllar için gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden vergi incelemesi
ve tarhiyat yapılmayacaktır.

C. STOK BEYANINA
AÇIKLAMALAR

VE

KAYITLARIN

DÜZELTİLMESİNE

İLİŞKİN

Mükelleflere stok beyanı yoluyla kayıtlarını düzeltme imkanı getiriliyor. Stok Beyanı İle
Kayıtlarınızı Düzeltin Geleceğe Güvenle Bakın
23. STOK BEYANLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER NELERİ KAPSAMAKTADIR?
•
•

İşletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia ile makine, teçhizat ve
demirbaşların,
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede yer almayan emtianın,
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•

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan
alacakların beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilmesine veya düzeltilmesine imkan
sağlanmaktadır.

24. STOK BEYANLARINA İLİŞKİN BAŞVURU HANGİ TARİHE KADAR
YAPILACAKTIR?
Stok beyanına ilişkin hükümlerden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Mayıs 2011 tarihi
mesai saati bitimine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.
Stok beyanları, elektronik ortamda beyanname verme mecburiyeti olanlarca elektronik
ortamda yapılacaktır.
25. İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN
EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR KAYITLARA NASIL
ALINACAKTIR?
Kayıtlarda bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilmesine
imkân veren düzenleme, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Bu
kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde
gösterilecektir. Rayiç bedel mükelleflerin kendilerince veya ilgili meslek kuruluşlarınca
belirlenecek ve bu bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilecektir.
•
•

Teslimleri genel orana (%18) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç
bedeli üzerinden %10 oranı,
Teslimleri indirimli orana (%1, %8) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın
rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı, esas alınmak suretiyle KDV
hesaplanacak ve KDV stok beyanına ilişkin beyanname ile beyan edilecektir.

26. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN
EMTİA KAYITLARA NASIL ALINACAKTIR?
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtiaların beyanı, bütün gelir ve
kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde
mevcut olmayan emtiaların kayda alınması işlemleri, normal satış işlemlerinden farklı
değildir. Satış faturasında, emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem
beyannamesine dahil edilecektir. Satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının
hesaplanmasında da dikkate alınacaktır. Faturada yer alacak bedel, söz konusu emtia ile aynı
neviden olan emtiaların gayri safi kar oranı dikkate alınarak tespit edilecektir. Gayri safi kar
oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde, mükelleflerin bağlı olduğu meslek
odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır.

KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. N0; 22/2 BAKIRKÖY/İST.
TEL:0 (212) 660 92 13/4 HAT
FAX: 0 (212) 660 92 23
www.yordamdenetim.com yordam@yordamdenetim.com

13

27. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN
KASA MEVCUDU İLE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI NASIL
YAPILACAKTIR?
Bu uygulamadan sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri
yararlanabilecektir. Kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2010 tarihi itibarıyla düzenledikleri
bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan;
•
•

Kasa mevcutları ile
İşletmenin 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 tutarlarını 31 Mayıs 2011 tarihi mesai saati
bitimine kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir.
Mükellefler beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve
hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir.

D. ÖDEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
28. 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PEŞİN YA DA TAKSİTLE ÖDEME
Borçlar Hangi Sürede Ödenecektir?
•

Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar borçlunun tercihine göre Mayıs 2011 ayından
başlamak üzere peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.
• Peşin ödemeler, ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 31 Mayıs 2011 tarihine kadar
yapılacaktır.
• Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz
uygulanmayacaktır.
• Borçlular hesaplanan tutarları taksitle ödemek isterlerse başvuru sırasında 6, 9, 12
veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edeceklerdir.
• İlk taksit Mayıs 2011 ayında ödenecektir. Sonraki taksit ödemeleri ise Mayıs 2011
ayını takip eden 2’şer aylık devrelerle yapılacaktır.
• Taksitle yapılan ödemelerde, taksit ödeme süresine bağlı olarak belirli bir katsayı
tutarı tahsil edilecektir.
Katsayı tutarları;
—— 6 taksitte yapılacak ödemelerde 1,05
—— 9 taksitte yapılacak ödemelerde 1,07
—— 12 taksitte yapılacak ödemelerde 1,10
—— 18 taksitte yapılacak ödemelerde 1,15
oranları esas alınarak hesaplanacaktır.
Örnek: Kanun kapsamında hesaplanan 100 TL borç,
—— 6 taksitte toplam 105 TL
—— 9 taksitte toplam 107 TL
—— 12 taksitte toplam 110 TL
—— 18 taksitte toplam 115 TL
olarak ödenecektir.
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•
•
•
•

Tercih edilen taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapılamayacaktır. Ancak,
daha kısa sürede ödeme yapılması mümkündür. Bu takdirde, erken ödenecek tutar
ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.
Kanun kapsamında yapılandırılan tutarlar anlaşmalı bankalara ödenebilecektir.
6111 sayılı Kanun kapsamında kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara ilişkin
yapılacak düzeltmeler nedeniyle hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içerisinde
(Son gün, 31 Mayıs 2011) ödenecektir.
6111 sayılı Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasındaki işlemlere yönelik
hükümlerinde ise ödeme tarihi ihbarnamelerin tebliğ tarihine göre belirlenecek ve ilk
taksit ihbarname tebliğ tarihini izleyen aydan başlayarak 2’şer aylık dönemler halinde
peşin veya 6 eşit taksitte ödenecektir.

Borçlar Kredi Kartıyla da Ödenebilecektir.
•
•
•

•
•

6111 sayılı Kanun, kredi kartıyla da borçların peşin ya da taksitle ödenmesine imkan
vermektedir. Kredi kartıyla ödemeler www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan
internet vergi dairesinden yapılacaktır.
Kartla ödeme yapıldığında işlem tarihi itibarıyla borcunuzu ödemiş olacaksınız.
Ödeme yaptığınızı gösterir belgenin çıktısını bilgisayarınızdan alabilirsiniz.
Kredi kartı kullanarak tüm taksitlerinizi veya birkaç taksitinizi taksitli ödeme seçeneği
kullanarak ödeyebilirsiniz. Bu şekilde ödeme yaptığınızda, kredi kartının
kullanımından kaynaklı bankaya olan borçlarınız taksit aylarında hesap ekstrenize
yansıtılacaktır.
Kredi kartınızla tek çekimde borcunuzun tamamını ya da bir veya birden fazla
taksitinizi ödediğinizde kredi kartı kullanımından kaynaklanan bankaya olan borcunuz
işlem anında hesap ekstrenize yansıtılacaktır.
Kredi kartı ile yaptığınız ödemelere ilişkin tutarların bankaya ödenmesi gereken tarih,
daha sonraki bir tarih olmasına rağmen, işlem anında vergi dairesine olan borçlarınız
ödeme tutarınız kadar sonlanacaktır.

Taksitler Süresinde Ödenmezse Ne Olur?
Ödenecek taksitlerin bir takvim yılında en fazla 2 tanesini süresinde ödememe veya eksik
ödeme hali, Kanunu ihlal nedeni sayılmamıştır. Bu durumda diğer taksitlerinizi taksit
aylarınızda ödemeye devam edebilirsiniz. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit
tutarları ise en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve geç ödenen süre için
gecikme zammı oranında bir zamla tahsili gerekecektir.
Taksitlendirmenin Bozulması Halinde Kanun Hükmünden Yararlanılabilecek midir?
•
•

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son
taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,
Bir takvim yılında 2’den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi
halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
Taksitlendirmenin Bozulması Halinde Ödenmiş Tutarlar İçin Kanundan
Yararlanılabilecek midir?
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Taksitlerinin tamamını Kanunda öngörülen şekilde ödeyemeyen borçlular ödedikleri tutarlar
kadar Kanundan yararlanacaktır.
Kanun Hükmünden Yararlanmanın Başka Şartları Var mıdır?
Kanunun birikmiş borçların ödenmesine imkan veren hükümlerinden ve ihtilaflı borçlara
ilişkin hükümlerinden yararlanmak için önemli iki şart daha vardır.
Birincisi;
Taksitlendirilen borçlarınız içinde;
—— Yıllık gelir vergisi veya kurumlar vergisi,
—— Gelir ve kurumlar (stopaj) vergisi,
—— Katma değer vergisi,
—— Özel tüketim vergisi
borcunuz bulunuyorsa, taksit ödeme süreniz boyunca bu vergilerle ilgili olarak beyanınız
üzerine tahakkuk edecek tutarları da süresinde ödemeniz gereklidir. Taksitler süresinde
ödense dahi taksit ödeme süresince bu vergi türlerinden yeni doğacak borçlarınızı süresinde
ödemezseniz Kanundan yararlanma hakkını kaybedeceksiniz. Ancak, cari döneme ilişkin bu
vergilerinizi de bir yılda iki defa süresinde ödememeniz ihlal sebebi sayılmamıştır.
İkincisi ise;
Mükelleflerin yapılandırılan borçlarına ilişkin dava açmamaları ve açtıkları davalardan
vazgeçmeleridir. Mükellefler başvuruları sırasında dava açmayacaklarını, açmış oldukları
davalardan vazgeçtiklerini ve diğer kanun yollarına başvurmayacaklarını beyan edeceklerdir.

E. SORU VE CEVAPLAR
Soru 1: Daha önce taksitlendirilmiş borçlar için Kanundan yararlanılabilir mi?
Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tecil edilen ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan
alacakların kalan taksit tutarları için Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir.
Soru 2: Kanun kapsamına giren idari para cezaları dava konusu yapılmış ise Kanundan
yararlanılabilir mi?
Kanun kapsamına giren idari para cezaları ile ilgili ihtilaf varsa bu ihtilaftan vazgeçilerek
Kanundan yararlanılabilir.
Soru 3: İdari para cezalarından ihtilafa konu edilmiş olanlara ilişkin yararlanma talebi
hangi idareye yapılacak?
Kanun kapsamında yapılandırılacak idari para cezalarının ihtilafa konu edilmiş olması
durumunda, Kanundan yararlanma talebi, davadan vazgeçildiğine ilişkin başvuru dilekçesi ile
birlikte idari para cezasını veren idareye yapılacaktır.
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Soru 4: Kanun kapsamına girmeyen para cezaları hangileridir?
Trafik idari para cezası, karayolu taşıma idari para cezası, otoyol ve köprülerden ihlalli geçiş
idari para cezası, askerlik para cezası, seçim para cezası ve nüfus para cezası dışındaki hiçbir
adli ve idari para cezası Kanun kapsamına girmemektedir.
Soru 5: Motorlu taşıtlar vergisi borcu için taksit süreleri sona ermeden taşıtların fenni
muayeneleri yaptırılabilir mi?
Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisinin ait olduğu taşıtların, Kanun
hükümlerinin ihlal edilmemiş olması şartıyla taksit ödeme süresi sonuna kadar fenni
muayenelerini yaptırmalarına ve uçuşa elverişli belgelerini almalarına imkân verilecektir.
Ancak, taşıtın satış ve devri halinde taksitlendirilen borcun tamamının ödenmesi zorunludur.
Ödemeler anlaşmalı bankalardan ya da kredi kartı ile yapılabilir.
Soru 6: Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin Kan unun yayım
tarihinden önce uygulanan hacizler kalkacak mı?
Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin, daha önce tatbik edilen hacizler yapılan
ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Ancak, hacizli mal yerine bir başka mal teminat olarak
teklif edilebilir. Bu takdirde ilgili talep yasal hükümlere göre değerlendirilecektir.
Soru 7: İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler Kanun
kapsamında yapılandırılacak mıdır?
Kanunun yayım tarihinden önce ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden
vergiler, Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yapılandırılabilecektir.
Soru 8: Merkez ve şubeleri ayrı muhtasar beyanname veren mükellefler gelir (stopaj)
vergisi artırımını nasıl yapacaklardır?
Vergi artırımı kapsamına giren dönemler için muhtasar beyanname yönünden merkez veya
şubeleri için ayrı ayrı mükellefiyetleri bulunan ve vergi artırımından yararlanmak isteyen
mükelleflerin, merkez ve her bir şube için ayrı ayrı vergi artırımında bulunmaları
gerekmektedir.
Soru 9: Mükellefiyeti bulunmayanlar veya sona erenler matrah ve vergi artırım
başvurularını nasıl yapacaklardır?
Daha önceki dönemlerde mükellefiyeti sona erenler ile hakkında mükellefiyet tesis edilmemiş
olanların, Kanun kapsamında verilecek bildirimlerini bağlı olunan/ilgili vergi dairelerine kağıt
ortamında yapılabilecektir.
Soru 10: Matrah artırımında bulunan mükellefler geçmiş yıl zararlarını mahsup
edebilecekler mi?
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Gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımında bulunan mükellefler, artırımda bulundukları yıla
ilişkin zararların sadece %50’sini 2010 yılı ve izleyen yıllar karlarından mahsup
edebileceklerdir.
Soru 11: Artırılan matrahlardan, tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilecek mi?
Tevkif yoluyla ödenen vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup
edilemeyecektir.
Soru 12: Kıst dönemlerde matrah ve vergi artırımı nasıl yapılacaktır?
İşe başlama veya işi bırakma hallerinde kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler
hakkında asgari matrahlar kıst döneme göre hesaplanacaktır.
Soru 13: Daha önce yapılan tarhiyatlar matrah ve vergi artırımında nasıl dikkate
alınacaktır?
Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleşen tarhiyatlar, dönem beyanı ile birlikte dikkate
alınarak matrah ve vergi artırımı yapılacaktır.
Soru 14:Vergi artırımında bulunan mükelleflerin yıl içerisinde muhtasar
beyannamelerin bir kısmı verilmemiş ise beyan etmiş olduğu dönemlere ilişkin ödemeler
bir yıla iblağ edilecek midir?
Ücret ödemelerine ilişkin olarak yapılacak vergi artırımında ödemeler bir yıla iblağ edilerek
uygulanacaktır. İlgili yıl içinde ücret dışındaki ödemeler nedeniyle verilen muhtasar
beyannamelerde beyan edilen tutarlar beyanname verilen dönemlerle sınırlı olmak üzere
artırımda bulunulacak, bir yıla iblağ edilmeyecektir.
Soru 15: KDV yönünden üç aylık vergilendirme dönemine tabi olanlarda “Yıllık
Hesaplanan KDV” nasıl hesaplanacak?
Artırımda bulunulacak yıl içindeki dönemlere ilişkin bütün beyannameleri vermiş olan, üç
aylık beyan dönemine tabi mükellefler, bu beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi
tutarlarını toplayacaklardır. 1, 2 veya 3 dönem için 1 No.lu KDV beyannamesi vermiş
olmaları halinde, “Yıllık Hesaplanan Vergi” toplamı;
•

1 dönem için beyanname verilmişse, bu beyannamenin “Hesaplanan KDV Toplamı”
satırındaki tutarın 4 katı alınarak,
• 2 dönem için beyanname verilmişse, verilen beyannamelerdeki “Hesaplanan KDV
Toplamı” satırlarında yer alan tutarların toplamının 2 katı alınmak suretiyle,
• 3 dönem için beyanname verilmişse, 3 dönem için verilen bu beyannamelerin
“Hesaplanan KDV Toplamı” satırlarında yer alan tutarların toplamına, bu tutarın 1/3’ü
ilave edilerek,
bulunacaktır.
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Soru 16: Kıst dönemde faaliyet gösterenlerde katma değer vergisi artırımı nasıl
yapılacaktır?
Vergi artırımında bulunacak mükelleflerin, vergi artırımında bulundukları yıllarda (işe
başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle) kıst dönemde faaliyette bulunmuş olmaları halinde,
kıst dönem itibarıyla hesaplama ve artırım yapılacaktır.
Soru 17: İhraç kayıtlı teslimler (tecil-terkin uygulaması kapsamındaki) nedeniyle beyan
edilen katma değer vergisi tutarları “Yıllık Hesaplanan KDV” tutarının hesabında
dikkate alınacak mı?
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri uyarınca
tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan teslimlere ilişkin katma değer vergisi tutarları
(beyannamelerdeki “Tecil Edilebilir KDV” tutarları), “YıllıkHesaplanan KDV” toplamından
düşülecektir.
Soru 18: Sorumlu sıfatıyla beyan edilen katma değer vergisi ile ilgili olarak artırım
imkanından yararlanılabilecek mi?
2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergiler, satıcılar tarafından
yıllık hesaplanan KDV toplamına dahil edilmeyeceği gibi, alıcılar tarafından da yıllık
hesaplanan KDV toplamına dahil edilmeyecektir. Ayrıca, 2 No.lu KDV beyannameleri için
artırımdan yararlanılması mümkün değildir.
Soru 19: Katma değer vergisi artırımında bulunan mükellefler hakkında vergi
incelemesi yapılacak mı?
Katma değer vergisi artırımında bulunulan yıllarla ilgili olarak mükellefler hakkında, sonraki
dönemlere devreden indirilebilir katma değer vergisi ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade
hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile sınırlı olmak üzere, inceleme ve
tarhiyat yapılabilecektir. Öte yandan, sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi
yönünden yapılan incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat
önerilemeyecektir.
Soru 20: İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat
ve demirbaşlarla ilgili olarak beyan edilip ödenen KDV indirim konusu yapılabilecek
mi?
Kayıtlarda yer almayan emtia ile ilgili olarak beyan edilen ve ödenen KDV, genel esaslar
çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak, kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat
ve demirbaşlar ile ilgili olarakbeyan edilen ve ödenen KDV’nin indirimi mümkün değildir.
Bu tutar, verginin ödendiği yılın gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının belirlenmesinde
gider olarak dikkate alınabilecektir.
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Soru 21: İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan malların ÖTV
kapsamına da girmesi halinde ne kadar ÖTV ödenecektir?
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan malların ÖTV Kanununa ekli (I), (II),
(III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan mallar olması halinde, bu malların bildirim tarihindeki
miktarları ve emsal bedelleri ile uygulanmakta olan vergi oranı, maktu ve asgari maktu vergi
tutarları dikkate alınarak ÖTV hesaplanacaktır. Bu şekilde hesaplanan vergi, mükellefin ÖTV
yönünden (ÖTV mükellefiyeti olmayan ithalatçılar KDV yönünden) bağlı bulundukları vergi
dairesine 31 Mayıs 2011 tarihine kadar bu işlemle ilgili düzenlenecek ÖTV beyannamesi
verilmek suretiyle ödenecektir.
Soru 22: Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan “kasa mevcudu”nun
beyanında, beyan edilecek tutar nasıl tespit edilecektir?
Kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2010 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında
görülmekle birlikte işletmelerinde fiilen bulunmayan kasa mevcutlarını beyan
edebileceklerdir.
Soru 23: Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan “ortaklardan
alacaklar”ın beyanında, beyan edilecek tutar nasıl tespit edilecektir?
Kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2010 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında
görülmekle birlikte 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 tutarlarını beyan edebileceklerdir.
Beyan edilecek ortaklardan net alacak tutarları, tek düzen hesap planında yer alan “131.
Ortaklardan Alacaklar” ve “231. Ortaklardan Alacaklar” toplamından “331. Ortaklara
Borçlar” ve “431. Ortaklara Borçlar” toplamının çıkarılması sonucunda kalan net tutar
olacaktır.
Soru 24: Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve
ortaklardan net alacaklar nedeniyle beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler gider
yazılabilecek mi?
Kasa mevcudu ve ortaklardan net alacak tutarlarının beyanı nedeniyle beyan edilen tutarlar ile
ödenen vergiler kurumlar vergisi matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak
dikkate alınacaktır. Beyan üzerine ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup
edilmeyecektir.
Soru 25:Gümrük vergisi borcu için Kanundan yararlanılabilir mi?
Gümrük vergisi borçları Kanun kapsamına girmektedir. Bu borçlara ilişkin düzenlemelerden
yararlanmak isteyenlerin ilgili gümrük idarelerine başvurması gerekir.
Soru 26: Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları için Kanundan yararlanılabilir mi?

KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. N0; 22/2 BAKIRKÖY/İST.
TEL:0 (212) 660 92 13/4 HAT
FAX: 0 (212) 660 92 23
www.yordamdenetim.com yordam@yordamdenetim.com

20

Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları Kanun kapsamına girmektedir. Bu alacaklar için ilgili
idareye başvurulması gerekmektedir.
Soru 27: Emlak vergisi borcu Kanun kapsamında mıdır?
31.12.2010 tarihinden önce tahakkuk etmesi gereken emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi
Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir. Bu borçların yapılandırılmasına ilişkin taleplerin
ilgili belediyelere yapılması gerekmektedir.
Soru 28: Öğrenim ve katkı kredisi borçları için Kanun hükümlerinden yararlanılabilir
mi?
Öğrenim ve katkı kredisi borçları daha önce yapılandırılmış, ancak ödemeleri yapılmamış ve
önceki yapılanma yasası olan 351 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde
ödenmek isteniyorsa 31 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar YURT-KUR’a
başvurulması gerekmektedir.
Ancak, eski yapılanma yasasından yararlanmak istemeyenler ya da daha önce hiç
yapılandırma müracaatı yapmamış olanlar, 6111 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
hükümlerinden yararlanabilecektir. Bu takdirde 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine
kadar ilgili vergi dairesine başvurulması gerekmektedir

KARTALTEPE MAH. OLGUNLAR SK. N0; 22/2 BAKIRKÖY/İST.
TEL:0 (212) 660 92 13/4 HAT
FAX: 0 (212) 660 92 23
www.yordamdenetim.com yordam@yordamdenetim.com

21

