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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI – MADDE 5

Kanun’un 5’nci maddesiyle yapılan düzenlemeyle , 2013 – 2014 – 2015 – 2016 ve 2017
yıllarına ilişkin olarak Gelir ve Kurumlar Vergisi ile KDV ve bazı gelir/kurumlar vergisi stopajı
için matrah artırımı yapılabilecektir.

1) Gelir Vergisi Matrah Artırımına İlişkin Özet Tablo : (Bilanço Esas. ve Serbest M.E.)
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Yıl
Artırım Oranı

%
Asgari 

Artırım Tutarı
Vergi Oranı

%
İndirimli 
Oran %

2013 35 18.095 TL 20 15
2014 30 19.155 TL 20 15
2015 25 20.344 TL 20 15
2016 20 21.636 TL 20 15
2017 15 24.525 TL 20 15



2) Kurumlar Vergisi Matrah Artırımına İlişkin Özet Tablo : 
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Yıl
Artırım Oranı

%
Asgari 

Artırım Tutarı
Vergi Oranı

%
İndirimli 
Oran %

2013 35 36.190 TL 20 15

2014 30 38.323 TL 20 15

2015 25 40.701 TL 20 15

2016 20 43.260 TL 20 15

2017 15 49.037 TL 20 15



Gelir V. & Kurumlar V. Matrah Artırımıyla İlgili Özet Hükümler :

1. Matrah artırımı (5) yıl için yapılabileceği gibi, istenilen yıllar için de
yapılabilecektir,

2. Matrah artırımında bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi
incelemesi ve bu yıllar için daha sonra başka tarhiyat yapılmayacaktır,

3. Artırılan matrahlar %20 oranında vergilendirilecek, ancak artırımda
bulunulan yıllara ait beyannamelerin kanuni süreleri içinde verilmiş ve
ödemeleri kanuni süreleri içinde yapılmışsa, ayrıca Kanun’un 2’nci maddesi
(Kesinleşmiş Alacaklar) ve 3’ncü maddesi (Kesinleşmemiş veya Dava
Safhasında Bulunan Alacaklar) hükümlerinden yararlanılmamış olmaları
şartıyla oran %15 olarak uygulanacaktır.

4. Artırımda bulunulacak yıla ilişkin olarak verilen beyannamede, matrah
beyan edilmemişse, matrah oluşmamışsa ya da hiç beyanname verilmemişse
Asgari ArtırımTutarları dikkate alınacaktır.
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5. Matrah artırımında bulunan Kurumlar Vergisi mükellefleri, eğer varsa
yatırım indirimi stopajını da artırmaları gerekecektir,

6. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları
yıllara ait zararların %50’si, 2018 ve izleyen yıllar karlarından mahsup
edilemez,

7. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında daha önce
tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergiler, artırılan matrahlar üzerinden
hesaplanan vergilerdenmahsup edilemeyecektir,

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

9. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine
mahsuben daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili
inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.
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10. 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,

11. Matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak
Kanun’un yayım tarihinden önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem
beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır,
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3) Katma Değer Vergisi Matrah Artırımına İlişkin Özet Tablo : 

Katma Değer Vergisi mükelleflerinin, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri
beyannamelerdeki (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık
toplamı üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranları kullanarak ek vergi ödemeleri halinde,
ilgili dönemler için KDV incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacaktır.
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Yıl
Artırım Oranı

%
2013 3,50
2014 3,00
2015 2,50
2016 2,00
2017 1,50



Katma Değer Vergisi Matrah Artırımıyla İlgili Özet Hükümler :

1. Artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için
artırımda bulunulması zorunludur,

2. Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname
verilmişse, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında
bulunulmuş olması şartıyla, artırılan matrah üzerinden %18 oranında KDV
artırımında bulunulacaktır.

3. İlgili takvim yılındaki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim
ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan KDV’nin
bulunmaması ile tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerden oluşması
halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında
bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma
değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle Kanun’un matrah artırımı
hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
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4. KDV Beyannamelerinden en az üç döneme ait beyannamenin verilmiş
olması halinde bu beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi
tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas yıllık hesaplanan
KDV tutarı bulunacak ve bu tutar üzerinden tabloda belirtilen oranlar
kullanılarak artırım tutarı hesaplanacaktır,

5. Kanun’un yayım tarihinden önce kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı
ile birlikte dikkate alınacaktır,

6. Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi
incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için,
sonraki döneme devreden KDV yönünden ve artırım artırım talebinde
bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran
işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri için inceleme ve tarhiyat
yapılabilecektir.
Sonraki dönemlere devreden KDV yönünden yapılan incelemelerde artırım
talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemeyecektir.
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7. Ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının
tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacak, ödenmesi
gereken katma değer vergisinden indirilemeyecek veya herhangi bir şekilde
iade konusu yapılamayacaktır.
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4) Gelir (Stopaj) & Kurum (Stopaj) Matrah Artırımına İlişkin Özet Tablo : 

Mükelleflerin Kanunda belirtilen şartlar dahilinde gelir (stopaj) veya kurum (stopaj) vergisini
artırarak, yine Kanunda belirtilen süre ve şartlar dahilinde hesaplanan vergiyi ödemeyi kabul
ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleriyle ilgili olarak artırıma konu ödemeler nedeniyle
gelir (stopaj) veya kurum (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
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Yıl
Ücret 

Ödemelerinde
Artırım Oranı %

Serbest Meslek ve 
Kira Ödemelerinde

Artırım Oranı %

Yıllara Sari 
İnşaat İşleri İst. 
Artırım Oranı %

2013 6 6 1

2014 5 5 1
2015 4 4 1
2016 3 3 1
2017 2 2 1



Matrah Artırımı Kapsamına Alınan Ödemeler;

Ø Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’ncü Maddesinin 1’nci Fıkrasının ;
ü 1 numaralı bendinde yer alan ücret ödemeleri,
ü 2 numaralı bendinde yer alan serbest meslek işleri için yapılan ödemeler,
ü 3 numaralı bendinde yer alan yıllara sari inşaat işleri istihkak bedelleri,
ü 5 numaralı bendinde yer alan kira ödemeleri,
ü 11 numaralı bendinde yer alan çiftçilere yapılan ödemeler,
ü 13 numaralı bendinde yer alan esnaf muaflığından yararlananlara 

yapılan ödemeler,

Ø Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’nci Maddesinin 1’nci Fıkrasının ;
ü (a) bendinde yer alan yıllara sari inşaat işleri istihkak bedelleri,
ü (b) bendinde yer alan kooperatiflere ödenen kira bedelleri,

Ø Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’ncu Maddesinin 1’nci Fıkrasının ;
ü (a) bendinde yer alan yıllara sari inşaat işleri istihkak bedelleri,
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Gelir (Stopaj) & Kurum (Stopaj) Matrah Artırımıyla İlgili Özet Hükümler :

1.Yıllar itibariyle verilen muhtasar beyannamelerde yer alan ve tablodaki
ödemelere ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden, yine aynı
tabloda gösterilen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan vergi
ödenecektir.

2. Gelir / Kurum (Stopaj) matrah artırımı talebinde bulunmak için, gelir veya
kurumlar vergisi yönündenmatrah artırımında bulunulması şartı yoktur.

3. Matrah veya vergi artırımında bulunulan yıl içinde hiç muhtasar
beyanname verilmemiş olması veya muhtasar beyanname verilmekle birlikte
artırılması istenen ödeme türünün bulunmaması halinde yapılacak uygulama
Kanun’da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. (Mad.5/2.ç)

4. Artırımda bulunmak isteyen mükelleflerin, yıl içinde işe başlamaları ya da
bırakmaları halinde faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için (ay
kesirleri tam ay olarak dikkate alınmak suretiyle) uygulama yapılacaktır.
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5. Artırımda bulunulan yıl içinde yer alan vergilendirme dönemlerine ilişkin
olarak, Kanunun yayımından önce kesinleşen tarhiyatlar ilgili dönem beyanı
ile birlikte dikkate alınacaktır.

6. Artırımına esas ücret tutarı ile matrahlar, gelir veya kurumlar vergisi
matrahlarının tespitinde gider veya maliyet olarak dikkate alınamayacaktır.

7. Gelir / Kurumlar (Stopaj) vergisi artırımından yararlanılarak hesaplanan
gelir vergisine herhangi bir istisna ve indirim uygulanması mümkün değildir.
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Matrah ve Vergi Artırımıyla İlgili Ortak Hükümler :

1. Matrah ve vergi artırımı 31 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılacaktır.

2. Hesaplanan veya artırılan verginin, peşin veya azami 6 eşit taksitte
ödenmesi mümkündür.

Peşin ödemenin tercih edilmesi durumunda vade sonu 01 Ekim 2018’ dir.

Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ödenecek tutara,
Kanun’da 6 eşit taksit için öngörülmüş olan (1.045) katsayısı uygulanacak
olup, ilk taksit 2018/Eylül ayı sonuna kadar, diğer taksitler ise 2’şer aylık
dönemler halinde ödenecektir.

Bu vergilerin Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmemesi durumunda,
6183 sayılı Kanun’da belirlenen gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsil
edilecektir.

Ancak bu durumda mükellefler, matrah artırımının sağladığı olanaklardan
yararlanamayacaklardır.
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3. Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi
matrahlarının tespitinde gider veya maliyet olarak kabul edilmeyecek,
indirim, mahsup ve iade konusu yapılamayacaktır.

4. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacaktır.

5. Matrah veya vergi artırımında bulunulması, mükelleflerin VUK’nun defter
ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin hükümlerini uygulamalarına engel
olmayacaktır.

6. Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi
incelemesi yapılan yıllar içinde artırımda bulunabileceklerdir.

7.Maliye Bakanlığı’nın artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi
incelemesi yapma hakkı saklıdır.

8. Kanun’da halen devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemleriyle ilgili
ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır, (Mad. 5/7)
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9. Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar
ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga
vergisi ödemesi yapılmayacaktır.

10. Kanun’da VUK’nun 359/b maddesine ‘Kaçakçılık Suçları ve Cezaları’ giren
fiilleri tespit edilenlerin hangi şartlar altında matrah artırımı hükümlerinden
yararlanacaklarına ilişkin olarak ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. (Mad. 5/9)

11. Mükelleflerin matrah ve vergi artımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak
kanuni süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler için, usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezaları kesilmeyecektir.

12. Matrah veya vergi artırımı ile ilgili olarak doğru beyan yapılmaması veya
vergi hataları nedeniyle eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme
süresinin sonunda tahakkuk edecek ve Kanun’da açıklandığı şekilde tahsil
edilecektir.
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13. Matrah ve vergi artırımından yararlanılması, ’Kaçakçılık Suçları ve Cezaları’
kapsamında, VUK’nun 267’nci maddesi hükmüne uyarınca Cumhuriyet
Savcıları tarafından yapılacak incelemeleri önlemeyecektir.

Ancak, bu incelemeler sonucunda matrah veya vergi artırımında bulunulan
dönemler ve vergiler için tarhiyat yapılamayacaktır.

14. GVK’nun Geçici 61’nci maddesi hükmü uyarınca Yatırım İndirimi ’nden
yararlanan mükellefler, vergi incelemesi tarhiyata muhatap olmamaları için,
bu kazanç ve iratlara ilişkin ilgili yıllarda kurumlar vergisi matrah artırımıyla
birlikte yatırım indirimi tevkifatını da artırmak zorundadırlar.
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İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ – MADDE 6
1. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, 

Makine – Teçhizat ve Demirbaşlar ;

v Kanun’un bu hükümlerinden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi,
kollektif ve adi komandit şirketler dahil) yararlanabilecektir,

v İktisadi kıymetler, mükelleflerce ve bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca
tespit edilen rayiç bedeli ve bir envanter listesi ile vergi dairesine bildirilir
ve defterlere kaydedilir,

v Bildirim 2018/Ağustos ayı sonuna kadar yapılacaktır,
v Bu kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır,
v Kayda alınan kıymetler için ayrı ayrı karşılık hesabı açılır. Emtia için ayrılan

karşılık sermayenin bir unsuru sayılır ve vergilendirilmez, diğer kıymetler
için ayrılan karşılık ise birikmiş amortisman sayılır.
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v Genel KDV oranına tabi makine - teçhizat, mal ve demirbaşlar için %10,
indirimli orana tabi olanlar için ise tabi oldukları oranın yarısı oranında KDV
hesaplanarak ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilecek ve
beyanname verme süresi içinde ödenecektir,

v Makine – teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen vergi hesaplanan
KDV’den indirilemeyecek, emtia üzerinden ödenen vergi ise genel esaslara
göre indirim konusu yapılabilecektir,

v Kanun kapsamında bildirilen kıymetlerin satılması halinde satış bedeli,
bunların defterlere kaydedilen değerinden düşük olamayacaktır,

v Beyan edilen mallar ÖTV’ye tabi ise beyan tarihindeki emsal bedel
üzerinden özel tüketim vergisi hesaplanacak ve hesaplanan vergi ayrı bir
beyanname ile ödenecektir,

v Bu madde hükmünden yararlanan mükellefler için geçmişe yönelik vergi
cezası uygulanmayacaktır,
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2. İşletmede Mevcut Olmadığı Halde Kayıtlarda Yer Alan Mallar, 

v Kanun’un bu hükümlerinden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi,

kollektif ve adi komandit şirketler dahil) yararlanabilecektir,

v 2018/Ağustos ayı sonuna kadar, mallar fatura düzenlenerek kayıtlardan

çıkartılır ve her türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir,

v Ödenmesi gereken KDV, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde olmak

üzere (3) eşit taksitte ödenecektir,

v Fatura düzenlenmesinde ve vergisel yükümlülüklerin yerine

getirilmesinde, aynı nev’iden mallara ilişkin gayrisafi kar oranı, cari yıl

kayıtlarına göre tespit edilebilecek, eğer edilemiyorsa bağlı olunan meslek

odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır,

v Eczaneler, stoklarında kaydî olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan

ilaçları 2018/Ağustos ayı sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden

düzenleyecekleri fatura ile kayıtlarından çıkarabileceklerdir. Bu işlem için

uygulanacak KDV oranı %4’dür.
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v %4 oranında hesaplanacak KDV ayrı bir beyanname ile beyan edilerek
beyanname verme süresi içinde ödenir. Ödenen bu vergi, hesaplanan
katma değer vergisinden indirilemeyecek, gelir ve kurumlar vergisi
matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacaktır.

v Bu madde hükmünden yararlanan mükellefler için geçmişe yönelik vergi
cezası uygulanmayacaktır,
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3. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve
Ortaklardan Alacaklar, 

v Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2017
tarihli 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, 2018/Ağustos ayı sonuna kadar vergi dairelerine beyan
etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir,

v Beyan edilecek tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanacak vergi,
beyanname verme süresi içinde ödenecektir,

v Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecek,
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir,

v Beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır,

24



BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE
KAZANDIRILMASI – MADDE 10/13

Ø 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
Kanun’un 10/13 maddesi hükümleri uygulanacaktır.
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1. Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Getirilmesi ; 

Ø Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarını, 30.11.2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya
aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları
serbestçe tasarruf edebileceklerdir.

Ø Banka ve aracı kurumlar kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2
oranında hesapladıkları vergiyi, vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı
bulundukları vergi dairesine 31.12.2018 tarihine kadar beyan edecek ve
aynı süre içinde ödeyeceklerdir.

Ø Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan
kullanılan ve bu fıkranın yürürlük tarihi olan 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle
kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Kasım 2018 tarihine
kadar kapatılmasında kullanılabilir. Bu taktirde, defter kayıtlarından
düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye
getirilme şartı aranmaksızın bu fıkra hükümlerinden yararlanılır.
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Ø 18 Mayıs 2018 tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye
avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve
diğer sermaye piyasası araçlarının 18 Mayıs 2018 tarihinden önce
Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu
avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu fıkra hükümlerinden
yararlanılır.

Ø Vergi usul Kanunu uyarınca defter tutan mükellefler, bu fıkra kapsamında
Türkiye’ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate
almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye
tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate
almaksızın işletmelerinden çekebilirler.
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2. Türkiye’de Bulunan Ancak Kanuni Defter Kayıtlarında Bulunmayan     
Varlıkların Beyanı ; 

Ø 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 beyan edilir.

Ø Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30.11.2018 tarihine kadar, dönem
kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere
kaydedilebilir. Bu taktirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve
kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın
işletmeden çekilebilir.

Ø Kanun’un bu hükümlerinden yararlanmak için vergi dairelerine beyan
edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında vergi tarh edilecek ve bu
vergi, 31.12.2018 tarihine kadar ödenecektir.
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Varlık Barışıyla İlgili Özet Hükümler ;

1. Kanun’unun bu fıkrası kapsamında ödenen vergi, hiçbir surette gider
yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez,

2. Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden
çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması
bakımından gider veya maliyet olarak kabul edilmez,

3. Gerek yurt dışındaki ve/veya gerekse yurt içindeki para, altın, döviz,
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların (yurt dışı
kredi kapama ve sermaye avansı işlemleri dahil), 31.07.2018 tarihine kadar
bildirimi ve/veya beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilen varlıklar için %2
oranında vergi tarh edilmeyecektir.

4. Yurt dışında veya yurt içinde olup, bildirilen veya beyan edilen varlıklar
nedeniyle hiçbir surette hiçbir surette vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı
yapılmayacaktır.
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5. Vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması için ;

ü Bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin
vadesinde ödenmesi,

ü Yurt dışındaki varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde
Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda
açılacak bir hesaba transfer edilmesi,

şarttır.
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KAYNAKLAR ;

v 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, (RG: 18.05.2018 – 30425)

v Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı
Kanun Genel Tebliği (Seri No:1), (RG: 26.05.2018 – 30432)
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DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM

osmanokur@yorumymm.com
www.yorumymm.com
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