SİRKÜ : 2018/23
Konu : 7143 Sayılı Yapılandırma ve Matrah Artırımı Kanunu

KAYSERİ
31.05.2018

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de, bu Kanunun
uygulanmasına ilişkin Tebliğ 26.05.2018 tarih ve 30432 mük. Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış
bulunmaktadır. Söz konusu Kanunun alacakların yapılandırılması, matrah artırımı ve beyanı öngörülen
işlemlere ilişkin başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerine ilişkin genel hükümler aşağıda belirtilmiştir.
Kanun kapsamında yapılandırılması öngörülen diğer alacaklarla ilgili özel hükümlere de riayet edilmesi
gerekmektedir.
7143 Sy. Kn.
Madde No.
2
3

Tür
Kesinleşmiş alacaklar
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar

4/1-2

İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (2)

Başvuru Süresi
Sonu
31.07.2018
31.07.2018
İhbarnamelerin tebliğ
tarihinden itibaren 30
gün içerisinde

İlk Taksit Ödeme
Süresi Sonu (1)
30.09.2018
30.09.2018
İhbarnamenin tebliğini
izleyen aydan
başlamak üzere ikişer
aylık dönemler hâlinde
altı eşit taksitte
30.09.2018
30.09.2018
30.09.2018
30.09.2018
30.09.2018
30.09.2018

Pişmanlıkla yapılan beyanlar
31.07.2018
Kendiliğinden verilen beyannameler
31.07.2018
Gelir vergisi matrah artırımı
31.08.2018
31.08.2018
Kurumlar vergisi matrah artırımı
31.08.2018
Gelir ve kurumlar stopaj matrahı artımı
31.08.2018
KDV matrahı artımı
İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia,
6/1
31.08.2018
31.08.2018
makine, teçhizat ve demirbaşlar
31.08.2018 (3)
6/2
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan mallar
31.08.2018
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu
6/3
31.08.2018
31.08.2018
ve ortaklardan alacaklar ile bunlarla ilgili diğer işlemler
7
Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları
31.07.2018
31.08.2018
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
10/13-a (4)
30.11.2018
---sermaye piyasası araçların Türkiye’ye getirilmesi,
Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan
10/13-e (4)
para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
30.11.2018
31.12.2018
araçları ile taşınmazların defterlere kaydedilmesi,
Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;
-Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin
iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarının Türkiye’ye
getirilmesi,
10/13-h-1
31.12.2018
----Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde
ettikleri iştirak kazançlarının Türkiye’ye getirilmesi,
-Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde
ettikleri ticari kazançların Türkiye’ye getirilmesi,
Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş
10/13-h-2
merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan
31.12.2018
---kazançların Türkiye’ye getirilmesi
(1)
Ödeme Seçeneği (*),
Yapılandırma Katsayısı
Tek taksit
----Altı eşit taksit için
1,045
Dokuz eşit taksit için
1,083
On iki eşit taksit için
1,105
On sekiz eşit taksit için
1,15
(*) Yapılandırılan borcun ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan
tutar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır. Defaten ödenmesi gereken vergilerde taksitlendirme imkânı bulunmamaktadır.
4/10-a-1
4/10-a-2
5/1-a
5/1-a
5/2
5/3

(2) Kanunun yayım tarihi itibariyle devam eden vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine ilişkin vergi inceleme raporları ve takdir komisyonu
kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesinden sonra matrah artırımı yapan mükellefler ile matrah artırımında bulunmayan mükellefler,
Kanunun yayımlandığında tarih itibariyle inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemleri için tarh edilen vergileri Kanunun 4. Maddesi
kapsamında yapılandırarak ödeyebilecektir.
(3) Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan mallar için düzenlenecek faturadaki hesaplanan KDV tutarı ilgili dönem beyannamesindeki
ödenecek KDV durumuna göre ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve
dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenebilecektir. Eczaneler tarafından bu madde kapsamında yapılacak ilaç beyanlarına ilişkin KDV tek
seferde ödenecektir.
(4) Yurtdışındaki varlıkların 30.11.2018 tarihine kadar yurtiçine getirilmesi ve defter tutanlarca yurtiçindeki/yurtdışındaki varlıkların 30.11.2018
tarihine kadar defterlerine kaydedilmesi gerekmektedir.
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