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Duman & Global 

ÖZET;  

Bilindiği üzere Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı 

Kanuna göre, mükelleflerin 2013-2017 yıllarında beyan ettikleri; gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını, 

gelir/kurumlar stopaj vergileri ile katma değer vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda artırmaları ve 

tahakkuk eden vergileri Kanunda öngörülen süre ve şekilde ödemeleri halinde bu yıllara ve vergi türlerine 

ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. 

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

işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını bir 

envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kayıt edebileceklerdir. 

Yine sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine Kayıtlarda Yer Aldığı 

Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu İle Ortaklardan Alacaklarını 31 Ağustos 2018 tarihine (bu 

tarih dâhil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltme avantajı sağlanmıştır. 

Sirkülerimizde 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılan işlemlerin muhasebe işlemlerine ilişkin bilgiler 

ve örnekler verilerek konu açıklanmaya çalışılmıştır.  

 



 

MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN 
MUHASEBE İŞLEMLERİ 

Bilindiği üzere Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 

7143 Sayılı Kanuna göre, mükelleflerin 2013-2017 yıllarında beyan ettikleri; gelir ve kurumlar 

vergisi matrahlarını, gelir/kurumlar stopaj vergileri ile katma değer vergilerini Kanunda 

öngörülen oranlarda artırmaları ve tahakkuk eden vergileri Kanunda öngörülen süre ve şekilde 

ödemeleri halinde bu yıllara ve vergi türlerine ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı 

yapılmayacaktır. 

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi yönünden matrah ve vergi artırımının 31 

Ağustos 2018 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Gelir ve Kurumlar 

vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını, aşağıdaki tablolarda 

belirlenen ilgili yıllardaki matrah artırım oranlarından az olmamak üzere artıracaklardır. 

Beyanname vermekle birlikte zarar, indirim ve istisnalar nedeniyle matrah ve vergi 

beyan etmeyen ya da ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu 

faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar da dâhil olmak üzere hiç 

beyanname vermemiş olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de matrah ve vergi artırımı 

yapabileceklerdir. 

1. KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTTIRIMI 

2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yıllarına ilişkin olarak verdikleri kurumlar 

vergisi beyannamelerinde vergiye tabi kurum kazancı (matrah) beyan eden kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, bu yıllara ilişkin vergi matrahlarının; 

 

 
 

Oranlarından az olmamak üzere artırılması gerekmektedir.  



 

 

Örnek-1:  (D) Ltd. Şti 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında kurumlar vergisi matrah 

artırımında bulunmak istemiş ve şirkete aşağıdaki tablodaki ödeme planı çıkarılmıştır. 

 

YILLAR MATRAH ARTIRIM  ÖDEME 
İNDİRİMLİ 

ÖDEME(%15) 

6 

TAKSİTTE 

2013 68.932,15 36.190,00 7.238,00 5.428,50 1.260,62 

2014 54.662,74 38.323,00 7.664,60 5.748,45 1.334,92 

2015 33.901,88 40.701,00 8.140,20 6.105,15 1.417,75 

2016 29.364,55 43.260,00 8.652,00 6.489,00 1.506,89 

2017 33.108,80 49.037,00 9.807,40 7.355,55 1.708,12 

      
TOPLAM 219.970,12 207.511,00 41.502,20 31.126,65 7.228,30 

      

    TOPLAM 43.370,00 

Buna göre şirketin matrah artırım tutarını peşin ödemek istemesi durumunda yapılacak 

muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır; 

  
Borç  Alacak 

689 
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 

HESABI 
41.502,20   

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI   41.502,20 

7143 no.lu kanun kapsamında Kurumlar Vergisi matrah artırımı 

Şirketin bu tutarları 6 AY TAKSİTLE ödemek istemesi halinde yapılacak muhasebe kaydı şu 

şekilde olacaktır. 

43.370,00-41.502,20= 1.868,00 (Yİ-ÜFE) 

  
Borç  Alacak 

689 
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 

HESABI 
43.370,00   

368 
TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI 
  41.502,20 

381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI   1.868,00 

7143 no.lu kanun kapsamında Kurumlar Vergisi matrah artırımı 

 



 

2. KDV MATRAH ARTTIRIMI 

Katma değer vergisi mükelleflerine, ilgili yıllarda her bir vergilendirme dönemine 

ilişkin olarak verdikleri beyannamelerdeki “Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer 

alan tutarların yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen artırım oranlarından az 

olmamak üzere hesaplanan KDV’yi artırmaları ve süresinde ödemeleri halinde, KDV için vergi 

incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. 

 

 
 

Örnek-2:  2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında KDV matrah artırımı yapmak 

isteyen Duman Ltd. Şti’ye aşağıdaki ödeme planı çıkarılmıştır; 

 

YILLAR 
HESAPLANAN 

KDV  

ARTACAK 

VERGİ 
       6 

TAKSİT 

2013 185.521,22 6.493,24  (%3,5)  1.130,91 

2014 225.845,22 6.775,36  (% 3)  1.180,04 

2015 215.658,65 5.391,47  (%2,5)    939,01 

2016 325.658,25 6.513,17  (% 2)  1.134,38 

2017 305.123,54 4.576,85  (% 1,5)   797,14 

     
 1.257.806,88       29.750,08  5.181,47  

   Taksitli Top. 31.089,00  

      

Şirketin KDV Matrah artırımını peşin ödemesi durumunda; 

  
Borç  Alacak 

689 
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 

HESABI 
29.750,08   

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI   29.750,08 

7143 no.lu kanun kapsamında Kurumlar Vergisi matrah artırımı 

 

 



 

Şirketin KDV matrah artırımını 6 AY TAKSİTLE ödemesi durumunda; 

31.089,00 – 29.750,08 = 1.339,00 (Yİ-ÜFE) 

  
Borç  Alacak 

689 
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 

HESABI 
31.089,00   

368 
TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI 
  29.750,08 

381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI   1.339,00 

7143 no.lu kanun kapsamında Kurumlar Vergisi matrah artırımı 

3. İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN 

EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARA İLİŞKİN KAYITLARIN 

DÜZELTİLMESİ 

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

işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşlarını bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kayıt 

edebileceklerdir. 

Bu kıymetler, mükelleflerin kendilerince veya ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenecek 

rayiç bedel üzerinden kayıtlara intikal ettirilecektir. Bu kıymetler için; 

● Teslimleri KDV genel oranına tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç 

bedeli üzerinden %10,  

● Teslimleri indirimli KDV oranına tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın 

rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı,  

esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.  

Hesaplanan KDV sorumlu sıfatıyla ayrı bir beyanname ile beyan edilerek 31 Ağustos 

2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar ödenecektir. Beyan edilen emtiaya ait hesaplanan KDV, 

genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.  



 

Ancak, kayıtlı olmayan makine, teçhizat ve demirbaşların rayiç bedeli üzerinden 

hesaplanarak ödenen KDV indirim konusu yapılmayacak ve verginin ödendiği yılın gelir veya 

kurumlar vergisi matrahlarının belirlenmesinde gider olarak dikkate alınabilecektir 

Örnek-3: (A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (Y) 

emtiasına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 12/8/2018 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. 

Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu emtianın, kendisi tarafından belirlenen rayiç 

bedeli 40.000 TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde 

olacaktır. 

  
Borç  Alacak 

150 TİCARİ MALLAR HESABI 40.000,00   

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI 4.000,00   

525 
KAYDA ALINAN EMTİA ÖZEL KARŞILIK 

HESABI (7143 sayılı Kanunun 6/1 md.) 
  40.000,00 

360 
ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI      

(Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) 
 4.000,00 

4. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN 

EMTİANIN KAYITLARA ALINMASI 

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

kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, aynı nev’iden 

emtialara ilişkin tespit edilen gayrisafi kar oranını dikkate alarak 31 Ağustos 2018 tarihine (bu 

tarih dâhil) kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek 

suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. 

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde mevcut olmayan emtiaların kayda 

alınması işlemleri, normal satış işlemlerinden farklı değildir.  

Bu kapsamda düzenlenecek satış faturasında, emtianın tabi olduğu oranda KDV 

hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dâhil edilecektir. Bu hükme göre ödenmesi 

gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içerisinde, izleyen taksitler 

beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere 3 eşit taksitte 

ödenecektir.  



 

Satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate 

alınacaktır. Bu kapsamda düzenlenecek faturada yer alacak bedel, söz konusu emtia ile aynı 

nev’iden olan emtiaların gayrisafi kar oranı dikkate alınarak tespit edilecektir. Gayrisafi kar 

oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde, mükelleflerin bağlı olduğu meslek 

odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır. 

Örnek-4: (Y) Limited Şirketi, kayıtlarında yer aldığı hâlde stoklarında mevcut olmayan 

emtialarını faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. Şirketin, 

ticaretini yaptığı genel oranda KDV’ye tabi olan (A) malının kayıtlarda bulunan ancak stoklarda 

yer almayan miktarı 20 ton olup kendi kayıtlarına göre bu malın birim maliyeti 15 TL/Kg ve 

gayrisafi karlılık oranı ise %10’dur.  

(Y) Limited Şirketi bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada 330.000 TL satış bedeli ve 

59.400 TL KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aşağıdaki 

şekilde olacaktır. 

  
Borç  Alacak 

689 
DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 

HESABI (KKEG) 
389.400,00   

600  
YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI                           

(7143 sayılı Kanunun 6/2 maddesi) 
  330.000,00 

391 HESAPLANAN KDV HESABI   59.400,00 

Giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı: 

  
Borç  Alacak 

950 
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 

HESABI 
389.400,00   

951 
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 

ALACAKLI HESABI 
  389.400,00 

 

Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma uygun olması hâlinde 

diğer hesaplardan; kasa, bankalar, alınan çekler, alıcılar veya alacak senetleri hesaplarından biri 

kullanılabilecektir. Örneğin, kayıtsız yapılan satış karşılığında alacak senedi alınmış olması 

hâlinde kayıt aşağıdaki şekilde olacaktır. 



 

  
Borç  Alacak 

121 ALACAK SENETLERİ HESABI 389.400,00   

600  
YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI                           

(7143 sayılı Kanunun 6/2 maddesi) 
  330.000,00 

391 HESAPLANAN KDV HESABI   59.400,00 

5. KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN 

KASA MEVCUDU İLE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI 

Bu uygulamadan sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri 

yararlanabilecektir. 

Kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2017 tarihli bilançolarında yer alan ancak 

işletmelerinde bulunmayan;  

● Kasa mevcutlarını,  

● 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,  

● Bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini,  

31 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar vergi dairelerine beyan etmek 

suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. 

Mükellefler beyan edilecek tutarlar üzerinden %3 oranında vergi hesaplayacak ve 

beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler gider 

olarak dikkate alınmayacaktır. Beyan edilen tutarlar için tarhiyat yapılmayacaktır. 

Önemli Uyarı : 

Bilançonun aktifinde yer alan kasa veya net ortaklardan alacaklar hesaplarının 

giderleştirilerek bilanço dışına alınması, firmanın ilgili dönem öz kaynak rasyolarını ciddi 

manada bozabilir. Gerek TTK 376. Maddesi (teknik iflas) gerekse KİK in aramış olduğu 

mali oranların istenilenden aşağıda kalmasına sebebiyet verecektir. Bu hususlara 



 

hassasiyeti olan firmaların 2. Yöntemi kullanmaları yararlarına olacaktır. Burada 

bekletilen tutarlar sonraki dönemlerde tasfiye edilecektir.   

1. YÖNTEM 

Örnek-5: (A) A.Ş.’nin 31/12/2017 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa 

hesabında 300.000 TL görülmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 290.000 TL’dir. 

Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 27/7/2018 tarihi itibarıyla 

kasa hesabının mevcudu 400.000 TL olarak görülmektedir. Anılan mükellef, her ne kadar beyan 

tarihi itibarıyla kasa mevcudu 400.000 TL olsa da, 31/12/2017 tarihli bilançosunu baz almak 

suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları 

esas alacak, bu tutarın 290.000 TL olması nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen 

tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi sonuna (31/8/2018 tarihine) kadar 

ödeyecektir.  

Bu çerçevede;  

Beyan tutarı : ....................................................... 290.000 TL  

Hesaplanan vergi: ..................................(290.000 x %3=) 8.700 TL  

Beyanla ilgili muhasebe kayıtları da aşağıdaki şekilde olacaktır.  

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun, kasa hesabından 

düşülmesi: 

  
Borç  Alacak 

689 

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 

HESABI (7143 sayılı Kanun 6/3 md.-Kanunen Kabul 

Edilmeyen Gider) 
290.000,00   

100 KASA HESABI   290.000,00 

 

 

 

 



 

- Verginin hesaplanması: 

  
Borç  Alacak 

689 

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 

HESABI (7143 sayılı Kanun 6/3 md.-Kanunen Kabul 

Edilmeyen Gider) 
8.700,00   

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI   8.700,00 

 

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudundan kaynaklanan 

giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı: 

  
Borç  Alacak 

950 
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 

HESABI 
298.700,00   

951 
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 

ALACAKLI HESABI 
  298.700,00 

  

2. YÖNTEM 

Bu kısımda beyan edilen kasa mevcutları ve ortaklardan net alacak tutarları ile bunlarla 

ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin, dileyen mükelleflerce “689. Diğer Olağandışı Gider 

ve Zararlar” hesabı yerine bilançonun aktifinde herhangi geçici bir hesapta izlenmesi 

mümkündür. Söz konusu geçici hesapta izlenen tutarın herhangi bir şekilde kurum kazancının 

tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir. 

 Örnek-6: (Y) Limited Şirketinin, 31/12/2017 tarihli bilançosunda ortaklardan alacak ve 

ortaklara borç tutarları bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibidir. 

- 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı ........................................ 400.000 TL 

- 431. Ortaklara Borçlar hesabı .............................................. (160.000) TL 

Beyan tarihi itibarıyla ise ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları şu şekildedir. 

- 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı......................................... 100.000 TL 

- 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı ........................................ 360.000 TL 



 

- 331. Ortaklara Borçlar hesabı .............................................. (200.000) TL 

Bu çerçevede, beyan tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı; 

[(100.000 + 360.000) - (200.000) =] 260.000 TL olsa da 

31/12/2017 tarihi itibarıyla ortaklardan (net) alacak tutarı; 

(400.000 - 160.000 =) 240.000 TL’dir. 

Buna göre; 

Beyan tutarı :................................ (400.000 - 160.000 = ) 240.000 TL 

Hesaplanan vergi:...................................... (240.000 x %3 = ) 7.200 TL 

Olacaktır. 

Anılan mükellef, söz konusu tutarı beyan etmesi hâlinde beyan edilen tutar üzerinden 

hesaplanan vergiyi beyanname verme süresinde ödeyecektir. 

Öte yandan, (Y) Limited Şirketinin 31/12/2017 tarihli bilançosundaki "231. Ortaklardan 

Alacaklar" hesabında görülen tutarın 100.000 TL’lik kısmı dönemsellik ilkesi uyarınca "131. 

Ortaklardan Alacaklar" hesabına aktarılmıştır. 

Mükellef, bu beyanıyla ilgili muhasebe kayıtlarını yaparken düzeltmeden kaynaklanan 

işlemler nedeniyle “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı yerine bilançonun 

aktifinde bir geçici hesap oluşturma tercihinde bulunmuştur. 

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacakların düşülmesi

  

  
Borç  Alacak 

296 GEÇİCİ HESAP 240.000,00   

131  ORTAKLARDAN ALACAKLAR   100.000,00 

231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR   140.000,00 

 

 



 

- Verginin hesaplanması: 

  
Borç  Alacak 

689 

DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 

HESABI (7143 sayılı Kanun 6/3 md.-Kanunen Kabul 

Edilmeyen Gider) 
7.200,00   

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI   7.200,00 

 

- Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan ortaklardan alacaklardan kaynaklanan 

giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı: 

  
Borç  Alacak 

950 
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 

HESABI 
7.200,00   

951 
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 

ALACAKLI HESABI 
  7.200,00 

 

Saygılarımızla, 

 

 

KAYNAKÇA 

- 7143 Sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

- Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun 

Genel Tebliği (SERİ NO: 1) 

 

 

 


