
Kanun Numarası         : 7143 
Kabul Tarihi           : 11/5/2018  
Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih    : 18/5/2018 

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun 



Gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının arttırılması ile 
hesaplanan verginin belirtilen süre ve şekilde ödenmesi 
şartıyla, artırımda bulunulan yıllar için gelir ve kurumlar 
vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz.  

Matrah Arttırımı 



•  2013 
•  2014 
•  2015 
•  2016 
•  2017 

Matrah Artırımı Yapılabilecek Yıllar 



 
•  Ağustos ayının sonuna kadar. 

Matrah Artırımında Bulunma Süresi 



•  2013  %35 
•  2014  %30 
•  2015  %25 
•  2016  %20 
•  2017  %15 

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi 
Matrah Artırım Oranları 



2013 2014 2015 2016 2017 
İşletme 
defteri 

12.279 12.783 13.558 14.424 16.350 

Bilanço 
usulü 

18.095 19.155  20.344  21.636  24.525  

Serbest 
meslek  

18.095 19.155  20.344  21.636  24.525  

Gelir vergisi’nde zarar beyan edilmiş, matrah oluşmamış, 
beyanname verilmemiş yada mükellefiyet olmadan 
gelir elde edilmiş ise en az arttım matrahı 



•  1/10’u basit usul ticari kazanç için  
•  1/5’i  gayrimenkul sermaye iradı için asgari… 

 

 
 

Bilanço usulü için ilgili yıllar asgari matrahının  

2013 2014 2015 2016 2017 
Basit usul 1.810 1.916  2.034 2.164 2.453 
Gayrimenku
l Ser.iradı 

3.619 3.831 4.069 4.327 4.905 



•  İşletme esası defteri tutan mükellefler için belirlenen tutardan 
düşük olamaz. 

Diğer gelir vergisi mükellefleri için ise; 

2013 2014 2015 2016 2017 
İşletme 
defteri 

12.279 12.783 13.558 14.424 16.350 



2013 2014 2015 2016 2017 

36.190 38.323 40.701 43.260 49.037 

Kurumlar Vergisi’nde Zarar beyan edilmiş, matrah 
oluşmamış, beyanname verilmemiş yada mükellefiyet 
olmadan gelir elde edilmiş ise en az artırım matrahı; 



•  %20 oranında ödenecek vergi hesaplanır. 
•  Örneğin:  
  2013 yılı için 100.000TL gelir vergisi matrahı  

 beyan edilmiş ise 

 100.000 x %35   =  35.000TL arttırılan matrah, 
  35.000 x %20   =  7.000TL ödenmesi gereken                    

 vergi hesaplanır. 
 
Aynı örnek kurumlar vergisi için olduğu durumda ise; 

Artırılan matrahların; 



•  2013 yılı için kurumlar vergisi en az artırım tutarı 
36.190TL olmak zorunda.  

 100.000 x 0,35  =  35.000 TL üzerinden değil 
 36.190 x 0,20    =  7.238 TL tutarı ödenecek vergidir. 

Artırılan matrahın; 



•  Ancak, ilgili yıl beyannamelerini kanuni süresinde vermiş, 
tahakkuk eden vergiyi süresinde ödemiş ve dava açmamış 
olmak şartıyla %15 oranında vergilendirilir. İstisna, indirim ve 
mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi 
gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm 
uygulanır. 

Arttırılan matrahların; 



•  Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında 
bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2018 ve izleyen yıllar 
kârlarından mahsup edilmez. 

Geçmiş yıllar zararları 



•  Matrah artırımında bulunulsa dahi iade gelir ve kurumlar 
vergisi iadesi için inceleme ve tarhiyat yapılabilir. 

Gelir ve kurumlar vergisi iadesi; 



•  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 hesaplanır. 

Kıst dönem matrah artırımı 



•  Kanunun yayımı tarihinden önce yapılıp kesinleşen 
tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır. 

Gelir-kurumlar Matrah artırımı için önemli: 



 
Ağustos ayının sonuna kadar artırım yapılmalı 
 
•  artırıma konu ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya 

kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. 

Gelir stopaj ve kurumlar stopaj matrah artırımı 



•  Muhtasar beyannamedeki ücret ödemelerinin gayrisafi 
tutarlarının yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki oranlarda 
ödenecek vergi hesaplanır; 

Ücret ödemeleri için: 

2013 2014 2015 2016 2017 

%6 %5 %4 %3 %2 



Gayrisafi tutar ortalaması x 12 ay = vergi artırım için gerekli  
yıllık toplam bulunur. 
Aynı oranlarda vergi hesaplanır. 
 

En az bir dönem ücret ödemesi beyan edilmiş ise; 

2013 2014 2015 2016 2017 
%6 %5 %4 %3 %2 



•  Bu Kanunun yayımı tarihinden önce ilgili yılda verilmiş olan 
aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama işçi 
sayısı kadar işçi çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son 
vergilendirme döneminde geçerli olan asgari ücretin brüt 
tutarı esas alınarak hesaplanan gelir (stopaj) vergisi 
matrahı üzerinden aynı oranlarda hesaplanan vergi 
ödenir. 

Hiç ücret ödemesi beyan edilmemiş ise; 



•  Bu Kanunun yayımı tarihine kadar aylık prim ve hizmet 
belgesinin hiç verilmemiş olması hâlinde en az iki işçi 
çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son vergilendirme 
döneminde geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı esas 
alınarak hesaplanan gelir (stopaj) vergisi matrahı 
üzerinden aynı oranlarda hesaplanan vergi ödenir 

Hiç ücret ödemesi beyan edilmemiş ise; 



•  İlgili yılda aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş 
olması hâlinde, bu Kanunun yayımı tarihine kadar verilmiş 
olmak şartıyla izleyen vergilendirme dönemlerinde verilen 
ilk aylık prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı kadar işçi 
çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son vergilendirme 
döneminde geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı esas 
alınarak hesaplanan gelir (stopaj) vergisi matrahı 
üzerinden aynı oranlarda hesaplanan vergi ödenir. 

Hiç ücret ödemesi beyan edilmemiş ise; 



•  Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılıp kesinleşen 
tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınır. 

Gelir-kurumlar stopaj artırımı için önemli 



Yıllık beyan edilen hesaplanan KDV toplamlarının; 
 

•  2013  %3,5 
•  2014  %3,0 
•  2015  %2,5 
•  2016  %2,0 
•  2017  %1,5 

KDV Artırım Oranları  



•  Kanunun yayımı tarihinden (18/5/2018) önce yapılıp 
kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte 
dikkate alınır. 

•  Düzeltme işlemleri bu kanunun yayımı 
tarihine(18.05.2018) kadar sonuçlanmış ise düzeltme 
tutarlarına göre işlem yapılır. 

 

KDV artırım oranı için önemli  



•  Ağustos ayının sonuna kadar beyan edilmesi gerekir. 

KDV Artırım Süresi 



•  Tecil-terkin durumu var ise tecil edilen tutar hesaplanan 
vergiden düşülerek artırıma esas vergi tutarı hesaplanır.  

•  KDV kanunu 11/1.c ve geçici 17. maddeleri gereği 
yapılan tecil-terkin. 

•  11/1.c için süresinde ihracat yapılmış olmalıdır. 

KDV Artırımında Tecil-Terkin Tutarları   



•  Mükellefler sadece kendi beyannamelerindeki 
hesaplanan KDV tutarlarını baz alacaklardır.            
Tevkifat tutarlarının önemi bulunmamaktadır. 

 
•  Sorumlu sıfatıyla verilen 2 nolu KDV beyannamesi için     

KDV artırımı yoktur.  

Kısmi Tevkifat Durumu ve Sorumlu Sıfatıyla 
Verilen 2 Nolu KDV Beyannamesi 



•  Hesaplanan KDV tutarlarının tamamı toplanır. 
•  İhtirazi kayıtla verilenlerde toplamaya katılır. 

1. Durum      İlgili yıl KDV Beyannamesinin tamamı          
(yani 12 ay) verilmiş ve verilen beyannamelerin 
tamamında hesaplanan KDV var. 



•  Örneğin: 2013 yılında 12 ay KDV beyannamesi veren          
A mükellefinin Hesaplanan KDV tutarlarının toplamı 
100.000TL olsun. Bu durumda aftan faydalanmak için 
hesaplanan tutar 

   100.000  X  %3,5  =  3.500 TL olur. 
 
    3.500 TL peşin (Eylül ayının sonuna kadar) yada en fazla    

6 taksitte ödenmek zorundadır. 

1. Durum      İlgili yıl KDV Beyannamesinin tamamı (yani 12 
ay) verilmiş ve verilen beyannamelerin tamamında 
hesaplanan KDV var. 



 
•    6 taksit olması durumunda ise; 
     6 taksit için 1,045 katsayısı kullanılmaktadır. 
 
•  3500 x 1,045=3.657,50TL (faiz dahil borç toplamı) 

 

1. Durum      İlgili yıl KDV Beyannamesinin tamamı    
(yani 12 ay) verilmiş ve verilen beyannamelerin 
tamamında hesaplanan KDV var 



•  Hesaplanan KDV’nin ortalaması bulunur, 12 ay ile çarpılır, 
artırıma esas yıllık toplam Hesaplanan KDV tutarı bulunur. 
ilgili yıl oranı ile çarpılarak artırım KDV tutarı yani ödenecek 
vergi hesaplanır. 

•  Gelir yada kurumlar vergisi matrah arttırımı zorunluluğu yok. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Durum      Verilmesi gerektiği halde KDV 
beyannamesinin bir kısmını vermemiş olanlardan               
En az 3 dönem KDV Byn. Verilmiş ve tüm dönemlerde 
hesaplanan KDV var ise;  



•  Örneğin: 2014 yılında verilen sadece 5 dönem KDV Byn. 
Hesaplanan KDV tutarı 45.000 TL  

    45.000/5 = 9.000LT ortalamanın yıllık toplamı                    
108.000TL ( = 9.000X12) hesaplanır.  

 
 Yıllık toplam 108.000 X %3=3.240TL peşin yada en fazla  
 6 taksitle ödenir. 

2. Durum       Verilmesi gerektiği halde KDV beyannamesinin 
bir kısmını vermemiş olanlardan En az 3 dönem KDV Byn. 
Verilmiş ve tüm dönemlerde hesaplanan kdv var ise;  



•  Bu durumda olan mükelleflerin Gelir yada Kurumlar 
Vergisi yönünden de ilgili yıl yada yıllar için matrah 
artırımı zorunludur. 

 
•  Gelir/Kurumlar vergisi yönünden yapılan matrah artırımı 

tutarı KDV artırımı için toplam hesaplanan KDV kabul 
edilerek %18 oranında vergi hesaplanmaktadır.  

3. Durum      Verilmesi gerektiği halde KDV beyannamesini 
hiç vermeyan yada en fazla iki dönem beyanname vermiş 
olanlar; 



•  Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi 
komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya 
kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında 
bulunmaları gerekmektedir.  

•  Örneğin bu durumda olan A mükellefi 2015 yılı için 
KDV artırımı yapacak ise 2015 yılı gelir/kurumlar vergisi 
yönünden de matrah artırımı yapmak zorundadır.   

3. Durum      Verilmesi gerektiği halde KDV beyannamesini hiç 
vermeyan yada en fazla iki dönem beyanname vermiş 
olanlar; 



•  Kurumlar Vergisi Matrah artırımı 80.000 TL ise 
   80.000 X %18 =14.400 TL vergiyi peşin yada en fazla             

6 taksitte öderse KDV artırımı yapmış olur.  
 

3. Durum       Verilmesi gerektiği halde KDV 
beyannamesini hiç vermeyan yada en fazla iki dönem 
beyanname vermiş olanlar; 



İşlemlerin tamamı;  
•  İstisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden oluşan veya 

diğer nedenlerle beyannamesinde hesaplanan KDV 
bulunmayan mükellefler ile 

 
•  tecil-terkin kapsamındaki teslimler nedeniyle hesaplanan var 

ise 
 

 İlgili yıl yada yıllar için de gelir/kurumlar Vergisi matrah artırımı           
yapılması zorunludur. (KDV artırımı için) 

4. Durum       KDV Beyannamelerinde Hesaplanan KDV 
Bulunmayan yada hesaplanan KDV’nin tamamı  
Tecil-Terkin ise ; 



•  En az 3 dönem KDV beyannamesi veren ve hiçbir 
dönemde hesaplanan KDV çıkmayan veya sadece tecil 
terkin nedeniyle hesaplanan KDV bulunan mükellefler 
gelir ve kurumlar vergisi yönünden de matrah arttırımı 
yapmak zorunda ve arttırılan matrahın %18 oranında KDV 
artırımı yapılması gerekmektedir. 

4. Durum       KDV Beyannamelerinde Hesaplanan KDV 
Bulunmayan yada hesaplanan KDV’nin tamamı  
Tecil-Terkin ise ; 



•  KDV artırımında bulunulan yıl içinde herhangi bir ay 
hesaplanan KDV yok ise gelir/kurumlar vergisinden matrah 
arttırımında bulunmak zorunludur. 

 
•  Gelir/kurumlara göre yapılan matrah artırımının %18i KDV 

artırımı için hesaplanır. Ancak mükellefin kendi 
beyannamesindeki hesaplanan kdv lere göre artırım tutarı 
bulunur. Bu tutar ile gelir/kurumlar matrah artırımının %18 ile 
karşılaştırılır ve yüksek olan KDV artırım tutarı olur.  

5. Durum       KDV Beyannamelerinin bazılarında 
hesaplanan KDV var ise; 



•  Mükellef KDV beyannamelerinde herhangi bir dönemde 
“hesaplanan kdv” beyan etmemiş ise gelir/kurumlardan 
da matrah artırımında bulunmak şartıyla KDV artırımı 
yapabilir.(yapacağı artırım tutarının hatalı olması arttırımı 
geçersiz yapmıyor, telafi edilebiliyor.) 

KDV artırımının özeti: 



•  Matrah ve vergi artırımına ilişkin bildirimlerin ölüm, gaiplik, 
tasfiye veya devir ya da tam bölünme gibi durumlarda 
birden fazla kişi tarafından birlikte verilmesinin gerekli 
olduğu hallerde, söz konusu bildirimlerin kağıt ortamında 
verilmesi gerekmektedir.  

 

Beyanname verme şekli 



•    Sonraki döneme devreden katma değer vergisi   
 yönünden (tarhiyat önerilemez)  

•    İhraç kaydıyla teslimler, 
•    İade hakkı doğuran işlemler, 
    nedeniyle inceleme ve tarhiyat yapılabilir. 
 

Artırım yapılan dönemlerde; 



•  Peşin veya  
•  6 taksitte ödenmek zorundadır(başka 1,2,3,4,5 gibi taksit 

alternatifi yok) 
Ödeme yapılmaması durumunda incelenmeme ve 
tarhiyat yapılamaması hakkı kaybolmaktadır.  

 

 

Matrah ve Vergi Artırım Ödeme Şekli 



•  Peşin ödeme şekli: 30/9/2018 tarihi Pazar gününe 
rastladığından 1 Ekim 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar 
tamamen ödenmelidir. 

•  6 taksit ödeme şekli: 
– Başlangıç yani ilk taksiti EYLÜL ayından başlamak üzere 
–  İkişer ay 

Matrah ve Vergi Artırım Ödeme Şekli 



•  31 Ağustos 2018 tarihine kadar beyanname ve envanter listesi ile bağlı olunan vergi dairesine 
bildirilir. Bildirim sonrası yasal kayıt süresinde(10 yada 45 gün) deftere kaydedilir.  
 
•  Bildirim tarihindeki rayiç bedelle envanter listesi ve kayıtlara alınır.(rayiç;normal alım-satım 
bedelidir) 
 
•  Ba formunda “muhtelif satıcılar(7143 sayılı Kanun Madde 6/1)”, vergi numarası yerine                
(3333 333 333) yazılır. 
 
•  Emtia; satışa hazır mallar, hammadde, malzeme, yarı mamul, mamul malları ifade eder. 
•  İnşaat işletmeleri; inşa edilen daire, dükkan vb, demir, çimento, tuğla gibi ilk madde ve    
malzemler ile yarı mamulleri bildirebilir. 
 
•  Kayda alınan kıymetlerin satış bedelleri kayıtlı değerden düşük olamaz. 

Kayıtlarda bulunmayan emtia,makine, teçhizat ve 
demirbaşların kayıtlara alınması 



• Amortismana tabi kıymetlere amortisman ayrılamaz! 
 
• KDV yönünden kayda alınan kıymetlerin KDV’si sorumlu sıfatıyla KDV 
beyan edilecek ve beyanname en geç 31 Ağustosa kadar verilip aynı 
sürede ödenecektir.  
 
• %18 oranlı kıymetler %10 oranında, %1 oranlı kıymetler %0,5 ve %8 oranlı 
kıymetler %4 oranında rayiç bedel üzerinden hesaplanarak sorumlu 
sıfatıyla KDV si beyan edilip ödenir.  
 
• Emtia için sorumlu sıfatlı ödenen KDV 1 nolu. KDV beyannamesinde 
indirim konusu yapılabilecektir.  
 

Kayıtlarda bulunmayan emtia,makine, teçhizat ve 
demirbaşların kayıtlara alınması 



•   Ancak emtia dışındaki diğer kıymetlerin yani makine, teçhizat ve 
 demirbaşların ödenen KDV’si 1 nolu KDV beyannamesinde indirim 
 konusu yapılamayacak gelir/kurumlar vergisinde gider olacaktır. 

 
•   İndirim konusu yapılabilen emtia iadeye konu edilebilmektedir. 
 
•   Emtia için ayrı diğerleri(makine,…) ayrı pasifte karşılık ayrılır. 
 
•   Emtia için ayrılan karşılık ortaklara dağıtılması veya işletmenin   

 tasfiye edilmesi halinde sermaye unsuru sayılıp vergilendirilmeyecektir. 

Kayıtlarda bulunmayan emtia,makine, teçhizat ve 
demirbaşların kayıtlara alınması 



•   Ancak diğer(makine…) için ayrılan karşılık birikmiş amortisman kabu 
 edilecektir. 

 
•   Örnek:A ltd. şti. 12.08.2018 tarihinde genel oranda (%18) KDV li Y malına 

 40.000TL rayiç hesaplayıp vergi dairesine beyan etmiştir.  
•   ----------12.08.2018..----------- 

 153 tic mallar  40.000 
 191 ind. Kdv    4.000 
  525 Kayda Alınan Emtia Özel Karşılık H.   40.000 
  360 ödenecek vergi ve fonlar                 4.000 
 -------------eğer satılırsa 40.000TL’nin altında olamaz.-------------    

Kayıtlarda bulunmayan emtia,makine, teçhizat ve 
demirbaşların kayıtlara alınması 



•  Örnek: 60.000 TL rayiç bedelli %18 oranlı makinenin kayıtlara 
alınaması 
-------/---------------------------------- 
253 tesis makine ve cihazlar        60.000 
689 diğer olağandışı gid. Zararlar           6.000 

   526 demirbaş, makine , teçhizat          60.000 
   özel karşılık hesabı   
   360 ödenecek vergi ve fonlar          6.000   

------------------/----------------------------    

Kayıtlarda bulunmayan emtia,makine, teçhizat ve 
demirbaşların kayıtlara alınması 



Örnek: 60.000 TL rayiç bedelli %18 oranlı makinenin kayıtlara 
alınaması 
-------/---------------------------------- 
253 tesis makine ve cihazlar        60.000 
689 diğer olağandışı gid. Zararlar           6.000 

   526 demirbaş, makine , teçhizat         60.000 
   özel karşılık hesabı   
   360 ödenecek vergi ve fonlar          6.000   

------------------/----------------------------   
  

Kayıtlarda bulunmayan emtia,makine, teçhizat ve 
demirbaşların kayıtlara alınması 



•  Mükellef 31.12.2018 tarihinden önce satarsa yada 
31.12.2018 dönem sonunda aşağıdaki kaydı yapar. 
----------------/------------------ 
526 demirbaş, makine , teçhizat          60.000 

   özel karşılık hesabı 
   257 birikmiş amortismanlar   60.000 

-----------/------------------------------------------ 

Kayıtlarda bulunmayan emtia,makine, teçhizat ve 
demirbaşların kayıtlara alınması 



Mükellef aynı makineyi 70.000 TL bedellef peşin satarsa; 
---------------/----------------------- 
100 kasa             82.600 
257 birikmiş amortismanlar        60.000 

  253 Tesis makine ve cihazlar     60.000 
  391 hesaplanan kdv       12.600 
  679 diğer olağandışı gelir ve karlar   70.000 

-------------------------------------/-------------------------------- 
---------------dikkat: satışın tamamı gelir kabul edildi.----------- 
 

Kayıtlarda bulunmayan emtia,makine, teçhizat ve 
demirbaşların kayıtlara alınması 



•   Mükellefler 31 ağustos 2018 tarihine kadar fatura düzenleyerek   
 emtialarını fiili duruma getirilir.  

•   Düzenlenen faturada “muhtelif alıcılar (7143 sayılı kanun 6/2. 
 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir.) yazılır. 

•   Emtianın gayri safi kar oranı fatura bedelidir.  
•   Kar oranı mükellef kayıtlarından tespit edilir. Eğer yoksa bağlı 

 olunan meslek odasının belirleyeceği orandır. 
•   Normal bir satıştan gelir/kurumlar vergisi açısından fark yoktur.       

 Yani gelirlere yansıtılır. 600 yurtiçi satışlar hesabına kaydedilir. 

Kayıtlarda var ancak işletmede olamayan emtia! 



 
•   Form Bs “muhtelif alıcılar(7143 sayılı kanun madde 6/2)” ve  

 vergi numarası (4444 444 444) yazılır. 

•   Faturasız satılan emtia nedeniyle elde edilen “nakit para,banka, alacak senedi, 
 çek ve benzeri” değer kayıtlara nasıl alınmış ise buna göre kayıt yapılmalıdır. Eğer 
 tespit edilmemiş ise  

 
 “689 diğer olağandışı gider ve zararlar” hesabının borcuna kaydedilir(kanunen 
 kabul edilmeyen giderdir) 

 
Örnek: A ltd şti kayıtlarında olan 20 ton birim maliyeti 15TL/kg olan %18 KDVli malın 
fiilen işletmesinde bulunmadığını bilmektedir. Gayri safi karlılık oranı %10 dur. 
 
Af kanunu gereği düzenleyeceği faturada; 330.000tl satış bedeli ve 59.400 TL KDV 
gösterecektir. 
 

Kayıtlarda var ancak işletmede olamayan emtia! 



--------------/------------------------------------------------------------ 
689 diğer olağandışı gid ve zararlar                         389.400 
(kanunen kabul edilmeyen giderler) 

   600 yurtiçi satışlar                           330.000 
   (7143 sayılı kanun 6/2 maddesi) 
   391 hesaplanan KDV                            59.400 

-------------------/--------------------------------------------------------------------------------- 
950 kanunen kabul edilmeyen giderler                     389.400 

 951 kanunen kabul edilmeyen giderler alacaklı hesabı         389.400 
 
Nazım hesaplara kaydı 
--------------------------------/-------------------------------------------------------------------- 

Kayıtlarda var ancak işletmede olamayan emtia! 



Gerçek durumda kasa, bankalar, alınan çekler, alıcılar, alacak 
senetleri gibi hesaplar faturasız satışın karşılığı artan hesaplar 
olsaydı 689 yerine kullanılabilirdi. Örneğin alacak senetleri için; 
---------------/---------------------------------------------------------------- 
121 alacak senetleri         389.400 

  600 yurtiçi satışlar        330.000 
  (7143 sayılı kanunun 6/2. maddesi) 
  391 hesaplanan KDV        59.400) 

----------------------------/-------------------------------------------------- 

Kayıtlarda var ancak işletmede olamayan emtia! 



Emtianın tabi olduğu KDV oranında fatura düzenlenir. 
Hesaplanan KDV ilgili dönem KDV beyannamesinde 
beyan edilir. 3 taksitte ödenebilir. 
 

Kayıtlarda var ancak işletmede olamayan emtia! 



•   31 ağustosa kadar vergi dairesine beyan edilir.  
•   Sadece bilanço esasında defter tutan kurumlar vergisi 

 mükellefleri faydalanır. 
•   31.12.2017 tarihi itibariyle bilançoda görülen ama fiilen 

 bulunmayan kasa mevcutları ve net ortaklardan alacak 
 tutarları  (ortaklardan alacaklar ile ortaklara borçların 
 farkı) fiili duruma  uygun hale getirilir.  

•   Sayılan hesaplarla ilgili ama herhangi başka bir hesapta 
 takip edilen tutarlarda dikkate alınır. 

 

Kayıtlarda var ancak işletmede olamayan kasa ve 
ortaklardan alacaklar 



•   131 ve 231 ortaklardan alacaklar hesabından 331 ve 431 ortaklara borçlar hesabı 
 çıkarılarak net tutar bulunur. 

 
•    Kasa ve net ortaklardan alacaklar tutarının %3’ü oranında vergi beyanname 

 verme  süresinde(31 ağustosa kadar) tek seferde ödenir.  
•   Beyan sonrası defter kayıtları düzeltilir. 
 
•   31.12.2017 tarihinde kayıtlarında yer alan tutarı aşan düzeltme yapılamaz.  
 
•   Örneğin; 31.12.2017 tarihinde kasa hesabındaki tutar 300.00 olsun. 27.07.2017 

 tarihinde kasa hesabında 400.000 gözüksün. Kanun kapsamında 
 faydalanabilecek tutar 300.000TL’yi geçemez. 

 
•   Mükellef 290.000TLnin işletmede olmadığını düşünüyorsa; 

Kayıtlarda var ancak işletmede olamayan kasa ve 
ortaklardan alacaklar 



• 290.000 x %3 = 8.700TL 
-----------27.07.2018------------------------------------------ 
689 diğer olağandışı gid. Zararlar                                   290.000 
(7143 sayılı kanun 6/3 mad. Kanunen Kabul Edilmeyen gider)  

    100 kasa               290.000 

----------------27.07.2018------------------------------------- 
689 diğer olağandışı gid. Zararlar                                          8.700 
(7143 sayılı kanun 6/3 mad. Kanunen Kabul Edilmeyen gider)   
                                360 ödenecek vergi ve fonlar     8.700 
---------------------------------/----------------------------------------------------------------------- 
  

 

Kayıtlarda var ancak işletmede olamayan kasa ve 
ortaklardan alacaklar 



------------------------/------------------------------------ 
950 kanunen kabul edilmeyen giderler   298.700 

 951 kanunen kabul edilmeyen giderler    298.700 
 Alacaklı hesabı 

-------------nazım hesap kaydı------------------------------------- 
 
Örnek:31.12.2017 tarihinde kasa hesabında 400.000TL olan K 
AŞ’nin 20.07.2018 tarihindeki kasa hesabı 220.000TL ise eğer kanun 
kapsamında en fazla 220.000TL beyanda bulunabilir. 
 
 
 
 

Kayıtlarda var ancak işletmede olamayan kasa ve 
ortaklardan alacaklar 



Örnek: 31.12.2017 tarihli C AŞ’nin bilanço hesapları aşağıdaki 
gibi olup, beyan tarihinde de değişmedikleri ve ortaklardan 
alacakların bir kısmının 126 hesap kodunda izlendiği 
bilinmektedir. 
126 diğer çeşitli alacaklar     100.000 
131 ortaklardan alacaklar     200.000 
231 oratklardan alacakar     150.000 
331 ortaklara borçlar          (170.000) 
431 ortaklara borçlar          (120.000)     
 
 
 

Kayıtlarda var ancak işletmede olamayan kasa ve 
ortaklardan alacaklar 



126 diğer çeşitli alacaklar           100.000 
131 ortaklardan alacaklar       200.000 
231 oratklardan alacakar         +150.000 

                                   450.000 TL toplam 
 
331 ortaklara borçlar      (170.000) 
431 ortaklara borçlar             +(120.000)   

             290.000 TL toplam 
 
Net tutar 450.000 – 290.000 = 160.000 TL dir. 
160.000 x %3 = 4.800 TL vergi hesaplanır.     
 
 
 
 

Kayıtlarda var ancak işletmede olamayan kasa ve 
ortaklardan alacaklar 



---------------20.06.2018------------------------------------------------------ 
689 diğer olağandışı gider ve zararlar    160.000 

  126 diğer çeşitli alacaklar      100.000 
  131 ortaklardan alacaklar       30.000 
  231 ortaklardan alacakar       30.000 

--------------20.06.2018-------------------------------------------------------------- 
689 diğer olağandışı gider ve zararlar              4.800 
 

   360 ödenecek vergi…         4.800 
-----------------------/-------------------------------------------------------------------- 
950kanunen kabul edilmeyen giderler    164.800 
           951 kanunen kabul edilmeyen giderler alacaklı hesap          164.800 
------------------------------/--------------------------------------------------------------- 

   

Kayıtlarda var ancak işletmede olamayan kasa ve 
ortaklardan alacaklar 



•   689 hesabı yerine aktifte örneğin 296 Geçici Hesap ‘ta 
 izlenebilir.(%3 oranında ödenen vergi hariç) 

•   Kar dağıtımı yapılırsa ticari bilanço açısından dağıtılabilir 
 ticari kar tutarı; beyan edilen “689.diğer olağandışı gider 
 ve zararlar ” hesabı altında muhasebeleştirilen tutarlar 
 dikkate alınmaksızın tespit edilir. 

•   %3 ödenen vergi Kurumlar vergisinde gider kabul 
 edilmez. 

•   2018 yılı geçici vergi için düzeltme gerekiyorsa 31 
 ağustosa kadar düzeltme yapılabilir.(ceza ve faiz 
 hesaplanmaz) 

Kayıtlarda var ancak işletmede olamayan kasa ve 
ortaklardan alacaklar 


