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VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN 

 YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 

7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) YAYIMLANDI 
 

 

ÖZET 

 

: 

Tebliğde kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava safhasında 

bulunan alacaklar, İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, 

matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ve mücbir sebep 

hâli sonlandırılan bazı yerlerdeki beyan ve bildirimler ile ilgili açıklama ve 

düzenlemeler yer almaktadır.  

▪ 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana 

dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi gereken 

beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme 

faizleri, gecikme zamları Kanun kapsamındadır. 

▪ İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi veya bir takvim yılında 

ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi 

hâlinde, Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. 

▪ Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklarla ilgili 

madde hükmünden yararlanılması için madde kapsamına giren 

alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi 

ve kanun yollarına başvurulmaması gerekmektedir.  

▪ Matrah ve vergi artırımının 31 Ağustos 2018 tarihine kadar 

yapılması, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer 

vergilerinin, peşin veya ilk taksitinin Eylül 2018 ayından başlamak 

üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte ödenmesi 

gerekmektedir. Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde 

ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre 

gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunacak ancak 

matrah artırımı hükmünden yararlanılamayacaktır.  

▪ Matrah artırımın ilgili olduğu yıl içindeki dönemlere ait 1 No.lu KDV 

beyannamelerinin hiç verilmemiş ya da söz konusu takvim yılının 

sadece bir veya iki vergilendirme dönemi için beyanname verilmiş 

olması hâlinde, KDV artırım hükümlerinden yararlanabilmek için, 

mükelleflerin ilgili yıla ilişkin olarak gelir veya kurumlar vergisi 

yönünden matrah artırımında bulunmaları zorunludur. 

Tebliğde varlık barışına ilişkin açıklama yer almamaktadır.  

Kanunun getirdiği olanaklardan yararlanmak isteyen mükellefler, Kanun 

kapsamındaki işlemlerine yönelik başvurularını; e-devlet şifresi ile e-devlet 

hizmet kapısında (www.turkiye.gov.tr) adresinden de yapabilecektir. 
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11/5/ 2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yasa ile ilgili MÜKELLEFLERİN 

BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRMASI, MATRAH ARTIRIMI, VARLIK BARIŞI VE TAŞINMAZ 

DEĞERLEME REHBERİ’miz İnternet Sayfamızda yer almaktadır.  

 

Söz konusu Yasa uygulamasına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan VERGİ VE DİĞER 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL 

TEBLİĞİ (SERİ NO: 1), 26 Mayıs 2018 tarihli ve 40432 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğde; 

 

▪ Kesinleşmiş alacaklar (md. 2),  

▪ Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar (md. 3),  

▪ İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler (md.4),  

▪ Matrah ve vergi artırımı (md.5),  

▪ İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (md.6)  

▪ Mücbir sebep hâli sonlandırılan bazı yerlerdeki beyan ve bildirimler (md. 11)  

ile ilgili açıklama ve düzenlemeler yer almaktadır.  

 

Tebliğde varlık barışına ilişkin açıklama yer almamaktadır. Bunun ayrı bir Tebliğ konusu olması 

beklenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turmob.org.tr/ebulten/borclarinyapilandirilmasiekitabi/
http://www.turmob.org.tr/ebulten/borclarinyapilandirilmasiekitabi/
http://www.turmob.org.tr/ebulten/borclarinyapilandirilmasiekitabi/
http://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/15326
http://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/15326
http://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/15326


 
 
  

          
 

     

                                    
  

    29.05.2018/90-3 

 

Yasa ile ilgili başvuru ve ödeme sürelerinin genel tarihleri aşağıdaki gibidir.  

 

Başvuru/ödeme türü Süre 

YENİDEN YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN SÜRELER  

Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesinin 

son tarihi  
31 Mart 2018 

Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi  31 Temmuz 2018  

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel 

idarelerine, belediyelere ve YİKOB'lara bağlı tahsil 

dairelerine ödenecek borçların ilk taksitini ödeme süresi  

30 Eylül 2018  

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine 

ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi 
31 Ağustos 2018  

DAVA HAKKINDAN VAZGEÇMEYE İLİŞKİN SÜRELER  

Dava hakkından vazgeçmek için başvuru süresi  31 Temmuz 2018 

İNCELEME AŞAMASINDA BULUNAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÜRELER 

Devam eden incelemelerde matrah ve vergi artırımına ilişki 

hükümler saklı kaymak kaydıyla  

İhbarnamenin tebliğ tarihinden 

itibaren otuz gün  

MATRAH ARTIRIMINA İLİŞKİN SÜRELER  

Matrah artırımları için başvuru süresi  31 Ağustos 2018  

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN SÜRELER  

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan 

emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların envanter listesi 

ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine 

kaydedilme süresi 

31 Ağustos 2018  

Eczanelerin stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen 

bulunmayan ilaçlarını maliyet bedeli üzerinden fatura 

düzenleyerek kayıtlarından çıkarma süresi  

31 Ağustos 2018 

Eczanelerin stoklarından çıkardıkları için ilaçlar için maliyet 

bedeli üzerinden %4 oranında KDV hesapladıkları KDV’yi 

beyan ve ödeme süresi  

 

30 Eylül 2018  
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Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer 

aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, 

fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini 

yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal 

ettirme süresi 

31 Ağustos 2018 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan malların 

kayıt ve beyanlarına intikal süresi  
31 Ağustos 2018 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa 

mevcudu ve ortaklardan alacakların dikkate alınacağı 

bilanço tarihi  

31/12/2017 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa 

mevcudu ve ortaklardan alacakların vergi dairelerine beyan 

edilmesi suretiyle kayıtların düzeltilmesi süresi  

31 Ağustos 2018 

MÜCBİR SEBEP HALİNE İLİŞKİN SÜRELER 

31/5/2017 tarihinde mücbir sebep hali sonlandırılan 

mükelleflerin, mücbir sebep halinin devam ettiği 

dönemlere ilişkin beyannamelerini 31/8/2017 tarihine 

kadar vererek tahakkuk eden vergilerini ikişer aylık 

dönemler halinde 30 eşit taksitte ödeyecek olan 

mükelleflere getirilen olanaktan yararlanamayan 

mükellefler için beyanname ve bildirimlerin verilme süresi  

31 Ağustos 2018  

VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN SÜRELER  

I- Yurtdışındaki Varlıkların Vergi Ödenmeksizin Bildirim 

Süresi 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve 

diğer sermaye piyasası araçlarının, maddedeki hükümler 

çerçevesinde Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara 

VERGİ ÖDENMEKSİZİN bildirilme ve getirme süresi  

31 Temmuz 2018 

II- Yurtdışındaki Varlıkların %2 Oranında Vergisinin 

Ödeneceği Bildirim Süresi 

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve 

diğer sermaye piyasası araçlarının, maddedeki hükümler 

çerçevesinde Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara 

BİLDİRİLME süresi  

 

 

30 Kasım 2018 
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Banka ve aracı kurumların kendilerine bildirilen varlıklara 

ilişkin olarak %2 oranında hesapladıkları vergiyi ödeme 

süresi  

31 Aralık 2018  

Bildirilen varlıkların, Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki 

banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer 

edilme süresi  

Bildirimin yapıldığı tarihten 

itibaren üç ay 

III- Yurtiçindeki Varlıkların Vergi Ödenmeksizin Bildirim 

Süresi 
31 Temmuz 2018 

IV- Yurtiçindeki Varlıkların %2 Oranında Vergisinin 

Ödeneceği Bildirim Süresi 

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin sahip oldukları, 

Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer 

almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 

piyasası araçları ile taşınmazların beyan süresi  

30 Kasım 2018 

Türkiye’de bulunan ve beyan edilen varlıklara ilişkin olarak 

%2 oranında hesaplanan verginin ödenme süresi 
31 Aralık 2018 

SMMM ve YMM’lerin üyesi oldukları odalara olan aidat 

borçları ile odaların TÜRMOB’a olan birlik payı borçlarının 

asıllarının ödenmemiş kısmı için başvuru süresi  

31 Temmuz 2018 

SMMM ve YMM’lerin üyesi oldukları odalara olan aidat 

borçları ile odaların TÜRMOB’a olan birlik payı borçlarının 

asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksitinin ödeme 

süresi 

31 Temmuz 2018 

TAŞINMAZ DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN SÜRELER 1 

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter 

tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerine 

kayıtlı bulunan taşınmazlarını değerlemelerinin son günü  

30 Eylül 2018  

 

Saygılarımızla… 

 

“Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri 

No: 1)” tam metni için tıklayınız… 

                                                           
1 Bu düzenleme 25/5/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 16/5/2018 tarihli ve 7144 sayılı BAZI KANUNLARDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’un 5’inci maddesiyle VUK’na eklenen Geçici 31’inci maddede yer almaktadır.  

http://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/15326
http://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/15326

