SİRKÜLER
NO: 2018/06

21 MAYIS 2018

KONU: 7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN KANUN
Yasa ile 31/03/2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi, vergi cezaları, gümrük
vergileri, SGK primleri, gecikme faizleri, gecikme zamları bazı kanunlardaki idari para
cezalarının ödenmesinde kolaylıklar getirilmekte; inceleme ve yargı aşamasında olan vergi
alacaklarına ilişkin düzenlemeler yer almakta, ayrıca matrah artırımı ve işletmede mevcut
olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kayıtlarda yer
aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı
sağlanmaktadır.
KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR:
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (18/05/2018), vergilerin vadesi geldiği halde
ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının
tamamının, vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş
vergi cezalarının %50’sinin, gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamının, gümrük
vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin ve eşyanın
gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının % 30’u ve varsa varsa
gümrük vergileri aslının tamamının; bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i
amme alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutarla birlikte Kanun’da belirtilen süre ve
şekilde ödenmesi halinde, bakiye cezaların ve gecikme faiz ve zamların tahsilinden
vazgeçilmektedir.
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2018 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce
tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan Sosyal
Güvelik Kurumu sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası
primi, sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği
tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve
şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme
zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
Müracaat 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılacak. Vergi ve diğer alacakları için ilk taksit
ödemesi Eylül ayında başlayacak, sosyal güvenlik primlerinde ilk taksit Ağustos ayında
başlayacak. İki ayda bir yapılacak ödemeler 6-9-12-18 taksitle yapılabilecek. En fazla iki kez
geç ödeme yapılabilecek, fazlası durumunda borç eski tutarına dönecek. Yine yasa gereği
ilk iki taksitin mutlaka süresinde ve tam ödenmesi gerekiyor.
Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen
ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen
süre için herhangi bir faiz uygulanmaz; ayrıca fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim
oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca %90 indirim yapılır.
Ödemenin taksitle yapılması halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak
şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme
seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir
sürede ödeme yapılamaz.
Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar aşağıdaki katsayılarla
çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde
ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda
bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih
edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya
göre düzeltilir.
Taksit Sayısı
6
9
12
18

Ödeme Süresi (Ay)
12
18
24
36

Uygulanacak Katsayı
1,045
1,083
1,105
1,15

MATRAH ARTIRIMI:
Matrah artırımı Ağustos 2018 ayı sonuna kadar başvurulabilir. Aşağıdaki şekilde artırımda
bulunulan yıllar için, ilgili vergi türleri itibariyle vergi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu
vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.
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Dönem

Gelir/Kurumlar
Vergisi Matrah
Artışı Oranı (%)
*

Gelir Vergisi

Kurumlar Vergisi

Hesaplanan KDV
Artışı Oranı (%)

Ücret, Serbest
Meslek, GMSİ Vb.
Gayrisafi
Tutarların
Yıllık Toplamı
Üzerinden
Ödenecek Vergi
Oranı (%)

2013
2014
2015
2016
2017

35
30
25
20
15

18.095
19.155
20.344
21.636
24.525

36.190
38.232
40.701
43.260
49.037

3,5
3
2,5
2
1,5

6
5
4
3
2

*Artırılan matrah tutarı üzerinden %20 (artırımda bulunulmak istenilen yıla ait yıllık beyannamelerin kanuni
sürelerinde verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmiş olması, ayrıca bu vergi türleri için Kanunun 2
nci ve 3 üncü madde hükümlerinden yararlanılmamış olunması halinde %15) oranında vergi ödenir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların
%50’si, 2018 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.
Matrah ve vergi artırımının bu Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bu
maddede öngörülen şekilde yapılması, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma
değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendinde belirtilen sürede başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit
taksitte bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin bu Kanunda
belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine
göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, ancak bu madde
hükmünden yararlanılamaz.
Matrah veya vergi artırımında bulunulması, Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış
olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan
mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren iki ay içerisinde sonuçlandırılamaması
halinde, bu işlemlere devam edilmez.
KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR:
1.
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış
ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi
tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si
ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı
tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda
belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilerin/gümrük vergilerinin %50’si,
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para
cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
2.
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş
ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep
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süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen veya
idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son karara göre aşağıdaki şekilde uygulanır.
En Son Kararın
Terkine ilişkin olması halinde

Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar
olması halinde

Ödenecek Tutar
·
İlk tarhiyatta/tahakkuka esas
vergilerin/gümrük vergilerinin %20’si,

·
80’i

·
tutar

·
Faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu
cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak

·
Bunlara ilişkin Yİ-ÜFE’ye göre
hesaplanacak tutar
En son kararın bozma kararı olma halinde ·
%50’si
·
tutar

·Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve
alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi
cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara
bağlı gecikme zamlarının tamamı

Vergilerin/gümrük vergilerinin

·
%50’si

Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak

·
Faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu
cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

Vergi/Gümrük vergilerinin kalan

·
Tasdik edilen vergilerin/gümrük ·
Terkin edilen vergilerin/gümrük
vergilerinin tamamı
vergilerinin kalan %80’i
·
Terkin edilen vergilerin/gümrük
vergilerinin %20’si

En son kararın kısmen onama kısmen
bozma karar olması halinde
(bozulan kısım için)

Vergi/Gümrük vergisi aslının %

·
Tasdik edilen vergilerin/gümrük ·
Terkin edilen vergilerin/gümrük
vergilerinin tamamı
vergilerinin kalan %80’i
·
Terkin edilen vergilerin/gümrük
vergilerinin %20’si

En son kararın kısmen onama kısmen
bozma karar olması halinde
(onanan kısım için)

Tahsilinden Vazgeçilen Tutar

·
Bunlara ilişkin Yİ-ÜFE’ye göre
hesaplanacak tutar

·
Faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı ve alacak aslına bağlı olarak
kesilen vergi
cezaları/idari para cezaları ile bu cezalara
bağlı gecikme zamlarının tamamı

·
%50’si

Vergilerin/gümrük vergilerinin

·
%50’si

·
tutar

Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak

·
Faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu
cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı

Vergi/Gümrük vergilerinin kalan

3.
Kanun’un yayımlandığı tarih itibariyle sadece vergi cezalarına/gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari
para cezalarına ilişkin dava açılmış olması halinde;
a.
Asla bağlı cezaların, vergilerin/gümrük vergilerinin Kanunun yayımlandığı tarihten önce
ödenmiş olması veya bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının ve bunlara
bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
b.
Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezaları/gümrük yükümlülüğü ile ilgili idari para
cezalarında işlemin safhasına göre aşağıdaki şekilde tahsilinden vazgeçilecek tutarlar belirlenecektir.
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Yargı Aşaması

Ödenecek Tutar

Tahsilinden
Vazgeçilen Tutar

İlk derece mahkemesi nezdinde dava açılmış ya
da dava açma süresi henüz geçmemiş olanlarda

Cezanın %25’i

Cezanın %75’i

İtiraz/istinaf veya temyiz safhasında olanlarda
terkine ilişkin karar olması halinde

Cezanın %10’u

Cezanın %90’ı

İtiraz/istinaf veya temyiz safhasında olanlarda tas- Tasdik edilen cezanın
dik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde %50’si

Tasdik edilen cezanın
kalan %50’si

Terkin edilen cezanın %10’u Terkin edilen cezanın
kalan %90’ı
En son kararın bozma kararı olması halinde

Cezanın %25’i

Cezanın %75’i

En son kararın kısmen onama kısmen bozma
kararı olması halinde (onanan kısım için)

Tasdik edilen cezanın
%50’si

Tasdik edilen cezanın
kalan %50’si

Terkin edilen cezanın %10’u Terkin edilen cezanın
kalan %90’ı
En son kararın kısmen onama kısmen bozma
kararı olması halinde (bozulan kısım için)

Cezanın %25’i

Cezanın %75’i

4.
Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere
başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da
uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar da yukarıda yer alan
düzenlemelerden yararlanabilecektir.
5.
Bundan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri
ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER:
Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, Kanun’un yayımlandığı tarihten önce
başlanıldığı halde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk
işlemlerine bu Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla
devam edilecek; tamamlanmasından sonraki tarhiyatlarda aşağıdaki şekilde uygulama
yapılacaktır.
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Tarhiyatın Türü
Vergi Aslına Bağlı Tarh Edilen
Vergiler

Ödenecek Tutar
Verginin %50’si

Tahsilinden
Vazgeçilen Tutar
Vergi aslının kalan
%50’si

Kanunun yayımlandığı tarihe kadar
Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak tutar Vergi aslına bağlı cezaların tamamı
Kanunun yayımlandığı tarihten
Kanunun yayımlandığı tarihe kadar
sonra ihbarnamenin tebliği üzerine uygulanan gecikme faizi
belirlenen dava açma süresinin
bitim tarihine kadar hesaplanacak
gecikme faizinin tamamı
Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezalar Cezanın %25’i,

Cezanın %75’i

İştirak Nedeniyle Kesilecek Vergi
Ziyaı Cezaları

Cezanın %75’i

Cezanın %25’i,

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ:
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2017 tarihi
itibarıyla düzenledikleri 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 bu Kanunun yayımlandığı tarihi
izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek, beyan edilen
tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde
ödemek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler.
Mükellefler, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat
ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç
bedel ile bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter
listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bilanço esasına
göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve
demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık,
ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde sermayenin unsuru sayılır
ve vergilendirilmez. Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan
karşılık birikmiş amortisman addolunur. Genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve
emtiaların bedeli üzerinden %10 oranı, indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş
ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer
vergisi hesaplanır ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, beyanname
verme süresi içinde ödenir. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi,
hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Emtia üzerinden ödenen vergi genel
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esaslara göre indirilir.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtialar, bu Kanunun yayımlandığı tarihi
izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre
tespit edilen gayrisafi kar oranını dikkate alarak fatura düzenlemek ve her türlü vergisel
yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlara intikal ettirilebilir. Bu hükme
göre ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde,
izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere
üç eşit taksitte ödenir.
BAZI VARLIKLARIN MİLLÎ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI:
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını,
bu fıkradaki hükümler çerçevesinde 30/11/2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya
aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf
edebilirler. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %2
oranında hesapladıkları vergiyi, 31/12/2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla
bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler.
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları,
yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu fıkranın yürürlük
tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30/11/2018 tarihine kadar
kapatılmasında kullanılabilir. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun
ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmaksızın bu fıkra
hükümlerinden yararlanılır. Bu fıkranın yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı
olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve
diğer sermaye piyasası araçlarının bu fıkranın yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’ye
getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından
düşülmesi kaydıyla bu fıkra hükümlerinden yararlanılır. 213 sayılı Kanun 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.
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni
defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçları ile taşınmazlarını, 30/11/2018 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate
almaksızın kanuni defterlere kaydedebilirler. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi
kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden
çekilebilir. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %2 oranında
vergi tarh edilir ve bu vergi, 31/12/2018 tarihine kadar ödenir.
31/7/2018 tarihine kadar; Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçları bildirilerek Türkiye’ye getirilen veya yukarıda açıklanan kredilerin
kapatılmasında kullanılan ya da defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının kapsamında
işleme tabi tutulan varlıklar ile Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında
yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile
taşınmazların beyan edilerek kanuni defterlere kaydedilen varlıklara ilişkin olarak, yukarıda
belirtilen %2 vergi tarh edilmez.
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Yukarıdaki kapsamda bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle
vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Bu hükümden faydalanılabilmesi için
bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi
ve Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçları kapsamında bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay
içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak
bir hesaba transfer edilmesi şarttır.
Ayrıca;
Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;
(aa) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin
satışından doğan kazançları,
(bb) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak
kazançları,
(cc) Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,
31/10/2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir
veya kurumlar vergisinden müstesnadır.
Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de
bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31/12/2018 tarihine kadar
Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
İMAR BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEME:
3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine
aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017
tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum
ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine
getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt
Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve
grubu ve diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin
beyanına göre kaydedilir.
Yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre
belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık
maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş
oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından genel bütçenin (B) işaretli cetveline
gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. 6306 sayılı Kanun
kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek
eklemeye Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak
kullanılır. Kayıt bedeline ilişkin oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya,
yapının niteliğine ve bölgelere göre kademelendirmeye, ayrıca başvuru ve ödeme süresini
bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
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Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep
halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su,
elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil
edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan
yapılarda, Yapı Kayıt Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve
imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde
yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis
edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir.
Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 1 inci
maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmez.
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması
halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların
kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden
doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel
bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye
Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması
halinde, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine
bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce
doğrudan satılır.
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait
sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden
yararlandırılmaz.
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına
kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte
olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin
sorumluluğundadır.
Bu madde hükümleri, 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan
Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları
gösterilen alan ile İstanbul tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları
gösterilen alanlarda ve ayrıca 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu
Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda uygulanmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından
müştereken belirlenir.”
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Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla
PKF İstanbul

İlgili Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Tıklayın
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