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SİRKÜLER 

CPATURK-2018/6 

 

KONU: 7143 sayılı Kanunda yer alan işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili hükümler. 

 

 

18.05.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan 7143 

sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 6'ncı maddesinde işletme kayıtlarının düzeltilmesi 

başlığı altında üç önemli konu düzenlenmiştir. Bu konular aşağıda bölümler şeklinde 

açıklanmaktadır. 

 

1. İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan mevcutların düzeltilmesi ile 

ilgili hükümler 

a) Uygulamadan Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit 

şirketler dâhil) yararlanabilecektir. 

b) İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve 

demirbaşlar için düzeltme işlemi yapılabilecektir. 

c) İşletmeler söz konusu mevcutlar için kendileri tarafından veya bağlı oldukları meslek 

kuruluşunca belirlenen bir rayiç bedel ile envanter listesi düzenleyecekler. 

ç) Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi takibeden 3'ncü ayın sonuna kadar 

(Ağustos ayı sonuna kadar) bu liste vergi dairesine verilecek ve defterlere kaydedilebilecektir. 

d) Vergi dairesine bildirilen makine, teçhizat ve demirbaşlar için amortisman 

ayrılmayacaktır. 

e) Vergi dairesine bildirilen emtia ve makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı ayrı özel 

bir karşılık hesabı ayrılacak,  

-Emtia için ayrılan karşılık hesabı ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi 

hâlinde sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirmeye konu edilmeyecektir. 

- Makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrılan karşılık hesabı bu kıymetlerin ayrılmış 

amortismanı addolunacaktır. 

f) Beyan edilen mevcutların satışa konu edilmesi durumunda satış bedeli defterlere 

kaydedilen emsal bedellerinden düşük olamayacaktır. 

 

Katma değer vergisi uygulaması 

g) Beyan edilen emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların; 

-Genel orana tabi olanların tespit edilen emsal değerlerinin % 10'u, 

-İndirimli orana tabi olanların, tabi olduğu oranların yarısı, 

esas alınarak hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla 

beyan edilir ve katma değer vergisi beyanname verme süresi içinde tamamı ödenir. 
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h) Emtia üzerinden ödenen katma değer vergisi genel esaslara göre indirim konusu 

yapılacak ancak makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen vergi indirim konusu 

yapılamayacaktır. 

Kanunda bir açıklık olmamakla birlikte indirilemeyen verginin gider olarak yazılması 

da söz konusu olmayacaktır. 

ı) Beyan edilen mevcutlar için Katma Değer Vergisi Kanununun 9/2 maddesi 

uygulanmayacak, diğer bir deyişle vergi zıyaı cezası ve diğer cezalar uygulanmayacaktır. 

 

Özel tüketim vergisi uygulaması 

Beyan edilen emtiaların özel tüketim vergisine tâbi olmaları durumunda, bu malların 

beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan özel tüketim vergisini katma 

değer vergisi beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan ederek aynı süre 

içinde tamamen ödemeleri hâlinde bu vergiler için Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4/3 

maddesi uygulanmayacak, vergi zıyaı cezası uygulanmayacaktır. 

 

2. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan mallar ile ilgili düzeltme hükümleri 

a) Uygulamadan Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit 

şirketler dâhil) yararlanabilecektir. 

b) Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan mallar için söz konusu 

düzeltme işlemleri uygulanacaktır. 

c) Bu Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar 

(Ağustos ayı sonuna kadar) aynı nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit 

edilen gayrisafi kâr oranı dikkate alınmak suretiyle fatura düzenlenir ve defterlere hasılat 

olarak kaydedilerek ve beyanlara konu ettirilir. 

ç) Cari yıl kayıtlarına göre gayrı safi kâr oranının tespit edilemediği hallerde, mükellefin 

bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır. 

 

Katma değer vergisi uygulaması 

d) Düzenlenen faturada hesaplanan katma değer vergisi, ilk taksiti katma değer vergisi 

beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci 

ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenir.  

 

3. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklar cari 

heabı ile ilgili düzeltme işlemlerl 

a) Uygulamadan bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri 

yararlanabilecektir. 

b) 31.12.2017 tarihi itibarıyla düzenlenen bilançolarda görülmekle birlikte işletme 

mevcudunda bulunmayan kasa mevcutları ile yine bu tarih itibariyle işletmenin ortaklarından 

alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak 

tutarları ve bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemler düzeltme işlemine konu edilir. 
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Ortakların işletmeden olan alacak ve işletmeye olan borçlarının işletmenin esas 

faaliyetinin dışındaki işlemler dolayısıyla ortaya çıkması gerekmektedir. 

c) Düzeltme işlemi bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar 

(Ağustos ayı sonuna kadar) yapılarak vergi dairelerine beyan edilmeli ve defter kayıtları 

düzeltilmelidir. 

ç) Vergi dairesine beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan bir verginin 

vergi dairesine yapılan beyan süresi içinde ödenmesi gerekir. 

d) Ödenen söz konusu vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez ve 

beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 

yazılamaz. 

e) Beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2018 yılı 

geçici vergi beyannamelerinde düzeltme yapılması gerektiği takdirde düzeltme işlemleri, bu 

işlemler dolayısıyla vergi dairesine beyanname verme süresi içinde yapılır. 

 

4. Maliye Bakanlığının yetkisi 

 

Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak yılı içerisinde ödenmesi 

gereken vergilerin ödeme sürelerinde değişiklik yapmaya, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 

bildirimde bulunma zorunluluğu getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları 

belirlemeye yetkilidir. 

 

 

Saygılarımızla 

 

Cpaturk Bağımsız Denetim ve  

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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