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Yapılandırmaya konu (213 ve 6183 sayılı
Kanunlar kapsamına giren) alacaklar hangi
tarih esas alınarak belirlenmiştir?

SORU 1

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yapılandırmaya konu alacaklar 31 Aralık 2010
tarihi esas alınarak belirlenmiştir.

Bu belirlemede, alacağın niteliği dikkate
alınarak dönem, vade, beyanname verme,
tahakkuk ve tespit tarihleri esas alınmıştır.

CEVAP 1



Alacaklı idarelere göre Kanun kapsamındaki alacaklar

CEVAP 2

SORU 2

- Maliye Bakanlığı …………………………….………......……….
- Gümrük Müsteşarlığı …………………………...….…………….
- Sosyal Güvenlik Kurumu ………………....…….………………
- İl Özel İdareleri ve Belediyeler ………….….………………
- B. B. Su ve Kanalizasyon İdareleri ………….………………
- YURT-KUR ……………………………………………………………….
- TRT ………………………………………………………………………….
- KOSGEB …………………………………………………………………..
- TEDAŞ ……………………………………………………………………..
- TOBB ve TOBB’a bağlı odalar ………….………………………
- OSB ………………………………………………………………………….
- Geliştirme Destekleme Fonu ………………………………….
- Çevre Ve Orman Bakanlığı ……………………………………..
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü …………………………..
- Kültür Ve Turizm Bakanlığı …………………………………….
- Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı …………………………………..

Vergiler ve vergi cezaları
Gümrük vergileri ve idari para cezaları
Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları
Çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları
Vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları
Öğrenim kredisi alacakları
Elektrik payı ve bandrol ücreti kaynaklı alacakları
Desteklerden kaynaklanan alacakları
Elektrik alacakları
Oda aidatı alacakları
Elektrik, su, doğalgaz alacakları ile yönetim aidatları
Geliştirme Destekleme Fonu kaynaklı alacaklar
Kullandırılan kredilere ilişkin alacakları
Sulama tesisleri ve şebekeleri yatırım bedelleri
Kullandırılan kredilere ilişkin alacakları
Kullandırılan kredilere ilişkin alacakları

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

alacaklar nelerdir?

Vergiler ve vergi cezaları
Gümrük vergileri ve idari para cezaları
Sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları
Çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları
Vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları
Öğrenim kredisi alacakları
Elektrik payı ve bandrol ücreti kaynaklı alacakları
Desteklerden kaynaklanan alacakları
Elektrik alacakları
Oda aidatı alacakları
Elektrik, su, doğalgaz alacakları ile yönetim aidatları
Geliştirme Destekleme Fonu kaynaklı alacaklar
Kullandırılan kredilere ilişkin alacakları
Sulama tesisleri ve şebekeleri yatırım bedelleri
Kullandırılan kredilere ilişkin alacakları
Kullandırılan kredilere ilişkin alacakları



Hangi kanunlara göre verilen idari para cezaları 6111

CEVAP 3

SORU 3

- Askerlik Kanunu
- Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun (Mülga Kanun Dahil)
- Karayolları Trafik Kanunu
- Karayolu Taşıma Kanunu
- Milletvekili Seçimi Kanunu
- Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
- Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun
- Nüfus Hizmetleri Kanunu

İSTANBUL
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6111 sayılı Kanunun kapsamındadır?

Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun (Mülga Kanun Dahil)

Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun



Kanun kapsamına girmeyen alacaklar hangileridir?

CEVAP 4

SORU 4

- Adli ve idari para cezaları (6111 sayılı Kanun kapsamına girenler hariç)

- 6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı

- Mülga 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı

- 3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu

- Mülga 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli
Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanuna
akaryakıt fiyat farkı

- 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri
istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları
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Adli ve idari para cezaları (6111 sayılı Kanun kapsamına girenler hariç)

6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı

Mülga 6747 sayılı Şeker Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı

3213 sayılı Maden Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu

Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının
Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
payları



Kanunda geçen “vergi” tabiri ile kastedilen
nedir?

SORU 5

Kanunda geçen “beyanname” tabiri sadece
vergi tarhına esas olan beyannameleri mi ifade
etmektedir?

SORU 6

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanunda geçen “vergi” tabiri, Vergi Usul Kanunu
kapsamına giren; vergi, resim, harç ve fon payı ile
eğitime katkı payını ifade etmektedir.

CEVAP 5

Beyanname tabiri, vergi tarhına esas olan
beyanname ve bildirimleri ifade etmektedir.

CEVAP 6



Ecrimisiller için vade tarihi 31/12/2010 olarak
mı dikkate alınacaktır?

SORU 7

Veraset ve intikal vergisi yönünden Kanun
hükmünden yaralanma açısından bir tarih
sınırlaması var mı?

SORU 8

İSTANBUL
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Vadesi 31/12/2010 tarihinden önce olduğu halde
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş
bulunan ecrimisiller için Kanunun kesinleşmiş
alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanılması
mümkündür.

CEVAP 7

Beyanname verme süresinin son günü 31/12/2010
tarihi ve bu tarihten önce ise kapsama
girmektedir.

CEVAP 8



Vergilendirme dönemi aylık olarak belirlenen
mükellefiyetlerde, en son hangi dönem Kanun
kapsamındadır?

SORU 9

Vergilendirme dönemi üç aylık olarak belirlenen
mükellefiyetlerde, en son hangi dönem Kanun
kapsamındadır?

SORU 10

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kasım/2010 vergilendirme dönemi ve önceki
dönemler kapsama girmekte, Aralık/2010
vergilendirme dönemi ise kapsama girmemektedir.

CEVAP 9

Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve
beyanname verme süresinin son günü Aralık/2010
ayına rastlayan dönemler kapsama girmekte, bu
aydan sonraya rastlayanlar kapsama
girmemektedir.

CEVAP 10



16-31 Aralık 2010 dönemine ait özel tüketim
vergisi Kanun kapsamında mıdır?

SORU 11

Özel hesap dönemine tâbi olan mükellefler
bakımından Kanun kapsamındaki dönem nasıl
belirlenecektir?

SORU 12

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Dönemin bitim tarihi Aralık/2010 ayında olmakla
beraber, beyanname verme süresi 2011 yılı Ocak
ayına sirayet ettiğinden kapsama girmemektedir.

CEVAP 11

Özel hesap döneminin kapandığı tarih ve
beyanname verme süresinin son günü 31/12/2010
tarihi ve bu tarihten önce olanlar kapsama
girmekte, bu tarihten sonra olanlar ise kapsama
girmemektedir.

CEVAP 12



Vergi aslına bağlı cezaların Kanunun kapsamına
girip girmediği nasıl tespit edilecektir?

SORU 13

Kanunun kapsamı açısından vergi aslına bağlı
olmayan cezalar için belirlenmiş kriter nedir?

SORU 14

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarında
verginin ait olduğu dönem dikkate alınarak
kapsama girip girmediği tespit edilecektir.

CEVAP 13

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarında
31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce
yapılan tespitlere ilişkin olarak kesilen ve
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla; kesinleştiği
halde ödenmemiş ya da ödeme süresi geçmemiş,
dava açılmış veya dava açma süresi geçmemiş ya
da tespit edildiği halde ceza ihbarnameleri
düzenlenmemiş veya düzenlendiği halde tebliğ
edilmemiş olanlar kapsam dahilindedir.

CEVAP 14



Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacak
alacaklara gecikme zammı uygulanacak mıdır?

SORU 15

6183 sayılı Kanunun 52 nci maddesine göre
gecikme zammı tatbik süresini durduran iflas ve
aciz halleri söz konusu ise gecikme zammı
uygulanmayan süreye TEFE/ÜFE aylık değişim
oranı uygulanacak mıdır?

SORU 16

İSTANBUL
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Yapılandırmaya konu alacaklara ilişkin faiz,
gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i
alacakların tamamının tahsilinden
vazgeçilmektedir.

Bunların yerine, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil
edilecektir.

CEVAP 15

Bu hallerin varlığı TEFE/ÜFE uygulanan süreyi de
durduracaktır.

CEVAP 16



6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer
alan, asgari gecikme zammı tutarı gecikme
zammı yerine alınacak TEFE/ÜFE tutarı için de
uygulanacak mıdır?

SORU 17

6183 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca,
belediye sınırları dışındaki köylerde tahsildarlar
tarafından tahsil edilen ve tahsildarın ilk
uğradığı zaman ödeme yapılmadığı takdirde %10
nispetinde uygulanan gecikme zammı yerine,
TEFE/ÜFE aylık değişim oranı uygulanacak
mıdır?

SORU 18
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Uygulanacaktır.

CEVAP 17

6183 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca,
belediye sınırları dışındaki köylerde tahsildarlar
tarafından tahsil edilen ve tahsildarın ilk uğradığı
zaman ödeme yapılmadığı takdirde %10
nispetinde uygulanan gecikme zammı yerine,
tahsildarın ilk uğradığı aydaki TEFE/ÜFE aylık
değişim oranı uygulanacaktır.

CEVAP 18



TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının eksi
(negatif) çıkması durumunda bu oranlar
hesaplama ne şekilde dikkate alınacaktır?

SORU 19

Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması
gerektiği hallerde, bu sürelere uygulanması
gereken TEFE/ÜFE aylık değişim oranı nasıl
hesaplanacaktır?

SORU 20

İSTANBUL
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TEFE/ÜFE tutarlarının tespitinde kullanılacak olan
TEFE/ÜFE aylık değişim oranlarının eksi (negatif)
çıkması durumunda bu oranlar da hesaplama da
eksi değer olarak dikkate alınacaktır.

CEVAP 19

Gecikme zammının günlük olarak hesaplanması
gerektiği hallerde, bu sürelere uygulanması
gereken TEFE/ÜFE aylık değişim oranı da günlük
olarak bulunacaktır.

CEVAP 20



TEFE/ÜFE oranı hangi aydan başlamak suretiyle
hesaplanacaktır?

SORU 21

Kanunun kesinleşmiş alacaklara ilişkin
hükümlerinden faydalanmak için hangi tarihe
kadar müracaat edilecektir?

SORU 22

İSTANBUL
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Bu hesaplamalarda ilk aya ilişkin esas alınacak
TEFE/ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin
rastladığı ay için açıklanmış olan oran olacaktır.
Alacağın vade tarihlerinin ayın son günlerine
rastladığı hallerde de TEFE/ÜFE aylık değişim
oranı vade tarihinin rastladığı aydan başlamak
suretiyle hesaplanacaktır.

CEVAP 21

02/05/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili
idareye başvurulması gerekmektedir.

CEVAP 22



Kesinleşmiş olup Kanunun yayımlandığı tarih
itibarıyla ödenmemiş olan verginin aslında
indirim yapılacak mıdır?

SORU 23

Vergi aslı ödenmiş ancak bu vergi aslına bağlı
vergi cezası kesinleşmiş olmakla birlikte
25/02/2011 tarihi itibarıyla ödenmemişse,
cezada indirim söz konusu mu?

SORU 24
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Kesinleşmiş alacaklar açısından vergi aslında
indirim söz konusu değildir. Mükelleflere burada
sağlanan imkân; vergi aslının TEFE/ÜFE aylık
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutarla birlikte 18 aya varan taksitle ödeme
kolaylığıdır.

CEVAP 23

Cezanın ve bu cezaya bağlı gecikme zammının
tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

CEVAP 24



25/02/2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş alacak
sadece gecikme faizi ise, bu alacağın kaçta
kaçının tahsilinden vazgeçilir?

SORU 25

Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş ve
kesinleştiği halde 25/02/2011 tarihi itibarıyla
ödenmemiş vergi cezalarının tamamının
tahsilinden vazgeçilecek midir?

SORU 26

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ödenmemiş alacağın sadece gecikme faizi olması
halinde, gecikme faizi tahsil edilmeyecek, bunun
yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilecektir.

CEVAP 25

Bu vergi cezalarının % 50’sinin tahsilinden
vazgeçilecektir.

CEVAP 26



İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle
kesilmiş ve kesinleşmiş olan vergi cezaları için
müracaatta bulunulması halinde, sağlanacak
avantaj nedir?

SORU 27

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine
tahakkuk etmiş olan vergilerde indirim söz
konusu mudur?

SORU 28

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle kesilmiş
ve kesinleşmiş olan vergi cezalarının % 50’si ile
bunlara bağlı gecikme zammının tahsilinden
vazgeçilmektedir.

CEVAP 27

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine
tahakkuk etmiş olan vergi aslında indirim
yapılmayacaktır.

CEVAP 28



Kanun kapsamına giren motorlu taşıtlar vergisi
borcu bulunan ve bu borcu taksitlendirerek
ödemeyi seçen mükellefin taşıtını satması
halinde, taksitlendirilen borcun tamamını
ödemesi şartı aranacak mıdır?

SORU 29

25/02/2011 tarihinden önce 213 sayılı Kanunun
uzlaşma hükümlerinden yararlanılması üzerine
kesinleşmiş ancak henüz ödeme süresi
geçmemiş borcu olan mükellefler, Kanun
hükmünden faydalanabilir mi?

SORU 30

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanun, motorlu taşıtlar vergisini taksitler halinde
ödeyen mükelleflere, taksit ödeme süresi sonuna
kadar taşıtlarının fenni muayenelerini
yaptırmalarına ve uçuşa elverişli belgelerini
almalarına imkân vermektedir. Ancak, taşıtın
satışı veya devri halinde taksitlendirilen borcun
tamamının ödenmesi şartı aranılacaktır.

CEVAP 29

Uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi ve ceza
tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate
alınarak Kanunun kesinleşmiş alacaklara ilişkin
hükümlerinden yararlanılabilir.

CEVAP 30



213 sayılı Kanun uyarınca kesilmiş olan vergi
cezaları için aynı Kanunun 376 ncı maddesi
hükmü uyarınca indirim talebinde
bulunulmuşsa, 6111 sayılı Kanun hükmünden
yararlanılabilir mi?

SORU 31

2009 yılı gelir vergisi 2 nci taksit borcunu
25/02/2011 tarihinden önce 6183 sayılı Kanun
kapsamında tecil ettirerek tecil şartlarına
uygun olarak ödemekte olan mükellef, kalan
taksit tutarları için 6111 sayılı Kanun
hükümlerinden faydalanabilir mi?

SORU 32

İSTANBUL
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İndirim talebinde bulunulan ancak, 25/02/2011
tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiş, henüz
ödeme süresi geçmemiş bulunan alacaklar için
indirimli ceza tutarları dikkate alınarak Kanun
hükümlerinden yararlanılabilecektir.

CEVAP 31

Mükellefin tecil şartlarına uygun olarak ödediği
taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır.
Ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme
tarihi arasında geçen süre için ilgili kanunun
öngördüğü faiz uygulanmış ve tahsil edilmiş
olduğundan, ödenmiş kısım ile ilgili herhangi bir
işlem yapılmayacaktır. Kalan taksit tutarları
vadesinde kısmen veya tamamen ödenmemiş
alacak kabul edilerek 6111 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi hükümleri uygulanacaktır.

CEVAP 32



Limited şirket ortakları sorumlu oldukları borç
miktarı için bu Kanundan yararlanabilirler mi?

SORU 33

Adi ortaklıklarda ve kollektif şirketlerde şirket
adına tarh edilen vergi ve cezalar ile
hesaplanan gecikme zammı ve gecikme faizleri
için Kanun hükümlerinden ne şekilde
yararlanılacaktır?

SORU 34

İSTANBUL
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Limited şirket ortakları sorumlu oldukları borç
tutarı dikkate alınarak Kanundan
faydalanabilirler.

CEVAP 33

Adi ortaklıklarda ve kollektif şirketlerde
ortakların şirketin borçları dolayısıyla müştereken
ve müteselsil sorumluluğunun bulunması
nedeniyle şirket adına tarh edilen vergi ve
cezalar ile hesaplanan gecikme zammı ve
gecikme faizleri için ortaklık adına Kanun
hükümlerinden yararlanılması mümkün
bulunmaktadır.

CEVAP 34



Kanun hükümlerinden faydalanılabilmesi için
borç miktarı açısından bir sınırlama var mıdır?

SORU 35

25/02/2011 tarihi itibarıyla ilk derece yargı
mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava
açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen,
re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları
için müracaatta bulunulması halinde,
mükellefin avantajı ne olacaktır?

SORU 36
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Borcun miktarına bakılmaksızın Kanun
hükümlerinden faydalanılması mümkündür.

CEVAP 35

Vergilerin % 50’si, faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları
ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının
tamamının tahsilinden vazgeçilecek, ayrıca
mükellef 18 aya varan taksitle ödeme imkânından
yararlanabilecektir.

CEVAP 36



Kanunda geçen “en son karar” ifadesiyle
kastedilen nedir, bu karar mükellefe tebliğ
edilmiş olmakla birlikte henüz idareye tebliğ
edilmemiş ise nasıl bir uygulama yapılacaktır?

SORU 37

En son karar terkin kararıysa; ilk
tarhiyata/tahakkuka esas alınan verginin
tamamının tahsilinden vazgeçilecek midir?

SORU 38
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Alacakların tespitinde esas alınacak olan en son
karar, tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve
25/02/2011 tarihinden önce taraflardan birine
tebliğ edilmiş olan karardır. İdareye tebliğ edilip,
mükellefe tebliğ edilmemesinin veya tam tersi
durumun herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

CEVAP 37

Verginin % 80’inin tahsilinden vazgeçilecektir.

CEVAP 38



En son kararın kısmen onama kısmen bozma
kararı olması durumunda, vergide ne kadarlık
bir indirim söz konusu olacaktır?

SORU 39

En son kararın tasdik veya tadilen tasdik kararı
olması durumunda alacak aslına bağlı olarak
kesilen vergi cezasında indirim yapılacak mı?

SORU 40

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Onanan kısım için vergide indirime gidilmeyecek,
bozulan kısım için verginin % 50’sinin tahsilinden
vazgeçilecektir.

CEVAP 39

Böyle bir durumda, alacak aslına bağlı vergi
cezasının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

CEVAP 40



25/02/2011 tarihi itibarıyla sadece vergi aslına
bağlı vergi cezasına dava açılmış ise uygulama
nasıl olacaktır?

SORU 41

Vergi aslına bağlı olmayan cezalarla ilgili
olarak, dava açılmış ya da dava açma süresi
henüz geçmemişse veya 25/02/2011 tarihinden
önce verilmiş bir karar mevcut ise bu cezalar
için hangi oranlarda indirim sağlanacaktır?

SORU 42

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Verginin 25/02/2011 tarihinden önce ödenmiş
olması veya Kanunun kesinleşmiş alacaklara ilişkin
hükümlerinden faydalanılarak belirlenen süre ve
şekilde ödenmesi şartıyla, vergi aslına bağlı
cezaların tamamının ve bunlara bağlı gecikme
zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

CEVAP 41

Dava açılmış ya da dava açma süresi henüz
geçmemişse cezanın % 75’inin, en son karar terkin
kararıysa cezanın % 90’ının, en son karar tasdik
veya tadilen tasdik kararıysa tasdik edilen ceza
tutarının % 75’inin tahsilinden vazgeçilecektir.
(İştirak, teşvik ve yardım fiilleri nedeniyle
kesilen vergi cezaları için de geçerlidir.)

CEVAP 42



25/02/2011 tarihi itibarıyla uzlaşma günü
verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ise
yasadan yararlanılabilir mi?

SORU 43

Uzlaşmanın vaki olmadığına ilişkin tutanak
mükellefe tebliğ edilmişse, yasa hükmünden
faydalanılması mümkün mü?

SORU 44

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanunun kesinleşmemiş alacaklara ilişkin
hükümlerinden faydalanılması mümkündür.

CEVAP 43

25/02/2011 tarihi itibarıyla uzlaşma sağlanamamış
ancak, dava açma süresi geçmemiş alacaklar için
de kesinleşmemiş alacaklara ilişkin hükümlerden
faydalanılabilecektir.

CEVAP 44



Kanunun kesinleşmiş alacaklarla kesinleşmemiş
veya dava safhasında bulunan amme
alacaklarına ilişkin hükümlerinden
yararlanmak üzere müracaat eden mükellef,
yararlandığı vergi türlerinden, taksit
ödemeleri süresinde tahakkuk edenleri
ödeyemezse, Kanun hükümlerinden
faydalanma hakkını kaybederler mi?

SORU 45

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yıllık gelir veya kurumlar, gelir (stopaj),
kurumlar (stopaj), katma değer ve özel tüketim
vergilerinin Kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri
kapsamında yapılandırılarak taksitlendirilmesi
halinde, yararlanılan vergi türlerinin taksit
ödeme süresince verilen beyannameler üzerine
tahakkuk edenlerinin bir takvim yılında her bir
vergi türü itibarıyla çok zor durum olmaksızın
ikiden fazla vadesinde ödenmemesi ya da eksik
ödenmesi halinde, üçüncü ihlalin yapıldığı vade
tarihinin rastladığı ayın sonunda Kanun
hükümleri ihlal edilmiş olacak ve bu tarih
itibarıyla, Kanun kapsamında yapılandırılarak
ödenmiş taksit tutarları için Kanun hükmünden
yararlanılacaktır.

CEVAP 45



Çok zor durum halinin tespiti nasıl yapılacaktır?

SORU 46

Matrah artırımında bulunmayan mükellef
nezdinde 25/02/2011 tarihinden önce başlayıp
bu tarihten 5 ay sonra sonuçlanan vergi
incelemesi sonucu yapılacak tarhiyat için
Kanundan faydalanılabilecek midir?

SORU 47

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Çok zor durum hali, 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesinde geçen “çok zor durum” halini ifade
etmektedir. “Çok zor durum” halinin tespiti,
2008/3 seri numaralı Tahsilat İç Genelgesinin “V-
Borçlunun Çok Zor Durum Halinin Tespiti” başlıklı
bölümündeki açıklama ve hesaplamalara göre
tespit edilecektir.

CEVAP 46

Bu durumdaki mükellefin ihbarnamenin
tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı
müracaatta bulunması halinde, Kanunun inceleme
ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler başlıklı
maddesinde öngörülen şartlar dahilinde Kanundan
yararlanabilmesi mümkündür.

CEVAP 47



Hakkında yapılan tarhiyat için Kanunun 4 üncü
maddesi hükmünden faydalanmak için
başvuran mükellef aynı zamanda söz konusu
tarhiyatı dava konusu yaparsa madde
hükmünden yararlanma hakkını kaybeder mi?

SORU 48

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Anılan madde hükmünden yararlanılabilmesi için
madde kapsamında ödeme başvurusunda
bulunulan alacağa ilişkin dava açılmaması şarttır.
Dava açılırsa, madde hükmünden yararlanılamaz.

CEVAP 48



Ödeme emri tebliği üzerine açılan davalar ile
ilgili olarak, Kanunun hangi madde
kapsamında faydalanılabilecektir?

SORU 49

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

25/02/2011 tarihinden önce dava konusu ödeme
emri ile istenilen amme alacağının tarhiyatına
ilişkin karar verilmiş olması ve davanın
25/02/2011 tarihi itibarıyla devam ediyor olması
halinde, bu mükellefler söz konusu davalara
konu amme alacakları ile ilgili olarak Kanunun 3
üncü maddesinden yararlanabileceklerdir.

Ancak, bu yönde bir kararın bulunmaması
halinde ödeme emrine karşı açılan davalara
konu alacaklar Kanunun 2 nci maddesi
kapsamında değerlendirilecektir.

CEVAP 49



Kanunda vergi incelemesine başlama tarihinin tespiti

CEVAP 50

SORU 50

1) Vergi incelemesine başlanıldığı hususunun bir tutanağa

2) Vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin yazı

5) Kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere
olması

hallerini kapsamaktadır.

3) Kanuni defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ

4) Matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi,

Vergi incelemesine başlama, Kanunun yayımlandığı

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

tespiti için belirlenen kriterler nelerdir?

tutanağa bağlanması,

yazı ile davet edilmesi,

üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş

tebliğ edilmiş olması,

tarihten önce mükellefler nezdinde;



Kanun kapsamında pişmanlıkla beyanname
verilmesi, bu beyannameler hakkında vergi
incelemesi yapılmasını engeller mi?

SORU 51

Matrah ve/veya vergi artırımında bulunulması
yasal zorunluluk mudur?

SORU 52

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6111 sayılı Kanun hükümlerine göre pişmanlıkla
beyanname verilmesi, bu beyannameler hakkında
vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmasına engel
teşkil etmez.

CEVAP 51

Artırımda bulunmak yasal bir zorunluluk değildir.

CEVAP 52



Kanun kapsamında pişmanlıkla beyanname
verilmesi, bu beyannameler hakkında vergi
incelemesi yapılmasını engeller mi?

SORU 53

Matrah ve/veya vergi artırımında bulunulması
yasal zorunluluk mudur?

SORU 54

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

6111 sayılı Kanun hükümlerine göre pişmanlıkla
beyanname verilmesi, bu beyannameler hakkında
vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmasına engel
teşkil etmez.

CEVAP 53

Artırımda bulunmak yasal bir zorunluluk değildir.

CEVAP 54



Gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımına
ilişkin bildirim hangi tarihe kadar verilecektir?

SORU 55

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde
beyan edilen matrahlar hangi oranlarda
artırılacaktır?

SORU 56

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Söz konusu bildirimler, 02/05/2011 tarihine (bu
tarih dahil) kadar verilebilecektir?

CEVAP 55

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri vermiş
oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas
alınan matrahlarını,

CEVAP 56

Yıl Oran (%)

2006 30

2007 25

2008 20

2009 15

oranlarından az
olmamak üzere
artıracaklardır.



Kanun kapsamındaki tüm yıllar için matrah
artırımı yapılması zorunlu mu?

SORU 57

Kanun kapsamında 2010 yılı için matrah
artırımında bulunulabilir mi?

SORU 58

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarının tümü için
artırımda bulunulabileceği gibi, seçim hakkı
mükellefe ait olmak üzere bir veya bir kaç yıl için
de artırımda bulunulabilir.

CEVAP 57

2010 yılı için artırım söz konusu değildir.

CEVAP 58



Artırılan matrahlar üzerinden hangi oranda vergi
ödenecektir?

SORU 59

Artırılan matrahlar üzerinden % 15 oranında
vergi ödenebilmesi için aranan şartlar nelerdir?

SORU 60

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Artırılan matrahlar üzerinden % 20 oranında vergi
ödenecektir. Ancak, belirli şartların sağlanmış
olması halinde % 15 oranında vergi ödenmesi
mümkündür.

CEVAP 59

Artırımda bulunulacak yıllara ait yıllık gelir veya
kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni
sürelerinde vermiş, bu beyannameler üzerinden
tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve
gelir veya kurumlar vergisi yönünden Kanunun 2
ve 3 üncü madde hükümlerinden yararlanmamış
olanlar, artırdıkları matrahlar üzerinden % 15
oranında vergi ödeyeceklerdir.

CEVAP 60



Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık
beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması,
istisna uygulaması, indirim ve mahsuplar
nedeniyle ödenecek vergi çıkmamış olması
durumunda artırılan matrahlar üzerinden hangi
oranda vergi ödenecektir?

SORU 61

% 15 oranının belirlenmesinde, öngörülen şartlar
her yıl için ayrı ayrı mı yoksa matrah artırımı
yapılacak yıllar için topluca mı dikkate
alınacaktır?

SORU 62

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin
süresinde vermiş oldukları yıllık beyannamelerde,
zarar beyan edilmiş olması veya ilgili kanunlarda
yer alan istisna uygulaması, indirim ve mahsuplar
nedeniyle ödenecek vergi çıkmamış olması
durumunda da bu mükelleflerce artırılan
matrahlara da % 15 vergi oranı uygulanmak
suretiyle ödenecek vergi hesaplanacaktır.

CEVAP 61

% 15 oranının belirlenmesinde öngörülen şartlar,
her yıl için ayrı ayrı dikkate alınacaktır.

CEVAP 62



Gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah
artırımında bulunulacak dönemlerle ilgili
olarak, 25/02/2011 tarihinden önce yapılıp
kesinleşmiş tarhiyatlar dikkate alınacak mı?

SORU 63

Asgari matrah artırımları herhangi bir ayrıma
tâbi olmaksızın tüm gelir vergisi mükellefleri
için aynı mıdır?

SORU 64

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bu şekilde kesinleşen tarhiyatlar ilgili dönem
beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.

CEVAP 63

Asgari matrahlar; işletme hesabı esasına göre
defter tutan mükellefler, bilanço esasına göre
defter tutan mükellefler, serbest meslek erbabı,
sadece basit usulde vergilendirilenler, geliri
sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar
ve gelirİ bunlar dışında kalan gelir vergisi
mükellefleri için ayrı ayrı belirlenmiştir.

CEVAP 64



Defter tutma ve mükellef grupları bakımından gelir
artırımı tutarları nelerdir?

CEVAP 65

SORU 65

Yıl

ASGARİ MATRAH ARTIRIMLARI (TL)

Bilanço
Esasına
Göre

Defter
Tutanlar

Serbest
Meslek
Erbabı

İşletme
Hesabı
Esasına
Göre

Defter
Tutanlar

Sadece
Basit

Usulde
Vergilendirilenler

2006 9.550 9.550 6.370 955

2007 10.320 10.320 6.880 1.032

2008 11.220 11.220 7.480 1.122

2009 12.230 12.230 8.150 1.223

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari matrah

ASGARİ MATRAH ARTIRIMLARI (TL)

Vergi
Oranı
(%)

İndirimli
Vergi
Oranı
(%)

Sadece
Basit

Usulde
Vergilendirilenler

Geliri
Sadece

GMSİ’den
Oluşanlar

Diğer
Gelir

Vergisi
Mükellefleri

955 1.910 6.370 20 15

1.032 2.064 6.880 20 15

1.122 2.244 7.480 20 15

1.223 2.446 8.150 20 15



Gelir vergisi mükellefinin ölümü veya gaipliği
halinde matrah artırımı yapılabilecek midir?

SORU 66

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gelir vergisi mükelleflerinin ölümü veya gaipliği
halinde, bu mükelleflerin varisleri, muris adına
matrah artırımında bulunabilirler. Bu takdirde,
tüm mirasçıların birlikte matrah artırımında
bulunması gerekmektedir. Ancak şahsi ticari
işletmenin faaliyetinin mirasçılar tarafından
sürdürülmesi halinde, bu faaliyeti devam ettiren
mirasçı veya mirasçıların matrah artırımında
bulunması yeterli olacaktır.

CEVAP 66



Tür değiştiren şirketin faaliyette bulunduğu
dönemlere ilişkin matrah artırımı nasıl
gerçekleştirilecektir?

SORU 67

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılan
devirlerde, devir olan kurumun tüm hak ve
yükümlülükleri devir alan kuruma intikal
ettiğinden, devir suretiyle infisah olan ve ticaret
sicilinden silinerek mükellefiyet kayıtları
kapatılan kurumlar adına, devir alan kurumlar
tarafından matrah artırımında bulunulması ve
Kanunun öngördüğü imkânlardan yararlanılması
mümkündür.

CEVAP 67



Haklarında iflas kararı verilmiş olan
mükelleflerin Kanun hükümlerinden
faydalanabilmeleri için nasıl bir yol izlemeleri
gerekmektedir?

SORU 68

İflas halindeki tüzel kişiliklerin ortaklarının ve
kanuni temsilcilerinin Kanun hükümlerinden
yararlanabilmeleri mümkün müdür?

SORU 69

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

25/02/2011 tarihi itibarıyla haklarında 2004 sayılı
İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre iflasın
açılmasına karar verilen gerçek ve tüzel kişilerin
6111 sayılı Kanun hükümlerinden
yararlanabilmeleri için iflas işlemlerini yürüten
iflas idaresinin ilgili vergi dairesine yazılı olarak
müracaat etmesi zorunludur.

CEVAP 68

İflas halindeki tüzel kişiliklerin ortaklarının ve
kanuni temsilcilerinin Vergi Usul Kanunu ve 6183
sayılı Kanun uyarınca haklarında bu sıfatları
nedeniyle yapılan takip işlemlerinden dolayı tüzel
kişiliğin vergi dairesine olan borçları için 6111
sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri
mümkün bulunmaktadır.

CEVAP 69



Verdiği yıllık beyannamede birden fazla gelir
unsurunu beyan eden gelir vergisi mükellefinin,
gelir unsurlarının bir kısmı itibarıyla artırımda
bulunması mümkün müdür?

SORU 70

Matrah artırımında bulunan mükellefin daha
sonra ilgili yılda beyan dışı bıraktığı gelirinin
tespit edilmesi halinde cezalı tarhiyat yapılacak
mıdır?

SORU 71

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Verdiği yıllık beyannamede birden fazla gelir
unsurunu beyan eden mükellef, matrah artırımını
yıllık beyannamesinde yer alan toplam matrah
üzerinden gerçekleştirecektir. Gelir unsurlarının
bir kısmı itibarıyla artırımda bulunulması mümkün
değildir.

CEVAP 70

Kanundaki “vergi türleri” ifadesinden maksat,
sadece matrah artırımında bulunulan yıla ilişkin
olarak daha önce verilen beyannamedeki gelir
kalemleri olmayıp bu ifadeden beyana tâbi olan
tüm gelir kalemlerinin anlaşılması gerekmektedir.

Matrah artırımı beyan dışı bırakılan gelirleri de
kapsayacağından, vergi incelemesi ve tarhiyat
yapılması söz konusu olmayacaktır.

CEVAP 71



2007 ve 2008 yıllarında faaliyette bulunmuş
veya gelir elde etmiş olmakla birlikte, bu
faaliyet veya gelirlerini vergi dairesinin bilgisi
dışında bırakanlar matrah artırımı
hükümlerinden yararlanabilir mi?

SORU 72

Matrah artırımında bulunulan yıllara ait
zararların tamamı 2010 ve izleyen yıllar
kârlarından mahsup edilebilir mi?

SORU 73

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Faaliyette bulundukları veya gelir elde ettikleri
halde mükellefiyet tesis ettirmeyenler de matrah
artırımında bulunabilecektir.

CEVAP 72

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah
artırımında bulundukları yıllara ait zararların
% 50’si, 2010 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup
edilebilir.

CEVAP 73



2009 yılının Nisan ayında ticari faaliyetine son
veren gelir vergisi mükellefi, faaliyette
bulunduğu 4 aylık dönemi mi yoksa ilgili yıl için
belirlenen asgari matrah tutarını mı dikkate
alarak matrah artırımında bulunacaktır?

SORU 74

Katma değer vergisi artırımı için yıllar itibarıyla
belirlenen oranlar nelerdir?

SORU 75

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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
hesaplanacaktır.

CEVAP 74

2006 yılı için % 3
2007 yılı için % 2,5
2008 yılı için % 2
2009 yılı için % 1,5

CEVAP 75



Katma değer vergisi artırımı, teslim ve hizmet
bedeli (KDV matrahı) üzerinden mi yapılacaktır?

SORU 76

İhtirazi kayıtla verilen katma değer vergisi
beyannamelerindeki hesaplanan katma değer
vergisi, artırım yapılırken dikkate alınacak
mıdır?

SORU 77

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Katma değer vergisinde artırım, mükelleflerin her
bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak
verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma
değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden
yapılacaktır.

CEVAP 76

İhtirazi kayıtla verilen katma değer vergisi
beyannamelerindeki hesaplanan katma değer
vergisi tutarı da yıllık toplama dahil edilecektir.

CEVAP 77



2 No.lu katma değer vergisi beyannamesi ile
sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergiler, katma
değer vergisi artırımında yıllık toplama dahil
edilecek midir?

SORU 78

Katma değer vergisi artırımına ilişkin bildirim
hangi tarihe kadar yapılacaktır?

SORU 79

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 No.lu katma değer vergisi beyannamesi ile
sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergiler, katma
değer vergisi artırımında yıllık toplama dahil
edilmeyecektir.

CEVAP 78

02/05/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar
bildirimde bulunulabilecektir.

CEVAP 79



Katma değer vergisi tecil-terkin uygulamasından
faydalanan mükelleflerde artırıma esas tutar
nasıl belirlenecektir?

SORU 80

Aylık vergilendirme dönemine tâbi olup, 2008
yılında verilmesi gereken katma değer vergisi
beyannamelerinden 9 döneme ait beyannameyi
vermeyen mükellef, ilgili yıl için katma değer
vergisi artırımını nasıl gerçekleştirecektir?

SORU 81

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ve
geçici 17 nci maddesine göre tecil-terkin
uygulamasından faydalanan mükelleflerde
artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen
vergiler hesaplanan vergiden düşülecektir.

CEVAP 80

Mükellefin 2008 yılı için vermiş olduğu 3 dönem
katma değer vergisi beyannamelerindeki
hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının
ortalaması bir yıla iblağ edilerek, artırıma esas
olmak üzere yıllık hesaplanan katma değer vergisi
tutarı bulunacak ve bu tutar üzerinden ilgili yıl
için belirlenen orana göre artırım tutarı
hesaplanacaktır.

CEVAP 81



Aylık vergilendirme dönemine tâbi olan
mükellef, 2007 yılında sadece 2 dönem katma
değer vergisi beyannamesi vermiş ise Kanun
hükmünden ne şekilde yararlanacaktır?

SORU 82

İlgili takvim yılı içindeki işlemlerinin tamamı
istisna kapsamında olan mükellef hangi tutarı
baz alarak katma değer vergisi artırımında
bulunacaktır?

SORU 83

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hiç beyanname vermemiş ya da bir veya iki
döneme ilişkin beyanname vermiş olan
mükellefler, ilgili yıl için gelir veya kurumlar
vergisi matrah artırımında bulunmuş olmaları
şartıyla, artırılan matrah üzerinden % 18 oranında
katma değer vergisi artırımında bulunmak
suretiyle Kanun hükmünden yararlanabilecektir.
Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi
komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir
veya kurumlar vergisi yönünden matrah
artırımında bulunmaları şarttır.

CEVAP 82

İlgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah
artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan
matrah üzerinden % 18 oranında katma değer
vergisi artırımı yapılması gerekmektedir.

CEVAP 83



İlgili takvim yılı içinde istisna kapsamındaki
işlemlerinin yanında vergiye tâbi işlemleri de
bulunan mükellef, katma değer vergisi artırımı
yaparken sadece vergiye tâbi işlemleri
üzerinden hesaplanan katma değer vergisini mi
dikkate alacaktır?

SORU 84

Katma değer vergisi artırımında bulunulacak yıl
içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin
olarak 25/02/2011 tarihinden önce yapılıp
kesinleşen tarhiyatlar artırım esnasında dikkate
alınmalı mı?

SORU 85

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İlgili takvim yılı içinde istisna kapsamındaki
işlemlerinin yanı sıra vergiye tâbi işlemlerinin de
mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan
mükelleflerin, katma değer vergisi artırımı
sonucu ödemeleri gereken katma değer vergisi
tutarı, ilgili yıl için artırılan gelir veya kurumlar
vergisi matrahının % 18’inden az olmamalıdır. Bu
kapsama giren mükelleflerden, gelir veya
kurumlar vergisi için matrah artırımında
bulunmayanlar Kanun hükmünden yararlanamaz.

CEVAP 84

Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl
içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak
25/02/2011 tarihten önce yapılıp kesinleşen
tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate
alınacaktır.

CEVAP 85



Artırım sonucu ödenen katma değer vergisinin,
gider ya da maliyet unsuru olarak dikkate
alınması, ödenmesi gereken katma değer
vergisinden indirilmesi veya iadeye konu
edilmesi mümkün mü?

SORU 86

Ücret ödemelerine ilişkin gelir (stopaj)
vergisinde yıllar itibarıyla artırım oranları
nelerdir?

SORU 87

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Artırım sonucu ödenen katma değer vergisi, gelir
veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz,
ödenmesi gereken katma değer vergilerinden
indirilmez veya herhangi bir şekilde iade konusu
yapılmaz.

CEVAP 86

Ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık
toplamı üzerinden;

CEVAP 87

2006 yılı için % 5
2007 yılı için % 4
2008 yılı için % 3
2009 yılı için% 2

İhtirazi kayıtla verilen muhtasar
beyannamelerde yer alan ücret
ödemelerine ilişkin gayrisafi
tutarlar da yıllık toplama dahil
edilecektir.



Artırım yapılacak yılın vergilendirme
dönemlerinde değişik vergi dairelerine
muhtasar beyanname vermiş olanlar, gelir
(stopaj) vergisi artırımı için hangi vergi
dairesine müracaat edecektir?

SORU 88

Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi
hesaplanacak mıdır?

SORU 89

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İlgili yılda muhtasar beyanname yönünden değişik
vergi dairelerinin mükellefi olanlarca artırıma
ilişkin bildirimlerin, en son mükellefiyetleri
bulunan vergi dairelerine verilmesi gerekmekte
olup, bu bildirimlere dayanılarak tarh edilecek
vergiler hakkında söz konusu vergi daireleri tarha
yetkili kılınmıştır.

CEVAP 88

Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi
hesaplanmayacaktır.

CEVAP 89



Vergi incelemesi yapılan yıllar için de matrah
artırımında bulunulabilir mi?

SORU 90

Matrah ve vergi artırımına ilişkin vergilerin
taksitle ödenmesi mümkün mü?

SORU 91

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Daha önce vergi incelemesi yapılan yıllar için de
matrah artırımında bulunulabilir.

İnceleme yapılan yıllar için; ilgili kanunlara göre
tecil-terkin, nakden ve/veya mahsuben iade,
sonraki döneme devreden indirilebilir katma
değer vergisi yönünden inceleme yapılması
mümkündür.

CEVAP 90

Matrah ve vergi artırımına ilişkin madde
hükümlerinde özel bir belirleme yapılmadığından,
peşin ödemede bulunulabileceği gibi isteğe bağlı
olarak 6, 9, 12 veya azami 18 taksitte ödeme
yapılması da mümkündür.

CEVAP 91



Matrah ve/veya vergi artırımı sonucu ödenmesi
gereken vergiler süresinde ödenmez ise
matrah/vergi artırımına ilişkin hükümlerden
faydalanılamaz mı?

SORU 92

Mükellefin matrah artırımı yapması, hakkında
sürdürülen vergi incelemesine engel teşkil eder
mi?

SORU 93

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Belirlenen süre ve şekilde ödeme yapılmaması
matrah/vergi artırımına ilişkin hükümlerden
faydalanılmasına engel teşkil etmemektedir.
Ancak, söz konusu vergiler 6183 sayılı Kanunun 51
inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat
fazlası oranında uygulanacak gecikme zammı ile
birlikte tahsil edilecektir.

CEVAP 92

25/02/2011 tarihinden önce başlamış olan vergi
incelemelerine engel teşkil etmez. Ancak,
incelemenin 31/03/2011 tarihine (bu tarih dahil)
kadar sonuçlandırılması gerekir. Aksi halde
incelemeye devam edilmez.

CEVAP 93



İncelemenin sonuçlandırılması ifadesi ile
kastedilen nedir?

SORU 94

25/02/2011 tarihinden önce başlayan
incelemelerin, matrah artırımı yapılmasa dahi
31/03/2011 tarihine kadar sonuçlandırılması
zorunlu mudur?

SORU 95

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İncelemenin sonuçlandırılması ifadesinden,
inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına
intikal ettiği tarihin anlaşılması gerekmekte olup,
bu husus takdir işlemleri için de aynen geçerlidir.

CEVAP 94

Matrah artırımı yapmayan mükellefler hakkındaki
vergi incelemelerinin sonuçlandırılması, bu tarihle
sınırlı değildir.

CEVAP 95



Tasfiye halinde bulunan kurumların tasfiye
dönemlerine ilişkin yıllarda matrah artırımında
bulunmaları, tasfiye bitiş beyannamesinin
verilmesi üzerine Kurumlar Vergisi Kanununun
ilgili hükümlerine göre yapılacak incelemelere
engel teşkil eder mi?

SORU 96

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya
defter sahifelerini yok ederek yerine başka
yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar
veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen
veya kısmen sahte olarak düzenleyenler, matrah
ve/veya vergi artırımı hükümlerinden
yararlanabilir mi?

SORU 97

Engel teşkil etmez. Ancak, matrah artırımı sonucu
ödenen vergiler, tasfiye kârı üzerinden
hesaplanan vergilerden mahsup edilecektir.

CEVAP 96

Bu fiilleri işleyenler, matrah ve/veya vergi
artırımı hükümlerinden yararlanamazlar.

CEVAP 97



Matrah ve vergi artırımında bulunanlar, ilgili
dönem defter ve belgelerini muhafaza ve ibraz
etmek zorunda mıdır?

SORU 98

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Defter ve belgelere, diğer vergi türleri için
inceleme yapılması, üçüncü kişilerle ilgili olarak
karşıt incelemeler yapılması, mahkemelerce
belli konulara bakılması veya bilirkişilerce
ihtiyaç duyulması gibi nedenlerle müracaat
edilebilecektir. Bu nedenle, matrah veya vergi
artırımında bulunulması, 213 sayılı Kanunun
defter ve belgelerin muhafaza ve ibrazına ilişkin
hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

CEVAP 98



Matrah ve vergi artırımı yapılan dönemlere
ilişkin olarak kanuni süresinde verilmediği
anlaşılan beyannameler için, usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezası kesilecek mi?

SORU 99

Doğru beyan edilmeyen matrah veya vergi
artırımı ile ilgili olarak eksik tahakkuk eden
vergiler için nasıl bir uygulama yapılacaktır?

SORU 100

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Matrah ve vergi artırımı yapılan dönemlere ilişkin
olarak kanuni süresinde verilmediği anlaşılan
beyannameler nedeniyle, 213 sayılı Kanunun
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin
hükümleri uygulanmayacaktır.

CEVAP 99

Doğru beyan edilmeyen veya vergi hataları
nedeniyle eksik beyan edilen matrah ve vergi
artırımları ile ilgili olarak eksik tahakkuk eden
vergiler, ilk taksit ödeme süresinin sonunda
tahakkuk etmiş sayılacak ve Kanunda açıklandığı
şekilde tahsil edilecektir.

CEVAP 100



Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla
mükelleflerce verilecek bildirimler için damga
vergisi alınacak mı?

SORU 101

Matrah artırımında bulunulacak yıllarda değişik
vergi dairelerinin mükellefi olanlar, matrah
artırımı için şu an mükellefi oldukları vergi
dairesine müracaat edebilir mi?

SORU 102

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bu bildirimler için damga vergisi alınmayacaktır.

CEVAP 101

Bu bildirimlere dayanılarak tarh edilecek vergiler
hakkında halen mükellefi olunan vergi dairesi
tarha yetkili kılınmıştır.

CEVAP 102



Serbest meslek erbabı, mevcut olduğu halde
kayıtlarında yer almayan, makine, teçhizat ve
demirbaşlar için yasal düzenlemeden
yararlanabilir mi?

SORU 103

Bildirime konu kıymetlerin bedeli nasıl tespit
edilecektir?

SORU 104

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bu düzenleme, bütün gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerini kapsamaktadır. Uygulama
kapsamına; serbest meslek erbabı, ferdi ticari
işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif şirketler, adi
komandit şirketler ile sermaye şirketleri,
kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek
ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş
ortaklıkları dahil bulunmaktadır.

CEVAP 103

Bildirime konu kıymetler, bildirim tarihindeki
rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter
listesinde gösterilecektir. Rayiç bedel, o kıymetin
değerleme günü itibarıyla normal alım satım
bedeli olup, mükellefin kendisi tarafından bizzat
tespit edebileceği gibi bağlı olduğu meslek
kuruluşuna da tespit ettirilebilecektir.

CEVAP 104



İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer
almayan emtia, makine, teçhizat ve
demirbaşlar, hangi tarihe kadar nereye beyan
edilecektir?

SORU 105

Bilanço usulüne göre defter tutan
mükelleflerce, bildirdikleri emtia, makine,
teçhizat ve demirbaşlar için özel karşılık hesabı
açılacak mı?

SORU 106

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

31/05/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar katma
değer vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi
dairesine beyan edilecektir.

CEVAP 105

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler,
kanun hükmü uyarınca aktiflerine kaydettikleri
emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar
için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı
açacaklardır.

CEVAP 106



Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması
veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde
vergilendirilir mi?

SORU 107

İşletme hesabı esasına göre defter tutan
mükellefler, bildirdikleri emtiayı defterlerine
nasıl kaydederler?

SORU 108

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması
veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde
sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez.

CEVAP 107

İşletme hesabı esasına göre defter tutan
mükellefler, bildirdikleri emtiayı defterlerinin
gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler.

CEVAP 108



Beyan edilen makine, teçhizat, demirbaş ve
emtiaların bedeli üzerinden hangi oranda vergi
hesaplanacaktır?

SORU 109

Hesaplanan katma değer vergisine ilişkin
beyanname kağıt ortamında verilebilir mi?

SORU 110

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Beyan edilen genel orana tâbi makine, teçhizat,
demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden % 10
oranı, indirimli orana tâbi diğer makine, teçhizat,
demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tâbi
oldukları oranların yarısı esas alınarak katma
değer vergisi hesaplanacaktır.

CEVAP 109

KDV beyannamelerini elektronik ortamda vermek
zorunda olan mükellefler, söz konusu
beyannameyi de elektronik ortamda vermek
zorundadırlar.

Diğer mükellefler kağıt ortamında verebilir.

CEVAP 110



Beyan edilen emtia, makine, teçhizat ve
demirbaşlar üzerinden ödenen vergi, 1 No.lu
KDV beyannamesinde genel esaslar
çerçevesinde mal ve hizmet teslimleri
üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden
indirilebilecek midir?

SORU 111

Beyan edilen emtia, makine, teçhizat ve
demirbaşlar için, belgesiz mal bulundurulduğu
gerekçesiyle cezalı tarhiyat yapılacak mıdır?

SORU 112

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Emtia üzerinden ödenen vergi, 1 No.lu KDV
beyannamesinde genel esaslar çerçevesinde mal
ve hizmet teslimleri üzerinden hesaplanan katma
değer vergisinden indirilebilecektir. Makine,
teçhizat ve demirbaşların bedeli üzerinden
ödenen verginin ise indirimi mümkün olmayıp bu
tutar, verginin ödendiği yılın gelir ve kurumlar
vergisi matrahlarının belirlenmesinde gider olarak
dikkate alınacaktır.

CEVAP 111

Beyan edilen emtia, makine, teçhizat ve
demirbaşlar için, 3065 sayılı Kanunun 9 uncu
maddesinin (2) numaralı fıkrası hükmü uyarınca
belgesiz mal bulundurduğu gerekçesiyle malın
emsal bedeli üzerinden cezalı olarak re’sen
tarhiyat yapılmayacaktır.

CEVAP 112



Beyan edilen kıymetlerin satılması halinde,
satış bedelinin beyan edilen değerin altında
olması mümkün mü?

SORU 113

Beyana konu kıymetler için amortisman
ayrılabilir mi?

SORU 114

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Defterlere kaydedilecek satış bedeli kayıtlı
değerinden düşük olamayacaktır. Gerçek satış
bedelinin kayda alınan bedelden düşük olması
halinde, kazancın tespitinde kayıtlı bedel dikkate
alınacaktır.

CEVAP 113

Beyana dahil edilen amortismana tâbi iktisadi
kıymetler için amortisman ayrılmayacaktır.

CEVAP 114



Kanun kapsamında bildirilecek “emtia”, alım
satım işletmeleri ile imalatçı işletmelerde ne
tür malları ifade etmektedir?

SORU 115

İnşaat işletmeleri, inşa edilen gayrimenkulleri
bildirebilir mi?

SORU 116

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bildirilecek emtia; alım satım işletmelerinde
satışa hazır malları, imalatçı işletmelerde ise
hammadde, malzeme, yarı mamûl ve mamûl
malları ifade etmektedir.

CEVAP 115

İnşaat işletmelerinin (yıllara yaygın inşaat onarım
işi, kat karşılığı veya kendileri adına inşaat yapıp
satanlar) varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki
gayrimenkulleri (daire, dükkan vs) ile üretimde
kullandıkları demir, çimento, tuğla gibi ilk madde
ve malzemelerini veya yarı mamullerini de
bildirmeleri mümkündür.

CEVAP 116



Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede
bulunmayan mallara ilişkin hükümlerden,
dernek iktisadi işletmesi faydalanabilir mi?

SORU 117

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede
bulunmayan mallar için Kanun hükümlerinden
nasıl yararlanılacaktır?

SORU 118

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hüküm, bütün gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerini kapsamaktadır. Uygulama
kapsamına; ferdi işletmeler, adi ortaklıklar,
kollektif şirketler, adi komandit şirketler ile
sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu
müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi
işletmeler ve iş ortaklıkları dahil bulunmaktadır.

CEVAP 117

31/05/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar, aynı
türden mallara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre
tespit edilen gayrisafi kâr oranı dikkate alınarak
fatura düzenlenmesi ve her türlü vergisel
yükümlülüklerin yerine getirilmesi suretiyle kayıt
ve beyanlara intikal ettirilmesi gerekmektedir.

CEVAP 118



Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede
bulunmayan mallar için düzenlenecek
faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler bölümüne ne
yazılacaktır?

SORU 119

Faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen
mallarla ilgili işlemlerde özellik arz eden bir
durum var mı?

SORU 120

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler
yerine, “Muhtelif Alıcılar (6111 sayılı Kanunun
11/1 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir”
ibaresinin yazılması yeterli olacaktır.

CEVAP 119

Faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen
mallarla ilgili işlemler, normal satış işlemlerinden
bir farklılık arz etmemektedir. Faturada malın
tâbi olduğu oranda katma değer vergisi
hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine
dahil edilecek, satış hasılatı yıllık gelir veya
kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da
dikkate alınacaktır.

CEVAP 120



Fatura bedeli kayıtlara ne şekilde intikal
ettirilecektir?

SORU 121

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Fatura bedeli "600 Yurtiçi Satışlar", faturada
hesaplanan katma değer vergisi de "391
Hesaplanan KDV" hesabına alacak yazılmak
suretiyle kayıtlara intikal ettirilecektir. Bu
hesapların karşılığını teşkil edecek borçlu hesap
uygulamayı yapan mükellefçe gerçeğe uygun
olarak tespit edilecektir. Gerçek durum ile
kayıtlar arasındaki farklılık, faturasız satışlardan
kaynaklanmakta olup faturasız satılan malların
karşılığında işletme kalemlerinden birinde artış
olması gerekmektedir. Bu artış nakit para,
banka, alacak senedi, çek ve benzeri değerler
şeklinde olabilir. Dolayısıyla, mal çıkışı
karşılığında aktif değer olarak işletmede ne
varsa veya işletmede beyan tarihinde bu artış ne
olarak görülüyorsa, buna ilişkin hesaplara kayıt
yapılması gerekmektedir.

CEVAP 121



Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede
bulunmayan malların gayrisafi kâr oranının cari
yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde,
nasıl bir uygulama yapılacaktır?

SORU 122

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi
mükelleflerinin, bilançolarında görülmekle
birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa
mevcutlarını Kanun kapsamında beyan etmeleri
mümkün mü?

SORU 123

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre
tespit edilemediği hallerde, mükelleflerin bağlı
olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar
esas alınacaktır.

CEVAP 122

Kanundaki düzenleme, bilanço esasına göre
defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine
ilişkindir.

Dolayısıyla bilanço esasına göre defter tutsa da
gelir vergisi mükelleflerinin bu uygulamadan
yararlanması mümkün değildir.

CEVAP 123



Şirket ortaklarından alacaklı bulunulan tutarlar
ile ortaklara borçlu bulunulan tutarlar
arasındaki net alacak tutarları için Kanun
hükümlerinden faydalanılabilir mi?

SORU 124

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki
işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı
bulunduğu ile ortaklara borçlu bulunduğu
tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının
31/05/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi
dairelerine beyan edilmesi ve bu şekilde
kayıtların düzeltilmesi mümkündür.

CEVAP 124



Kasa mevcutları hangi tarihe kadar beyan
edilecek, hangi oranda vergi hesaplanacak ve
beyan edilen tutar hangi tarihe kadar
ödenecektir?

SORU 125

Kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların
beyanına ilişkin beyannamenin elektronik
ortamda verilmesi zorunlu mu?

SORU 126

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenlenen bilançoda
görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa
mevcutları, 31/05/2011 tarihine (bu tarih dahil)
kadar vergi dairelerine beyan edilecek, beyan
edilen tutar üzerinden % 3 oranında hesaplanan
vergi beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

CEVAP 125

Kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik
ortamda göndermek zorunda olan mükelleflerce
elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

CEVAP 126



Kanunda genel olarak benimsenen başvuru ve
ödeme süreleri nelerdir?

SORU 127

Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna
ödenecek tutarların taksit dönemleri ile diğer
kurumlara ödenecek tutarların taksit dönemleri
aynı mı?

SORU 128

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanunun ilgili bölümlerindeki başvuru ve ödeme
süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla,
02/05/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ilgili
idareye başvurulması gerekmektedir.

2011 yılı Mayıs ayında peşin ödemede
bulunulabileceği gibi, tercihe göre; ilk taksiti
2011 yılı Mayıs ayından başlamak üzere ikişer
aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya azami 18
eşit taksitte ödeme imkânı bulunmaktadır.

CEVAP 127

Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemelerin
ilk taksiti Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen
dördüncü aydan başlayacaktır.

Dolayısıyla, diğer kurumların taksit ödemeleri ile
aynı döneme denk gelmeyecektir.

CEVAP 128



Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutar, peşin
ödenirse, ilave bir faiz hesaplanır mı?

SORU 129

Taksitle yapılacak ödemeler için ilave bir faiz
uygulamasına gidilecek mi?

SORU 130

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın, ilk
taksit ödeme süresi içerisinde peşin ödenmesi
halinde, bu tutara 25/02/2011 tarihinden ödeme
tarihine kadar geçen süre için herhangi bir ilave
faiz uygulanmaz.

CEVAP 129

Taksitle yapılacak ödemelerde ilgili maddelere
göre belirlenen tutar;

CEVAP 130

6 eşit taksit için 1,05
9 eşit taksit için 1,07

12 eşit taksit için 1,10
18 eşit taksit için 1,15

katsayısı ile çarpılır bulunan
tutar taksit sayısına
bölünmek suretiyle ikişer
aylık dönemler halinde
ödenecek taksit tutarı
hesaplanır.



Kanun kapsamındaki alacaklara ilişkin olarak
kredi kartıyla ödeme yapılabilir mi?

SORU 131

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine
ödenecek alacakların tahsilatı amacıyla
ödemeye aracılık yapacak bankalarla gerekli
anlaşma sağlanmış olup kredi kartı kullanılmak
suretiyle yapılacak ödemeler Gelir İdaresi
Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr)
üzerinden yapılabilecektir. Ancak, bankaların
uygulama geliştirmeleri halinde, internet siteleri
veya şubeleri üzerinden de kredi kartıyla
tahsilat işlemleri yapılması mümkündür.

Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm
taksitlerin veya birden fazla taksitin peşin
ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin
ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle
ödenmesi şeklinde yapılabilecektir.

CEVAP 131



Kanun kapsamında ödeme planına bağlanan
borçlar, mükellefin ilgili vergi mevzuatı gereği
iade alacağından (KDV, geçici vergi ve yıl
içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler kaynaklı
iade alacaklarından) mahsup edilmek suretiyle
ödenebilir mi?

SORU 132

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine
ödenmesi gereken amme alacaklarına
uygulanmak üzere, Kanun hükümlerinden
yararlanmak için başvuruda bulunan ve
ödenecek tutarları ilgili vergi mevzuatı gereği
iade alacağından kendi borçlarına mahsuben
ödemek isteyen borçluların, bu taleplerinin
yerine getirilebilmesi için başvuru ve/veya taksit
süresi içinde ilgili mevzuatın öngördüğü bilgi ve
belgeleri tam ve eksiksiz olarak ibraz etmeleri
şarttır. Belgelere ek olarak mahsuben iadenin
gerçekleştirilebilmesi için teminat, yeminli mali
müşavir raporu veya vergi inceleme raporu da
aranan durumlarda, bunların da aynı süre içinde
vergi dairesine intikal etmiş olması
gerekmektedir.

CEVAP 132



Taksitler ödenmez veya eksik ödenirse, daha
sonra ödeme yapılmak suretiyle Kanun
hükümlerinden faydalanılması mümkün mü?

SORU 133

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin
bir takvim yılında en fazla iki defa ödenmemesi
veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya
eksik ödenen taksit tutarlarının borçlunun
başvuru sırasında tercih ettiği taksitlendirme
süresinin son taksitini izleyen ayın sonuna kadar,
gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesine göre belirlenen gecikme
zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı
ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun
hükümlerinden yararlanılacaktır.

CEVAP 133



Bir takvim yılında ikiden fazla taksit süresinde
ödenmez veya eksik ödenirse bu durum ihlal
sayılacak mıdır?

SORU 134

Mükellefler Kanun kapsamında yeniden
yapılandırılan alacak tutarlarına ilişkin olarak
ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden
yararlanabilirler mi?

SORU 135

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bu durumda olan mükellefler, Kanunun matrah ve
vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, Kanun hükmünden yararlanma hakkını
kaybedecektir.

CEVAP 134

Kanunun bazı madde hükümleri hariç ve bazı
madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, borçlular
ödedikleri tutarlar kadar Kanun hükümlerinden
yararlanabileceklerdir.

CEVAP 135



Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen
alacaklara, Kanunun yayımlandığı tarihten
sonraki süreler için gecikme zammı
hesaplanacak mıdır?

SORU 136

Kanun kapsamında ödenecek alacaklarla ilgili
olarak, tatbik edilen hacizler hemen
kaldırılacak mıdır?

SORU 137

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bu alacaklara Kanunda yer alan hükümler saklı
kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten
sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme
cezası gibi fer’i amme alacağı
hesaplanmayacaktır.

CEVAP 136

Kanun kapsamındaki borçlarını ödemek üzere
başvuran ve borçlarına karşılık ödemede bulunan
mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler,
bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin
devam edeceği malların amme alacağını
karşılayacak değerde olması halinde, ödemeler
nispetinde kaldırılacaktır.

CEVAP 137



Davadan vazgeçme dilekçesinin verilmesi için
belirli bir süre var mıdır?

SORU 138

Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili yargı
merciine mi verilecek?

SORU 139

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere
başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca
dava açmamaları veya açılan davalardan
vazgeçmeleri gereken borçluların, ilgili
maddelerde belirlenen başvuru
süresinde/sırasında, yazılı olarak bu iradelerini
belirtmeleri şarttır.

CEVAP 138

Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil
dairesine, 6111 sayılı Kanuna ilişkin 1 seri No.lu
Genel Tebliğ uyarınca ilgili idareye verilmesi
uygun görülen idari para cezaları ihtilaflarına
ilişkin dilekçeler ise ilgili idareye verilecek ve bu
dilekçelerin tahsil dairelerine/idareye verildiği
tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak
dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir.

CEVAP 139



Kanundan yararlanmak üzere başvuran ve açtığı
davadan vazgeçen borçlunun ihtilafıyla ilgili
olarak 25/02/2011 tarihinden sonra tebliğ
edilen karar üzerine işlem tesis edilir mi?

SORU 140

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

25/02/2011 tarihinden önce Kanun kapsamına
giren alacaklara karşılık tahsil edilmiş tutarlar
iade edilebilir mi?

SORU 141

Bu kararlar uyarınca işlem yapılmayacak, idare
aleyhine hükmedilmiş yargılama giderleri ve
vekâlet ücreti de talep edilemeyecek.

CEVAP 140

Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık
Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilen
tutarların, nakden veya mahsuben iadesi mümkün
değildir.

CEVAP 141



Varlık Barışı Kanunu kapsamında beyan edilen
ve yurt dışında bulunan para, 6111 sayılı
Kanunla yapılan düzenlemeye göre hangi tarihe
kadar Türkiye’ye getirilmelidir?

SORU 142

Varlık Barışı Kanununda öngörülen ancak
belirlenen sürede gerçekleştirilemeyen sermaye
artırımı için ilave bir süre var mı?

SORU 143

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

5811 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen ve
yurt dışında bulunan paranın, 02/05/2011
tarihine (bu tarih dahil) kadar Türkiye’ye
getirilmesi veya Türkiye’de açılacak banka
hesabına havale edilmesi halinde, 5811 sayılı
Kanundaki diğer koşulların da sağlanmış olması
şartıyla söz konusu Kanundaki mahsup imkânından
yararlanılabilecektir.

CEVAP 142

5811 sayılı Kanun kapsamındaki sermaye
artırımının gerçekleştirilmesi için 02/05/2011
tarihine kadar ilave bir süre verilmiştir.

CEVAP 143



Varlık Barışı Kanunu kapsamında tahakkuk eden
vergi için henüz ödeme yapmayan, dolayısıyla
verginin vadesinde ödenmesi koşulunu yerine
getirmeyen mükellefler için yeni bir imkân
tanınmakta mıdır?

SORU 144

Varlık Barışı Kanununa göre beyan edilen ve
Türkiye’de bulunan dövizi beyan öncesi
bankaya yatırmayan mükellef 02/05/2011
tarihine kadar beyanına konu varlığı bankaya
yatırır ise 5811 sayılı Kanundaki mahsup
imkânından yararlanabilecek mi?

SORU 145

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Verginin TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas
alınarak hesaplanacak tutarla birlikte 02/05/2011
tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenmesi ve 5811
sayılı Kanundaki diğer koşulların da sağlanmış
olması halinde, 2006 ve 2007 dönemleriyle ilgili
olarak yapılacak vergi incelemelerinde 5811 sayılı
Kanundaki mahsup imkânından
faydalanılabilecektir.

CEVAP 144

5811 Kanuna göre beyanda bulunmuş olmakla
birlikte, beyan öncesi varlığını tevsik
edemeyenlerin, sermaye artırımı için belirlenmiş
6 aylık sürede bu tevsik şartını yerine getirmiş ve
diğer koşulları da sağlamış olmaları kaydıyla
Kanundaki mahsup imkânından yararlanmalarına
imkân tanınmaktadır.

CEVAP 145



Varlık Barışı Kanunundaki tüm koşulları sağlamış
olmakla birlikte, haklarında takdir komisyonu
kararına istinaden tarhiyat yapılan mükellefler
geriye dönük düzeltme talebinde
bulunabilecekler mi?

SORU 146

İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi incelemesine yetkili olanların talebi üzerine
matrah takdiri için takdir komisyonlarına sevk
edilmişler ise düzeltme talebiyle ilgili olarak
30/06/2011 tarihine kadar yapacakları başvurular
düzeltme zamanaşımı hükümleri de dikkate
alınarak değerlendirilecek ve gerekli düzeltme
işlemeleri tesis edilecektir.

CEVAP 146


