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KONU: BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYEN GELİR UNSURU İÇİN MATRAH
VE VERGİ ARTIRIMINDA BULUNABİLECEK MÜKELLEFLER.
7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, yıllık gelir veya kurumlar vergisi
beyannamesi vermek mecburiyetinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile
katma değer vergisi mükellefleri 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 takvim yılları için
matrah ve vergi artırımından yararlanabileceklerdir.
Aynı şekilde,
- Hizmet erbabına ödenen ücretlerden,
- Serbest meslek ödemelerinden,
- Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ait ödemelerden,
- Kira ödemelerinden,
- Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden,
- Esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemelerden gelir veya kurumlar vergisi
tevkifatı yapmakla sorumlu olanlar da bu ödemelerine ilişkin olarak bu yıllarla ilgili
vergi artırımında bulunabileceklerdir.
Adi ortaklıklar ve kollektif şirketlerde ortaklar, komandit şirketlerde komandite
ortaklar ile adi komandit şirketlerde komanditer ortaklar da anılan yıllar için matrah
ve vergi artırımından yararlanabileceklerdir.
Sözü edilen yıllara ilişkin vergi matrahlarının takdiri için takdir komisyonlarına sevk
edilmiş ve/veya haklarında vergi incelemesine başlanılmış olan mükellefler de matrah
ve vergi artırımından faydalanabileceklerdir.
Bu maddeye göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımı
tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil
etmez.
Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir
işlemlerinin, bu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ayın
başından itibaren iki ay içerisinde sonuçlandırılamaması hâlinde, bu
işlemlere devam edilmez.
Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma
talepleri dikkate alınmaz.
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İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi
hâlinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına
intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir
sonucu bulunan fark, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri ile birlikte
değerlendirilir.
Beyanname vermekle birlikte zarar, indirim ve istisnalar nedeniyle matrah ve vergi
beyan etmeyen mükellefler, bilanço veya işletme esasına göre belirlenen matrah
tutarında matrah artırımda bulunmak suretiyle faydalanabilir.
Kurumlar vergisi mükellefleri, anılan yıllarla ilgili olarak vermiş oldukları
beyannamelerinde kurum kazancından indirilen ve 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci
maddesine göre tevkifata tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının bulunması hâlinde,
bu tevkifat tutarlarını da artırabileceklerdir.
Diğer taraftan, 5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine
göre kurumlar vergisinden muaf bulunan ve bu nedenle kurumlar vergisi
beyannamesi ile muhtasar beyanname vermemiş olan kooperatifler de 7143 sayılı
Kanunun matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
İlgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu
faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar
öncelikle mükellefiyet tesisi yaptırarak mükellefiyet türüne göre, gelir
vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, stopaj gelir vergisi olmak
üzere ilgili yıllara ait, tüm beyannamelerinin tamamı için matrah ve vergi
artırımında bulunulması gerekir. Bunlardan örneğin,sadece gelir vergisi
için matrah artırımında bulunulması halinde, KDV ve muhtasar içinde
mükellefiyet tesis edilmiş olduğundan matrah artırımında bulunulmayan
KDV ve muhtasar için beyannameler süresinde verilmediği için incelemeye
veya takdir komisyonuna sevk edilmesi gündeme geleceğinden matrah
artırımı yapılırken bu hususun göz önünde bulundurulması şarttır.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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