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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA        

BULUNAN MÜKELLEFLER VERGİ İNCELEMESİNE  

TABİ TUTULABİLECEK Mİ? 

-Giriş: 

Ülkemiz yeni bir vergi barışını daha geride bıraktı kimi mükellef bu haktan yararlandı 

kimi ise yararlanmamayı tercih etti. Yararlanan kesimden tarafımıza gelen sorulardan ise 

mükelleflerin kafalarının vergi incelemesi boyutu ile bir hayli karışık olduğu anlaşılmakta. 

Aslında pek de haksız değiller, kanunun kendi içerisinde istisnalara yer vermesi konunun 

anlaşılmasını zorlaştırıyor. Onun içindir ki bu konu üzerinde durulup tüm yönleri ile ele 

alınması sanırım faydalı olacak. 

11.05.2018 tarihinde yayımlanan 7143 sayılı kanunun 5. Maddesi matrah ve vergi 

artırımına yönelik düzenlemeleri içermekte. Söz konusu kanun maddesi ile 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 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre matrah ve vergi artırımından yararlandılar. 

Peki, söz konusu matrah ve vergi artırımını usulüne uygun olarak yapmış olan 

mükellefler ilgili yıllarda vergi incelemesine tabi tutulabilecek midir? Konunun tam olarak 

anlaşılması için öncelikle gelir ve kurumlar vergisi yönünden yapılan artırım ile KDV yönünden 

yapılan vergi artırımı ayrı ayrı değerlendirilirse konu daha rahat anlaşılır düşüncesindeyim.  

1-Gelir/Kurumlar Vergisi Yönünden Matrah Artırımında Bulunan Mükellefler; 

Mükelleflerce gelir/kurumlar vergisi yönünden 7143 sayılı Kanun kapsamında matrah 

artırımında bulunulması durumunda, matrah ve vergi artırımında bulunulan yıllar için gelir 

veya kurumlar vergisi yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak. 

 Ayrıca, birden fazla gelir unsurundan kazanç ve irat elde eden gelir vergisi 

mükelleflerince, vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olunmaması için, ilgili gelir unsurları 

itibarıyla matrah artırımı yapılması şarttır. Dolayısıyla, ilgili dönemde matrah artırımında 

bulunulmuş gelir unsurları itibarıyla vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. Başka gelir 

unsurları için matrah artırımında bulunulmuş olsa dahi ilgili dönemde elde edilmekle birlikte 

matrah artırımına konu edilmeyen gelir unsurları için bu döneme ilişkin vergi incelemesi ve 

tarhiyat yapılabilecek.  

Bununla birlikte, mükellefler, durumlarına göre bilanço esasına göre defter tutan 

mükellefler ile serbest meslek erbabı için veya işletme hesabı esasına göre defter tutan 

mükellefler için belirlenen asgari matrahlardan az olmamak üzere matrah artırımında 

bulunmaları hâlinde bütün gelir unsurları için vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap 

olmayacaktır. Konuyla alakalı olarak 7143 sayılı kanunun 1 sıra numaralı uygulama genel 

tebliğinde verilen örnek şu şekildedir. 

örnek 11- Bay (H) 2016 yılı için herhangi bir gelir vergisi beyanında bulunmamıştır. Mükellefin 

ilgili takvim yılında iki adet taşınmaz kiralaması bulunmakta olup, söz konusu taşınmazlardan 

elde ettiği gelir ilgili yıla ilişkin mesken kira geliri istisna tutarının üzerindedir. Bay (H) bu yıla 

ilişkin olarak gayrimenkul sermaye iradı yönünden asgari matrah tutarını esas alarak 

artırımda bulunmuştur. Mükellef hakkında, matrah artırımına konu edilen 2016 yılı 
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gayrimenkul sermaye iradı yönünden herhangi bir vergi incelemesi ve tarhiyat yapılması söz 

konusu olmayacaktır. Ancak, adı geçen hakkında ilgili yıla ilişkin olarak diğer gelir unsurları 

itibarıyla vergi incelemesi ve gelir vergisi tarhiyatı yapılabilecektir. Yukarıda da belirtildiği 

gibi mükellef, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenen asgari 

matrahlardan az olmamak üzere matrah artırımında bulunması hâlinde diğer gelir unsurları 

için de vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaktır. 

Aynı şekilde bu mükellefler 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında tevkifata 

tabi herhangi bir ödeme türü için artırımda bulunmaları ve artırılan vergilerin bu maddede 

belirtilen süre ve şekilde ödemeleri durumunda, vergi artırımında bulunulan ödeme türüne 

ilişkin olarak artırımda bulunulan yıl için gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi yönünden 

vergi incelemesine ve tarhiyata muhatap olunmayacak. 

2-KDV Açısından Vergi Artırımında Bulunan Mükellefler; 

7143 sayılı Kanuna göre vergi artırımından yararlanmak isteyen mükellefler nezdinde, 

artırımda bulundukları yıl veya yılların kapsadığı dönemler itibarıyla KDV yönünden vergi 

incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak. 

 Ancak bunun istisnası; artırımda bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi 

incelemelerine ilişkin olarak artırımda bulunulan dönemler için “Sonraki Dönemlere Devreden 

KDV” yönünden vergi incelemesi yapılabilecektir. Bu incelemelerde artırımda bulunulan 

dönemler için tarhiyat önerilemeyecek, elde edilen bulgular artırımda bulunulmayan 

dönemlerdeki tarhiyatlar için kullanılabilecek.  

Artırımda bulunulan dönemler için iade hakkı doğuran işlemlerden ya da ihraç kaydıyla 

teslimlerden doğan iade ve terkin taleplerine ilişkin olarak (iade ve terkinin doğruluğunu 

teminen doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmet temin edilen mükellefler nezdinde karşıt 

incelemeler dâhil) vergi incelemesi yapılabilecektir. İnceleme sonunda artırımda bulunulan 

dönemler için terkin ve iade işlemleri ile sınırlı olmak üzere tarhiyat yapılabilecek.  

Buna göre, KDV artırımında bulunulan yıllarla ilgili olarak mükellefler hakkında 

sonraki dönemlere devreden indirilebilir KDV ve ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı 

doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile sınırlı olmak üzere, 7143 sayılı Kanunun 

5 inci maddesinin yedinci fıkrasında düzenlenen 2 aylık inceleme süresi şartı aranmaksızın, 

inceleme ve tarhiyat yapılabilecek. 

Kısacası KDV yönünden vergi artırımında bulunan bir mükellef vergi idaresinden iade 

talebinde bulunmuş ise ya da daha önceden ilgili yıl için iade talebi sonuçlanmış ise sadece 

terkin ve iade işlemleri ile alakalı olarak incelenebilecek. İnceleme sonucunda bulunan matrah 

farkının sınırı terkin ve iadeden kaynaklı olarak alınan tutarı geçemeyecek. İade talep etmeyen 

mükellefler ise devreden KDV yönünden incelenebilecek fakat o dönemlere tarhiyat çıkması 

durumunda bu tarhiyat yapılamayacak. 

3-Ortak hükümler; 

- 7143 sayılı Kanuna göre matrah ve vergi artırımı yapılan dönemlere ait kanuni 

süresinde verilmeyen beyannameler için 213 sayılı Kanunun usulsüzlük ve özel usulsüzlük 

cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmayacak. 
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- Matrah ve vergi artırımında bulunan ve bu konudaki şartları yerine getiren 

mükelleflerin defter ve belgeleri artırıma konu vergi türleri için kendileri adına tarhiyat 

yapılmak amacıyla incelenmeyecek olmasına rağmen, 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 ve vergi artırımından yararlanan mükelleflerin, 

defter ve belgelerini 213 sayılı Kanun hükümleri uyarınca saklayacakları ve ibraz edecekleri 

tabiidir. 

-7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümlerinden 

yararlananlar hakkında 213 sayılı Kanunun 367 nci maddesi kapsamında inceleme 

yapılabilecektir. Buna göre, matrah ve vergi artırımından yararlanılması, matrah ve vergi 

artırımında bulunulan dönemler de dâhil olmak üzere, 213 sayılı Kanunun 359 uncu 

maddesinde yer alan kaçakçılık fiillerinin işlenip işlenmediğinin tespiti yönünden inceleme 

yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. Yürütülen bu incelemeler sırasında söz konusu fiillerin 

işlendiğinin tespit edilmesi durumunda, aynı Kanunun 367 nci maddesi kapsamında cumhuriyet 

Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Ancak, bu incelemeler 

sonucunda matrah ve vergi artırımında bulunulan dönem ve vergiler için tarhiyat yapılmayacak.  

Burada dikkat edilmesi gereken husus 213 sayılı kanunun 367. Maddesi kapsamında 

yetkiye sahip denetim elemanlarının suç duyurusu yetkisini sadece kanunun 5. Maddesinin 1.,2. 

ve 3. Fıkra hükümlerinden yararlananlar hakkında kullanılabileceği belirtilmiştir. Fakat devam 

etmekte olan incelemeler 5. Maddenin 4. Fıkrasında düzenlenmiştir. Bu incelemeler 31 

Temmuz itibariyle bitirilemez ve incelenen mükellefin tüm vergi türlerinden matrah artırımında 

bulunur ise artık bu yetkinin kullanılamayacağı ve incelemenin tamamen kapatılması gerektiği 

sonucu tarafımca değerlendirilmektedir. Aynı şekilde 1. Nolu 7143 sayılı kanun uyguma genel 

tebliğinde geçen tabir tam olarak incelemenin devam etmeyeceği ve bırakılacağı şeklindedir. 

Oysaki yazımızın yazıldığı şu günlerde devam eden incelemeler sadece suç unsuru(VUK 

359.madde kapsamında) yönünden incelenemeye devam edilmekte olup bence bu durum 7143 

sayılı kanun ve 1 sıra numaralı uygulama genel tebliğine aykırıdır. 

 

4-Sonuç: 

Konunun kısaca özetlenmesi gerekirse durumuna göre gelir yada kurumlar vergisinden 

matrah artıran ve katma değer vergisinden vergi artırımına giden mükelleflerin ilgili yılları 

incelemez ve tarhiyat yapılamaz. Bunun tek istisnası VUK 367. Madde kapsamında suç 

unsurunun tespitidir ki bu durumda sadece Savcılığa suç duyurusunda bulunulur ama inceleme 

ve tarhiyat yapılamaz. Bu yorum yapılırken defterlerin savcılıklarca incelenmesi ve karşıt tespit 

için istenmesi göz ardı edilmiştir. 

Ayrıca matrah ve vergi artırımına giden mükelleflerin ödeme esnasında bir taksiti bile 

ödemedikleri zaman matrah ve vergi artırımının bozulduğunun üzerinde önemle durulması 

gerekmektedir. Bu husus devam eden incelemelerin seyrini etkileyecektir. Denetim elemanları 

ilgili vergi daireleri ile yapmış oldukları yazışmalar ile incelemenin kapatıldığını fakat 

ödemenin aksaması ve dolayısıyla matrah ve vergi artırımının bozulması durumunda kendisine 

bilgi verilmesini talep etmektedirler. Bu sayede kapanan incelemeler yeniden açılacaktır. 
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Ayrıca ödemesini aksatan mükellefler için bu borç(matrah artımında ödenmesi gereken tutar) 

terkin edilmeyip 6183 sayılı kanuna göre takip edilecektir. 

 Ayrıca gerek 6736 sayılı af kanunu gerekse de 7143 sayılı af kanunu Özel Tüketim 

Vergisi ile ilgili bir düzenleme yapmamıştır. Bu sebepledir ki ister mükellefiyetiniz olsun ister 

olmasın(mükellefiyeti olmayan mükelleflerde nakliyeci yada ikrazatçılar gibi mükellefiyet 

tesisi yapılarak geriye yönelik incelenebilir)ÖTV açısından inceleme ve tarhiyat vergi 

idaresince her daim yapılabilir. 
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7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin Kanun 
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