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İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, 
TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 

 
6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu 

hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını kayıt altına alma imkânı 

sağlanmıştır. 6736 sayılı Kanun için yayımlanan Genel Uygulama Tebliği ile uygulamaya açıklama 

getirilmiştir. 

1- Kapsam  

 

Bu uygulamadan bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri faydalanabilecektir.  

 

2- Uygulama 

 

Mükellefler, işletmelerinde bulunduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, 

teçhizat ve demirbaşlarını, bir envanter listesi ile 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar 

katma değer vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine bildireceklerdir.  

 

Bu kıymetler bildirim tarihindeki rayiç bedelleri ile envanter listesinde gösterilecektir. 

Söz konusu envanter listesi ekte dikkatinize sunulmuştur. (EK:19) 

 

3- Bildirilen Malların Satış Bedeli ve Amortisman Uygulaması 

 

Bu uygulamadan faydalanılarak bildirimi yapılan malların satılması hâlinde, satış bedeli 

kayıtlara alınan bedelden düşük olamayacaktır. Satış bedelinin kaydedilen bedelden düşük olması 

hâlinde kazancın tespitinde kayıtlı bedel dikkate alınacaktır. 

 

Mükellefler bildirime konu olan iktisadi kıymetler için amortisman ayıramayacaktır. 

 

4- Vergisel Yükümlülükler 

 

a- Beyan ve Ödeme Hükümleri 

Mükellefler; bildirimi yapılacak olan makine teçhizat, demirbaş ile emtia ilgili olarak rayiç 

bedel üzerinden KDV hesaplayacak ve tebliğ ekindeki stok beyannamesi ile beyan edeceklerdir. 

Söz konusu envanter listesi ekte dikkatinize sunulmuştur. (EK:18) 

 

Beyan kağıt ortamında veya elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğu bulunan 

mükelleflerce internet ortamında, sorumlu sıfatıyla beyan yapılacaktır. 

 

Beyanname en geç 30.11.2016 (bu tarih dâhil) tarihine kadar verilecek ve tahakkuk eden 

vergi aynı süre içerisinde ödenecektir. 
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b- KDV Hesaplamasında Dikkate Alınacak Oranlar 

Teslimleri genel orana tabi olan (%18) makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtiaların rayiç 

bedeli üzerinden %10, 

 

Teslimleri indirimli orana (%1 ,%8) tabi olan makine, teçhizat ve demirbaşlar ile 

emtiaların rayiç bedeli üzerinden tabi oldukları oranın yarısı esas alınarak KDV hesaplaması 

gerçekleştirilecektir. 

 

Teslimleri KDV’den istisna olan makine, teçhizat, demirbaş ve emtialar ile ilgili olarak bu 

uygulamadan faydalanılamayacaktır. 

 

c- Belgesiz Mal Bulunduran Mükelleflere Vergi Ziyaı Cezası Uygulanmayacak. 

Kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile ilgili olarak 

uygulamadan faydalanarak sorumlu sıfatıyla KDV beyan eden ve ödeyen mükellefler için Vergi 

Ziyaı cezası hükmü uygulanmayacak ve Re’sen Tarhiyat yapılmayacaktır. 

 

d- Bildirilen Varlıklara Ait KDV’nin İndirimi veya Gider Olarak Dikkate Alınması 

Beyan edilen emtialara ilişkin ödenen KDV, 1 No’lu KDV beyannamesinde indirim konusu 

yapılabilecektir. 

 

Beyan edilen makine, teçhizat ve demirbaşlar ile ilgili olarak ödenen KDV indirilemeyecek, 

ilgili yılın Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır. 

 

e- Bildirilen Varlıklara Ait Ödenen KDV’nin İade Hükümleri 

 Uygulamadan faydalanılarak yüklenilen vergilerin indirim yoluyla telafi edilememesi 

durumunda yüklenilen vergiler iade konusu yapılacaktır. 

  

 Stok affı hükümlerinden faydalanılarak kayıtlara alınan emtianın, iade hakkı doğuran 

işlemlerde kullanılması hâlinde, bu emtialara ilişkin ödenen ve indirim hesaplarına alınan vergi 

iade konusu yapılacaktır. 

  

 Makine, teçhizat ve demirbaşlara nedeniyle sorumlu sıfatıyla beyan edilen ve ödenen 

KDV’nin indirimi mümkün olmadığından, bahsedilen vergiler iade konusu yapılamayacaktır. 

   

5- İşletmede Yer Aldığı Hâlde Kayıtlarda Mevcut Olmayan Emtia, Makine, Teçhizat 

ve Demirbaşların Ba Formu Karşısındaki Durumu 

 

İşletmede yer aldığı hâlde kayıtlarda mevcut olmayan emtia, Makine, Teçhizat ve 

Demirbaşlar, BA formu vermek zorunda olan mükelleflerce, BA formu ile bildirilmek zorundadır.  

 

Söz konusu bildirim işlemi, BA formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif 

Satıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333) 

yazılmak suretiyle yapılacaktır. 
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6- ÖTV Kapsamındaki Mallar İçin ÖTV’nin Beyanı ve Ödeme Esasları 

 

Uygulama kapsamında olan mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında 

yer almayan mallardan, ÖTV Kanunu’na ekli I, II, III ve IV sayılı listelerde yer alanlar için beyanda 

bulunabileceklerdir. 

 

Mükellefler beyan tarihindeki miktarları ve emsal bedelleri ile uygulanmakta olan vergi 

oranı, maktu ve asgari maktu vergi tutarlarını dikkate alacaktır. 

 

Tebliğ ekindeki beyanname; Elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğu olan 

mükellefler tarafından internet ortamında, bunun dışında kalanlar kağıt ortamında ÖTV 

yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilecektir. ÖTV yönünden mükellefiyeti bulunmayan 

ithalatçılar beyanlarını KDV yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine yapabilecektir. 

 

Beyan 30.11.2016 tarihine kadar yapılacak olup, ödemesi de bu süre içinde 

gerçekleştirilecektir. 

 

ÖTV Kanun’undaki her bir liste için ayrı beyanname verilecektir. Ancak II sayılı listede yer 

alan kayıt ve tescile tabi araçların her biri için ayrı beyanname verilecektir. 

 

Uygulama kapsamında olan mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında 

yer almayan mallardan, ÖTV Kanunu’na ekli I, II, III ve IV sayılı listelerde yer alanlar için beyanda 

bulunduğu takdirde, bu şekilde beyan edilerek ödenen ÖTV için vergi ziyaı cezası 

uygulanmayacaktır. 

 

7- Beyan Edilen Kıymetlerin Yasal Defterlere Kaydedilme Esasları 

 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, 

makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte bir karşılık hesabı açacaktır. 

 

Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiyesi hâlinde 

sermayenin unsuru olarak sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. 

 

Makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak kabul 

edilecektir. 
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8- Uygulamanın Muhasebe Kayıtları 

 

Örnek 1- (A) Limited şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (Y) 
emtiasına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 12/10/2016 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. 
Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu emtianın, kendisi tarafından belirlenen rayiç 
bedeli 40.000 TL’dir.  

 
Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. 
 

________________________12.10.2016 _______________________ 
153 TİCARİ MALLAR   40.000 TL 
191 İNDİRİLECEK KDV    4.000 TL 

525 KAYDA ALINAN EMTİA           40.000 TL 
ÖZEL KARŞILIK HESABI 
(6736 sayılı Kanunun 6/1 md.) 
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 4.000 TL 
(Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) 

__________________________ / ______________________________ 
 

Bu emtianın satılması hâlinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli 40.000 TL’nin altında 
olamayacaktır. 

 
Örnek 2- (B) A.Ş. kayıtlarında yer almayan makine ve cihazlarını kayda almak 

istemektedir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu kıymetlerin mükellefçe belirlenen 
rayiç bedeli 60.000 TL olup, envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde 
yapılacaktır. 
_______________________________ / _______________________________ 
253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR   60.000 TL 
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR.     6.000 TL 

526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT   60.000 TL 
ÖZEL KARLILIK HESABI 
(6736 sayılı Kanunun 6/1 md.) 
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR          6.000 TL 
(Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) 

________________________________ / _______________________________ 
 

Mükellef, söz konusu makine ve cihazlarını 31.12.2016 tarihine kadar satarsa, bu satıştan 
önce; satmadığı takdirde ise 31.12.2016 tarihinde aşağıdaki muhasebe kaydını yapacaktır. 
 
________________________________ / ________________________________ 
526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT  60.000 TL 
         ÖZEL KARLILIK HESABI 
         (6736 sayılı Kanunun 6/1 md.) 

257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR        60.000 TL 
_______________________________ / _________________________________ 
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Mükellefin, örneğimizdeki makine ve cihazlarını peşin olarak 70.000 TL’ye satması 
hâlinde bu satışa ilişkin yukarıdaki kayıtla birlikte yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi 
olacaktır. 

 
________________________________ / ________________________________ 
100 KASA HESABI    82.600 TL 
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR  60.000 TL 

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR  60.000 TL 
391 HESAPLANAN KDV          12.600 TL 
679 DİĞER OLAĞANDIŞI 
GELİR VE KARLAR                                70.000 TL 

_______________________________ / _____________________________ 
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18 No’lu Tebliğ Eki 
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19 No’lu Tebliğ Eki 
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20 No’lu Tebliğ Eki 


