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SİRKÜLER         İstanbul, 19.08.2016  

Sayı: 2016/153        Ref:4/153  

 

 

Konu:  

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI   

 

Bu sirkülerimizde, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6736 sayılı 

“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” ile düzenlenen konulardan 

matrah ve vergi artırımı yapılmasına ilişkin hususlara dair bu sirkülerimizde açıklamalar 

yapılmaktadır. 

 

Kanunun 5. Maddesine göre matrah ve vergi artırımı yapılabilecek beyanlar aşağıdaki gibidir:  

 

 Yıllık gelir vergisi beyannamesi, 

 Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi, 

 Gelir/Kurum stopajlarına dair muhtasar beyannameler (sınırlı bazı ödemeler için), 

 Katma değer vergisi beyannamesi 

 

1. YILLIK GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNDE MATRAH 

ARTIRIMI 

 

1.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 

 

Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerinde yer verilen düzenlemelere 

göre, gelir vergisi mükelleflerinin yapabilecekleri matrah ve vergi artırımını aşağıdaki tabloda 

gösterildiği şekilde özetleyebiliriz.  

 

  

Asgari Matrah Artış Tutarı 

 

Yıl 

Matrah 

Artış 

Oranı 

Bilanço 

Esasına 

Göre 

Defter 

Tutan 

Mükellefler 

ile Serbest 

Meslek 

Erbabı 

İşletme 

Hesabı 

Esasına 

Göre 

Defter 

Tutan 

Mükellefler 

Geliri 

Sadece 

Basit 

Usulde 

Tespit 

Edilen 

Mükellefler 

Geliri 

Sadece 

GMSİ'ndan 

İbaret Olan 

Mükellefler 

Geliri 

Bunlar 

Dışında 

Kalan 

Mükellefler 

Artırılan 

Matraha 

Uygulanacak 

Vergi Oranı 

(%) (*) 

2011 35 14.000 9.500 1.400 2.800 9.500 20/15 

2012 30 14.820 9.890 1.482 2.964 9.890 20/15 

2013 25 15.740 10.490 1.574 3.148 10.490 20/15 

2014 20 16.740 11.160 1.674 3.348 11.160 20/15 

2015 15 18.970 12.650 1.897 3.794 12.650 20/15 
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(*) Söz konusu vergi türlerine dair beyanlarını daha önce yasal süresi içinde vermiş ve 

tahakkuk eden vergilerini de tam ve gününde ödeyen mükellefler için %20 yerine %15 vergi 

oranı geçerli olacaktır.  

 

Mükellefler ilgili yıllarda beyan ettikleri matrahları yukarıda yer verilen oranlardan az 

olmamak üzere arttıracaklardır. Örneğin: 2013 yılı vergi matrahı en az % 25 oranında 

arttırılacaktır.  

 

“Asgari Matrah Artış Tutarı” ile ifade edilmek istenen; gelir vergisi mükelleflerinin artırımda 

bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamesinde zarar 

beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç 

beyanname verilmemiş olması halinde vergilendirmeye esas alınacak matrahtır. Aynı 

zamanda, daha önce beyan edilen matrahlar yukarıda yer verilen oranlara göre arttırıldığı 

halde bile bu asgari tutarların altında kalıyor ise, matrah artırımında dikkate alınacak asgari 

matrah tutarları yukarıda yer verildiği şekilde olacaktır.  

 

Daha önce ihtirazi kayıtla verilmiş beyannameler de kapsam dâhilindedir.  

 

Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde gelir vergisi matrahlarını artırdıkları 

takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir vergisi incelemesi ve 

bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.  

 

1.2. Kurumlar Vergisi Beyannamesi 

 

Kanunun 5. maddesine göre kurumlar vergisi mükelleflerinin yapabilecekleri matrah ve vergi 

artırımını aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde özetleyebiliriz. 

 

Yıllar 

Matrah Artış 

Oranı 

Asgari Matrah 

Artış Tutarı 

Artırılan Matraha 

Uygulanacak Vergi 

Oranı (*) 

2011 35 28.000 20/15 

2012 30 29.650 20/15 

2013 25 31.490 20/15 

2014 20 33.470 20/15 

2015 15 37.940 20/15 

 

(*) Kurumlar vergisi beyannamelerini daha önce yasal süresi içinde vermiş ve tahakkuk eden 

vergilerini de tam ve gününde ödeyen mükellefler için %20 yerine %15 vergi oranı geçerli 

olacaktır. 
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“Asgari Matrah Artış Tutarı” ile ifade edilmek istenen; kurumlar vergisi mükelleflerinin 

artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları kurumlar vergisi 

beyannamesinde zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah 

oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halinde vergilendirmeye esas 

alınacak matrahtır.  Aynı zamanda, daha önce beyan edilen matrahlar yukarıda yer verilen 

oranlara göre arttırıldığı halde bile bu asgari tutarların altında kalıyor ise, matrah artırımında 

dikkate alınacak asgari matrah tutarları aşağıda yer verildiği şekilde olacaktır. 

 

Daha önce ihtirazi kayıtla verilmiş beyannameler de kapsam dâhilindedir.  

 

1.3. Ortak Hususlar 

 

 Kanunun yayın tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (Ekim ayı sonuna kadar) 

matrah artırım başvurusunun yapılması gerekecektir.  

 

 Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait 

zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmeyecektir. 

 

 İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu 

yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan indirilemeyecektir.  

 

 Matrah artırımında bulunan mükelleflerin yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 

daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin 

inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.  

 

 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. 

 

 Matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu kanunun 

yayınlandığı (19.08.2016) tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem 

beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. 

 

 Artırım sonucu ödenecek tutarlar gider veya maliyet unsuru olarak dikkate 

alınamayacaktır. Diğer bir ifadeyle kanunen kabul edilmeyen gider olarak 

muhasebeleştirileceklerdir.  
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2. MUHTASAR BEYANNAMELERDE MATRAH ARTIRIMI 

 

Mükellefler, kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartlar dâhilinde gelir (stopaj) 

veya kurumlar (stopaj) vergisini artırdıkları takdirde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi 

ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak artırıma konu 

ödemeler nedeniyle gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyatı 

yapılmayacaktır. 

 

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler de düzenleme kapsamındadır.  

 

Kanunun yayın tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (Ekim ayı sonuna kadar) matrah 

artırım başvurusunun yapılması gerekecektir.  

 

Artırım sonucu ödenecek tutarlar gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacaktır. 

Diğer bir ifadeyle kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirileceklerdir.  

 

Vergi türlerine göre yapılacak artırım oranlarını aşağıdaki tabloda yer aldığı şekli ile 

özetleyebiliriz.  

  

 
YILLARA GÖRE ARTIRIM ORANI (%) 

VERGİ TÜRÜ 2011 2012 2013 2014 2015 

GVK Md.94/1 kapsamında ücret ödemelerine 

ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı 

üzerinden hesaplanacak vergi 6 5 4 3 2 

GVK Md.94/2 kapsamında serbest meslek 

ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık 

toplamı üzerinden hesaplanacak vergi 6 5 4 3 2 

GVK Md.94/3, KVK Md. 15/1-a ve Md. 30/1-

a kapsamında yıllara yaygın inşaat işleri 

istihkaklarında gayrisafi tutarlarının yıllık 

toplamı üzerinden hesaplanacak vergi 1 1 1 1 1 

GVK Md.94/5 ve KVK md.15/1-b kapsamında 

kira ödemelerinin gayrisafi tutarlarının yıllık 

toplamı üzerinden hesaplanacak vergi 6 5 4 3 2 

GVK Md.94/11 kapsamında çiftçilerden satın 

alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan 

ödemelerin gayrisafi tutarların yıllık toplamı 

üzerinden 

İlgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25'i 

oranında hesaplanacak vergi 

GVK Md.94/13 kapsamında esnaf 

muaflığından yararlananlara mal ve hizmet 

alımları karşılığında yapılan ödemelerin 

(uygulamada gider pusulası ile yapılan diğer 

çeşitli ödemeler de diyebiliriz) gayrisafi 

tutarlarının yıllık toplamı üzerinden 

İlgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının %25'i 

oranında hesaplanacak vergi 
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Kanunun 5. maddesinde ilgili vergilendirme dönemlerinde hiç beyanname verilmemiş olması, 

beyanname verilmiş olsa da artırım yapılmak istenen vergi türü için hiç beyanda 

bulunulmaması, sadece bir dönem için beyanname verilmiş olması ya da hiç beyanname 

verilmemiş olması halinde ücret ödemelerine ilişkin yıllık gayrisafi tutarın nasıl bulunacağı 

gibi hususlarda da detaylı düzenlemeler yapılmıştır.  

 

Gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi artırımında bulunulan yıl içinde yer alan 

vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılıp 

kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.  

 

3. KDV BEYANNAMELERİNDE MATRAH ARTIRIMI 

 

Mükellefler, bu kanunda belirtilen şartlar dahilinde katma değer vergisini artırdıkları takdirde, 

kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait vergilendirme 

dönemleri ile ilgili olarak katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.  

 

Uygulamadan yararlanmak isteyen katma değer vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme 

dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) 

hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden, aşağıda yer verilen oranlara 

göre hesaplanacak tutardan az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi 

artırımı olarak bu Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna (Ekim ayı sonuna) 

kadar beyan edeceklerdir.  

 

Yıllar 

Hesaplanan KDV'nin Yıllık 

Toplamına Uygulanacak Artış 

Oranı (%) 

2011 3,5 

2012 3 

2013 2,5 

2014 2 

2015 1,5 

 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ve geçici 

17. maddesine göre tecil-terkin uygulamasından faydalanan mükellefler için artırıma esas 

tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülecektir.  

 

Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme 

dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. Şu kadar ki, mükelleflerin 

artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları hâlinde, 

faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde 

artırımda bulunulacaktır.  
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Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içindeki vergilendirme dönemlerine ilişkin 

olarak bu Kanunun yayınlandığı tarihten (19.08.2016) önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, 

ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.  

 

Artırım sonucu ödenecek tutar gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacak; diğer 

bir ifadeyle kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilecektir.  

 

Kanunun 5. maddesinin 3. fıkrasında ilgili dönemlerde beyanname verilmemiş olması, eksik 

beyanname verilmiş olması, vergilendirme dönemi üçer aylık dönemler şeklinde olan 

mükelleflerde uygulamanın nasıl olacağı, teslimlerin tamamının vergiden istisna olması 

veya diğer nedenler ile hiçbir şekilde hesaplanan KDV beyan edilmemiş olması gibi özel 

durumlarda matrah artırımının nasıl yapılacağına dair detaylı açıklamalara da yer verilmiştir. 

 

4. ORTAK HUSUSLAR 

 

a) Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin bu Kanunda belirtilen 

süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin bu kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi 

halinde, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranın (gecikme zammı 

oranının) bir kat fazlası oranında uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve 

tahsiline devam olunacaktır.  

 

b) Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının 

tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak kabul edilmeyecek; indirim, mahsup ve iade 

konusu yapılmayacaktır.  

c) Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil olunmayacaktır.  

 

ç) Matrah veya vergi artırımında bulunulması, VUK’nun defter ve belgelerin muhafaza ve 

ibrazına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.  

 

d) Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan 

yıllar için de artırımda bulunabileceklerdir.  

 

e) İdarenin, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı 

saklıdır. 

 

f) Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, muhtasar ve katma değer 

vergisi beyannameleri ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmayacaktır.  

 

g) VUK’nun 359. maddesinin (b) fıkrasındaki “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 vergi artırımı hükümlerinden yararlanamayacaklardır.   
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ğ) Mükelleflerin matrah veya vergi artırımı yaptıkları dönemlere ilişkin olarak kanuni 

süresinde vermedikleri anlaşılan beyannameler nedeniyle VUK’nun usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.  

 

h) Devam eden vergi incelemeleri ile matrah artırımı arasındaki ilişki: 

 

Kanunun 5. maddesinin 7. fıkrasında yer verilen düzenlemeye göre, matrah veya vergi 

artırımında bulunulması, bu kanunun yayınlandığı (19.08.2016) tarihten önce başlanılmış olan 

vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmeyecektir. Ancak, artırımda bulunan 

mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, (5. maddenin 

bu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi ve üçüncü fıkrasının (e) bendi hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla) bu Kanunun yayınlandığı (19.08.2016) tarihi izleyen ayın başından itibaren bir 

ay içerisinde (en geç Eylül ayı sonuna kadar) sonuçlandırılamaması halinde, bu 

işlemlere devam edilmeyecektir.  
 

Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri 

dikkate alınmayacaktır.  

 

İnceleme veya takdir sonucu tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde, 

inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği 

tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan 

fark, bu kanunun 5. maddesinin bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri ile 

birlikte değerlendirilecektir.  

 

Diğer bir ifadeyle, matrah artırımı sonucu beyan edilen ek vergiler ile inceleme raporu ya da 

takdir komisyonu kararı ile tarh edilen vergiler karşılaştırılacak; tarh edilen vergiler matrah 

artırımı sonucu beyan edilen vergilerden fazla ise matrah artırımı ile beyan edilen vergiler 

düşüldükten sonraki fark kısım için vergi tarhiyatı yapılacaktır. Tarhiyat yapılan bu tutar için 

ise elbette bu kanunun 4. maddesi kapsamında yer alan düzenlemeden yararlanılarak ödeme 

yapılması mümkün olacaktır. Matrah artırımı ile beyan edilen vergi tutarları ile inceleme 

raporu veya takdir komisyonu kararına göre tarh edilecek vergi miktarı birbirine eşit veya tarh 

edecek vergiler az ise bu durumda ayrıca vergi tarhiyatı yapılmayacak ve ceza 

uygulanmayacaktır.  

 

İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırılmasından maksat, inceleme raporları ve takdir 

komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesidir. 

 

ı) Başvuru zamanı ve ödeme şartları: 

 

Mükelleflerin, bu Kanunun yayınlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (Ekim ayı 

sonuna kadar) ilgili idareye başvuruda bulunmaları ve ödenecek tutarların ilk taksitini bu 

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan (Kasım ayından) başlamak üzere ikişer 

aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.  
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Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması 

halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecektir. 

 

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;  

 

 İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun 

yayınlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz 

uygulanmayacaktır. 

 

 Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı 

kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit 

taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit 

süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır. Taksitle yapılacak 

ödemelerde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;  

 

1) Altı eşit taksit için (1,045),  

2) Dokuz eşit taksit için (1,083),  

3) On iki eşit taksit için (1,105),  

4) On sekiz eşit taksit için (1,15),  

 

katsayısı ile çarpılacak ve bulunacak tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer 

aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu Kanun 

hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit 

süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa 

sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir. 

 

ı) Kanunun uygulanmasına ilişkin ikincil düzenlemeler: 

 

Uygulamanın hayata geçmesi için Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanması gereken genel 

tebliğin kısa bir süre içinde yayınlanması ve aynı zamanda e-beyanname sisteminde matrah 

artırımına yönelik olarak özel bazı güncellemeler yapılması beklenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

6736 Sayılı Kanun 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
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