


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı 
Kanuna göre, 2011-2015 yılları arasında beyan edilen Gelir 
Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi 
ve Katma Değer Vergisi matrah ve vergilerinin Kanunda 
belirtilen oranlarda/tutarlarda artırılması halinde vergi 
incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır. 

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDAN 
KİMLER FAYDALANABİLİR?

• Gelir / Kurumlar Vergisi Mükellefleri 
• Gelir / Kurumlar Stopaj Vergisi Mükellefleri
• Katma Değer Vergisi Mükellefleri

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI NASIL 
YAPILACAKTIR?

Matrah ve vergi artırımı için son başvuru tarihi 
31 Ekim 2016’dır.

Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri; yıllık beyannamelerinde 
beyan ettikleri matrahlarını, aşağıdaki tablolarda belirlenen 
ilgili yıllardaki matrah artırım oranlarından az olmamak üzere 
artıracaklardır.
 
Kurumlar Vergisi Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Bilgiler 

Gelir Vergisi Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Bilgiler

GELİR VERGİSİ MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Yıl
Matrah 
Artırım 
Oranları 

Asgari Artırım Tutarı (TL)

Vergi 
Oranı

İşletme 
Hesabına 

Göre Defter 
Tutan 

Mükellefler

Bilanço 
Esasına Göre 
Defter Tutan 

Mükellefler ile 
Serbest Meslek 

Erbabı

Sadece 
Basit Usulde 

Vergilendirilen 
Mükellefler

Sadece 
Gayrimenkul 
Sermaye İradı 
Mükellefleri

Diğer Gelir 
Unsurları* 
Nedeniyle 

Beyanname 
Veren 

Mükelleflerl

2011 %35 9.500 14.000 1.400 2.800 9.500

%20

2012 %30 9.890 14.820 1.482 2.964 9.890

2013 %25 10.490 15.740 1.574 3.148 10.490

2014 %20 11.160 16.740 1.674 3.348 11.160

2015 %15 12.650 18.970 1.897 3.794 12.650

* Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar.

KURUMLAR VERGİSİ MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Yıl
Matrah Artırım 

Oranları
Asgari Artırım

 Tutarı (TL)
Vergi Oranı

2011 % 35 28.000

% 20 
 

2012 % 30 29.650

2013 % 25 31.490

2014 % 20 33.470

2015 % 15 37.940



Katma Değer Vergisi Artırımına İlişkin Bilgiler

Katma değer vergisi mükelleflerinin, ilgili yıllarda her bir 
vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerdeki 
“Hesaplanan Katma Değer Vergisi” satırlarında yer alan tutarlarının 
yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen artırım 
oranlarından az olmamak üzere hesaplanan KDV’yi artırmaları 
gerekmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIM ORANI
Yıl VERGİ ARTIRIM ORANI

2011 % 3,5

2012 % 3,0

2013 % 2,5

2014 % 2,0

2015 % 1,5

Artırılan matrah tutarları, kanunda belirtilen asgari matrah 
tutarlarından düşük olmayacaktır.

ÖRNEK: Serbest meslek erbabı mükellefinin 2012 yılı gelir vergisi 
beyannamesinde beyan ettiği matrah 45.000 TL’dir. Mükellef 
2012 yılına ilişkin gelir vergisi matrahını artırmak için süresinde 
başvurmuştur.

Mükellefin 2012 yılında beyan ettiği matrah üzerinden hesaplanan 
matrah artırım tutarı 13.500 TL (= 45.000 X %30) ‘dir. Ancak 
asgari matrah artırım tutarı 14.820 TL’den az olamayacağından, 
mükellefin 2012 yılı için beyan etmesi gereken matrah artırım 
tutarı en az 14.820 TL olmalıdır.

Bu durumda mükellefin matrah artırımı nedeniyle 2.964 TL 
(=14.820X%20) gelir vergisi ödemesi gerekmektedir. 

Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergilerini zamanında 
ödemiş ve kanunun birikmiş borçlar ile ihtilaflı alacaklara 
ilişkin hükümlerinden yararlanmamış uyumlu mükellefler 

için vergi oranı %15 olacaktır.



ÖRNEK: Mükellef (A), 2014 yılı içinde tüm vergilendirme 
dönemlerine ilişkin KDV beyannamelerini aylık olarak vermiş 
ve bu yıla ilişkin KDV artırımında bulunmak istemektedir. 
Mükellefin vermiş olduğu KDV beyannamelerindeki 
“Hesaplanan Katma Değer Vergisi” tutarları toplamı 72.000 
TL’dir ve artırım oranında hesapladığı KDV artırım tutarını 
peşin ödemeyi tercih etmektedir.
Buna göre, mükellef (A)’nın ilgili yıl artırım oranında 
hesapladığı 1.440 TL (= 72.000 x %2) tutarındaki KDV’yi 30 
Kasım 2016 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.

Gelir/Kurumlar Stopaj Vergisi Artırımına İlişkin Bilgiler

Mükelleflerin 2011-2015 yıllarında beyan ettikleri,
• Ücret ödemeleri, 
• Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler,
• Yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemeler,
• Kira ödemeleri, 
• Çiftçilere yapılan ödemeler,
• Vergiden muaf esnafa yapılan ödemeler,

üzerinden tevkif ederek (kesinti yaparak) beyan ettikleri Gelir/
Kurumlar (stopaj) Vergilerini Kanunda öngörülen oranlarda 
artırmaları halinde bu vergiler için de vergi incelemesi ve 
tarhiyatı yapılmayacaktır.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMININ BEYANI 
İLE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAKTIR?

Elektronik ortamda beyanname ve bildirim vermek zorunda 
olan mükelleflerin, matrah ve vergi artırımına ilişkin 
beyanlarını elektronik ortamda göndermeleri zorunludur. 

Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu 
bulunmayan mükelleflerin, matrah ve vergi artırımına ilişkin 
beyanları bağlı oldukları vergi dairelerine kâğıt ortamında 
yapılabilecektir.

İlgili yıllarda hiç beyanname vermemiş ya da en fazla 
iki dönem için beyanname vermiş olan mükellefler 
öncelikle Gelir/Kurumlar Vergisi açısından matrah 

artırımında bulunacak ve artırdıkları matrahlar üzerinden 
%18 oranında hesaplanacak katma değer vergisini 
ödemeyi kabul ederek KDV artırımı hükümlerinden 

yararlanabileceklerdir.



Mükellefler, matrah artırımına ilişkin vergi tutarlarını 
30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar katsayı 
uygulanmadan peşin ödeme avantajından yararlanarak 
ödeyebilecekleri gibi, talep etmeleri halinde 6, 9, 12 ve 18 
eşit taksitle (ikişer aylık dönemler halinde) kanunda belirtilen 
katsayılar uygulanarak da ödeyebileceklerdir.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINDA 
ÖNEMLİ HUSUSLAR

• Matrah ve vergi artırımına ilişkin ödenecek tutarlar, 
süresinde ödenmediği takdirde gecikme zammı oranının 
2 katı oranında (aylık % 2,80) gecikme zammı ile birlikte 
takip ve tahsil edilecektir.

• Matrah ve vergi artırımı dolayısıyla ödenen vergiler, gider 
veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade 
konusu yapılmayacaktır.

19 AĞUSTOS 2016 TARİHİNDEN ÖNCE 
BAŞLANILAN VERGİ İNCELEMELERİNDE 
MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında 
6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
başlanılmış olan vergi incelemelerinin 
30 Eylül 2016 tarihine  (bu tarih dâhil)  kadar sonuçlandırılması 
gerekmektedir.

Ancak incelemenin 30 Eylül 2016 tarihine kadar 
sonuçlandırılamaması durumunda, vergi incelemeleri 
bulunduğu aşamada kalacak, devam ettirilmeyecek ve 
mükellef sadece artırdığı matrah üzerinden hesaplanan ya 
da artırılan vergileri ödemeyi kabul ederek ilgili dönemler için 
söz konusu vergi türlerinden bir daha incelenmeyecektir.

ÖRNEK: Kurumlar Vergisi mükellefi (Y) A.Ş.’nin 2012 yılı 
defter ve belgeleri incelenmeye başlanmış ve 19.08.2016 
tarihi itibarıyla inceleme sonuçlanmamıştır. Bu durumda 
mükellef ilgili yıl için matrahını artırdığında ilgili dönem için 
tekrar incelenmeyecek ve söz konusu inceleme 30 Eylül 2016 
tarihine kadar sonuçlandırılacaktır. İncelemenin bitmemesi 
halinde ise bu incelemeye devam edilmeyecektir.




