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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN 

YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİ 

1- MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI KAPSAMI 

 

Matrah Artırımı   : Kurumlar Vergisi 

      Gelir Vergisi 

Vergi Artırımı    : Katma Değer Vergisi 

      Muhtasar Beyanname ile Beyan Edilen Stopaj 

 

2- KURUMLAR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI 

 

- Yıllar itibari ile artırılacak tutarlar 

 

- İlgili yıllarda Matrah Beyan Edilmesi Durumunda Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi 

Mükellefleri için 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili olarak vermiş oldukları 

beyannamelerinde, zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar 

nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş halinde, 

vergilendirmeye esas alınacak matrahlar ile artırdıkları matrahlar aşağıdaki 

tutarlardan az olamaz, 

 

Kurumlar Vergisi Mükellefleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıllar  
Matrah Artırım 

Oranı 

2011 35% 

2012 30% 

2013 25% 

2014 20% 

2015 15% 

  

Asgari 
Artırılacak 

Tutar 

2011 28.000 TL 

2012 29.650 TL 

2013 31.490 TL 

2014 33.470 TL 

2015 37.940 TL 
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Gelir Vergisi Mükellefleri 

 

Yıllar İşletme Hesabı 
Bilanço Esası Ve Serbest 

Meslek 

2011 9.500 14.000 

2012 9.890 14.820 

2013 10.490 15.740 

2014 11.160 16.740 

2015 12.650 18.970 

 

 

Vergi Oranı  

 

- Artırılan matrahlar, %20 oranında vergilendirilir ve üzerinden ayrıca herhangi bir 

vergi alınmaz.  

- Ancak, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri 

yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden 

tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu Kanuna göre 

Alacağın Yeniden Yapılandırılması hükümlerinden yararlanmamış olmaları 

şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 oranında vergilendirilir. 

İstisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle bu beyannameler üzerinden ödenmesi 

gereken verginin bulunmaması hâlinde de bu hüküm uygulanır. 

Diğer Hususlar 

- Yılların tamamı için artırımda bulunulabileceği gibi mükellefin isteğine göre 

sadece bir yıl veya yıllar için artırımda bulunulabilecektir.  

 

- Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu fıkra hükmünden yararlanarak beyan 

ettikleri matrahları artırmaları hâlinde, daha önce tevkif yoluyla ödemiş oldukları 

vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilmez. 

 

- Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara 

ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez. 
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- Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesine 

göre (Yatırım İndirimi İstisna Stopajı) vergi tevkifatına tabi tutulmuş olan kazanç 

ve iratlarının bulunması hâlinde, bu fıkrada belirtilen vergi incelemesine ve 

tarhiyata muhatap olmamaları için bu kazanç ve iratlar üzerinden tevkif edilen 

vergilerin, ait olduğu yıla ilişkin olarak bu fıkranın (a) bendinde belirtilen şekilde 

artırılması şarttır. 

 

- 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 hesaplanır. 

 

3- MUHTASAR BEYANNAME VERGİ ARTIRIMI 

Mükellefler, aşağıda verilen oranlarda 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 yapılmaz. 

Ücret Stopajında Vergi Artırımı 

 

 

 

 

 

 

Serbest meslek ve kira stopajında Vergi Artırımı 

Yıl Vergi Artırım Oranı 

2011 % 6 

2012 % 5 

2013 % 4 

2014 % 3 

2015 % 2 

 

YILLAR  Vergi Artırım Oranı 

2011 % 6 

2012 % 5 

2013 % 4 

2014 % 3 

2015 % 2 
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Yıllara sari inşaat işlerine ilişkin stopaj artırımı  

Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak 

yapılan hakediş ödemeleri üzerinden yıllar itibariyle farklı artırım oranları yerine tek 

bir oran belirlenmiştir. % 1 oranında hesaplanacak vergiyi ödemeleri halinde bu 

tevkifat türü için de vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır. 

       Diğer Hususlar 

- Artırım yıllık toplam tutar üzerinden yapılacaktır. 

- Artırıma esas ücret tutarı ile matrahlar, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının 

tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 

- Artırımdan yararlanılarak hesaplanan gelir vergisine herhangi bir istisna ve 

indirim uygulanmaz.   

 

4- KDV BEYANNAME VERGİ ARTIRIMI 

Mükellefler, aşağıda verilen oranlarda Hesaplanan Katma Değer Vergisini artırdıkları 

takdirde, kendileri nezdinde söz konusu vergiyi ödemeyi kabul ettikleri yıllara ait 

vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak artırıma konu ödemeler nedeniyle katma değer 

vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmaz. 

Yıl Vergi Artırım Oranı 

2011 % 3,5 

2012 % 3,0 

2013 % 2,5 

2014 % 2,0 

2015 % 1,5 

 

       Diğer Hususlar 

- 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 bulunulur.  

 

- Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi 

incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki 

dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden ve artırım talebinde 

bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran 

işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı 

saklıdır. Sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan 

incelemelerde artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemez. 
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- Ödenen katma değer vergisi, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde 

gider veya maliyet unsuru olarak nazara alınmaz, ödenmesi gereken katma değer 

vergilerinden indirilmez veya herhangi bir şekilde iade konusu yapılmaz. 

 

5- BAŞVURU, TAKSİTLENDİRME VE ÖDEME SÜRESİ 

 

Başvuru 

 

- Mükelleflerin, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen (19.08.2016) ikinci ayın 

sonuna kadar (31.10.2016) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Taksitlendirme 

- Mükellefler, bu kapsamda çıkan ödemelerini taksitlendirebilirler; 

 

Taksitle yapılacak ödemelerinde 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  (1,150),  

 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer 

aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. 

 

Ödeme 

 

- 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 gerekmektedir. 

 


