
6736 SAYILI KANUN 

 

I- MATRAH/VERGİ ARTIRIMI ve ORANLAR 

 

Matrah artırımı Kanunun yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihinden itibaren 31 Ekim 

2016 günü sonuna kadar yapılabilecektir. 

 

Artırımlar üzerine hesaplanacak vergiler Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan 

(Kasım 2016) başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde 6, 9, 12 veya 18 taksitte 

ödenebilecektir. İstenirse ilk taksit döneminde verginin tamamı ödenebilir. Taksitle ödeme 

tercih edilirse, belirlenen vergi tutarı  

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 çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler 

hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. 

 

 

 

NOT:  

l) Sadece basit usulde vergilendirilenler için vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, 

bilânço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş tutarların ilgili yıllar itibarıyla 

1/10’undan, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşanlar için 1/5’inden, geliri 

bunlar dışında kalan diğer gelir vergisi mükellefleri için ise işletme hesabı esasına göre defter 

tutan mükellefler için belirlenmiş tutardan az olamaz. 

2) Artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, 

bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için bu 

Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde (kesinleşmiş ve/veya kesinleşmemiş veya dava safhasında 

bulunan alacakların 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. 

3) Birden fazla gelir unsuru elde eden mükelleflerce, vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap 

olunmaması için, bu fıkrada belirtilen ilgili gelir unsuru itibarıyla matrah artırımı yapılması 

şarttır. 

 

GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 

YIL MÜKELLEFİN 
KENDİ 

BEYANINA GÖRE 
MATRAH ARTIŞ 
ORANLARI (%) 

GELİR VERGİSİ 
MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ 
MATRAH ARTIŞ TUTARI (TL) 

BEYAN EDİLECEK 
MATRAH ÜZERİNDEN 

ÖDENECEK VERGİ 
ORANI 

(%) 
İşletme Hesabı  Bilanço Esası ve 

Serbest Meslek Erbabı  

2011 35 9.500 14.000 20 

2012 30 9.890 14.820 20 

2013 25       10.490 15.740 20 

2014 20       11.160 16.740 20 

2015 15       12.650 18.970 20 



 

KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 

YIL MÜKELLEFİN 
KENDİ 

BEYANINA GÖRE 
MATRAH ARTIŞ 
ORANLARI(%) 

KURUMLAR VERGİSİ 
MÜKELLEFLERİ İÇİN 

ASGARİ MATRAH ARTIŞ 
TUTARI (TL) 

BEYAN EDİLECEK 
MATRAH ÖZERİNDEN 

ÖDENECEK VERGİ 
ORANI 

(%) 

2011 35 28.000 20 

2012 30 29.650 20 

2013 25 31.490 20 

2014 20 33.470 20 

2015 15 37.490 20 

 

NOT: Artırımda bulunmak istedikleri yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde 

vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri 

için bu Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde (kesinleşmiş ve/veya kesinleşmemiş veya dava 

safhasında bulunan alacakların 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. 

 

 

 
KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİ ARTIRIMI 

YIL YILLIK HESAPLANAN KDV 
TUTARI TOPLAMI ÜZERİNDEN 
ARTIRILACAK VERGİ ORANI 

(%) 

2011 3,5 

2012 3 

2013 2,5 

2014 2 

2015 1,5 

 

 Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile beyan edilmiş olan hesaplanan katma 

değer vergilerinin yıllık toplam tutarı üzerinden yıl bazında yukarıda belirtilen 

oranlarda hesaplanacak katma değer vergileri ödenecektir. 

 Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) 

bendi ve geçici 17 nci maddesine göre tecil-terkin uygulamasından faydalanan 

mükellefler için artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler 

hesaplanan vergiden düşülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJLARINA İLİŞKİN MATRAH ARTIRIMI 

YIL  
ÖDEMELERİN GAYRİSAFİ TUTARLARININ YILLIK TOPLAMI 

ÜZERİNDEN ARTIRILACAK 
VERGİ ORANI (%) 

  Ücret 

Ödemeleri 

Serbest Meslek 

Erbabına 

Yapılan 

Ödemeler 

Gayrimenkul 

Sermaye 

İradı 

Ödemeleri* 

Birden fazla 

takvim yılına 

yaygın inşaat ve 

onarım işlerine 

ait ödemeler** 

Çiftçilere ve esnaf 

muaflığından yararlananlara 

mal ve hizmet alımları 

karşılığında yapılan 

ödemeler 

2011  6 6 6 1 Geçerli stopaj oranının % 25 ‘i 

2012  5 5 5 1 Geçerli stopaj oranının % 25 ‘i 

2013  4 4 4 1 Geçerli stopaj oranının % 25 ‘i 

2014  3 3 3 1 Geçerli stopaj oranının % 25 ‘i 

2015  2 2 2 1 Geçerli stopaj oranının % 25 ‘i 

 

*Kurumlar vergisi tevkifatı kapsamında kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması 

karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri dahil.  

** Gelir ve Kurumlar Vergisi kapsamında yapılacak tevkifatların tamamı 

 

 

 

II- STOK, KASA ve ORTAKTAN ALACAK AFFI  

 

 

 

STOKLAR VE KASA, ORTAKTAN ALACAK MEVCUDUNA 

İLİŞKİN HÜKÜMLER 

FİİL HESAPLANACAK VERGİ 

İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE 
KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA VE 

MAKİNA, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞIN KAYDA 
ALINMASI 

Genel kdv oranına tabi emtia ve makine, 
teçhizat, demirbaş için %10, indirimli 
orana tabi emtia ve demirbaş için tabi 
olduğu oranın yarısı oranında vergi 

ödenir. 

İŞLETMEDE MEVCUT OLMADIĞI HALDE 
KAYITLARDA YER ALAN EMTİANIN 

DÜZELTİLMESİ 

Her türlü vergisel yükümlülüğün yerine 
getirilmesi gerekmektedir.(Cari yıl 

kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi 
kar oranı dikkate alınarak fatura 

düzenlenmek suretiyle)* 
31.12. 2015 TARİHİ İTİBARİYLE KAYITLARDA 

YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT 
OLMAYAN KASA VE ORTAKLARDAN 

ALACAKLAR MEVCUDUNUN DÜZELTİLMESİ 

Düzeltilen tutarın %3'ü oranında vergi 

ödenir. 

 

 Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, 30 

Kasım 2016 günü akşamına kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek 

suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu suretle kayıtlardan çıkarılan ilaçların 

maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir 

beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir. 

 İşletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, 

teçhizat ve demirbaşlar 30 Kasım 2016 günü akşamına kadar bir envanter listesi 

ile bağlı olunan vergi dairelerine bildireceklerdir. Anılan bildirimlere ilişkin olarak 

hesaplanan KDV 2 Nolu KDV Beyannamesi ile Aralık ayının 24 üncü günü 



mesai saati bitimine kadar verilecek ve aynı süre içinde ödenecektir. 

 Kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialar ise 30 

Kasım 2016 günü akşamına kadar fatura düzenlenilerek ve her türlü vergisel 

yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle kayıt ve beyanlara intikal ettirilecektir. 

Anılan işleme ilişkin KDV ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen 

taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak 

üzere üç eşit taksitte ödenecektir. 

 31/12/2015 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde 

bulunmayan kasa mevcutlarını ve ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki 

işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) 

ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar 

arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan 

işlemlerini (kayıtlarda kasa ya da ortaktan alacaklar hesabında yer almasa ve başka 

bir hesap içinde yer alsa bile kasa veya ortaktan alacaklara ilişkin diğer işlemlerini 

30 Kasım 2016 günü akşamına kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle 

kayıtlarını düzeltebilecekler ve bu tutarlar üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki 

vergiyi aynı süre içinde ödeyeceklerdir. 

 


