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1. 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan 
vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi 
ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

2. 2016 yılına ilişkin olarak 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 
tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezalan, gecikme faizleri, 
gecikme zamları (2016 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci 
taksiti hariç, 213 sayılı Kanun kapsamında olmayan ancak, emlak vergisi 
üzerinden hesaplanan ve bu vergiyle birlikte tahsil edilen taşınmaz kültür 
varlıklarının korunmasına katkı payı ve buna bağlı gecikme zamları dâhil),

3. 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak 
vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

4. 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki gümrük vergileri, idari para 
cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

5. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı 
Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe veya 
bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk 
ettiği halde ödenmemiş olan;

a) 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin; sigorta primi, emeklilik 
keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek 
primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

b) 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta 
primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve 
gecikme zammı alacakları,

c) 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek 
primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

d) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki 
inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, 
araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden 
hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve 
gecikme zammı alacakları,

e) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup 
ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara 
bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

f) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2016 yılı Haziran ayı ve önceki 
aylara ilişkin; damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile 
bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

g) 5510 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 
kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel 
sağlık sigortası prim alacakları hakkında uygulanır.
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Kanunda Geçen Kesinleşmiş
Alacaklardan Hangilerinin Tahsilinden 
Tamamen Vazgeçilecektir

(1) Maliye Bakanlığına ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından 
takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 
(bu tarih dâhil);
a) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile 
bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i amme 
alacakları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş 
alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak 
yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak 
tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 
şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'i 
amme alacakları ile aslı bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 
ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi 
cezalan ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,
b) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi 
cezalan ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50'si ve bu 
tutara gecikme zammı yerine, bu Kanunun yayımlandığı tarihe 
kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak 
tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret 
olması halinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 
esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve 
şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50'sinin ve bu 
cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,
c) 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma 
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Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri 
gereğince ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımlandığı 
tarihe kadar ödenmemiş olan tutarların bu madde kapsamında 
ödenmesi halinde 5736 sayılı Kanun gereğince hesaplanan binde 
iki oranındaki faiz alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 
takip edilen alacaklardan bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla 
(bu tarih dâhil);
a) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı 
ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme 
alacaktan yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş 
alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak 
yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak 
tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi 
şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı 
gibi fer'i amme alacakları ve aslı bu Kanunun
yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla 
bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının,
b) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz 
geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlar 
kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri 
asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezalan ile 30/3/2005 
tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun iştirak hükümleri nedeniyle 
kesilmiş idari para cezalarının %50'sinin, bu Kanunda belirtilen süre 
ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %5 0' sinin,
c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para 
cezalarının %30'u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara 
bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i amme alacakları 
yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim 
oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın bu maddede belirtilen 
süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70'i ile 
alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i 
amme alacaklarının tamamının
tahsilinden vazgeçilir.

Dava Aşamasında Olup Kesinleşmemiş 
Alacakların Hangilerinden Vazgeçilecektir

(1) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ilk derece yargı 
mercilerinezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz 
geçmemiş olan ikmalen, re'sen veya idarece yapılmış vergi 
tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklarda; vergilerin/
gümrük vergilerinin %50'si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve 
gecikme zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar         
YÎ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutarın; 
bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla 
vergilerin/gümrük vergilerinin %50'si, faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezalan/idari para cezalan 
ile bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden 
vazgeçilir.
(2) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce verilmiş en son kararın;

a) Terkine ilişkin karar olması halinde,(davanın kazanılması
 halinde) vergi aslının %20'si ile bu tutara ilişkin bu Kanunun
 yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas
 alınarak hesaplanacak tutarın; vergilerin/gümrük vergilerinin
 kalan %80'inin, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ve alacak
 aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile
 bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,
b)  Tasdik veya tadilen tasdike ilişkin karar olması halinde, tasdik
 edilen vergilerin/gümrük vergilerinin tamamı, terkin edilen
 vergilerin/gümrük vergilerinin %20'si ile bu tutarlara ilişkin bu
 kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim
 oranlarıesas alınarak hesaplanacak tutarın; terkin edilen
 vergilerin/gümrük vergilerinin kalan %80'i, faiz, gecikme faizi,
 gecikme zammı ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi
 cezalan/idari para cezaları ile bu cezalara bağlı gecikme
 zamlarının tamamının, tahsilinden vazgeçilir. Ancak, verilen
 en son kararın bozma kararı olması halinde birinci fıkra hükmü,
 kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde ise
 onanan kısım için bu fıkranın (b) bendi, bozulan kısım için
 birinci fıkra hükmü uygulanır.
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Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde 
Yıllık Beyannamede Matrah Artırımı
Nasıl Olacaktır?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık 
beyannamelerinde (ihtirazİ kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas 
alınan matrahlarım, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci 
ayın sonuna kadar, 2011 takvim yılı için %35, 2012 takvim yılı için %30, 
2013 takvim yılı için %25, 2014 takvim yılı için %20, 2015 takvim yılı için 
%15 oranından az olmamak üzere artırırlar.

Gelir Vergisi Mükellefleri Geçmiş Yıllarda 
Zarar Beyan Etmiş Veya Gelir Oluşmamış İse 
Matrah Artırımının Sınırı Ne Olacaktır?

Gelir vergisi mükelleflerinin, artırımda bulunmak istedikleri yıl ile ilgili 
olarak vermiş oldukları gelir vergisi beyannamelerinde, zarar beyan 
edilmiş olması veya indirim ve istisnalar
nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş 
(ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş veya gelir elde etmiş olup da bu 
faaliyetlerini ve gelirlerini vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar 
dâhil) olması halinde, vergilendirmeye esas alınacak matrah ile 
bu fıkranın (a) bendine göre artırdıkları matrahlar, işletme hesabı 
esasına göre defter tutan mükellefler için;
2011 takvim yılı için 9.500 liradan, 2012 takvim yılı için 9.890 liradan, 
2013 takvim yılı için 10.490 liradan, 2014 takvim yılı için 11.160 liradan, 
2015 takvim yılı için 12.650 liradan; bilanço esasına göre defler tutan 
mükellefler ile serbest meslek erbabı için 2011 takvim yılı için 14.000 
liradan, 2012 takvim yılı için 14.820 liradan, 2013 takvim yılı için 15.740 
liradan, 2014 takvim yılı için 16.740 liradan, 2015 takvim yılı için 18.970 
liradan az olamaz.

(3) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla sadece vergi cezalarına/
gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin dava açılmış 
olması halinde;

a) Asla bağlı cezaların, vergilerin/gümrük vergilerinin bu  
 Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması  
 veya 2 nci maddeye ilişkin olarak bu Kanunda belirtilen
 süre ve şekilde ödenmesi şartıyla tamamının ve bunlara 
 bağlı gecikme zamlarının,
b)  Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarından
 gümrük yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarından  
 bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen safhada  
 olanlarda cezanın %25'inin, ikinci fıkrasının; 
 (a)bendinde belirtilen safhada olanlarda cezanın  
 %10'unun, (b) bendinde belirtilen safhada bulunanlarda 
 tasdik edilen ceza tutarının %50'sinin, terkin edilen
 cezanın %10'unun bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde 
 tamamen ödenmesi şartıyla kalan cezaların,

c)  Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarına/gümrük
 yükümlülüğüyle ilgili idari para cezalarına ilişkin verilen  
 en son kararın bozma kararı olması halinde cezanın  
 %25'inin, kısmen onama kısmen bozma karan olması  
 halinde, onanan kısım için ikinci fıkranın (b) bendindeki 
 esaslar çerçevesinde, ilgisine göre anılan bentteki  
 oranların yarısının, bozulan kısım için %25'inin, bu   
 Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi  
 şartıyla kalan cezaların,
 tahsilinden vazgeçilir.

Kesinleşmemiş ve Dava Aşamasındaki 
Alacaklara Yönelik Özellikli Bir Şart 
Var Mıdır?

Kanundaki bu madde hükmünden yararlanılması için madde 
kapsamına giren alacaklara karşı dava açılmaması, açılmış 
davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması şarttır.
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Artılan Matrahlar
Hangi Oranda Vergilendirilir?

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 Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde hükümlerinden yararlanmamış 
olmaları şartıyla bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahları %15 
oranında vergilendirilir.

Matrah Artırımında Bulunulan Yıllara Ait 
Zararların Durumu Ne Olacak?

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında 
bulundukları yıllara ait zararların %50'si, 2016 ve izleyen yıllar 
kârlarından mahsup edilmez.
İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim 
konusu yapılabilecek tutarlar ile geçmiş yıl zararları bu fıkra hükmüne 
göre artırılan matrahlardan indirilemez.

Kist Dönemde Faaliyet Gösteren Firmalarda 
Matrah Artırımı Nasıl Olacak?

İşe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle kist dönemde faaliyette 
bulunmuş mükellefler hakkında ilgili yıllar için belirlenen asgari 
matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) 
dikkate alınarak hesaplanır. Örneğin kurumlar vergisi mükellefi 2016 
yılında sadece 6 ay faaliyet göstermiş ise kanunda geçen 37.940 TL 
değil bunun yarısı olan 18.970 TL matrah artırımı yapacaktır.

Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilenler 
Yıllık Beyannamede Matrah Artırımından 
Nasıl Yararlanacaktır?

Geliri, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan oluşan 
mükellefler için vergilendirmeye esas alınacak asgari matrah, 
bilanço 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.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri
Geçmiş Yıllarda Zarar Beyan Etmiş veya 
Gelir Oluşamamış İse Matrah Artırımının 
Sınırı Ne Olacaktır?

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 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 (ilgili yıllarda faaliyette bulunmuş 
veya kazanç elde etmiş olup da bu faaliyetlerini ve kazançlarım 
vergi dairesinin bilgisi dışında bırakanlar dâhil) olması halinde, 
vergilendirmeye esas alınacak matrahlar 2011 takvim yılı için 28.000 
liradan, 2012 takvim yılı için 29.650 liradan, 2013 takvim yılı için 31.490 
liradan, 2014 takvim yılı için 33.470 liradan, 2015 takvim yılı için 37.940 
liradan az olamaz.
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2011 yılı için %3,5, 2012 yılı için %3, 2013 yılı için %2,5, 2014 yılı için 
%2 ve 2015 yılı için %1,5 oranından az olmamak üzere belirlenecek 
katma değer vergisini, vergi artırımı olarak bu Kanunun yayımlandığı 
tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan ederler.

KDVMatrah Artımında Artırıma Konu Matrah 
Nasıl Hesaplanacaktır?

Verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinden, en 
az üç döneme ait beyannamenin verilmiş olması halinde, bu yıla 
ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan 
katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilerek, 
(hesaplanan KDV toplamı / 12) artırıma esas olmak üzere yıllık 
hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunur .

KDV Matrah Artımında Bulunanlar
Ne Gibi Bir Avantaj Elde Ederler?
Mükellefler, bu fıkrada belirtilen şartlar dâhilinde 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 yapılmaz.

Hiç KDV Beyannamesi Verilmemesi Halinde 
Matrah Artırımından Nasıl Yararlanılacaktır?

Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin 
beyanname verilmiş olması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar 
vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah 
üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak 
suretiyle bu fıkradan yararlanılır.

Muhtasar Beyannamede
Matrah Artırımı Nasıl Olacaktır?

193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı 
bendi uyarınca hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi 
tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, her bir vergilendirme dönemine 
ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar 
beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi 
tutarların yıllık toplamı üzerinden 2011 yılı için %6, 2012 yılı için %5, 2013 
yılı için %4, 2014 yılı için %3 ve 2015 yılı için %2 oranından az olmamak 
üzere hesaplanacak gelir vergisini, bu Kanunun yayımlandığı tarihi 
izleyen ikinci ayın sonuna kadar artırırlar.

Muhtasar Matrah Artırımının
Muhasebe Kaydı Nasıl Olacaktır?

Bu fıkra hükmüne göre artırıma esas ücret tutarı ile matrahlar, gelir 
veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet 
unsuru olarak dikkate alınmaz.

-----------------------------------------/-----------------------------------
689 XXX
Kanunen kabul edilmeyen giderler
360 XXX
--------------------------------------------------------------------------------

KDV Matrah Artımı Nasıl Olacaktır?

Katma değer vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine 
ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler 
dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 
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KDV İle Gelir Ve Kurumlar Matrah Artırımının 
Muhasebe Kaydı

Hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar 
vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak 
kabul edilmez; indirim, mahsup ve iade konusu yapılmaz.

-----------------------------------------/-----------------------------------
689 XXX
Kanunen kabul edilmeyen giderler
360 XXX
--------------------------------------------------------------------------------

Matrah veya Vergi Artırımında
Bulunulması Hali, Başlamış Olan 
Vergi İncelemelerini Nasıl Etkiler?

Matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu Kanunun yayımlandığı 
tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine 
engel teşkil etmez. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında 
başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, bu Kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içerisinde 
sonuçlandırılamaması halinde, bu işlemlere devam edilmez. Bu süre 
içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi 
uzlaşma talepleri dikkate alınmaz. 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 maddenin 
birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri ile birlikte değerlendirilir.

Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda 
ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah 
artırımında bulunmaları şarttır.

KDV Matrahı Oluşmamış Veya Kdv Den 
İstisna Faaliyetleri Olan Mükellefler Nasıl 
Matrah Artıracaklar?

İlgili takvim yılı içindeki işlemlerin tamamının istisnalar kapsamındaki 
teslim ve hizmetlerden oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan 
katma değer vergisi bulunmaması ile tecil-terkin uygulaması 
kapsamındaki teslimlerden oluşması halinde, ilgili yıl için gelir veya 
kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan 
matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında 
bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır.

KDV/Gelir-Kurumlar Ve Muhtasar 
Beyanlarında Artırılan Tutar Ödenmezse
Ne Olur?

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 inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası 
oranında uygulanacak gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline 
devam olunur.
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Envantere Dahil Edilen Demirbaş ve 
Makineler İçin Amortisman Ayrılacak mı?

Bildirime dâhil edilen kıymetler için amortisman ayrılmaz.

Beyan Edilen Makine, Teçhizat,
Demirbaş ve Emtia (Stok) İçin
Nasıl Bir Vergi Ödenecek?

Beyan edilen; genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve 
emtiaların bedeli üzerinden %10 oranı, indirimli orana tabi diğer 
makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi 
olduğu oranların yarısı esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır 
ve ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek, 
beyanname verme süresi içinde ödenir.

Beyan Edilen Makine, Teçhizat, Demirbaş ve 
Emtia (Stok) İçin Sorumlu Sıfatıtla Ödenen 
KDV İndirim Konusu Yapılır mı?

Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen bu vergi 
hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez. Emtia üzerinden 
ödenen vergi genel esaslara göre indirilir.

Matrah Veya Vergi Artırımında
Damga Vergisi Tahakkuk Ettirilecek midir?
Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen yıllık, 
muhtasar ve katma değer vergisi beyannameleri ve diğer 
beyannameler için damga vergisi alınmaz.

İşletmede Mevcut Olduğu Halde
Kayıtlarda Olmayan Stok, Mekine, 
Teçhizat ve Demirbaş Hakkında 
Nasıl Bir Düzeltme Yapılacak?
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit 
şirketler dâhil), işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer 
almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya 
bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu 
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir 
envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine 
kaydedebilirler.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu fıkranın (a) 
bendi hükümleri uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için ayn, 
makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık 
hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya 
işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve 
vergilendirilmez.

Örneğin;
-----------------------------------------/------------------------------------
253/255 XXX
529 XXX
------------------------------------------------------------------------------
Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan 
karşılık birikmiş amortisman addolunur. İşletme hesabı esasına göre 
defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider 
kısmına satın alınan mal olarak kaydederler.
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Örneğin 31.12.2015 tarihi itibariyle 131 hesap bakiyesi 100.000 TL ve 
331 hesap bakiyesi 5.000 TL ise düzeltme işleminden yararlanacak 
tutar
100.000 – 5.000 = 95.000 TL dir.
95.000 x 0,03 = 2.850 TL ödenecek vergi tutarıdır.

Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesaplarının 
Düzeltilmesi Suretiyle Ödenen Verginin 
Muhasebe Kaydı Nasıl Olacaktır?

Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden 
mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

----------------------------------------------/-------------------------------------------------
689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR. 2.850
Kanunen kabul edilmeyen giderler
360 ÖDEN.VERGİ. VE FON. 2.850
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesabı İçin 
Yapılan Düzeltmeler Sonucu Bir Tarhiyat 
Yapılır mı?

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat 
yapılmaz. Bu fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar 
vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2016 yılı geçici vergi 
beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri 
bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve 
düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.

İşletmede Mevcut Olmadığı Halde 
Kayıtlarda Yer Alan Stok, Mekine, 
Teçhizat ve Demirbaş Hakkında 
Nasıl Bir Düzeltme Yapılacak?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit 
şirketler dâhil), kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut 
olmayan emtiaların, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü 
ayın sonuna kadar, aynı nev'idenemtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına 
göre tespit edilen gayrisafî kâr oranını dikkate alarak fatura 
düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek 
suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirebilirler. Gayrisafî kâr oranının 
cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı 
olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır.

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede 
Olmayan Kasa ve Ortaklar Cari Hesapları 
İçin Nasıl Bir Yol İzlenecek?

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 
31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle 
birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları 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 tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü 
ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını 
düzeltebilirler.

Bu fıkranın (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden 
%3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde 
ödenir.
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Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun 
ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı 
aranmaksızın bu madde hükümlerinden yararlanılır,

Türkiye’de Bulunan Varlıklar da
Bu Kanundan Yararlanır mı?
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları, Türkiye'de 
bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, 
altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 
31/12/2016 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate 
almaksızın, kanuni defterlere kaydedebilirler. Bu takdirde, söz konusu 
varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın 
tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilir.

Türkiye’ye Getirilip Şirket Aktifine Konulan 
Varlıklar Elden Çıkarıldığında Doğan Zararlar 
Gider Yazılır mı?

Türkiye'ye getirilen veya Türkiye’de olup da kanuni defterlere 
kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir 
veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim 
olarak kabul edilmez.

Yurt Dışında Bulunan Varlıklardan 
Hangileri Vergi Affı Kapsamında Türkiye’ye 
Getirilecektir?

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası araçları ile her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarını, 
bu maddedeki hükümler çerçevesinde 31/12/2016 tarihine kadar 
Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları 
serbestçe tasarruf edebilirler.

Yurt Dışından Getirilen Varlıklar Şirketlerin 
Aktifine Dahil Edilebilir mi ?
Dahil Edilirse Vergisi Ödenir mi?

213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler, birinci fıkra 
kapsamında Türkiye'ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının 
tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi 
aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir 
kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilirler.

Yurt Dışından Getirilen Varlıklar Yurt Dışından 
Kullanılan Kredilerin Kapatılmasında 
Kullanılabilir mi?

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal 
kurumlardan kullanılan ve bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla 
kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31/12/2016 tarihine 
kadar kapatılmasında kullanılabilir. 
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Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara 
uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların 
tamamının tahsilinden vazgeçilir.

Sosyal Güvenlik Destekleme Primi 
Ödemeyenler de Bu Kanundan 
Yararlanabilir mi?

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan 
sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı 
sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına 
göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı 
Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı 
tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi asılları 
ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun 
yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 
esas almarak hesaplanacak tutarm, bu Kanunda belirtilen süre ve 
şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası 
ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden 
vazgeçilir.

Özel İnşaatlara Ait Eksik İşçilik Tutarı 
Üzerinden Hesaplanıp Ödenmeyen
Primler de Bu Kanundan Yararlanır mı?

30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki 
inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı 
tarihten önce Kurumca re'sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ 
edildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş 
olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan 
ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan 

Türkiye’ye Getirilen ve Şirket Aktifine 
Kaydedilen Varlıklar İçin İnceleme 
Soruşturma Yapılır mı?

Türkiye'ye getirilen veya Türkiye’de olup da kanuni defterlere 
kaydedilen varlıklar nedeniyle, madde hükmünden yararlananlar 
ve birinci fıkrada sayılan varlıkların nam veya hesabına getirildiği 
diğer gerçek ve tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilcileri hakkında, 
sırf bu işlemin yapılmış olmasından dolayı ve bu işlemden hareket 
edilerek, hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı ile herhangi 
bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamaz, 
vergi cezası ve idari para cezaları kesilemez.

Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu 
Alacakları Vergi Affından Nasıl Yararlanır?

2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun 
yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun 
yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan;
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) 
ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; 
sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası 
primi, sosyal güvenlik destek primi,
b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına 
göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi 
ve topluluk sigortası primi,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip 
edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
ç) 5510 sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi 
kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel 
sağlık sigortası primi, asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği 
tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için 
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu 
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alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin 
başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen 
süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak 
tutarın, ilk taksit bu Kanuna göre hesaplanan tutarın işverene tebliğ 
edildiği tarihi izleyen ikinci aydan başlamak üzere, bu Kanunda 
belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan 
gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının 
tahsilinden vazgeçilir.

Kanundaki Ödeme Süreleri Ne Kadarlık Bir 
Zamanda Yapılmalıdır?

Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine 
ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden 
yararlanmak isteyen borçluların;
a) Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar 
ilgili idareye başvuruda bulunmaları,
b) Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve belediyelere 
bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumuna 
bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun 
yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer 
aylık! dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri
şarttır.

Ödeme Süresinin Son Günü
Resmi Tatile Rastlaması Durumunda Ne Olur?

Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün 
resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati 
sonunda biter.

eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu 
alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin 
başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen 
süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak 
tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu 
alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i 
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.

İdari Para Cezalarının Ne Kadarlık Bir Kısmı 
Bu Kanundan Yararlanır?

30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu 
Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde bu Kanunun 
yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası 
asıllarının %50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 
bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda 
belirtilen süre ve şekilde Ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının 
kalan %50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası 
ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden 
vazgeçilir.

Ön Değerlendirme, Araştırma veya Tespit 
Aşamasında Olan Eksik İşçilik Prim Tutarları 
Bu Kanundan Nasıl Yararlanacaktır?

30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki 
inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden 
yararlanmak için bu Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci aynı 
sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar 
Kurumca re'sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş 
olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan 
eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu 
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Yapılan Haciz İşlemi Varsa Ve Bu Kanundan 
Yararlanılmaya Karar Verilmişse Haciz İşlemi 
Kalkacak mıdır?

Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen 
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet 
eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar 
nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi 
halinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince 
satılabilir.

6552 Sayılı Kanundan Yararlananlar Aynı 
Anda Bu Kanundan da Yararlanacak mıdır?

6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu 
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında 
ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep 
etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 
6552 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma 
hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil 
tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre 
tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit 
tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul 
edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır.

Taksitli Ödeme Seçenekleri Varsa Bunlar 
Nedir ve Faiz Oranları Ne Olacaktır?

Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan 
hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, 
dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini 
tercih etmeleri şarttır.
Taksitle yapılacak Ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen 
tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,08),
2) Dokuz eşit taksit için (1,12),
3) Oniki eşit taksit için (1,16),
4) Onsekiz eşit taksit için (1,24),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle 
ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.
TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİ BU KANUNDAN YARARLANMA HAKKINI 
KAYBETTİRİR Mİ?
Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde 
ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya 
daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi 
halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son 
taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 
sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı 
oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi 
şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.
İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen 
veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi 
veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi 
veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin 
hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma 
hakkı kaybedilir.


