6736 SAYILI
BAZI ALACAKLARIN YENĠDEN
YAPILANDIRILMASINA ĠLĠġKĠN
KANUN REHBERĠ
(ECZANE STOK DÜZELTME HAKKI)

22.08.2016

GĠRĠġ
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ĠliĢkin 6736 sayılı Kanun, 19/08/2016 tarihli ve
29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir.
Söz konusu Kanun ile;
1. Eczanelerde cezasız ve faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi,
2. 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiĢ vergi borçlarında YĠ-ÜFE oranında güncelleme,
3. Motorlu TaĢıtlar ve Trafik Para Cezalarında büyük oranda indirim,
4. PeĢin ödemelerde YĠ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,
5. Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50‟sinin silinmesi,
6. Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80‟e varan indirim,
7. Yurt içi ve yurt dıĢı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (Varlık BarıĢı),
8. ĠĢletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
9. Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden muafiyet,
10. Ġnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,
11. Beyan edilmemiĢ gelirler ve kazançlar için piĢmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı,
12. Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi,
13. 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
14. Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi,
gibi önemli imkanlar getirilmiĢtir.

ECZANE STOK
DÜZENLEME HAKKI

ECZANE STOK DÜZENLEME HAKKI
A) KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE ĠġLETMEDE MEVCUT OLMAYAN
EMTĠA
Konu ile ilgili olarak 6736 Sayılı Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına ĠliĢkin
Kanun „un “ĠĢletme kayıtlarının düzeltilmesi” baĢlıklı 6‟ncı maddesinin (2) b bendinde ;
“Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna 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. Ödenen bu vergi,
hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.” denilmektedir.
Bu düzenleme ile eczanelere de stok kayıtlarını düzeltme imkanı getirilmektedir. Buna
göre, eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun
yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (30 Kasım 2016) maliyet bedeli üzerinden
fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler.
Kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma
değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme süresi içinde ödenir.
Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar vergisi
matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.
Söz konusu kanun maddesinden faydalanmak isteyen Eczacılarımızın yapması gereken
iĢlemler sırasıyla Ģu Ģekildedir.

1. Kanun yayımlandıktan sonra eczanede fiilen yer alan stokların sayımı yapılmalıdır. Yapılan
sayım sonrası tespit edilen sonuçlar tutanağa bağlanır. Tutanak örneği aĢağıdaki gibidir;
STOK SAYIM TUTANAĞI
Sıra No

ÜRÜN CĠNSĠ

MĠKTAR

BĠRĠM
FĠYATI
TL.
KR.

KDV HARĠÇ TOPLAM TUTAR
TL.
KR.

1
2
TOPLAM
…………..Eczanesine ait olup yukarıda cins ve miktarı yazılı ürünlerin
……...…………tarihinde
yapılan sayım sonucunda mevcut bulunduğu görülerek bu tutanak düzenlenmiĢtir.

Adı Soyadı
Ünvanı-Ġmza

2. Eczacı mali müĢavirinden stok sayım tarihi itibariyle muhasebe kayıtlarında görünen
kaydi stok tutarını talep etmelidir.

3. Fiili stok tutarı ile muhasebe kayıtlarında görünen kaydi stok tutarı arasındaki fark
tespit edilmelidir.

4. Söz konusu farka herhangi bir kar tutarı eklenmeksizin doğrudan maliyet bedeli esas
alınarak kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar (30 Kasım 2016) fatura
düzenlenmesi gerekir. Düzenlenecek faturalarda alıcıya iliĢkin bilgiler yerine, “Muhtelif Alıcılar
(”6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiĢtir)” ibaresi yazılacaktır.

5. Stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçlara iliĢkin faturada
maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan KDV, örneği 1 Seri Nolu 6736 Sayılı Kanun
Genel Tebliği ekinde yer alan (Ek:22) beyanname ile kağıt ortamında veya 340 ve 346 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik
ortamda beyan edilecektir. Beyanname, en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar
verilecek ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecektir.
6. Beyanname en geç 30 Kasım 2016 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.
Beyannamenin daha önceki bir tarihte verilmesi halinde (örneğin 22/10/2016 tarihinde) tahakkuk
eden vergi en geç 30/11/2016 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
7. Ödenen bu vergi, hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez, gelir ve kurumlar
vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz.
8. Kayıtlarda yer aldığı hâlde iĢletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen
fatura bedeli “600 Yurtiçi SatıĢlar”, faturada hesaplanan katma değer vergisi de “391 Hesaplanan
KDV” hesabına alacak yazılmak suretiyle kayıtlara intikal ettirilecektir. Bu hesapların karĢılığını
teĢkil edecek borçlu hesap uygulamayı yapan mükellefçe gerçeğe uygun olarak tespit edilecektir.
Gerçek durum ile kayıtlar arasındaki farklılık, faturasız satıĢlardan kaynaklanmakta olup faturasız
satılan malların karĢılığında iĢletme kalemlerinden birinde artıĢ olması gerekmektedir. Bu artıĢ
nakit para, banka, alacak senedi, çek ve benzeri değerler Ģeklinde olabilir. Dolayısıyla, mal çıkıĢı
karĢılığında aktif değer olarak iĢletmede ne varsa veya iĢletmede beyan tarihinde bu artıĢ ne
olarak görülüyorsa, buna iliĢkin hesaplara kayıt yapılması gerekmektedir.
Aktif hesaplarda meydana gelen artıĢın herhangi bir Ģekilde tespit edilememesi hâlinde “689
Diğer Olağan DıĢı Gider ve Zararlar” (Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin düzenlenmesi
sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.) hesabına borç kaydı
yapılacaktır.
Örnek 5- (Z) Eczanesi, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan
ilaçları faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir.
(Z) Eczanesi, stoklarında bulunmayan ve maliyet bedeli 100.000 TL olan ilaçlar için
düzenlediği faturada 4.000 TL KDV hesaplayarak 22/10/2016 tarihinde beyan etmiĢtir. (Z)
Eczanesi, söz konusu beyannameye göre tahakkuk eden vergiyi en geç 30/11/2016 tarihine kadar
ödemesi gerekmektedir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına intikali aĢağıdaki Ģekilde
olacaktır.

________________________________ / ____________________________
689 DĠĞER OLAĞANDIġI GĠD. VE ZAR.
104.000 TL
(Kanunen Kabul Edilmeyen Gider)
600 YURTĠÇĠ SATIġLAR
100.000 TL
(6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi)
360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR 4.000 TL
________________________________ / _____________________________

Giderlerin nazım hesaplara (kanunen kabul edilmeyen gider olarak) kaydı:
___________________________ / ________________________________
950 KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN
GĠDERLER

104.000 TL

951 KANUNEN KABUL EDĠLMEYEN
GĠDERLER ALACAKLI HESABI

104.000 TL

___________________________ / ________________________________

9. Uygulamayla ilgili düzenlenecek fatura örneği aĢağıdaki gibidir;
Z ECZANESĠ

FATURA
Ecz……………………….
SERĠ:
SIRA NU:
Muhtelif Alıcılar (6736
sayılı Kanunun 6/2 maddesi
çerçevesinde düzenlenmiĢtir)

SAYIN

MÜġTERĠ V.D
MÜġTERĠ V.NO

Düzenleme Tarihi:

22.10.2016

Düzenleme Saati:

13:00

Fiili Sevk Tarihi:… 22.10.2016

4444 444 444

MALIN CĠNSĠ

A
3456

MĠKTARI

FĠYATI

TUTAR
100.000,00 TL

TOPLAM

100.000,00 TL

ĠSKONTO %0
ARA TOPLAM

0,00 TL
100.000,00 TL

Kayıtlarda yer aldığı halde iĢletmede mevcut
olmayan muhtelif ilaç (6736 sayılı Kanunun 6/2
maddesi çerçevesinde düzenlenmiĢtir)

YALNIZ

YüzDörtBinTürkLirası

KDV % 4
4.000,00 TL
FATURA TOPLAMI 104.000,00 TL

10. Kayıtlarda yer aldığı hâlde iĢletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen
faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilmek zorundadır.
Söz konusu bildirim iĢlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif
Alıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444)
yazılmak suretiyle yapılacaktır.
B)
ĠġLETMEDE MEVCUTOLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN
EMTĠA, MAKĠNE, TEÇHĠZAT VE DEMĠRBAġLARIN KAYDA ALINMASI
6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerine, iĢletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat
ve demirbaĢları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme
imkanı sağlanmıĢtır.

Uygulama kapsamında olan mükellefler, iĢletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında
yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaĢlarını 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı ayı
izleyen üçüncü ayın son iĢ günü olan 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar 1 Seri Nolu
6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin (VI/A-4) bölümünde belirtilen beyanname (Ek:18) ve ekinde
verecekleri envanter (Ek:19) listesi ile katma değer vergisi yönünden bağlı oldukları vergi
dairelerine bildireceklerdir.
Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde
gösterilecektir. Rayiç bedel, o kıymetin değerleme günü itibarıyla normal alım satım bedelidir.
Dolayısıyla bu bedel, mükellefin kendisi tarafından bizzat tespit edilebileceği gibi bağlı olduğu
meslek kuruluĢuna da tespit ettirilebilecektir. Bildirilen kıymetler yasal kayıt süresi içerisinde
kayıtlara intikal ettirilecektir.
Vergisel Yükümlülükler
6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca kendilerince
veya ilgili meslek kuruluĢlarınca belirlenecek rayiç bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara
intikal ettirilecek;
- Teslimleri genel orana (%18) tabi makine, teçhizat ve demirbaĢlar ile emtianın rayiç
bedeli üzerinden %10 oranı,
- Teslimleri indirimli orana (%1, %8) tabi makine, teçhizat ve demirbaĢlar ile emtianın
rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı
esas alınmak suretiyle KDV hesaplanarak, örneği Tebliğ ekinde yer alan (Ek:18) KDV
stok beyanına iliĢkin beyanname ile kağıt ortamında veya 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda sorumlu
sıfatıyla beyan edilecektir. Beyanname, en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar
verilecek ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecektir.
Örnek 1- Mükellef (A) kayıtlarında yer almayan emtia dolayısıyla beyanname ve eki
envanter listesini 10/10/2016 tarihinde vermiĢtir. Mükellef (A), söz konusu beyannameye göre
tahakkuk eden vergiyi en geç Kanunun 6 ncı maddesinden yararlanma süresinin son günü olan
30/11/2016 tarihine kadar ödeyebilecektir.

Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara Ġntikali
Beyan edilen emtiaya ait hesaplanarak ödenen KDV, 1 No.lu KDV beyannamesinde genel
esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı;
makine, teçhizat ve demirbaĢlar için ayrı olmak üzere pasifte karĢılık hesabı açacaktır.
Emtia için ayrılan karĢılık, ortaklara dağıtılması veya iĢletmenin tasfiye edilmesi hâlinde,
sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir.
Örnek 2- (A) Limited ġirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (Y)
emtiasına iliĢkin envanter listesini hazırlamıĢ ve 12/10/2016 tarihi itibarıyla beyan etmiĢtir. Genel
oranda katma değer vergisine tabi olan bu emtianın, kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli
40.000 TL‟dir. ġirketin bu bildirimine iliĢkin muhasebe kayıtları aĢağıdaki Ģekilde olacaktır.
________________________12/10/2016 ____________________________
153 TĠCARĠ MALLAR
40.000 TL
191 ĠNDĠRĠLECEK KDV
4.000 TL
525 KAYDA ALINAN EMTĠA
40.000 TL
ÖZEL KARġILIK HESABI
(6736 sayılı Kanunun 6/1 md.)
360 ÖDENECEK VERGĠ VE FONLAR
4.000 TL
(Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)
__________________________ / ______________________________
Bu emtianın satılması hâlinde kayıtlara intikal ettirilecek satıĢ bedeli 40.000 TL‟nin
altında olamayacaktır.
Beyan Edilen Kıymetlerin Ba Formu KarĢısındaki Durumu
6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında beyan edilen kıymetler
rayiç bedelleriyle, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz konusu form ile
bildirilmek zorundadır.
Söz konusu bildirim iĢlemi, Ba formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif
Satıcılar (6736 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333)
yazılmak suretiyle yapılacaktır.

VADESĠ GEÇMĠġ
VERGĠ, SGK VE DĠĞER
KAMU ALACAKLARININ
YAPILANDIRILMASI

VADESĠ GEÇMĠġ VERGĠ, SGK VE DĠĞER KAMU ALACAKLARININ
YAPILANDIRILMASI
1) Yeniden yapılandırma kapsamına giren alacaklar:
a) Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, ÖTV,
Damga ve Emlak Vergisi gibi Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ile bunlara
bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2016 yılı Temmuz ayında
ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksiti ve 2016 yılı için tahakkuk eden motorlu
taĢıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) ve vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük,
özel usulsüzlük).
b) Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük
vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları.
c) Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, iĢsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı
sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,
d) Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun,
Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli Ġdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa DeğiĢikliklerinin
Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu TaĢıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri
Kanunu, Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanun, Radyo ve
Televizyonların KuruluĢ ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve Karayolları Genel
Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para
cezaları,
e) Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükĢehir
belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükĢehir belediyelerine bağlı su ve
kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar.
2) Kanun’un kapsadığı dönem
Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibarıyla 30/06/2016 tarihi dikkate alınarak
belirlenmiĢtir. 2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksiti ve 2016 yılı
için tahakkuk eden motorlu taĢıtlar vergisi ikinci taksiti Kanun kapsamı dıĢında tutulmuĢtur.
3) Kanun hükmünden yararlanma baĢvuru tarihleri
Kanun hükmünden yararlanmak için Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna
(Ekim ayı) kadar ilgili kuruma baĢvurulması gerekmektedir.
Bu baĢvuru tarihi, iĢletme kayıtlarının düzeltilmesi için üçüncü ayın (Kasım ayı), Varlık BarıĢı
için ise 2016 yılı sonuna (Aralık ayı) kadar devam edecektir.
4) KesinleĢmiĢ Alacaklar
Buna göre kesinleĢmiĢ alacakların yeniden yapılandırılmasında ödenecek ve silinecek kamu
alacakları aĢağıdaki Ģekilde olacaktır.

Ödenecek Tutar
Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı

Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar
Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da
idari para cezalarının tamamı

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50‟si

Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan %
50‟si

ĠĢtirak, yardım ve teĢvik fiilleri nedeniyle
kesilen vergi cezalarının % 50‟si

ĠĢtirak, yardım ve teĢvik fiilleri nedeniyle kesilen
vergi cezalarının kalan % 50‟si

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme
cezası yerine YĠ-ÜFE esas alınarak
belirlenecek tutar

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi
gibi fer‟i alacakların tamamı

Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen Ģartların yanı sıra dava
açmamaları, açılmıĢ davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına baĢvurmamaları gerekmektedir.
5) Ödeme Planı

A) Ġlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi
Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;



Ġlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara 19/08/2016
tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.
Ġlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer‟i alacaklar yerine
YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı (bu Kanunun 4 üncü
maddesine göre fer‟i alacaklar yerine YĠ-ÜFE aylık değiĢim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden ayrıca %50
indirim yapılacaktır.

B) Taksitle ödeme yapılması
Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) 6 eĢit taksit için (1,045),
2) 9 eĢit taksit için (1,083),
3) 10 iki eĢit taksit için (1,105),
4) 18 eĢit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikiĢer aylık dönemler
hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere
baĢvuruda 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.

MATRAH VE VERGĠ
ARTIRIMI

MATRAH VE VERGĠ ARTIRIMI
6736 Sayılı Kanun‟un 5 inci maddesinde matrah ve vergi artırımı düzenlenmiĢtir.
Buna göre matrah artırımı; 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına iliĢkin olarak gelir ve
kurumlar vergisi ile katma değer vergisi ve bazı gelir ve kurumlar vergisi stopajları için
yapılabilecektir.
Matrah ve vergi artırımında bulunmak isteyenler baĢvurularını 31 Ekim 2016 tarihi mesai saati
bitene kadar yapmak zorundadırlar.
BaĢvurular üzerine hesaplanan tutarlar Kasım ayı baĢından itibaren tek seferde ödenebileceği gibi,
istenirse baĢvuru sırasında6, 9, 12 veya 18 eĢit taksitte ödeme seçeneklerinden biri de tercih
edilebilecekler.
Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;
1) 6 eĢit taksit için (1,045),
2) 9 eĢit taksit için (1,083),
3) 10 iki eĢit taksit için (1,105),
4) 18 eĢit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikiĢer aylık dönemler
hâlinde ödenebilecektir. Öte yandan, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması
hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

1- Gelir Vergisi Matrah Artırımı
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; yıllık beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını,
aĢağıdaki tablolarda belirlenen ilgili yıllardaki matrah artırım oranlarından az olmamak üzere
artıracaklardır.
Artırımda bulunulan yıllara ait zararların %50‟si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup
edilebilecektir.



Yılın belli bir kısmında faaliyette bulunmuĢ mükellefler,
Daha önce mükellefiyet tesis ettirmemiĢ kiĢiler de,

matrah artırımında bulunabilecektir.
Artırılan matrah üzerinden %20 oranında vergi ödenecektir. Ancak,



Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergileri zamanında beyan ederek ödemiĢ,
bu vergi türleri için Kanunun birikmiĢ borçlar ile ihtilaflı alacaklara iliĢkin hükümlerinden
yararlanmamıĢ

uyumlu mükellefler için bu oran %15 olarak uygulanacaktır.
Artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara
iliĢkin olarak bu vergi türleri için daha sonra baĢka bir tarhiyat yapılmayacaktır.
Gelir Vergisi Matrah Artırımına ĠliĢkin Özet Tabloya AĢağıda Yer VerilmiĢtir.
Matrah Artırımı Ve Vergi Oranları Ile Asgari Artırım Tutarı
Asgari Artırım Tutarı (Tl)

Yıl

Matrah Artırım
Oranları

ĠĢletme Hesabı

Bilanço Esası Ve Serbest Meslek
Kazancı

Vergi
Oranı

Ġndirimli
Oran

2011

35%

9.500

14.000

20%

15%

2012

30%

9.890

14.820

20%

15%

2013

25%

10.490

15.740

20%

15%

2014

20%

11.160

16.740

20%

15%

2015

15%

12.650

18.970

20%

15%

2- Katma Değer Vergisi Matrah Artırımı
Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine iliĢkin olarak verdikleri
beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aĢağıda belirtilen
oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere iliĢkin katma değer vergisi
incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
Katma Değer Vergisi Artırımı
Yıl
Oran
2011
3,50%
2012
3,00%
2013
2,50%
2014
2,00%
2015
1,50%

