
 

 

 

KDV-GELİR/KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTTIRIMI VE 6736 SAYILI 

KANUN HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR 

1- Bilindiği üzere, 6736 sayılı Kanun kapsamında KDV-Kurumlar/Gelir Vergisi Matrah 

Arttırımı konusunda; Kanunda açıkça bir düzenleme olmamasına rağmen 6736 sayılı Kanun 

uygulamasıyla ilgili 1 seri nolu Genel Tebliğin “D-Katma Değer  Vergisinde Arttırımı” 

bölümünde aşağıda belirtilen açıklamalar yapılmıştır.   

D- KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM bölümü  

3- 1 No.lu KDV Beyannamelerinde, Hesaplanan KDV Bulunmayan veya Hesaplanan KDV Beyanları Sadece Tecil-Terkin 

Uygulaması Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Olanlar 

“b) ... Bu çerçevede, yıl içindeki beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte, beyannamelerin sadece bir veya birkaçında 
hesaplanan vergisi bulunup diğer dönemlerde bulunmayan mükelleflerin artırım talebinde bulunmaları hâlinde, hesaplanan vergi 
bulunan beyannamelerindeki hesaplanan vergiler toplanacak ve bu toplama, ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanarak 
artırım tutarı hesaplanacaktır. Ancak bu tutar, mükellefin Gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle 
bulunan tutardan küçük olursa büyük olan tutar dikkate alınacaktır. Bu kapsama giren mükelleflerin, yıllık gelir veya kurumlar 
vergisi matrah artırımında bulunmaları zorunludur.” 

 

Yukarıda belirtilen mukayese zorunluluğu konusundaki uygulamanın düzeltilmesi hususunda 

TÜRMOB tarafından yapılan başvuru Gelir İdaresi Başkanlığınca kabul edilmeyerek 

Tebliğde açıklandığı şekilde işlem yapılması gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir. 

Bu sebeple, Matrah Arttırımı için başvuru süresi 25.11.2016 tarihi olması nedeniyle KDV 

Matrah Arttırımı yönünden ileride mağduriyet yaşanmamasını isteyen meslektaşlarımızın 

yukarıda belirtilen Tebliğ hükümlerine göre işlem tesis etmeleri gerekmektedir. 

2-  6736 sayılı Kanun kapsamında yapılacak Yapılandırma ve Matrah Arttırımı için 

başvuruların son günü 25.11.2016’dır.  

3-  6736 sayılı Kanun kapsamında İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN 

başvuruların (Stoklar-Ortaklardan Alacaklar -Kasa fazlası) son günü 30.11.2016’dır. 

4-  6736 sayılı Kanun kapsamında YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLARIN 

TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN işlemlerin son günü 31.12.2016’dır.  

5-  6736 sayılı Kanun kapsamından VERGİ borçlarını yapılandıranların Birinci ve İkinci 

taksitlerini mutlaka vadelerinde ödemeleri zorunludur. Yani vergiyle ilgili ilk taksiti en geç 

30.11.2016 tarihinde ödemeyenlerin yapılandırmaları tümüyle bozulmaktadır. Aynı durum 

2.taksit içinde geçerlidir.  

 

 



 

 

 

 

 

6- İlk 2 taksitin haricinde; Taksit ödeme süresince beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin 

vadesinde ödenmesi şartı, bir takvim yılında her bir vergi türü için en fazla iki defa ihlal 

edilebilecektir. Böyle bir durumda borçlular Kanun hükümlerinden yararlanma haklarını 

kaybetmeyecektir. Ancak, bir vergi türünün bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödenmemesi 

veya eksik ödenmesi hâlinde mükellefler üçüncü ihlale konu verginin vadesinin rastladığı ayın 

sonuna kadar (bu tarih dâhil) ödedikleri taksitler için Kanun hükmünden yararlanacak bu tarihten 

sonra ise Kanun kapsamında ödeme haklarını kaybedeceklerdir.  

7-  6736 sayılı Kanun kapsamından SGK (sigorta-Bağkur vb) borçlarını yapılandıranların 

Birinci ve İkinci taksitleri mutlaka vadelerinde ödemeleri zorunludur. Yani SGK ile ilgili ilk 

taksiti  en geç 02.01.2017 tarihinde ödemeyenlerin yapılandırmaları tümüyle 

bozulmaktadır. Aynı durum 2.taksit içinde geçerlidir.  

8-  6736 sayılı Kanun hükmüne göre, yapılandırılan alacak tutarının ilk taksit ödeme süresi 

içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 

alınarak hesaplanan tutar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır. 

9-  6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarının kredi kartı kullanılmak suretiyle 

de ödenmesine imkân vermektedir. 

 

 

 

 


