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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 

Hangi Vergiler İçin Matrah Artırımından Yararlanılabilir ? 

VERGİ TÜRÜ VERGİLENDİRME DÖNEMİ 

* GELİR VERGİSİ 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 

* KURUMLAR VERGİSİ 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 

* GELİR VERGİSİ STOPAJI  

 (GVK; md. 94/1, 2, 3, 5, 11 ve 13) 

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 

Yıllarına İlişkin Tüm Dönemler  

* KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI 

  (KVK;  md. 15/1-a,b, md.30/1-a) 

2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 

Yıllarına İlişkin Tüm Dönemler  

* KATMA DEĞER VERGİSİ 
2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 

Yıllarına İlişkin Tüm Dönemler  
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Matrah / Vergi artırımından yararlanan mükellefler nezdinde, matrah / vergi artırımı talebinde 

bulundukları vergilendirme dönemleri ve vergi türleri itibarıyla daha sonraki dönemlerde vergi 

incelemesi ve tarhiyat yapılamayacaktır.  

ANCAK; 

 Gelir ve kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunan mükelleflerin; daha önce ödemiş 

oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin, (Madde 5/(1)-ı) 

 Katma değer vergisi için matrah artırımında bulunan mükelleflerin; artırım talebinde bulunulan 

yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde 

bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden KDV yönünden ve artırım talebinde 

bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan 

terkin ve iade işlemleri ile ilgili,  

 Tasfiye halinde bulunan kurumların tasfiye dönemlerine ilişkin yıllar için matrah artırımında 

bulunmaları, tasfiye bitiş beyannamesinin verilmesi üzerine 5520 sayılı Kanunun 17 nci 

maddesinin sekizinci fıkrası hükmüne göre yapılacak olan, inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.  

 Sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde artırım 

talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemez. (Madde 5/(3)-3e) 

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI (Madde 5)  
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MATRAH / VERGİ ARTIRIMI UYGULAMASINDAN YARARLANABİLECEK MÜKELLEFLER 

Esas olarak; 

 Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olan gelir ve kurumlar 

vergisi mükellefleri,  

 Katma değer vergisi mükellefleri,  

 Bazı ödemelere ilişkin olarak gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı yapmakla sorumlu olanlardır.  

 Vergiye tabi faaliyet ve gelirleri bulunduğu halde mükellefiyet tesis ettirmemiş ve dolayısıyla hiç 

beyanname vermemiş olanlar, 

 Zarar beyan eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 

   de matrah artırımı yapabileceklerdir. 

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI (Madde 5)  
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MATRAH ARTIRIMINDAN KİMLER YARARLANAMAZ ??? (Madde 5/(9)-a) 

 Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki “defter, kayıt ve 

belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar 

koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen 

veya kısmen sahte olarak düzenleyenler” veya bu fiiller nedeniyle incelemesi devam 

edenler, 

 Terör suçundan hüküm giyenler,  

 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli 

Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar 

verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla 

irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları 

Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 

kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu 

kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler,  

     Matrah Artırımından yararlanamazlar. 
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    ORTAK HÜKÜMLER 

Matrah artırımında bulunacak olan mükelleflerin, gelir, kurumlar, katma değer vergisi veya 

muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairelerine 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 

başvurmaları gerekmektedir.  

Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu olan mükellefler matrah ve vergi artırımı 

başvurularını da elektronik ortamda yapacaklardır.  

 Ancak, bu Kanun yayımlanmasından önce mükellefiyeti sona erenler ile hakkında mükellefiyet 

tesis edilmemiş olanların, bu Kanun kapsamında verilecek söz konusu bildirimleri elektronik 

ortamda gönderme zorunlulukları bulunmamaktadır.  

Bu Kanun kapsamındaki yıllarda değişik vergi dairelerinin mükellefi olanlarca, matrah ve vergi 

artırımına ilişkin bildirimlerin, en son mükellefiyetleri bulunan vergi dairelerine verilmesi 

gerekmektedir. 

 Öte yandan, vergi artırımı kapsamına giren dönemler için muhtasar beyanname yönünden merkez 

veya şubeleri için ayrı ayrı mükellefiyetleri bulunan mükelleflerin, merkez ve her bir şube için ayrı 

ayrı vergi artırımında bulunmaları gerekmektedir. 

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI (Madde 5)  
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 Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) 2016, 

2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarına ilişkin olarak vermiş oldukları yıllık 

beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) vergiye esas alınan matrahlarını 

asgari; 

  

 2016 yılı için .......................... % 35, 
 2017 yılı için .......................... % 30, 
 2018 yılı için .......................... % 25, 

 2019 yılı için .......................... % 20, 
 2020 yılı için .....................,..... %15, 
 

  

 oranlarında artırılması gerekmektedir.  

 

GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 
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İlgili yıllarda zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah 

oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olması halleri de dahil olmak üzere 

anılan yıllara ilişkin olarak artırılan matrahların asgari tutarları aşağıdaki gibi 

olmalıdır. 

YILLAR 

ASGARİ MATRAH TUTARLARI (TL) 

Bilanço Esası & 

Serbest Meslek 

Erbabı 

İşletme 

Hesabı Esası 

Basit Usul 

(Bilançox1/10) 

GMSİ  

(Bilançox1/5) 

Ücret 

M.S.İ. 

D. Kazanç ve İrat 

     = İşletme 

2016 47.000 31.900 4.700 9.400 31.900 

2017 49.800 33.200 4.980 9.960 33.200 

2018 52.900 35.250 5.290 10.580 35.250 

2019 56.200 37.500 5.620 11.240 37.500 

2020 63.700 42.500 6.370 12.740 42.500 

MATRAH ARTIRIMINDA ASGARİ TUTARLAR 
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 Genel kural olarak Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri artırdıkları matrahlar üzerinden  %20 

oranında vergi ödeyeceklerdir. 

 Ancak, matrah artırımında bulunmak istedikleri yıllara ilişkin yıllık gelir veya kurumlar vergisi 

beyannamelerini kanuni süresinde vermiş ve bu beyannameler üzerinden anılan beyannamelere 

ilişkin damga vergisi de dahil olmak üzere tahakkuk eden vergilerin tamamını süresinde ödemiş 

bulunan Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu vergi türlerine ilişkin olarak herhangi bir 

dönem için Kanunun kesinleşmiş ve ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanmamış 

olmaları şartıyla, artırdıkları matrahlara %20 yerine %15 vergi oranı uygulanmak suretiyle 

ödenecek vergi tutarı hesaplanacaktır.  

 %15 oranının belirlenmesinde, öngörülen şartlar her yıl için ayrı ayrı dikkate alınacaktır.  

 Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin süresinde vermiş oldukları yıllık beyannamelerde, zarar 

beyan edilmiş olması veya istisna, indirim ve mahsuplar nedeniyle ödenecek vergi çıkmamış 

olması durumunda da bu mükelleflerce artırılan matrahlara da % 15 vergi oranı uygulanmak 

suretiyle ödenecek vergi hesaplanacaktır. 

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE ARTIRILAN MATRAHLAR ÜZERİNDEN 

HESAPLANACAK VERGİNİN ORANI  (% 20 & %15 )  
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Ticari veya zirai kazancı bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen gelir 

vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabının, beyannamelerinde diğer gelir unsurlarının 

bulunması halinde söz konusu mükelleflerin durumlarına göre kendileri için belirlenmiş asgari 

matrahları dikkate almak suretiyle matrah artırımında bulunmaları yeterli olup, diğer gelir 

unsurları için ilave yapmayacaklardır.  

  Bir başka deyişle ticari, zirai veya mesleki kazançlar için bilanço veya işletme hesabı esasına 

göre matrah artırımda bulunulması, 7 gelir unsurunun tamamı için matrah artırımında 

bulunma anlamı taşımaktadır. 

Ticari kazancı basit usulde tespit edilmekle birlikte, bu kazancının yanında beyannamelerinde 

vergiye tabi başka gelir unsurları beyan eden mükellefler de işletme hesabı esasına göre 

defter tutan mükellefler için belirlenen asgari matrahları esas alacaklardır. 

Verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde birden fazla gelir unsuru bulunan mükellefler, 

matrah artırımlarını yıllık beyannamelerinde yer alan toplam matrah üzerinden yapacaklar, 

gelir unsurlarının bir kısmı itibarıyla artırımda bulunmayacaklardır. 

 İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllarda matrahtan indirim konusu yapılabilecek 

tutarlar ile geçmiş yıl zararları bu fıkra hükmüne göre artırılan matrahlardan indirilemez.  

GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 
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Kurumlar vergisi mükelleflerin Matrah Artırımına İlişkin hükümlerinden yararlanmak için 2016, 

2017, 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerine ilişkin olarak verdikleri yıllık kurumlar vergisi 

beyannamelerinde beyan ettikleri matrahlarını aşağıdaki tabloda belirtilen asgari matrah 

tutarlarından az olmamak üzere belirlenen oranlarda artırmaları ve artırılacak matrahlar üzerinden 

%15 veya %20 oranında hesaplanacak vergileri ödemeleri gerekmektedir.  

Bu yıllarda zarar beyan eden veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrahı oluşmayan ya da hiç 

beyanname vermeyen mükelleflerde matrahlarını anılan yıllara ilişkin olarak belirlenen asgari 

tutarlarda artırarak uygulamadan yararlanabilecektir. 

DÖNEM 
MATRAH ARTIRIM 

ORANI 

ASGARİ 

MATRAH 

TUTARLARI  

ÖDENMESİ 

GEREKEN 

VERGİ (%15) 

ÖDENMESİ 

GEREKEN 

VERGİ (%20) 

2016 % 35 94.000 TL 14.100 TL 18.800 TL 

2017 % 30 99.600 TL 14.940 TL 19.920 TL 

2018 % 25 105.800 TL 15.870 TL 21.160 TL  

2019 % 20 112.400 TL 16.860 TL 22.480 TL 

2020 % 15 127.500 TL 19.125 TL 25.500 TL 

TOPLAM TUTAR 539.300 TL 80.895 TL 107.860 TL 

KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI 

Yukarıdaki şekilde hesapladığımız vergilerin Eylül 2021 ayında peşin ödenmesi durumunda 

hesaplanan tutarlar üzerinden ayrıca %10 oranında peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecektir. 



13 

YMM MURAT YILDIZ 

7326 SAYILI 

MALİ AF 

KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE 

MATRAH/VERGİ 

ARTIRIMI 

Kanun kapsamında matrah artırımında veya beyanında bulunacak gelir ve 

kurumlar vergisi mükelleflerinin, matrah artırımında veya beyanında 

bulundukları yıllarda (işe başlama ve işi bırakma gibi nedenlerle) kıst dönemde 

faaliyette bulunmuş olmaları halinde, ilgili yıllar için belirlenen ve yukarıda 

açıklanan asgari matrahlar faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay 

olarak) dikkate alınarak hesaplanır. 

Örneğin; 15.07.2018 tarihinde işe başlayan bir kurumlar vergisi mükellefinin 

ilgili dönemde matrah beyan etmemesi halinde, ilgili dönem için uygulanacak 

asgari matrah artırımı tutarı, 2018 yılı için geçerli olan 105.800 TL’nin (6/12’si) 

yarısı (52.900 TL) olarak uygulanacaktır. 

KIST DÖNEM FAALİYETTE BULUNAN MÜKELLEFLERİN BU DÖNEMLERE 

İLİŞKİN OLARAK ARTIRACAKLARI MATRAHLARIN TESPİTİ (MADDE 5/1-i)  
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Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait 

zararların %50’si, 2021 ve izleyen yıl karlarından mahsup edilmez. (7326 Sayılı Kanun 

Madde 5/1-ğ) 

Bu hükme göre, mükellefler, matrah artırımında bulundukları yıllara ait olup indirim 

konusu yapılamamış geçmiş yıl zararlarının yarısını, 2021 ve müteakip yıl karlarından 

mahsup edemeyeceklerdir.  

Söz konusu zararların diğer yarısı ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili 

maddelerinde yer alan esaslar çerçevesinde mahsup edilmeye devam edilecektir. 

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MATRAH ARTIRIMINDA 

BULUNDUKLARI YILLARA AİT ZARARLARIN İZLEYEN YIL KARLARINDAN MAHSUP 

EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 
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 Yıllara sari inşaat ve onarım işi yapan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri, her bir 

inşaat itibarıyla işin bittiği yıl esas alınmak suretiyle bu faaliyetleri dolayısıyla 2016, 

2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için 7326 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımı 

hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 

 

 Yıllara sari inşaat ve onarım işi bulunan mükellefler, her bir inşaat itibarıyla işin 

bittiği yıl esas alınmak suretiyle bu Kanuna göre matrah ve vergi artırımında 

bulunabileceklerdir. 

 

 Öte yandan, önceki yıllarda başlayan, ancak 2021 yılında bitmiş veya halen devam 

etmekte olan, yıllara sari inşaat ve onarım işleri için gelir vergisi mükelleflerinin Mart 

2022, kurumlar vergisi mükelleflerinin Nisan 2022 ve müteakip yıllarda beyanda 

bulunması gerektiğinden bu işlerine ilişkin olarak 7326 sayılı Kanunun matrah ve 

vergi artırımı hükümlerinden yararlanma imkanı bulunmamaktadır. 
 

YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞİ YAPAN MÜKELLEFLERDE MATRAH ARTIRIMI  
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05.08.2021 

http://www.yildizymm.com.tr/


17 

YMM MURAT YILDIZ 

7326 SAYILI 

MALİ AF 

KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE 

MATRAH/VERGİ 

ARTIRIMI 

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM (Madde 5/3) 

7326 Sayılı Kanunun 5/(3) üncü maddesinde; katma değer vergisi mükelleflerinin 2016, 2017, 2018, 

2019 ve 2020 yıllarında her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki 

(ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden 

31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)  aşağıda yer alan oranlarda vergi artırımında bulunmayı 

kabul etmeleri halinde, artırımda bulundukları dönemler için haklarında vergi incelemesi ve tarhiyatı 

yapılmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu çerçevede; vergi artırımında bulunulan yıla ait vergilendirme dönemlerinin tamamında katma 

değer vergisi beyannamesini vermiş olan KDV mükellefleri, ilgili yıllarda her bir vergilendirme 

dönemine ilişkin KDV beyannamelerinde hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı 

üzerinden; 

 2016 yılı için …………….% 3,0 

 2017 yılı için …………….% 3,0 

 2018 yılı için.…………….% 2,5 

 2019 yılı için.…………….% 2,0 

 2020 yılı için.…………….% 2,0 

oranında hesaplanacak katma değer vergisini, ödemeyi kabul etmeleri halinde vergi artırımı 

hükümlerinden faydalanabileceklerdir. 
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 Mükelleflerin, artırıma esas alınan ilgili yılların vergilendirme dönemlerinin (12 Ay) tamamı için 

artırımda bulunmaları gerekmektedir. Seçimlik hak sadece artırımda bulunulacak yılın 

seçiminde söz konusudur. Bir başka deyişle, bir yıla ilişkin olarak katma değer vergisi 

yönünden vergi artırımına karar verilmiş olması halinde bu yıla ait tüm vergilendirme 

dönemleri itibariyle artırımında bulunulması gerekmekte olup, kısmi artırıma gidilemeyecektir.  

  Mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları 

halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için artırımda bulunulur. 

  Vergi artırımı sonucu ödenen KDV, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider 

veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamaz, KDV beyannamelerinde indirime veya iadeye 

konu edilemez. 

 Artırım talebinde bulunulan dönemler için izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerinde; 

sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi, ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı 

doğuran diğer işlemler ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır. 

  Ancak sonraki dönemlere devreden katma değer vergisi yönünden yapılan incelemelerde 

artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemez. 

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIMINDA ÖZELLİK GÖSTEREN KONULAR 
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  KDV artırım tutarı hesaplanırken ilave edilecek KDV, hesaplanan KDV’ye dahil 

edilmeyecektir. Sadece, ilgili dönemlerde hesaplanan KDV olarak beyan edilmesi 

gereken KDV’nin sehven ilave edilecek KDV satırında beyan edilmiş olması halinde bu 

tutarların da hesaplanan KDV’ye dahil edilmesi gerekir.  

Katma Değer Vergisi Kanununa göre tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimleri 

bulunan mükelleflerde, tecil edilen vergiler, ilgili dönem beyannamesinde hesaplanan 

katma değer vergisinden düşülecek ve yıllık toplama dahil edilmeyecektir. 

  2 No’lu KDV beyannameleri için vergi artırımı uygulamasından yararlanılması 

mümkün değildir. Bu çerçevede, 2 No.lu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan 

edilen vergiler, satıcılar ve alıcılar tarafından da yıllık toplama dahil edilmeyecektir.  

  İhtirazı kayıtla verilen beyannamelerde yer alan hesaplanan KDV tutarları, yıllık 

hesaplanan KDV toplamına dahil edilecektir.  

Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen İkmalen, re’sen veya idarece 

tarhiyatlarda, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.  

ARTIRILMASI GEREKEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN HESABINDA DİKKAT 
EDİLECEK KONULAR 
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 FAALİYETTE BULUNDUKLARI HALDE, İLGİLİ TAKVİM YILI İÇİNDE KATMA DEĞER 

VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN TAMAMINI VERMEYEN MÜKELLEFLER DE VERGİ 

ARTIRIMINDAN YARARLANABİLECEKLER MİDİR? 

 

Bir takvim yılı içinde en az 3 döneme 

ait katma değer vergisi beyannamesi 

veren mükelleflerin durumu : 

Bu durumda; verilmiş olan 

beyannamelerde yer alan hesaplanan 

katma değer vergisi tutarları toplanacak 

ve beyanname verilen dönem sayısına 

bölünmek suretiyle aylık ortalama 

hesaplanan katma değer vergisi tutarı 

bulunacaktır.  

Bulunan bu ortalama tutar, 12 ile 

çarpılmak suretiyle 1 yıla iblağ edilerek 

(tamamlanarak) vergi artırımına esas 

olacak “yıllık hesaplanan katma değer 

vergisi” tutarına ulaşılacaktır. 

Vergi artırımı talebinde bulunulan 

yılda hiç katma değer vergisi 

beyannamesi vermeyen veya en 

fazla 2 dönemde beyanname veren 

mükelleflerin durumu: 

Bu kapsama giren mükelleflerin katma 

değer vergisi matrah artırımı 

hükümlerinden yararlanabilmeleri için, 

aynı yıla ilişkin gelir veya kurumlar 

vergisi yönünden de matrah artırımında 

bulunmaları ve artırdıkları gelir veya 

kurumlar vergisi matrah tutarı üzerinden 

%18 oranında hesaplanacak katma 

değer vergisini ödemeyi kabul etmeleri 

gerekmektedir. 
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YIL İÇİNDE BİR VEYA BİRKAÇ DÖNEMDE HESAPLANAN KDV BİLDİRMEYEN 
MÜKELLEFLERDE KDV ARTIRIM TUTARININ ARTIRILAN KURUMLAR VERGİSİ 
MATRAHININ % 18’İNDEN AZ OLAMAYACAĞI 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 23.09.2020 Tarih ve 2020/10 No’lu Kararı  : 

6736 ve 7143 sayılı Kanunun 5. maddesinin 3/b-(3) numaralı alt bendi, ilgili takvim yılı 

içindeki işlemlerinin tamamının istisnalar kapsamındaki teslim ve hizmetlerden 

oluşması veya diğer nedenlerle hesaplanan katma değer vergisi bulunmayan 

mükellefler ile ilgili takvim yılı içindeki işlemlerinin tamamı tecil-terkin uygulaması 

kapsamındaki teslimlerden oluşan mükellefleri kapsamaktadır. 

Söz konusu düzenlemenin, tüm dönemlere ilişkin katma değer vergisi beyannamesi 

veren ancak bu beyannamelerin bir kısmında hesaplanan katma değer vergisi 

bulunmayan mükellefler bakımından uygulanması mümkün bulunmamaktadır. 
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Gelinen noktada bu uygulamanın Danıştay Kararına uygun bir tüm dönemlere ilişkin katma değer 

vergisi beyannamesini veren ancak, katma değer vergisi beyannamesi verilen dönemlerin bir 

kısmında hesaplanan katma değer vergisi bulunmayan mükellefler lehine değiştirilmesi 

beklenirken, tartışılan bu düzenleme aksine 7326 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle yasal bir zemin 

bulmuş oldu.  

(7143  Sayılı Kanun Kanun'un 5/(3)- b3 Bendi Hükmü):  

Şu kadar ki, ilgili takvim yılı içinde bu alt bentte belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer 

işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükelleflerin bu fıkra hükmüne göre 

ödemeleri gereken katma değer vergisi tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 

oranındaki katma değer vergisi tutarından aşağı olamaz. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya 

kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları hâlinde bu fıkra hükmünden yararlanamaz.  

(7326 Sayılı Kanun Kanun'un 5/(3)- b3 Bendi Hükmü):  

Şu kadar ki, ilgili takvim yılı içinde bu alt bentte belirtilen durumların yanı sıra vergiye tabi diğer 

işlemlerin de mevcudiyeti nedeniyle hesaplanan vergisi çıkan mükellefler ile yıl içinde 

beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte beyannamelerinin bazılarında hesaplanan katma 

değer vergisi bulunmayan mükelleflerin bu fıkra hükmüne göre ödemeleri gereken katma değer 

vergisi tutarı, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanacak %18 oranındaki katma değer vergisi 

tutarından aşağı olmamak kaydıyla, hesaplanan katma değer vergisi bulunan beyannamelerdeki 

vergiler toplamına bu fıkranın (a) bendinde belirtilen oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanır. Bu 

kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları 

hâlinde bu fıkra hükmünden yararlanamaz. 

7326 YASA İLE TARTIŞMALAR MÜKELLEFLER ALEYHİNE HÜKME BAĞLANDI 
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  Bu çerçevede, yıl içindeki beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte, 

beyannamelerin bir veya birkaçında hesaplanan vergisi bulunmayan mükelleflerin 

KDV artırımı yapmak istemeleri halinde, hesaplanan vergi bulunan 

beyannamelerindeki hesaplanan vergiler toplanacak ve bu toplama, ilgili yıl için 

öngörülen artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. Ancak bu tutarın, 

gelir/kurumlar vergisi için artırılan matrahların %18’inden küçük olursa büyük olan 

tutar dikkate alınacaktır.  

  Diğer taraftan matrah artırımı yapılacak dönemde verilen beyannamelerin tamamında 

hesaplanan KDV olması halinde gelir/kurumlar vergisi için matrah artırımı yapılmasına 

veya gelir/kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunulsa bile karşılaştırma 

yapılmasına gerek yoktur. Hesaplanan KDV tutarlarının toplamına ilgili yıl için 

belirlenen oran uygulanmak suretiyle KDV artırım tutarı hesaplanır.  

KDV  ARTIRIM TUTARININ  ARTIRILAN KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ  

%18’İNDEN AZ OLAMAYACAĞI 
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GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ 

STOPAJLARI İÇİN MATRAH / VERGİ 

ARTIRIMI (MADDE 5/2) 

   A. Murat YILDIZ    
Yeminli Mali Müşavir 

www.yildizymm.com.tr 

05.08.2021 

http://www.yildizymm.com.tr/
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7326 sayılı Kanunun 5/2 nci maddesinde yapılan düzenleme ile; Gelir Vergisi Kanunu ve 

Kurumlar Vergi Kanunu çerçevesinde sorumlu sıfatıyla kesilmesi gereken vergilerden,  

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3), (5), (11) ve 

(13) numaralı bentleri ile  

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 

(b) bentleri ve 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 

uyarınca vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar için 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 

yıllarına ilişkin bu tevkifat tutarlarını artırmaları şartıyla artırımda bulunulan 

vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak gelir (stopaj) vergisi ve kurumlar (stopaj) vergisi 

incelemesi ve tarhiyat yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJLARI İÇİN MATRAH / VERGİ ARTIRIMI 
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ÖZELLİKLİ KONULAR:  

 Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajları İçin Matrah/Vergi Artırımında bulunulması 

durumunda ayrıca gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması 

şartı aranmaz. 

 Gelir (stopaj) veya kurumlar (stopaj) vergisi artırımında bulunmak isteyenlerin, yıl 

içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları hâlinde faaliyette bulunulan vergilendirme 

dönemleri için (ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınmak suretiyle) bu fıkrada belirtilen 

esaslar çerçevesinde artırımda bulunulur.  

 Ücret Stopaj artırımına esas ücret tutarı ile matrahlar, gelir veya kurumlar vergisi 

matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. 

 

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJLARI İÇİN MATRAH / VERGİ ARTIRIMI 
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Buna göre aşağıda belirtilen gelir ve kurumlar vergisi stopajları için maddede belirtilen 

esaslar dahilinde matrah artırımında bulunulması mümkündür. 

 

 Ücret Ödemeleri (GVK md. 94/1), 

 Serbest Meslek Erbabına Yapılan Ödemeler (GVK md. 94/2), 

 Yıllara Sari İnşaat Onarım İşlerine İlişkin Ödemeler (GVK md. 94/3, KVK md. 15/1-a, 

KVK md. 30/1-a), 

 Kira Ödemeleri (GVK md. 94/5, KVK md. 15/1-b).  

 Çiftçilere Yapılan Ödemeler (GVK md. 94/11) 

 Vergiden Muaf Esnafa Yapılan Ödemeler (GVK md.94/13) 

 
 

 

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJLARI İÇİN MATRAH / VERGİ ARTIRIMI 
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Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin 6/b alt bendi ile Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 15/2 ve 30/3,6 fıkralarında kar dağıtımına bağlı vergi 

tevkifatı ile dar mükelleflerce ana merkeze aktarılan tutarlar üzerinden 

yapılacak vergi tevkifatı hükümleri yer almaktadır.  

Kanunda anılan hükümler yönünden matrah ve vergi artırımına ilişkin bir 

hükme yer verilmediğinden, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarının 

dağıtımı sırasında yapılmakta olan vergi tevkifatı, bu Kanun hükümlerine göre 

tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca matrah ve vergi artırımına konu 

edilemeyecektir.  

Kar dağıtımı stopajları için 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında 

vergi artırımı söz konusu olmadığından, kurumlar vergisi için matrah 

artırımında bulunması mükellefin kar dağıtım stopajı yönünden incelenmesine 

engel teşkil etmeyecektir.  

 

KAR DAĞITIMI (TEMETTÜ) STOPAJI İÇİN MATRAH ARTIRIMI İMKANI YOK  
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 
UYGULAMASINDA ORTAK HÜKÜMLER 

(MADDE 5) 

   A. Murat YILDIZ    
Yeminli Mali Müşavir 

www.yildizymm.com.tr 

http://www.yildizymm.com.tr/
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 Uygulamadan yararlanabilmek için matrah ve vergi artırımının 31/8/2021 tarihi akşamına kadar 

7326 sayılı Kanunda öngörülen şekilde yapılması, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve 

katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti Eylül 2021 ayında başlamak üzere ikişer aylık 

dönemler halinde azami altı eşit taksitte 12 ay içinde ödenmesi şarttır. (Madde 5/(4)-a) 

 Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme 

süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden %10 indirim yapılır ve katsayı 

uygulanmaz. (Madde 5/(4)-d) 

 Taksitle ödeme seçilmesi durumunda; tarh olunan vergiye (1,09) katsayısı uygulanarak bulunan 

tutar taksit sayısı olan altıya bölünerek ödenecek taksit tutarı bulunacaktır.  

  Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci 

maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, ancak bu madde 

hükmünden yararlanılamaz. (Madde 5/(4)-a) 

 Dolayısıyla, hesaplanan vergilerin süresinde ödenmemesi, matrah ve vergi artırımı 

hükümlerinden yararlanılmasına engel olacaktır ve ödemesi geciktirilen tutarların gecikme 

zammı ile takip ve tahsiline devam olunacaktır.  

 

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI SONUCUNDA TAHAKKUK EDEN VERGİLERİN ÖDENMESİ 
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Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi 22/10/2020 tarih ve  E.2019/100 Esas no’lu 

kararında, aynı hükümleri içeren 7143 sayılı Kanun’un 5/4-a bendinin ikinci cümlesinde 

yer alan “…ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz.” ibaresinin Anayasa’ya aykırı 

olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.  

Ancak, aynı  kararda matrah ve vergi artırımından yararlanma koşullarına uymayan 

mükellef hakkında yapılacak vergi incelemesi sonucunda vergi tarhiyatı yapılması 

durumunda, matrah ve vergi artırımı üzerine tahakkuk eden vergilerin dikkate 

alınmasına engel olacak bir düzenlemeye yer verilmediği de özellikle vurgulanmıştır.  

MATRAH ARTIRIMINDAN DOĞAN VERGİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE  

HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA HAKKI ORTADAN KALKACAK MIDIR?  
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 Son olarak 7326 Sayılı Kanunun 9/(6). Maddesine  göre; 

‘‘Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi 

koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi 

veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin 

ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk 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…. 

Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı 

uygulanır’’ hükmü de bu noktada dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. 

ÖDEME 

ŞEKLİ 

TAKSİT 

SAYISI 

SON ÖDEME TARİHİ  MATRAH ARTIRIMI GEÇERLİLİK ŞARTI 

 PEŞİN  - 30.09.2021 %10 İNDİRİM VE MATRAH ARTIRIMI GEÇERLİ  

  

     

TAKSİT  

ÖDEME  

TARİHLERİ 

 1. TAKSİT 30.09.2021 İLK 2 TAKSİT MUTLAKA SÜRESİNDE ÖDENMELİDİR. 

AKSİ TAKDİRDE MATRAH ARTIRIMIN SAĞLADIĞI 

SONUÇLARDAN MÜKELLEF FAYDALANAMAZ.  2. TAKSİT  30.11.2021 

 3. TAKSİT  31.01.2022 İLK 2 TAKSİDİN VE KALAN 4 TAKSİTDEN EN AZ İKİSİNİN 

SÜRESİNDE ÖDENMİŞ OLMASI KOŞULUYLA, 

SÜRESİNDE ÖDENMEYEN EN FAZLA 2 TAKSİTİN 

GECİKME ZAMMI ORANINDA HESAPLANACAK GEÇ 

ÖDEME ZAMMI İLE BİRLİKTE 31.08.2022 TARİHİNE 

KADAR ÖDENMESİ DURUMUNDA DA UYGULAMADAN 

YARARLANILABİLİR. (7326 SK MADDE 9/6) 

 4. TAKSİT  31.03.2022 

 5. TAKSİT  31.05.2022 

6. TAKSİT  01.08.2022 
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Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar 

için de artırımda bulunabilirler. 

Ödenen vergiler, gider veya maliyet kabul edilmeyecek, indirim, mahsup ve iade konusu 

yapılmayacaktır. 

Artırılan gelir ve kurumlar vergisi matrahları için ayrıca geçici vergi hesaplanmayacaktır. 

Mükellefler artırımda bulunulan dönemlerle ilgili defter ve belgeleri muhafaza etmeye ve 

istendiğinde ibraz etmeye mecburdurlar. 

Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla mükelleflerce verilen beyannameler için damga vergisi 

alınmaz. 

Matrah/vergi artırımında bulunulan yıllarda verilmeyen beyannameler için usulsüzlük ve özel 

usulsüzlük cezaları kesilmeyecektir.  

7326 sayılı Kanuna göre matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflerin ilgili vergi dairelerine 

vermiş oldukları bildirim veya beyanlarda yer alan bilgiler herhangi bir vergi türü incelemesi için 

done olarak kullanılmayacaktır. 

Vergi Dairelerince yapılan araştırma sonucunda mükelleflerce matrah ve vergi artırımlarının, 

doğru beyan edilmediği veya vergi hataları nedeniyle eksik beyan edildiğinin tespiti halinde; 

matrah ve vergi artırımları ile ilgili olarak eksik tahakkuk eden vergiler, ilk taksit ödeme süresinin 

sonunda tahakkuk etmiş sayılacak ve Kanunda açıklandığı şekilde tahsil edilecektir.  

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN DİĞER ORTAK HÜKÜMLER 
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Matrah ve vergi artırımı yapan mükellefler hakkında Vergi Müfettişlerinin Vergi Usul 

Kanunu’nun ‘‘Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul’’ başlıklı 367 nci 

maddesi kapsamında inceleme yapma hakkı saklıdır.  

Bu çerçevede yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların 

işlendiğini tespit eden Vergi Müfettişleri tarafından bu durumun bir raporla Kamu 

davasının açılmasını teminen Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi zorunlu olacaktır. 

Ancak, bu incelemeler sonucunda matrah veya vergi artırımında bulunulan dönemler 

ve vergiler için tarhiyat yapılmaz.  

MATRAH ARTIRIMINDA BULUNULMASI KAÇAKÇILIK SUÇLARI DOLAYISIYLA 

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNA ENGEL OLMAYACAKTIR. (Madde 5/(13) 
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MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI 
UYGULAMASINA İLİŞKİN  

SIKÇA SORULAN ÖZELLİKLİ SORULAR 

   A. Murat YILDIZ    
Yeminli Mali Müşavir 

www.yildizymm.com.tr 

http://www.yildizymm.com.tr/
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(MADDE 6) 

5520 sayılı Kanun uyarınca yapılan tür değişikliklerinde, münfesih hale gelen kurumun 

tüm hak ve yükümlülükleri yeni kuruma intikal ettiğinden, tür değişikliği nedeniyle 

infisah eden ve ticaret sicilinden silinerek mükellefiyet kayıtları kapatılan kurumlar 

adına dönüşülen kurumlar tarafından matrah artırımında bulunulması ve Kanunun 

öngördüğü imkanlardan yararlanılması mümkündür. 

Dolayısıyla, limited şirketin faaliyette bulunduğu dönemler için limited şirket adına 

anonim şirket tarafından matrah artırımında bulunulabilecektir. 

SORU 1: Nevi Değişikliği Suretiyle Anonim Şirkete Dönüşen Limited İçin Matrah 

Artırımı Nasıl Yapılacaktır? 

7326 SAYILI 

MALİ AF 

KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE 

MATRAH/VERGİ 

ARTIRIMI 
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Vergi Usul Kanunu’nun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre, ticaret sicilinden silinmek 

suretiyle tüzel kişiliği sona eren kurumlar vergisi mükellefleri hakkında kesilecek vergi cezaları 

dâhil kurumlar vergisi, katma değer vergisi vb. her türlü vergi tarhiyatı, 

 Tasfiye öncesi dönemler için, müteselsilen sorumlu olmak üzere kanuni temsilcilerden herhangi 

biri adına, Tasfiye dönemleri için, tasfiye memuru veya birden fazla tasfiye memuru varsa 

müteselsilen sorumlu olmak üzere bunlardan herhangi biri adına,  yapılmaktadır.  

 Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan bir şirket adına, matrah artırımında 

bulunmak üzere bildirim veya beyanda bulunulması mümkün değildir. 

 Ancak, söz konusu kurumların kanuni temsilcilerinin veya tasfiye memurlarının kendileri 

tarafından yapılan bildirim veya beyanlar ile artırımdan yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.  

 Bu çerçevede, tasfiye öncesi dönemler için, kanuni temsilciler hep birlikte; tasfiye dönemleri 

için, tasfiye memuru veya birden fazla tasfiye memuru varsa tüm tasfiye memurları birlikte 

matrah artırımında bulunabilecektir.  

 Kurumlar vergisi mükelleflerinin tasfiyeye girdikleri yıl kıst dönem hesaplaması yapılmayacaktır. 

Ancak, tasfiyeleri sonuçlanarak ticaret sicilinden silinen kurumlar vergisi mükellefleri için ve 

devir veya tam bölünme hallerinde kıst dönem hesaplaması yapılacaktır. 

SORU 2: Tasfiye Edilerek Tüzel Kişiliği Ticaret Sicilinden Silinmiş Olan Bir Şirket Adına 

Matrah Artırımı Yapılabilir mi? 

7326 SAYILI 

MALİ AF 

KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE 

MATRAH/VERGİ 

ARTIRIMI 
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Esas itibarıyla böyle bir zorunluluk bulunmamakta olup mükellefler istedikleri vergi türü 

ve yılları itiariyle  matrah ve vergi artırımında bulunabilirler. 

Ancak belirlenen bazı hallerde bir vergi türünden matrah veya vergi artırımında 

bulunulması için diğer bir vergi türünden de artırımda bulunulması şartı aranmaktadır. 

Örneğin; Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2016 ila 2020 yıllarına ilişkin olarak G.V.K.’nun 

geçici 61 inci maddesine göre, vergi tevkifatına tabi kazançları ile ilgili olarak vergi 

artırımı veya matrah beyanında bulunabilmeleri için, kurumlar vergisi matrahlarını da 

artırmaları zorunludur.  

Benzer bir biçimde 7326 Sayılı Kanun Kanun'un 5/(3)- b3 Bendi Hükmü çerçevesinde   yıl 

içinde beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte beyannamelerinin bazılarında 

hesaplanan katma değer vergisi bulunmayan mükelleflerin KDV artırımında 

bulunabilmeleri için gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmaları ve en 

az gelir veya kurumlar vergisi için artırımında bulundukları matrah tutarlarının %18’i 

kadar KDV artırımı yapmaları gerekir. 

SORU 3: Matrah Artırımı Yapılırken KDV İle Gelir ve Kurumlar Vergisini Birlikte Artırmak 

Zorunlu Mudur? Ayrıca, Stopaj Artırımı Yapmak Zorunlu mudur? 

7326 SAYILI 

MALİ AF 

KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE 

MATRAH/VERGİ 

ARTIRIMI 
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Kar dağıtımı stopajı için 7326 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında artırımı söz 

konusu değildir.  

Bu nedenle kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunması mükellefin kar 

dağıtım stopajı yönünden incelenmesine engel teşkil etmeyecektir. 

SORU 4: Kurumlar Vergisi Matrah Artırımından Yararlanılması Durumunda İlgili Yıl İçin 

Transfer Fiyatlandırması Yönünden Vergi İncelemesi Yapılması ve Kar Dağıtımına 

Yönelik Cezalı Stopaj Tarhiyatı Yapılması Mümkün müdür? 

7326 SAYILI 

MALİ AF 

KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE 

MATRAH/VERGİ 

ARTIRIMI 
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7326 sayılı Kanun çerçevesinde mükelleflerin sadece mahsuben daha önce ödemiş 

oldukları vergilerin iadesi ile ilgili taleplerine ilişkin inceleme ve tarhiyat hakkı saklı 

olup, bunun dışında bir gerekçeyle, örneğin indirimli kurumlar vergisi uygulaması 

nedeniyle inceleme yapılamaz düşüncesindeyim.  

 

SORU 5: Kurumlar Vergisi Yönünden Matrah Artırımı Yapan Bir Mükellef KVK 32-A 

Kapsamında Yararlanmış Olduğu İndirimli Kurumlar Vergisinin Doğru Hesaplanıp 

Hesaplanmadığı Yönünden İncelenip Cezalı Tarhiyat Yapılabilir mi ?  

7326 SAYILI 

MALİ AF 

KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE 

MATRAH/VERGİ 

ARTIRIMI 
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Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin artırdıkları gelir/kurumlar vergisi matrahları 

%20 oranında (şartların sağlanması halinde %15 oranında) vergilendirilir . 

Buna göre, artırılan gelir veya kurumlar vergisi matrahlarına başkaca bir oran 

uygulanması suretiyle vergi hesaplanması mümkün olmayıp matrah artırımına konu 

olan tutarlar üzerinden, indirimli kurumlar vergisi uygulaması dahil olmak üzere 

herhangi bir istisna veya indirim uygulanması mümkün değildir.  

Dolayısıyla bu kapsamdaki mükelleflerin; İndirimi kurumlar vergisine tabi tutulan 

matrah da dahil olmak üzere toplam kurumlar vergisi matrahı esas alınarak, bu 

matraha ilgili yıl için belirlenen artırım oranı uygulanacaktır. Asgari matrah tutarından 

az olmamak kaydıyla bu suretle hesaplanan tutarda matrah artırımında 

bulunulabilecektir. 

Örneğin; 2020 yılına için kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunan 

mükellef, artırdığı matrah üzerinden 5520 sayılı Kanununun 32/A maddesine göre 

indirimli kurumlar vergisinden yararlanamayacaktır. 

SORU 6: İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmasından Yararlanan Teşvik Belgesi 

Sahibi Mükelleflerde Mükellef Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı Yapması Halinde 

Yatırım Teşvik Belgesinde Yer Alan İndirimli Oran Uygulanabilir mi? 

7326 SAYILI 

MALİ AF 

KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE 

MATRAH/VERGİ 

ARTIRIMI 
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Genel kural, KDV artırımında bulunulabilmesi için gelir ve kurumlar vergisi artırımı yapma 

zorunluluğu bulunmayan durumlarda, adi ortaklıklarda ortaklarının gelir veya kurumlar vergisinden 

matrah artırımında bulunması zorunlu değildir. 

Ancak KDV artırımında bulunulabilmesi için gelir veya kurumlar vergisinden matrah artırımının 

zorunlu olan durumlarda (Örneğin; Hiç Beyanname Vermemiş veya En Fazla İki Dönemde 

Beyanname Vermiş Olan Adi Ortaklıklarda veya tüm dönemlerde beyanname vermesine karşın bir 

veya bir kaç dönem hesaplanan KDV bulunmaması hali vb.) adi ortaklıklarda ortaklarının, gelir veya 

kurumlar vergisinden artırımda bulunmaları zorunlu olup, bu kapsamda adi ortaklığının ortaklarının 

bu ortalıktan dolayı artırdıkları gelir veya kurumlar vergisi artırım tutarları dikkate alınarak Adi 

ortaklığın KDV artırım tutarı hesaplanacaktır. 

Öncelikle bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların tamamının 

statülerine göre gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları 

gerekmektedir.  

Sonrasında ise ortaklık yapısının tamamen gerçek kişilerden oluşması durumunda, bilanço 

esasında gelir vergisi mükellefleri için belirlenen matrah artırımına ilişkin asgari tutar; adi ortaklığın 

ortaklık yapısında en az bir kurumlar vergisi mükellefi bulunması durumunda, kurumlar vergisi 

matrah artırımına ilişkin asgari tutar, ortaklık için KDV artırım tutarının tespitinde dikkate alınır.  

SORU 7: Adi Ortaklıklarda KDV Artırımı Yapılabilmesi İçin Ortakların Matrah Artırımı 

Yapma Zorunluluğu Var mı? 

7326 SAYILI 
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Yıllara sari inşaat işi nedeniyle beyannamelerin bazılarında hesaplanan KDV 

bulunmayan mükelleflerin KDV artırım imkanından yararlanması için gelir veya 

kurumlar vergisi matrah artırımında bulunması zorunludur.  

Bu durumda öncelikle hesaplanan KDV bulunan dönemlerde bu tutarlar toplanır ve 

ilgili yıl için belirlenen oran uygulanmak suretiyle bir hesaplama yapılır. Sonrasında 

Gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımı tutarlarının %18’i hesaplanır.  

Hesaplanan bu tutarlardan hangisi büyükse KDV artırım tutarı olarak dikkate alınır.  

Tebliğ ekinde yer alan Ek:17’deki bildirim formu kullanılır. 

SORU 8: Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşi Yapan Mükellefin, Tüm KDV 

Beyannamelerini Vermiş Olmasına Rağmen, Her Ay Hakediş Yapmadığı İçin Bazı 

Beyannamelerinde Hesaplanan KDV Bulunmuyor İse KDV Artırımı Nasıl Yapılır? 

7326 SAYILI 

MALİ AF 

KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE 

MATRAH/VERGİ 

ARTIRIMI 
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Matrah artırımı yapılacak dönemde verilen beyannamelerin tamamında hesaplanan 

KDV olması halinde gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımı yapılması zorunlu 

değildir. 

Gelir veya kurumlar vergisinden matrah artırımında bulunulsa bile karşılaştırma 

yapılmasına gerek yoktur. Hesaplanan KDV tutarlarının toplamına ilgili yıl için 

belirlenen oran uygulanmak suretiyle KDV artırım tutarı hesaplanır.  

Bu dönemlerin herhangi birisinde hesaplanan KDV ile birlikte istisna kapsamında 

işlem bulunması da bu durumu değiştirmez. 

Tebliğ ekinde yer alan Ek:14 bildirim formu kullanılır. 

SORU 9: İlgili Yılda Tüm KDV Beyanlarını Vermiş ve Bu Beyanların Tamamında 

Hesaplanan KDV’si Olan Mükellefin, KDV Matrah Artırımında Hesaplanan KDV 

Toplamına İlgili Yıl Vergi Oranını Uygulamak Yeterli mi? Ayrıca Asgari Gelir ve Kurumlar  

Matrah Artırım Tutarının %18’i İle Karşılaştırma Yapılacak mıdır? 

7326 SAYILI 

MALİ AF 

KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE 

MATRAH/VERGİ 

ARTIRIMI 
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Sigorta şirketlerinin bütün işlemleri BSMV’ye tabi olduğundan sabit kıymet satışları da 

BSMV’ye tabidir. Dolayısıyla KDV beyan etme gibi bir durum ortaya çıkmaz.  

Ancak sigorta aracılarının, sigortacılık işlemleri dışındaki işlemleri KDV’ye tabidir. Bu 

işlemlerde sadece işlemin gerçekleştiği dönemde KDV beyannamesi verilmesi gerekir.  

7326 sayılı Kanunun KDV matrah artırımına yönelik hükümlerinden sürekli KDV 

mükellefiyeti bulunmayan sigorta aracıları, sadece mükellefiyet tesis ettirdikleri 

vergilendirme dönemleri itibarıyla yararlanabilirler.  

İlgili yıl içinde birden fazla vergilendirme döneminde mükellefiyet tesis edilmiş olması 

durumunda, söz konusu dönemlerin aynı yıla isabet edenleri toplanarak tamamı 

üzerinden ilgili yıl için belirlenen artırım oranı uygulanmak suretiyle KDV artırım 

imkanından yararlanmaları mümkündür. 

SORU 10: Sürekli KDV Mükellefiyetleri Bulunmayan Sigorta Firmaları İçin Yılın Sadece 

2-3 Ayında Sabit Kıymet Satışı Yapmış ve Buna İlişkin Beyanname Vermiş Olmaları 

Durumunda KDV Matrah Artırımı Uygulamaları Nasıl Olacaktır? 

7326 SAYILI 

MALİ AF 

KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE 

MATRAH/VERGİ 

ARTIRIMI 
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7143 ve 7326 sayılı Kanunlar her ne kadar benzer hükümler içerseler de birbirinden 

bağımsız iki farklı kanundur. 

Bu nedenle 7143 sayılı kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için sadece kurumlar 

vergisi yönünden artırımda bulunan mükelleflerin, bu defa aynı yıllar için 7326 Sayılı 

Kanun Kapsamında KDV yönünden de artırımda bulunmak istemesi ve bu yıllarda bazı 

aylarda hesaplanan KDV bulunmaması durumunda; 7326 Sayılı Kanun Kapsamında 

2017 yılı için belirlenmiş olan  kurumlar vergisi asgari matrah tutarları ve matrah artırım 

oranlarının da 7143 sayılı Kanuna nazaran büyük farklılık gösterdiği de gözetildiğinde 

kurumlar vergisinden tekraren matrah artırımında bulunması gerekir düşüncesindeyim. 

Ancak daha önce açıkladığım gerekçelerle mükelleflerin mevcut durumda aynı yıl için 

daha önce 7143 sayılı yasa kapsamında matrah artırımı için yaptığı ödemelerin yeni 

matrah artırımı için tahakkuk edecek vergilerden mahsubuna ilişkin bir düzenleme 

yapılması gerektiği düşüncesindeyim. 

  

SORU 11: 7143 Sayılı Kanun Kapsamında 2016 ve 2017 Yılları İçin Sadece Kurumlar 

Vergisi Yönünden Artırımda Bulunan Mükelleflerin, Bu Defa Aynı Yıllar İçin 7326 Sayılı 

Kanun Kapsamında KDV Yönünden de Artırımda Bulunmak İstemesi ve Bu Yıllarda 

Bazı Aylarda Hesaplanan KDV Bulunmaması Durumun da Kurumlar Vergisinden 

Tekraren Matrah Artırımında Bulunması Gerekir mi? 

7326 SAYILI 

MALİ AF 

KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE 

MATRAH/VERGİ 

ARTIRIMI 
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7143 sayılı yasa kapsamında 2017 yılı için matrah artırımında bulunan mükellefin ödeme 

şartını yerine getirmediği için matrah artırımı iptal olduysa tekrar 7326 sayılı kanuna 

göre matrah artırımından yararlanmasına engel bir husus bulunmaktadır. 

Mevcut durumda aynı yıl için daha önce 7143 sayılı yasa kapsamında matrah artırımı 

için yaptığı ödemelerin yeni matrah artırımı için tahakkuk edecek vergilerden 

mahsubuna ilişkin bir düzenleme de bulunmamaktadır. 

Ancak, Anayasa Mahkemesi 22/10/2020 tarih ve  E.2019/100 Esas no’lu kararında, “tam 

ve süresinde ödeme yapılmaması durumunda matrah artırımından yararlanılamaz.” 

ibaresinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermiştir.  

Buna karşın, aynı  kararda matrah ve vergi artırımından yararlanma koşullarına 

uymayan mükellef hakkında yapılacak vergi incelemesi sonucunda vergi tarhiyatı 

yapılması durumunda, matrah ve vergi artırımı üzerine tahakkuk eden vergilerin dikkate 

alınmasına engel olacak bir düzenlemeye yer verilmediği de özellikle vurgulanmıştır. 

Bu paralelde  buna imkan sağlanması yerinde bir uygulama olacaktır. 

SORU 12: Daha önce 7143 sayılı yasa kapsamında 2017 yılı için matrah artırımında 

bulundum, Ancak taksitlerin yaklaşık yarısını ödedikten sonra kalan kısmını 

ödeyemediğimden matrah artırımı geçersiz sayıldı Aynı yıl için bu defa 7326 sayılı 

Kanuna göre matrah artırımında bulunabilir miyiz ? Bulunursak daha önce 7143 sayılı 

Kanun kapsamında ödediğimiz matrah artırımı vergilerini 7326 sayılı Kanuna göre 

tahakkuk eden tutardan mahsup edebilir miyiz? 

7326 SAYILI 

MALİ AF 

KANUNU 

ÇERÇEVESİNDE 

MATRAH/VERGİ 

ARTIRIMI 
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DÜZELTİLMESİ & STOK AFFI 

(MADDE 6) 

      A. Murat YILDIZ    
Yeminli Mali Müşavir 

www.yildizymm.com.tr 

http://www.yildizymm.com.tr/
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STOK AFFI  

 
 İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, 

Teçhizat ve Demirbaşlar (Madde 6/1)  

 İşletmelerinde Bulunduğu Halde Kayıtlarında Yer Almayan Basılı Kitap ve 

Süreli Yayınların Beyanı (MADDE 6/(1)-d ) 

 Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Emtia (Madde 6/2) 
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İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, 

MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR (MADDE 6/1) 

[ FATURASIZ ALIŞ ! ] 

MADDE - 6/1 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), 

işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan; 

• Emtia,  

• Makine,  

• Teçhizat,  

• Demirbaşları,  

kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile 

31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)  bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek 

suretiyle defterlerine kaydedebilirler. Bildirime dâhil edilen kıymetler için amortisman 

ayrılmaz. 

Bu şekilde uygulamadan yararlanan mükelleflere İşletmelerinde mevcut olduğu halde 

kayıtlarında yer almayan; emtia, makine, demirbaş ve teçhizatlarını yasal kayıtlarına 

intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmelerine, imkan 

sağlanmıştır. 
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İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER 
ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLAR 

 Mükelleflere alış faturası olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal 

ettirilmesine imkân veren bu düzenleme, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini 

kapsamaktadır. 

 Madde hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu halde 

kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31 Ağustos 2021 tarihine 

kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirecekler ve tahakkuk eden verginin tamamını 

da en geç bu tarihe kadar ödeyeceklerdir.  

 Bu kıymetler, bildirim tarihinde mükelleflerce veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit 

edilecek rayiç bedelle (Değerleme günü itibariyle normal alım-satım bedeli) değerlenmek 

suretiyle envanter listesinde gösterilecektir.  

 Rayiç Bedel, mükellefin kendisi tarafından bizzat tespit edebileceği gibi bağlı olduğu meslek 

kuruluşuna da tespit ettirilebilecektir.  

 Bildirilen kıymetler yasal kayıt süresi içerisinde kayıtlara intikal 

     ettirilecektir. 
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 Mükelleflerin stok affı uygulamasında emtia kavramı kapsamında; 

  

  Alım satım işletmelerinde satışa hazır malları, 

  İmalatçı işletmelerde ise hammadde, malzeme, yarı mamul ve mamul malları, 

  İnşaat işletmelerinde ise (yıllara sari inşaat ve onarım işi, kat karşılığı veya kendi 

adlarına inşaat yapıp satanlar) varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki taşınmazları 

(daire, dükkan vb.) ile üretimde kullandıkları demir, çimento, tuğla gibi ilk madde ve 

malzemelerini veya yarı mamullerini, 

     bildirmeleri mümkündür.  

STOK AFFI UYGULAMASINDA EMTİA KAVRAMI 
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Stok Değer Düzeltimi Uygulaması çerçevesinde beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilen,  

  Makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı 

esas alınarak katma değer vergisi hesaplanır. 

  Hesaplanan KDV sorumlu sıfatıyla verilecek olan 2 No’lu KDV beyannamesi ile olan 31 

Ağustos 2021 tarihine kadar beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecektir. 

 Beyan edilen emtia üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, 1 no.lu beyannamede 

genel esaslar çerçevesinde mal ve hizmet teslimleri üzerinden hesaplanan katma 

değer vergisinden indirime ve iadeye konu edilebilecektir. 

 Makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle bahse konu uygulama kapsamında beyan 

edilerek sorumlu sıfatıyla ödenen KDV indirim ya da  iadesi konusu olmayacak, buna 

karşın verginin ödendiği yılın gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 

olarak dikkate alınabilecektir. 

 Teslimleri KDV’den istisna olan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarla ilgili olarak 

stok affı uygulamasından yararlanılması mümkün değildir. 

STOK AFFI UYGULAMASINDA BEYAN VE VERGİLENDİRME  
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 Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia 

için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı 

açılacaktır.  

 Belgesiz iktisadi kıymetin iktisabı için çek, senet veya başka bir değer verilmişse 

karşılık olarak bunlarla ilgili hesap gösterilecektir.  

 Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi 

halinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. 

 Makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek, ayrılan karşılık 

birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.  

 Bildirime dahil edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler için amortisman 

ayrılmayacaktır.  

STOK AFFI UYGULAMASINDAN DOĞAN DEĞERLEME FARKLARININ MUHASEBESİ 
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Konuya ilişkin olarak 6736 ve 7143 sayılı Kanunda yer alan aynı hükme ilişkin olarak Gelir İdaresi 

Başkanlığı verilen muktezalarda özetle aşağıda yer alan görüşler aynen 7326 sayılı Kanun içinde 

geçerli olacaktır. 

7326 sayılı Kanunun "İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, 

teçhizat ve demirbaşlar" başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında;  

"Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, birinci fıkra hükümleri uyarınca aktiflerine 

kaydettikleri emtia için ayrı, 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. Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere 

kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur." hükmü yer almaktadır.  

Bu çerçevede; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin madde kapsamında aktiflerine 

intikal ettirdikleri demirbaş, makine ve teçhizat için pasifte açmış oldukları karşılık hesabında yer 

alan tutarlar, birikmiş amortisman olarak kabul edildiğinden, bu tutarların ortaklara dağıtmaları 

mümkün bulunmamaktadır. 

STOK AFFI UYGULANMA SONUCUNDA AYRILAN KARŞILIKLARIN ORTAKLARA 

DAĞITIMININ VERGİSEL SONUÇLARI  
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Diğer taraftan, işletmesinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtiayı kayıt 

altına alabilmek için 7326 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinden yararlanan mükellefler 

tarafından söz konusu emtia için ayrılan karşılık sermayenin unsuru olarak 

sayılacağından, karşılık hesabına kaydedilen tutarlar bu şirket tarafından ortaklarına 

dağıtılması halinde vergi kesintisi yapılmayacak ve anılan şirketin tasfiye edilmesi 

halinde de vergilendirilmeyecektir.  

Bu kapsamda ortakların hisselerine isabet eden tutarın ortaklarca menkul sermaye iradı 

olarak beyanı da söz konusu olmayacaktır.   

Benzer bir biçimde, 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinden yararlanan şirketin 

hissedarı olan diğer bir şirkete söz konusu emtia karşılık hesabından yapılan ödemeler 

dağıtımdan pay alan şirket için sermaye payının iadesi niteliğinde olduğundan kurum 

kazancına dahil edilmeyecek, ancak, bu tutarların şirket tarafından ortaklarına kar 

dağıtımına konu edilmesi halinde ortakların hukuki statülerine göre tevkifat yapılması 

ve ortakların kazançlarına dahil edilerek ilgili mevzuat hükümlerine göre beyan edilmesi 

gerekebilecektir. 
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ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN KONUSUNA GİREN MALLAR AÇISINDAN 7326 SAYILI KANUN 

HÜKÜMLERİNDEN YARARLANACAK MÜKELLEFLER AÇISINDAN BAŞVURU VE ÖDEME ESASLARI  

Kanunun 6/(1)-e maddesi hükmü çerçevesinde; 

Mükellefler, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan mallardan 4760 sayılı 

Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alanlar için, beyan 

tarihindeki miktarları ve emsal bedelleri ile uygulanmakta olan vergi oranı, maktu ve asgari maktu 

vergi tutarlarını dikkate alarak tebliğ ekinde yer alan Özel Tüketim Vergisi Beyannamesini 

düzenleyecek ve 31.08.2021 tarihine kadar özel tüketim vergisi (ÖTV mükellefiyeti bulunmayan 

ithalatçılar KDV) yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine verecek, hesaplanan özel tüketim 

vergisini de bu süre içinde ödeyecektir.  

Özel Tüketim Vergisine tabi malların defter kayıtlarına alınması ve üzerinden katma değer vergisi 

ödenmesinde rayiç bedel esas alınırken, bu mallara ilişkin özel tüketim vergisi hesaplanıp beyan 

edilmesinde emsal bedel esas alınmaktadır. 

Ayrıca 7326  sayılı Kanunun 6/(1-e) maddesine göre beyan edilecek özel tüketim vergisi tutarları, 

aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre beyan edilecek katma değer vergisi matrahını oluşturan rayiç 

bedelin tespitinde dikkate alınmış olacağından, bu şekilde beyan edilen özel tüketim vergisinin 

katma değer vergisi matrahına ayrıca dahil edilmesi söz konusu değildir.  

Bu düzenlemeden yararlanan mükellefler için Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4/(3). maddesinde 

yer alan hükümler ve vergi cezası uygulanmayacaktır.  
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Mükellefler işletmelerinde bulunduğu halde kayıtlarında yer almayan basılı kitap ve 

süreli yayınları, kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek 

rayiç bedel üzerinden %4 oranında katma değer vergisi hesaplamak ve 31/8/2021 

tarihine kadar (bu tarih dâhil) ayrı bir beyanname ile sorumlu sıfatıyla beyan ederek 

ödemek suretiyle defterlerine kaydedebilirler.  

Ödenen bu vergi hesaplanan katma değer vergisinden indirilebilir, ancak iadeye konu 

edilemez.  

Bu emtia için KDV Kanunu’nun 9/2. maddesi  hükmü uygulanmaz.  

Ancak 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında 

teslimleri KDV’den istisna bulunan basılı kitap ve süreli yayınlar için beyan edilen, 

ödenen ve indirim konusu yapılan KDV’nin iade konusu yapılması mümkün değildir. 

İŞLETMELERİNDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARINDA YER ALMAYAN 
BASILI KİTAP VE SÜRELİ YAYINLARIN BEYANI (MADDE 6/(1)-d ) 

DİKKAT : Önceki af yasalarında Eczaneler için stoklarında kaydi olarak yer aldığı 

halde fiilen bulunmayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle 

kayıtlarından çıkarabilme imkanı tanıyan Eczanelerde Stok Affı Uygulamasına 7326 

sayılı Kanunda yer verilmemiştir. 
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Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), 

kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat 

ve demirbaşlarını, 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), emtialar bakımından aynı 

nev’iden emtialara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kâr oranını, 

makine, teçhizat ve demirbaşlar bakımından kendilerince veya bağlı oldukları meslek 

kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedellerini dikkate alarak fatura düzenlemek ve her 

türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal 

ettirebilirler.  

Gayrisafi kâr oranının cari yıl kayıtlarına göre tespit edilemediği hallerde, mükellefin 

bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınır. Bu hükme göre 

ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, 

izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak 

üzere üç eşit taksitte ödenir. 

Bu fıkra hükmünün uygulanmasına ilişkin olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve 

gecikme faizi uygulanmaz. 

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA, MAKİNE, 

TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞ [ FATURASIZ SATIŞ ! ] (MADDE 6/2)  
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 Uygulama kapsamında faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen mallarla ilgili işlemler, normal 

satış işlemlerinden bir farklılık arz etmemektedir. Ancak, madde kapsamında düzenlenecek 

faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanunun 6/2 nci maddesi 

çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır.  

 Faturada yer alacak bedel, söz konusu malla aynı neviden olan malların gayri safi kar oranı 

dikkate alınarak tespit edilecektir. Gayri safi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği 

hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır. 

Buna göre, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin faturada 

emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV tutarı  ilgili dönem 1 Nolu 

KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “7326 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi 

Kapsamındaki Bildirim” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir. 

Ancak bu madde hükmüne göre ödenmesi gereken KDV, ilk taksiti beyanname verme süresi 

içinde, izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü aylarda olmak 

üzere üç eşit taksitte ödenecektir. (Ağustos, Ekim ve Aralık 2021 aylarında) 

Fatura bedeli “600 Yurtiçi Satışlar, faturada hesaplanan katma değer vergisi de “391 Hesaplanan 

KDV” hesabına alacak yazılmak suretiyle kayıtlara intikal ettirilerek yıllık gelir veya kurumlar 

vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.  

 

 

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA (MADDE 6/2)   

MUHASEBE KAYITLARI-I 
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Gerçek durum ile kayıtlar arasındaki farklılık, faturasız satışlardan kaynaklanmakta 

olup, normal koşullarda faturasız satılan malların bedeli kadar işletme kalemlerinden 

birinde (nakit para, banka, alacak senedi, çek ve benzeri değerler) artış olması 

gerekmektedir. Dolayısıyla, mal çıkışı karşılığında işletmede aktif değer varsa veya 

işletmede beyan tarihinde bu artış net olarak görülüyorsa, buna ilişkin hesaplara 

kayıt yapılması gerekmektedir. 

Aktif hesaplarda meydana gelen artışın herhangi bir şekilde tespit edilememesi 

hâlinde “689 Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” (Gelir veya kurumlar vergisi 

beyannamesinin düzenlenmesi sırasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak 

dikkate alınacaktır.) hesabına borç kaydı yapılacaktır. 

Aktif hesaplarda meydana gelen artışın ortaklar tarafından işletmeden çekilmiş 

olması halinde, “231-Ortaklardan Alacaklar” hesabına borç kaydı yapılacaktır. 

 Fatura düzenlenmek suretiyle bu bölümde açıklandığı şekilde kayıtlara intikal 

ettirilen malların daha önceki dönemlerde satıldığının tespit edilmesi halinde, 

geçmişe yönelik tarhiyat yapılmayacağı gibi ceza ve faiz de uygulanmayacaktır. 

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN EMTİA (MADDE 6/2)   

MUHASEBE KAYITLARI - II 
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7326 sayılı Kanunun 6/1 inci maddesi kapsamında işletmede mevcut olmakla birlikte 

kayıtlarda yer almayan emtia nedeniyle (Faturasız Alış) beyan edilecek söz konusu 

kıymetlerin rayiç bedelleri, Ba Formu vermek zorunda olan mükellefler tarafından söz 

konusu formlar ile bildirilmek zorundadır.  

Söz konusu bildirim işlemi, Ba Formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif 

Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 

333) yazılmak suretiyle yapılacaktır.  

7326sayılı Kanunun 6/2 inci maddesinin birinci fıkrasına göre kayıtlarda yer aldığı 

halde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle (Faturasız Satış) düzenlenen 

faturalar, Bs Formu vermek zorunda olan mükelleflerce,  Bs Formu ile bildirilmek 

zorundadır.  

Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif 

Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 

444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.  

STOK AFFINDA Ba ve Bs FORMU VERME MECBURİYETİ 
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Kayıtlarda Yer Aldığı Halde  İşletmede Mevcut 
Olmayan Kasa, Ortaklardan Alacaklar ve İlgili 

Diğer Hesaplar (Madde 6/3) 

   A. Murat YILDIZ    
Yeminli Mali Müşavir 

www.yildizymm.com.tr 
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a) Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2020 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 tutarları ile 

bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerini 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 

vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. 

b) Bu hüküm kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan 

vergi, beyanname verme süresi içinde (31 Ağustos 2021’e kadar)  ödenir. 

c) 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. Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle 

ilave bir tarhiyat yapılmaz.  

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE  İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA VE 

ORTAKLARDAN ALACAKLAR İLE BUNLARLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER (MADDE 6/3) 
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   Bu uygulamadan yararlanan mükellefler; 

 Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve 

ortaklardan alacaklar tutarları ile bunlarla ilgili diğer işlemlerini düzeltmek için 

beyanda bulunan mükellefler, beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında vergi 

hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde 

ödeyeceklerdir. 

 Kanaatimizce «BUNLARLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER» kavramı ile esasen ‘131/231- 

Ortaklardan Alacaklar’’ hesabında yer alması gerekirken, inceleme riski vb. çeşitli 

nedenlerle ‘101, 121, 136, 159, 195, 221, 236, 259, 295, 340 vb.’’ hesaplarına aktarılan 

tutarlar  kastedilmektedir. 

  Bu süre içerisinde ödenmeyen bu vergiler 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 

gecikme zammıyla birlikte takip edilecektir.  

 Söz konusu tutarların beyanı üzerine, defter kayıtlarının düzeltilmesi gerekeceği 

tabiidir.  

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE  İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA VE 

ORTAKLARDAN ALACAKLAR İLE BUNLARLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER  
(MADDE 6/3) 
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KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE  İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA 
MEVCUDUNUN DÜZELTİLEBİLECEK KISMININ BELİRLENMESİ- I 

 Kasa ve ortaklardan alacaklar hesabına ilişkin olarak beyanda bulunacak mükelleflerin, kurumlar 

vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları 31.12.2020 tarihli bilançolarını dikkate almaları 

gerekmektedir. Dolayısıyla, mükelleflerin kanuni süresinden sonra verdikleri düzeltme 

beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoları dikkate alınmayacaktır.  

 Özel hesap dönemi kullanan mükellefler ise 2020 yılı içerisinde sona eren hesap dönemleri için 

vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançoları esas alacaklardır.  

 31.12.2020 tarihli bilançosunda var olan kasa mevcudu veya ortaklardan alacaklar tutarında 

01.01.2021 tarihinden beyan tarihine kadar bir azalma olduğu takdirde yararlanılabilecek azami 

tutar bu hesapların 2021 yılı içinde düştüğü dip rakam esas alınmak suretiyle belirlenecektir. 

 Uygulamadan doğrudan 31.12.2020 tarihli bilançosunda var olan Kasa hesabının bakiye tutarı 

için değil, bu tutardan varsa fiilen kasada mevcut tutar düşüldükten sonra bulunan fiktif kısım 

için yararlanılabilecektir. 

 Yararlanılabilecek olan tutar hiçbir zaman beyan tarihi itibariyle mevcut bulunan ortaklardan 

alacaklar veya kasa mevcudu tutarını aşamayacaktır. 

 Uygulamadan yararlanabilecek ortaklardan alacaklar tutarlarının hesabında; doğrudan ödünç 

para verme ve alma işlemlerinden kaynaklanan kısım dikkate alınacak olup, işletmenin ticari 

faaliyeti kapsamında ortaklarıyla yapmış olduğu işlerden kaynaklanan borç ve alacak tutarları 

hesaplamada dikkate alınmayacaktır. 
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KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE  İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA 
MEVCUDUNUN DÜZELTİLEBİLECEK KISMININ BELİRLENMESİ - II 

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin Kasa, Ortaklardan Alacaklar ve 

İlgili Diğer Hesaplar için beyanda bulunduğu takdirde, muhasebe kayıtlarında da beyan edilen 

tutarlara paralel düzeltilme yapılması gerekmektedir. 

Net alacak tutarlarının belirlenmesinde, sadece tek düzen hesap planında yer alan 

"131/231.Ortaklardan Alacaklar" ve "331/431.Ortaklara Borçlar" hesaplarının bakiyeleri değil, 

ortaklarla ilgili diğer hesaplarda bulunan işlemler de dikkate alınacaktır.  

Ortaklarla yapılan işlemlerin kaydedildiği tüm hesaplardaki kayıtlarında düzeltilmesi; “689.Diğer 

Olağan Dışı Gider ve Zararlar” hesabına borç kaydı yapılmak suretiyle yapılacaktır. 

Bu madde kapsamında beyan edilen kasa mevcutları ve ortaklardan net alacak tutarları ile 

bunlarla ilgili diğer hesaplarda yer alan işlemlerin, dileyen mükelleflerce “689. Diğer Olağandışı 

Gider ve Zararlar” hesabı yerine bilançonun aktifinde herhangi geçici bir hesapta (296- Geçici 

Hesap) izlenmesi mümkündür. Söz konusu geçici hesapta izlenen tutarın herhangi bir şekilde 

kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı tabiidir. 

Böylelikle her ne kadar fiktif bir aktif kayıtlara alınmış olsa da, bu tutar şirket aktifinde yer alacak 

ve yapılan düzeltme işlemi dolayısıyla ticari bilanço zararının artmasını önleyerek, şirket 

özkaynak yapısının ve ihale  rasyolarının bozulmasına büyük ölçüde engel olacaktır. 
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ORTAKLAR CARİ VE KASA HESABI İÇİN 7326 SAYILI KANUN’DAN YARARLANILMASI SONUCU 

MEYDANA GELEN ZARARLARIN, YEDEK AKÇELERDEN VE GEÇMİŞ YIL KÂRINDAN MAHSUP 

EDİLMESİNİN VERGİSEL SONUÇLARI 

6736, 7143 veya 7326  sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü bendi kapsamında beyana konu 

edilen ve "Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" hesabına kaydedilen tutarların, beyannamede 

kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurum kazancına eklenmesi gerekmekte olup, bu hüküm 

kapsamında kayıtların düzeltilmesi nedeniyle ortaya çıkan zararın, izleyen yıllarda kurum 

kazancından indirim konusu yapılması da söz konusu değildir.  

Bir başka deyişle, mükelleflerce izleyen yıllarda kâr dağıtımı yapılması hâlinde, ticari bilanço 

açısından dağıtılabilir ticari kar tutarı, 6736, 7143 veya 7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 

üçüncü fıkrası kapsamında beyan edilen ve "689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" hesabı 

altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır. 

Dolayısıyla, 6736, 7143 veya 7326 Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü bendi kapsamında kayıtların 

düzeltilmesi nedeniyle "Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" hesabına kaydedilen tutar gerçek 

anlamda ticari bir zarar niteliği taşımadığından; söz konusu zararın, geçmiş yıl kârlarından veya 

yedek akçelerden mahsup edilmesi halinde, bu mahsup işlemi kâr dağıtımı olarak 

değerlendirilecek ve mahsubu yapılan tutar üzerinden de kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi 

yapılacaktır. 

 

* Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir  VDB'nca verilen 12/03/2013 tarih ve 84098128-

125[15-2012/9]-145 sayılı mukteza ile Antalya VDB'nca verilen 14/05/2013 tarih 49327596-

125[KVK.2012.ÖZ.32]-114 sayılı mukteza. 
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DİĞER ÖZELLİKLİ HUSUSLAR 

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa ve ortaklardan alacaklar 

mevcudu için ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek 

ayrıca kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. 

Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uyarınca, kayıtlarda yer aldığı halde 

işletmede bulunmayan kasa ve ortaklardan alacaklar mevcudu için beyan edilen 

tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.  

Kanun uyarınca verilmesi gereken ve elektronik ortamda gönderilebilen 

beyannamenin, kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek 

zorunda olan mükellefler tarafından elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.  

Yeminli Mali Müşavirler ile aralarında Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam tasdik 

sözleşmesi bulunan mükelleflerin, 7326  sayılı Kanunun 6 ncı maddesi hükmünden 

yararlanmaları halinde, raporu düzenleyen Yeminli Mali Müşavirin bu işlemlerle sınırlı 

olarak sorumluluğu aranmayacaktır.  
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STOK AFFI  UYGULAMASINA İLİŞKİN  
SIKÇA SORULAN ÖZELLİKLİ SORULAR 

   A. Murat YILDIZ    
Yeminli Mali Müşavir 

www.yildizymm.com.tr 

http://www.yildizymm.com.tr/
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İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtianın kayda alınması ile ilgili 

işlemlerde mükelleflerin kendi veya bir başkası adına fatura düzenlenmesi söz konusu 

değildir. 

SORU 1: İşletmelerinde Mevcut Olduğu Hâlde Kayıtlarında Yer Almayan Emtianın 

Kayda Alınması İşleminde Mükellef Kendi Adına Fatura Düzenleyecek midir? 



72 

YMM MURAT YILDIZ 

STOK AFFI & KASA, 

ORTAKLARDAN 

ALACAKLAR VE 

İLGİLİ DİĞER 

HESAPLARIN 

DÜZELTİLMESİ 

(MADDE 6) 

1 Seri No.lu 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin “6-A/4.c” bölümünde; 

“Teslimleri KDV’den müstesna olan emtia (basılı kitap ve süreli yayınlar hariç), makine, teçhizat ve 

demirbaşlarla ilgili olarak bu uygulamadan yararlanılması mümkün değildir.” 

açıklaması yer almakta olup, işletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ve istisna 

kapsamındaki emtia, kayda alınamaz.  

Ancak özel matraha tabi olan işlerde, emtialar için stok düzeltmesi yapılabilir. 

Buna göre örneğin;   

 Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, 

safir, zebercet, inci)  

 Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-

gereç ve özel bilgisayar programları.  

 Metal, Plastik, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları 

 Gübre ve Hayvan Yemleri 

İçin stok affından yararlanılamayacaktır. 

SORU 2: İşletmede Mevcut Olduğu Hâlde Kayıtlarda Yer Almayan ve Teslimi KDV’den 

İstisna Olan Emtia Kayda Alınabilir mi? 
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İşletmede mevcut olup kayıtlarda bulunmayan emtia ile ilgili beyan edilerek ödenen 

KDV tutarı, ödendiği döneme ilişkin 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu 

yapılabilir.  

Örneğin; Ağustos ayı içinde beyan edilerek ödenen KDV, Ağustos ayına ilişkin işlemler 

dolayısıyla Eylül ayında verilecek 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu 

yapılabilir.  

Bu kapsamda Ağustos ayında ödenen vergi, Ağustos ayında verilen Temmuz  ayı 

beyannamesinde indirim konusu yapılamaz. 

Bu noktada, işletmede mevcut olup kayıtlarda bulunmayan makine, teçhizat ve 

demirbaşlara ilişkin beyan edilerek ödenen KDV’nin indiriminin mümkün olmadığı 

unutulmamalıdır. 

SORU 3: İşletmede Mevcut Olduğu Hâlde Kayıtlarda Yer Almayan Emtianın Kayda 

Alınması İşleminde, KDV Stok Beyanına İlişkin Hesaplanarak Ödenen KDV Hangi 

Dönemde İndirim Konusu Yapabilir? 
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7326 sayılı Kanun, işletmede bulunmadığı halde kayıtlarda yer alan sadece emtia 

makine, teçhizat ve demirbaşlar için düzeltme imkanı sağlamıştır.  

Hizmet ifalarına ilişkin bir düzeltme 7326 sayılı Kanunda yer almamaktadır. 

SORU 4: 7326 Sayılı Kanunda, Daha Önce İfa Edilmiş Olmakla Birlikte Faturası 

Düzenlenmemiş Hizmetlere İlişkin Stoka Affına Benzer Bir Düzeltme Müessesesi Var 

mıdır? 
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7326 sayılı kanunun 6/2 nci maddesine istinaden kayıtlarda yer aldığı halde işletmede 

mevcut olmayan emtia kayda alınarak, doğan KDV’nin üç taksitte ödeme tercih 

edildikten sonra ödemenin tamamen veya kısmen yapılmadığı durumda, 

uygulamadan yararlanma imkanı ortadan kalkmayacaktır. 

Diğer taraftan tahakkuk eden KDV’nin ödenmeyen taksitlerine 6183 sayılı Kanun 

kapsamında takibat yapılacaktır. 

SORU 5: Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia Kayda Alınarak 

7326 Sayılı Kanunun 6/2 nci Maddesine İstinaden Doğan KDV Üç Taksitte Ödeme 

Tercih Edildikten  Sonra, Ödenmez İse Yaptırımı Ne Olacaktır? 
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SORU 6: Miktar Olarak Tam  Ancak Gerçek Alış Bedelinden Daha Düşük Bir Bedelle 

Kayıtlara İntikal Etmiş Mallar İçin Stok Affından Faydalanılması Mümkün müdür? 

Örneğin; 12.04.2021 Tarihinde  Gerçek Bedeli 150,00 TL Olan Ancak Faturası 50 TL 

Olarak Düzenlenen 1 Adet Emtianın Halen Stokta Olduğunu Varsayarsak 100 TL İçin 

Stok Affından Faydalanabilir mi ?   

7326 Sayılı Kanunun 6/1. maddesi hükmü çerçevesinde gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, 

makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca 

tespit edilecek rayiç bedel ile 31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)  bir envanter 

listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler.  

 

Diğer taraftan bahse konu hüküm çerçevesinde mükelleflerin işletmeleri ile kayıtlarında 

mevcut ve envanterinde miktarsal bazda bir farklılık bulunmayan emtia için, bunların 

kayıtlı defter değerlerinin rayiç değerlerinin altında olduğundan hareketle stok değer 

düzeltim işlemi yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. 
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Sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin kasa ve 

ortaklardan alacaklar hesaplarını düzeltmeleri mümkündür. 

SORU 7: Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Ticari Kazanç Sahibi Gerçek Kişiler Kasa 

Mevcudu ve Ortaklar Cari Hesabını Düzeltebilirler mi?  
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296 no’lu Geçici Hesabın, belirli bir süre içerisinde kapatılması gibi bir zorunluluk 

olmamakla birlikte,  izleyen yıllarda karlılığın yüksek olduğu dolayısıyla bu hesabın 

kapatılmasının rasyo ve kredibiliteye çok zarar vermeyeceği bir dönemde KKEG 

yaparak defaten ya da bir kaç seferde Geçmiş Dönem Gider ve Zararları Hesabına 

virmanlanarak ve ilgili dönemde KKEG olarak dikkate alınarak kapatılması mümkündür.  

SORU 8: Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesinde Kullanılmasına İmkan 

Tanınan 296- Geçici Hesap Ne zaman ve Nasıl Kapatılacak ? 
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https://www.youtube.com/c/YMMMURATYILDIZ2021 
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